Протокол №1
от заседанието на Комисията по качество към ФИФ,
проведено на 25 март 2013 г.
Днес, 25 март 2013 г. се проведе първото заседание на новосформираната Комисия по
управление на качеството на образователния продукт към Философско-исторически
факултет при ПУ „Паисий Хилендарски” с мандат от 4 години.
Присъстват: Председател: доц. д-р Сийка Ковачева
Членове: 1. доц. д-р Добринка Парушева
2. гл. ас. д-р Стоян Антонов
3. гл. ас. д-р Симеон Кацаров
4. гл. ас. д-р Стоян Попов
5. ас. д-р Маргарита Загарова
6. гл. ас. д-р Тихомир Митев
7. гл. ас. Деян Деянов
8. проф. д.ф.н Албена Хранова
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на план за дейността на комисията през новия
мандатен период;
2. Обсъждане на документите на катедрата по философия за подготовка на
програмна акредитация.
По т. 1 от дневния ред:
Обсъдено беше състоянието на учебния процес във ФИФ по индикаторите на
Критериалната система за програмна акредитация на професионални направления и
специалности от регулираните професии на НАОА. Отчетено беше общото добро
състояние по критерии 1. И 2. И известно изоставане на дейността на ФИФ по критерии
3.2.1. и 3.2.2.
Решения:
1.1. Доц. Ковачева да разговаря с проф. Тотков, ръководител на проект Компас, за
възможността автоматизираната система за управление на качеството на
университета да бъде разработена и приложена на ниво факултети и катедри, за да
се подпомогне своевременното документиране на дейностите на всяка катедра по
отделните индикатори и съотвено осъществяването на контрол от страна на
комисията върху процеса в целия факултет.
1.2. До 26 април двете катедри по социология да обсъдят и изготвят осъвременени
варианти на анкетните карти за студенти (Анкета 1), за завършващи студенти
(Анкета 2) и за завършили студенти/алумни (Анкета 3).
1.3. До 15 юни гл. Ас. Тихомир Митев да направи предложение за проучване
мнението на работодателите в Пловдивска област.

По т. 2 от Дневния ред:
Решение: Комисията констатира, че документацията на катедрата по философия за
програмна акредитация на професионално направление 2.3 Философия е в изрядаен
вид и може да се представи пред ЕГ на НАОА.

25.03.2013 г.

Протоколчик:
Сийка Ковачева

