Протокол № 4
от заседание на КК при ФИФ
Днес, 27 ноември 2013 г. се проведе заседание на КК при ФИФ.
Присъстващи: доц. д-р Сийка Ковачева, доц. д-р Добринка
Парушева, гл. ас. д-р Стоян Антонов, гл. ас. д-р Стоян Попов, гл. ас. д-р
Симеон Кацаров, гл. ас. д-р Тихомир Митев, гл. ас. д-р Маргарита Загарова
Отсъстващи: проф. днк Албена Хранова, гл. ас. Деян Деянов
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Открит семинар на тема „Изработване на индивидуално портфолио
за лекционни курсове” (презентация на Стоян Антонов)
2. Анализ на резултатите от анкетите за проучване на студентското
мнение – (представяне от Донка Кискинова)
3. Представяне на резултатите от проучването на професионалната
реализация на завършващите социолози (съобщение от Тихомир
Митев) и обсъждане на възможностите за поддържане на контакти с
работодателите
4. Обсъждане на учебната документация на специалностите в
професионално направление Социология, антропология и науки за
културата с оглед предстоящата акредитация
По т. 1 Стоян Антонов представи идеи за изработване на
индивидуално портфолио за лекционните курсове и предимствата, които
то дава на преподавателите. По време на презентацията му присъстваха и
колеги, които не са членове на комисията, тъй като тази част от
заседанието беше обявена за публична. След презентацията комисията
реши да препоръча въвеждането на практиката за създаване на
индивидуално портфолио за лекционните курсове като цяло или
въвеждането на отделни елементи по преценка на отделните
преподаватели и катедри.
По т. 2 поканената специално за случая гл. ас. Донка Кискинова
представи обработените от студенти по социология под нейно ръководство
резултати от проведените анкети сред студентите в края на академичната
2012-2013. Доколкото и тази година участието на студентите е останало
малко над 50%, реализираната извадка е далеч от планираното и тези

резултати не могат да се интерпретират като напълно представителни за
студентското мнение във факултета. Беше взето решение описателните
данни от анкетата за организацията на учебния процес във факултета
(анкетна карта 2 в обем от четири страници) да бъдат подложени на
допълнителен анализ и управленческа интерпретация (аналитичният
доклад да бъде изработен от Донка Кискинова, Сийка Ковачева и Тихомир
Митев) и да бъде отново обсъден в комисията, преди предоставянето му на
вниманието на академичната общност във факултета. Резултатите за
отделните лекционни курсове от другата анкета (анкетна карта 1 в обем от
една страница) да бъдат съхранявани при техническия сътрудник на
факултета Десислава Димитрова, всички преподаватели да бъдат поканени
да видят на място резултатите за своите курсове, а деканското ръководство
да ги обсъди като цяло. Комисията се обедини около мнението, че
приложените инструменти за измерване на студентското мнение за
качеството на обучението не са идеални измерители и следва да бъдат
усъвършенствани за следващата учебна година. Те все пак предоставят
полезна обратна информация, както за рефлексия на всеки от нас, така и за
вземане на управленчески решения за организацията на учебния процес
във факултета в съпоставка с резултатите от предишни години.
По т. 3 Тихомир Митев представи резултати от национално
репрезентативно проучване върху професионалната реализация на
завършващите социолози. Много от установените проблеми са общи за
обучението в специалността в университетите в страната. Беше отчетено,
че връзката с работодателите остава слабо място в работата на факултета и
е необходимо да се обсъдят варианти за подобряване на комуникацията.
Беше взето решение Тихомир Митев да изготви доклад, представящ
резултатите от проучването, който да бъде качен на сайта на факултета за
информация на останалите колеги.
По т.4 беше обсъдена представената документация и беше направена
препоръка за попълване на липсващите програми на курсове. Бяха
обсъдени и другите индикатори от Критериалната система, отнасящи се до
направлението.
Комисията взе решение на следващото заседание да се разгледат
следните въпроси: актуализиране на специфичните изисквания на ФИФ за
наукометрични данни в специалностите история и археология;
продължаване обсъждането на учебната документация на специалностите
в професионално направление Социология, антропология и науки за
културата с оглед предстоящата акредитация; обсъждане на новия доклад
от анкетното проучване на студентските мнения и предложения за промяна

на анкетните карти; разглеждане на комплекта от документи за обучение
на докторанти, който се подготвя в момента.

27.11.2013
Пловдив

Протоколирал:
(Д. Парушева)

