
ОТЧЕТ 
 

за дейността на Комисията по качество и акредитация към  
Факултета по икономически и социални науки 

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 
през 2020 г. 

 
 

1. Обновен състав на Факултетната комисия по качество и 
акредитация с по-широко представителство на студентите и докторантите – 
с оглед по - ефективен мониторинг на дейността на комисията. 

2. Участие на представители на Комисията по качество и 
акредитация към ФИСН в семинар, организиран от Университетската 
комисия по осигуряване на качеството на образователния продукт през 
месец октомври 2019 г. 

3. Участие на представители на Факултетната комисия по качество и 
акредитация в разработването на стандартизирани анкетни карти за ПУ 
„Паисий Хилендарски“. 

4. Специализирано обучение на членовете на Факултетната комисия 
по качество и акредитация за онлайн анкетиране, с участието на 
представители на Юридическия факултет, организиран и проведен от 
ФИСН през месец февруари 2020 г. 

5. Текущи анкетни проучвания за проучване на мненията и 
предложенията на: 

5.1 студентите – за организацията и качеството на учебния процес; 
5.2 студентите – по конкретна учебна дисциплина, включително по 

заявки на ръководители на катедри във връзка с атестационни процедури и 
обучението в електронна среда; 

5.3 докторантите; 
5.4 потребителите на кадри; 
5.5 преподавателите; 
5.6 първокурсниците. 
6. Обсъждане на резултатите от анкетните проучвания на заседания 

на Факултетната комисия по качество и акредитация, подготовка и 
приемане на доклади с анализи на резултатите. 

7. Активно участие на Факултетната комисия по качество и 
акредитация в подготовката и осъществяването на вътрешен одит на 
професионално направление 9.1 „Национална сигурност“. 

8. Подготовка на информация по въпросник за два извънредни одита 
във връзка с лятната онлайн изпитна сесия през 2020 г., както и изпитната 
онлайн сесия през месец февруари 2021 г. 

9. Участие на представители на Факултетната комисия по качество и 
акредитация във вътрешните одити на други факултети от Пловдивския 



университет, както и в заседания на одиторската комисия към 
Университета. 

10. Текущи заседания на Факултетната комисия по качество и 
акредитация. 

11. Подготвена документация за откриване и осъществяване на 
процедури за програмни акредитации на професионално направление 
9.1 Национална сигурност и докторска програма Политически науки 
от ПН 3.3. 
12. Участие в организирането и провеждането на срещите с 
експертните групи на НАОА по процедурите за програмна 
акредитация в ПН 9.1 Национална сигурност. 
През посочения период са преминали процедури за програмни 
акредитации  на  докторски програми по документи на ДП Маркетинг, 
ДП Социално управление, ДП Финанси и счетоводство и ДП 
Икономика и управление (индустрия).  
Понастоящем ФИСН е единственият факултет от ПУ „Паисий 

Хилендарски“ с трима представители в Университетската комисия по 
оценяване на качеството на образователния продукт, които са 
сертифицирани одитори по вътрешна система за управление на качеството 
(СУК) ISO 9001:2015 

На база на изброените факти, може да се обобщи, че през първата 
година от своя мандат, Комисията по качество и акредитация при ФИСН 
изпълнява успешно поставените цели и задачи, в съответствие с политиката 
на университетското и на факултетното ръководство. 

 
Февруари 2021 г.    Изготвили отчета: 
Гр. Пловдив      /доц. Веселина Жекова/ 
                …………….. 
                                                                        /доц. Ангел Димитров/ 
                                                                                …………….. 


