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Днес, 05.02.2020 г. от 13.00 ч. в 223 кабинет се проведе заседание на Факултет-

ната комисия по качеството и акредитация (ФККА).  

На заседанието присъстваха: членове на ФККА: доц. д-р Ангел Димитров , гл. 

ас. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Марин Братков, гл. ас. д-р Христо Панталеев, гл. ас. 

д-р Блага Маджурова, гл. ас. д-р Вера Хаджиева, ас. д-р Гергана Димитрова,  докт. 

Айгюн Ертюрк, докт. Антони Герасимов, Ивелина Нумерова и доц. д-р Маргарита 

Русева, зам. декан; доц. д-р Веселина Жекова- научен секретар на ФИСН 

Комисията прие с пълно единодушие следния 

Дневен ред: 

1. Избор на председател и секретар. 

2. Обсъждане на новия сайт на ФИСН, подраздел Качество и акредитация. 

3. Преразглеждане на правилници за работа на комисии на ФИСН и 

синхронизирането им с тези на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

4. Предстоящи акредитации   

5. Разни 

 

            По т.1 

 Членовете на ФККА единодушно след гласуване избраха за председател доц. д-р 

Ангел Димитров и за секретар гл. ас. д-р Блага Маджурова. Обсъди се и допълване на 

комисията с още двама членове.  

 

 По т.2 

 Председателят на ФККА, по предложение на доц. д-р Веселина Жекова – научен 

секретар по качество и акредитация, запозна членовете на комисията за оформление на 

новия сайт на ФИСН и обособяване на подстраница, свързана с дейността на ФККА.  

 

 



 

 По т.3 

Председателят на комисията се ангажира за изготвяне на план и пътна карта за работа 

по синхронизиране на нормативната база на факултета с тази на университета. Обсъди 

се и предстоящ Правилник на ФИСН.  

 

 По т.4 

 Доц. д-р Веселина Жекова запозна подробно членовете с решението на 

университета за създаване на нови анкетни карти, както и необходимостта от 

регулярното им провеждане. Обсъди се, че ФККА само подпомага катедрите при 

акредитация в поверените им направления. Председателят на ФККА информира 

членовете, че от м. март 2020 стартират дати за вътрешен одит по факултети.  

 

 По т.5 

 Не постъпиха предложения за обсъждане.  

  

РЕШЕНИЯ: 

1. Да се синхронизират нормативните документи.  

2. Да се обособи подстраница, свързана с дейността на ФККА в сайта на ФИСН.  

3. Всеки член на ФККА да е отговорен за провеждането и обработването на 

анкетна карта.  

 

Секретар: ................................               Председател на ФКК:................................ 

                       (гл.ас. Б. Маджурова)                                            (доц. Ангел Димитров) 

 

 


