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ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО И АКРЕДИТАЦИЯ 

Протокол № 5 

Днес, 12.01.2021 г. от 13.30 ч. на линк: https://meet.uni-plovdiv.net/FKK_FISN  се 

проведе заседание на Факултетната комисия по качеството и акредитация (ФККА).  

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

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

ас. д-р Георги Николов, гл.ас. д-р Пеньо Георгиев, докт. Антони Герасимов, Ивелина 

Нумерова 

Комисията има кворум и прие с пълно единодушие следния 

Дневен ред: 

1. Отчет на ФККА за 2020г.  

2. Обсъждане на качеството на онлайн обучението 

3. Обсъждане на студентската петиция до Президента 

4. План за работа по анкетните карти за 2021 г. 

5. Разни 

 

            По т.1 

 Доц. Жекова запозна присъстващите с извършените дейности до момента. Бяха 

сертифицирани одитори от членове на комисията. Беше извършен планов вътрешен одит, 

който завърши с положителен резултат. Бяха формулирани само две препоръки: 1) 

редовно попълване на главни книги от преподавателите; 2) обогатяване на информацията 

на сайта на ФИСН.  

 Бяха проведени анкетни карти и изготвени доклади. Отново се обсъдиха 

анкетните карти. Анкетата за първокурсниците е проведена. До 31.01.2021г. гл. ас. д-р 

Вера Хаджиева ще обобщи резултатите и подготви кратък доклад. Отговорникът на 

Анкетата на работодателите- гл.ас. д-р Гергана Димитрова ще я разпространи след 

получаване на база данни с мейл адреси. Провеждани са и анкети през годината на 

https://meet.uni-plovdiv.net/FKK_FISN


колегите за атестация, които резултати не са в предмета на ФККА. ФИСН провежда и 

през годината собствени анкети, извън задължителните за университета.  

 

  По т.2.  

 Членовете на комисията обсъдиха предизвикателствата пред онлайн обучението. 

ФИСН е разработил и пуснал допитване с пет въпроса до студентите за всички 

дисциплини и всички преподаватели.  

 

 По т.3 

 Доц. Жекова запозна членовете на ФККА, че е има петиция на студенти от Р 

България до Президента на Р България. В нея участват и студенти на ФИСН- 

специалност Национална сигурност и Счетоводство. Във връзка с това ФИСН е  

разработил и пуснал допитване до студентите. Резултатите са готови и ще бъдат 

обобщени в кратък доклад от доц. Жекова, доц. Димитров и гл.ас. Маджурова. 

Предварителните данни показват добра цялостна оценка. Основно забележките са: 1) Не 

всички преподаватели провеждат лекции онлайн по график, а само качват или изпращат 

материали; 2) Съществуват изпити по 20,30 мин. Приема се, че нормалното времетраене 

е 45 мин.; 3) Забавяне на отговори или не отговаряне на мейли на студенти.  

 

 По т.4 

 Обсъди се плана за работа през 2021 г., както и предстоящите анкети. Освен 

текущите следва да се извърши анкетата за докторантите до март 2021г., тъй като 

предстои акредитация на докторски програми. Следва в края на докладите анализи да се 

формулират решения, които да са адресирани до декана, деканското ръководство, 

факултетен съвет. Доц. Димитров ще ги оформи като предложения.  

 

 По т.5 

 Не постъпиха въпроси за разглеждане.  

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Членовете на ФККА единодушно приемат обсъдените и извършени задачи през 

2020 г.  

2. Да се вземат предвид резултатите от анкетното проучване с цел подобряване 

на обучението.  



3. Всички преподаватели провеждат лекции онлайн по график. Времетраенето на 

изпитите да бъде преразгледано, където има необходимост. Редовна комуникация по 

мейла със студентите.  

4. Да се продължи работата на ФККА. Да се проведе, наред с текущите, анкета за 

докторантите, както и докладите да се завършват с решения, които да са предложения.  

 

 

Секретар: ................................               Председател на ФККА:................................ 

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


