ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО
Отчет за периода април-октомври 2017 г.
През отчетния период Факултетната комисия по качеството (ФКК) извърши
следните дейности:
1. Извърши се техническа обработка и анализ на анкетите от проведеното
анкетиране на абсолвентите от випуск 2016. Анкетирането се проведе по
време на Тържествената промоция на ФМИ на 25.03.2017 г. Бяха анкетирани
239 абсолвенти - 153 бакалаври и 86 магистри от 354 абсолвенти. Анкетата е
анонимна и по желание на анкетираните.
2. Продължава привличането на специалисти от бизнеса, включително от
водещи софтуерни компании като ментори за провеждане на практиките по
специалността и преддипломния стаж на всички студенти от компютърните
специалности на ФМИ.
3. Продължаване на практиката за включване като хонорувани преподаватели
на висококвалифицирани специалисти от бизнеса в процеса на обучение във
ФМИ чрез провеждането на разнообразни избираеми дисциплини.
4. Във връзка с повишаване на качеството на обучение, във ФМИ бяха
създадени четири нови магистърски програми, които стартираха през
учебната 2017/2018 г. Учебните планове, квалификационните характеристики
и учебните програми за отделните дисциплини бяха създадени съгласно
изискванията на Системата за качество на ПУ.
5. Във връзка с повишаване на качеството на обучение, във ФМИ, бяха
актуализирани учебните планове на бакалавърските специалности
„Математика,
информатика
и
информационни
технологии“,
„Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и
магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“,
„Обучение по информатика и информационни технологии в училище“,
„Обучение по математика в училище“, „Обучение по информационни
технологии в прогимназията“, „Обучение по информационни технологии в
началното
училище“,
„Приложна
математика“,
професионалните
квалификации „Учител по математика“ и „Учител по информатика и
информационни технологии“. Учебните планове, квалификационните
характеристики и учебните програми за отделните дисциплини (нови и
актуализирани) бяха създадени съгласно изискванията на Системата за
качество на ПУ
Изказвам благодарност на всички членове на ФКК, в резултат на чиито усилия се
осъществява работата на ФКК и се извършва анкетирането на големия брой студенти.
Председател на ФКК:
(доц. д-р А. Малинова)

