
ОТЧЕТ 

на Комисията по качество и трансфер на кредити във ФОН 

за учебната 2016/2017 година 

През учебната 2016/2017 година Комисията по качество и трансфер 
на кредити във ФОН работи в условия на динамична промяна на 
нормативната база на национално и университетско ниво и  превръщане на 
политиката за осигуряване на качество на образованието в практика чрез 
различни вътрешни процеси, в които участастват преподаватели и 
студенти от ФОН. 

През отчетния период Комисията по качество и трансфер на кредити 
във ФОН проведе шест заседания: 

18 октомри 2016 г. - обсъдени са информация за дейността на 
Комисията през периода 2012 - 2016 година и актуализиране на нейния 
състав, готовността на материалната база на ФОН за академичната 2016-
2017 година, План-график за вътрешни одити във ФОН за академичната 
2016/2017 година.  

Информацията и План-графикът са представени и приети на 
заседание на Факултетния съвет на ФОН, проведено на 15 ноември 2017 г. 
(Протокол №10). Със заповед на ректора на Университета РД-321 от 
29.11.2016 г. в състава на Комисията са включени представители на 
бизнеса и на педагогическата практика. 

12 януари 2017 г. – разгледана е стандартизирана анкетната карта за 
провеждане на комплексно проучване на студентското мнение във ФОН по 
отношение на степента на удовлетвореност на студентите от качеството на 
живот в Университета, предложена от  доц. д-р Добромир Йорданов.  

След обсъждане и приемане на анкетата е планирана организацията 
за нейното провеждане през зимната сесия на учебната 2016-2017 година. 

13 март 2017 г. -  обсъдени са резултатите от анкетата за  
комплексно проучване на студентското мнение във ФОН по отношение на 
степента на удовлетвореност на студентите от качеството на живот в 
Университета и е взето решение да бъдат представени на заседание на 
Факултетния съвет на ФОН – 15.03.2017 г. (Протокол №3). 



27 април 2017 г. – обобщаване на резултатите от проведените вътрешни 
одити на Комисията, констатациите и предложените мерки. 

10.05.2017 г. – разгледан е доклад от доц. д-р Румяна Папанчева, 
ръководител на екип, осъществил обработка и анализ на резултати от 
проведено анкетно проучване във ФОН в периода февруари – март 2017 г. 
относно: 

• мнението на студентите за административното обслужване и за 
условията за труд и самоизява; 

• мнението на завършващи студенти; 
• мнението на завършили студенти за реализацията им след 

придобиване на висше образование. 

Представителността и значимостта на анкетното проучване са 
основания Комисията по качество да предложи на доц. д-р Румяна 
Папанчева да запознае членовете на Факултетния съвет с получените 
резултати на заседанието от 11 май 2017 г. (Протокол №5). 

29 юни 2017 г. – приемане на Отчета на Комисията за учебната 2016-2017 
година. 

През отчетния период съгласно План-графика за вътрешни одити във 
ФОН за академичната 2016/2017 година Комисията извърши следните 
проверки: 

14 септември 2016 г. – за спазване на графика за обучение на задочниците 
в направление 1.2 Педагогика. 

10 октомри 2016 г. – за учебната натовареност и организацията на 
обучение в залите със стационарни медийни проектори. 

6 февруари 2017 г. – за организацията и провеждането на зимната изпитна 
сесия. 

13 март 2017 г. – за спазване на седмичното разписание от преподаватели 
и студенти. 

9 май 2017 г. – за осигуреност на библиотеката на ФОН с учебници и 
учебни пособия по специалности. 



Освен провеждането на вътрешни одити и проучване на 
студентското мнение, Комисията по качество и трансфер на кредити във 
ФОН оказа съдействие с документация в програмната акредитация на ПН 
1.3 Педагогика на обучението, ПН 2.1 Българска филология, ПН 1.2 
Педагогика. Факултетната комисия подкрепи инициативата на Комисията 
по качество към катедра „Педагогика и методика на обучението“ в 
провеждането на работна среща-семинар на 26 юни 2017 г. за представяне 
на стандарти за изготвяне и защита на дипломни работи в ОКС „магистър“. 
Доц. д-р Дончо Керемидчиев е председател на Комисията по атестиране на 
академичния състав на ФОН и по този начин Комисията по качество чрез 
свой представител участва в атестирането и оценяването на 
преподавателите от ФОН, което е посочено като нейна функция в 
Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение на 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.  

Комисията по качество и трансфер на кредити наблюдава цялостната 
дейност на Факултета по обществени науки по отношение на качеството на 
образователния процес. На заседания на Факултетния съвет на ФОН са 
обсъждани резултатите от кандидат-студентската кампания за учебната 
2016-2017 година и интересът към специалностите на ФОН, успехът на 
студентите, ходът на докторантурите през 2016 година. Дейността на 
Учебно-методичния съвет към ФОН се концентрира върху актуализацията 
на учебната документация и нейното съответствие на Стандарта за учебна 
документация на Университета. На 18 май 2017 г. представител на 
Комисията участва в работна среща на тюторите на ФОН, организирана от 
главния тютор доц. д-р Надежда Калоянова. 

Заключение:  

Комисията по качество и трансфер на кредити във ФОН е изпълнила 
успешно основните си функции през учебната 2016-2017 година. 

Необходимо е Комисията да продължи своята дейност относно някои 
промени в учебния процес, предложени от студентите в анкетните 
проучвания с цел повишаване на неговото качество. 

 

 

 


