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ДО 

ДЕКАНА НА ФАКУЛТЕТ 

„ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” 

 

 

Д О К Л А Д 

 

От доц. д-р инж. Красимир Трендафилов 

Председател на Комисия по качество и акредитация във Факултет „Техника и 

технологии” 

 

 

Относно: Отчет за дейността на Комисията по качество и акредитация през 

периода 01.01.2017 – 30.12.2017 г. 

 

Уважаема госпожо Декан, 

 През отчетния период Комисията по качество и акредитация извърши 

следните дейности: 

1. Проверка на готовността за провеждане на учебния процес 

Преди началото на всеки семестър Комисията извършва проверка на 

готовността за провеждане на занятия. През 2017 г. са извършени следните 

проверки на учебен отдел: 

- проверки  на готовността за провеждане на занятия с редовните 

студенти на 13.02.2017 г. и 14.09.2017 г. 

-  проверки  на готовността за провеждане на занятия със задочните 

студенти на 09.01.2017 г., 29.05.2017 г. и 06.10.2017 г. 

Проверките показаха, че всички необходими действия от страна на 

Учебен отдел за извършени в срок и е осигурено нормалното протичане на 

учебния процес. 

2. Проверка за спазване на учебния разпис. 

На 29.03, 04.04 и 13.04.2017 г. се извършиха проверки за провеждане на 

учебните занятия в съответствие с приетия учебния разпис. При проверките 

се констатира, че учебните занятия се провеждат съгласно учебния разпис, но 

при значително намален брой студенти. Основна препоръка към водещите 

занятия е да се обърне внимание на посещаемостта на учебните занятия. 

3. Приемане на план-програма за поддържане на качеството във 

ФТТ 

  На заседание на Комисията по качество от 27.01.2017 г. бе обсъден и 

приет „План – програма за осигуряване и поддържане на качеството като 

част от политиката за стратегическо управление на Факултет “Техника и 
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технологии“. Същият е утвърден от Факултетен съвет на 07.02.2017 г. 

(Протокол № 15). 

4. Провеждане на анкети 

4.1. Анкета с работодатели. 

На 11.05.2017 г. се проведе проучване сред работодатели. В 

проучването са участвали представители на 17 фирми от Ямбол, Бургас и 

Стара Загора. Резултатите показват, че работодателите считат за адекватна 

подготовката на студентите на потребностите на пазара на труда. Основните 

препоръки са по отношение на практическата подготовка. По-голямата част 

от фирмите (88,2 %) биха предоставили възможност за провеждане на учебен 

стаж или практика на студенти от Факултета, а 29,4 % от фирмите през 

последната година са имали стажанти обучаващи са във Факултет „Техника и 

технологии“. Работодателите заявяват, че биха предложили работа на 

специалисти от всички специалности изучавани във Факултета. 

Предложенията за съвместна дейност са основно свързани със съвместни 

обучения, работа по общи проекти и организиране на информационни дни на 

фирмите.  

4.2. Анкети със студенти. 

- Анкета с първокурсници.  

 Анкетата се провежда при записване на студентите. В нея са 

участвали 126 студенти (71 редовно и 55 задочно обучение). Резултатите 

показват, че около 2/3 от студените са мъже, като няма значителна разлика 

между редовно и задочно обучение. Над половината от студените са от 

Ямбол, като делът е по-голям при редовните студенти. Преобладават 

студентите на възраст до 25 години, като над 50 % от редовните студенти са в 

тази възрастова група. Най-голям дял от новоприетите студенти са 

завършили различна специалност от записаната (38 % от редовните и 47,3 % 

от задочните). При редовните студенти преобладават тези с добър успех, 

докато при задочните – с много добър. Над 60 % от първокурсниците са 

получили информация за факултета от лични контакти, около 1/3 от сайта 

или други информационни материали и под 3% са тези, които са получили 

информация от участия на ФТТ в кандидатстудентски борси или посещения 

в училища. Основната причини за избора на студените да следват във ФТТ са 

личностните убеждения, интереси и препоръки от приятели. Около 90 % от 

студентите са удовлетворени от организацията и обслужването при 

приемането на кандидат-студентските документи. Около 80 % смятат, че 

справочника за кандидат-студенти дава изчерпателна информация. 

Основната информация от сайта на ФТТ, която е най-полезна за студентите е 

тази за специалностите, а редовните студенти се интересуват повече от 

възможностите за професионална реализация. Първокурсниците очакват да 
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получат основно широкопрофилна практическа подготовка (над 60 %), и 

широко профилни теоретични знания (около 25 %). Студентите предпочитат 

практическите занятия да се провеждат във фирми по специалността и по-

малко в учебната база на факултета (43 % редовно и 30 % задочно). 

Задочните студенти предпочитат упражненията да се провеждат във 

факултета (41 %). Около 30 % от първокурсниците желаят да получат 

квалификация „учител”, а над 40 % - „инструктор”. 

- Анкета с абсолвенти 

 Анкетата се провежда по време на държавните изпити. През 

настоящата година някой от изпитните комисии не предадоха анкети. 

Липсваха изцяло анкетите за задочно обучение. Това наложи да се проведе 

допълнително анкетиране, но броят на студените, които участваха в него е 

малък. Общо анкетирани са 59 студенти от редовна и 21от задочна форма на 

обучение. 

 Резултатите показват, че над 2/3 от анкетираните са напълно 

удовлетворени от атмосферата във ФТТ и обучението в неговата цялост, като 

задочните студенти са по-критични. Около 57 % от тях са напълно 

удовлетворени от дисциплините в учебния план, докато при редовните 

студенти напълно удовлетворени са 71 %. Голяма част от абсолвентите (42 

%) дават много добра оценка на нивото на обучение във ФТТ. 

Чуждоезиковата подготовка се оценява като добра и много добра, а 

обучението по общообразователните дисциплини като много добро и 

отлично. Почти по равно се разпределят мненията на студентите за нивото на 

придобитите компютърни знания и умения между добро, много добро и 

отлично. Около 60 % от абсолвентите оценяват обучението си по 

техническите и специални дисциплини като отлично. Близо 1/3 от студентите 

оценяват отлично подготовката си по педагогическите дисциплини, а над 20 

% отговарят с „не мога да преценя”. Над половината редовни студенти са 

напълно удовлетворени от производствените стажове, а над 50 % от 

задочните отговарят с „не мога да преценя”.  Мнозинството от студентите 

смятат, че обучението им дава необходимата подготовка за професионална 

реализация и са придобили професионални умения, способност за 

самостоятелно мислене, умения за работа в екип. Анкетираните студенти 

основно са с добър и много добър успех от следването. Над 70 % от тях 

заявяват, че интересът към изучаваната специалност се е повишил и ще 

продължат обучението си по специалността. 

- Анкети за качество на преподаване. 

Анкетирането се проведе от представители на студентите със 

съдействието на техническия секретар на ККА през месец декември 2017 г. 
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Получени са комплексни оценки за преподавателите подлежащи на 

атестиране през зимния семестър на 2017/2018 година. 

- Анкети за активна роля на студентите. 

През периода стартира провеждането на анкети за активната роля на 

студента за усъвършенстване на учебните планове, учебните програми и 

изпитните процедури. Анкетите се провеждат в края на семестъра за всяка 

дисциплина от учебния план. Резултатите от анкетите показват, че 

студентите са доволни от съдържанието на отделните дисциплини и 

посочват, че интереса към съответната специалност се е повишил след 

изучаването на дисциплината.  

 

Приложения: 

1. „План – програма за осигуряване и поддържане на качеството като 

част от политиката за стратегическо управление на Факултет “Техника и 

технологии“; 

2. Резултати от проучване сред работодатели от 11.05.2017 г.; 

3. Резултати от анкети с първокурсници; 

4. Резултати от анкети с абсолвенти. 

 

Дата: 16.01.2018 г.                                     Председател на ККА:.......................... 

                    /доц. Кр. Трендафилов/                                                                    
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