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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 през периода 01.01.2017 – 

30.06.2017 г. 

 

Уважаема госпожо Декан, 

 През отчетния период Комисията по качество и акредитация извърши 

следните дейности: 

1. Проверка на готовността за провеждане на учебния процес 

Комисията извърши проверка на готовността за провеждане на занятия 

със задочните студенти на 09.01.2017 г. На 13.02.2017 г. се извърши проверка  

на готовността за провеждане на занятия с редовните студенти. 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. 

Съвместно с изпълняващия длъжността Зам. Декан по учебна дейност 

доц. Т. Пехливанова се извършиха три проверки за провеждане на учебните 

занятия в съответствие с приетия учебния разпис. Проверките се извършиха 

на 29.03, 04.04 и 13.04.2017 г. проверките констатираха, 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 

технологии“. Същият е утвърден от Факултетен съвет на 07.02.2017 г. 

(Протокол № 15). 

4. Провеждане на анкети 
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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 като цяло работодателите считат за 

адекватна подготовката на студентите на потребностите на пазара на труда. 

Основните препоръки са по отношение на практическата подготовка на 

студентите. 88,2 % от фирмите 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 във Факултета.  

4.2. Анкети със студенти. 

През периода стартира провеждането на анкети за активната роля на 

студента за усъвършенстване на учебните планове, учебните програми и 

изпитните процедури. Тези анкети се провеждат в края на изучаването на 

всяка дисциплина от учебния план. Обобщените до момента анкети показват, 

че студентите са доволни от съдържанието на отделните дисциплини и 

посочват, че интереса към съответната специалност се е повишил след 

изучаването на дисциплината.  

Поради големия брой анкети е необходима по-добра организация в 

катедрите за провеждането им и обобщаване на резултатите, което е задача 

на катедрените отговорници по качеството. 

 

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. 

 

Дата 30.06.2017 г.                                                        Подпис:.......................... 

 

 


