УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ОТЧЕТ
за дейността на Комисията по оценяване и поддържане на
качеството на обучение към ФТН за учебната 2018/2019 г
Във Факултет по технически науки през учебната 2018/2019 г., във
всички специалности и курсове, редовна и задочна форма на обучение в
ОКС “бакалавър” са записани 605 студенти. В сравнение с предходната
учебна година, за учебната 2018/2019 г. е увеличен броят на записаните
студенти с 45 в ОКС „бакалавър” – 26 при РО и 28 при ЗО. Обучението на
студенти в ОКС ”магистър” се провежда по държавна поръчка (ДП) и
платено обучение по 20 магистърски програми. Общият брой обучавани
студенти, ОКС „Магистър” е 156, от които 94 редовна форма на обучение и
62 задочна форма на обучение. Успехът на студентите през зимен и летен
семестър, редовна и задочна форма на обучение е посочен в Приложение
към отчета.
През учебната 2018/19 година са се дипломирали общо 148 студента. От
тях, 86 в образователно-квалификационна степен ”бакалавър” и 62 в
образователно-квалификационна степен ”магистър”.
Учебна документация
През целия период от началото на учебната година, във Факултет по
технически науки, са актуализирани и приети всички необходими учебни
планове и програми, което е осигурило учебния процес с необходимата
документация.
Приети са:

УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
 нов учебен план за образователна програма в ОКС „магистър“:
„Иновативни технологии за здравословни храни”, тесен и широк
профил, редовна и задочна форма на обучение,


4 актуализирани учебни плана за образователни програми в ОКС
„магистър: Софтуерна техника – тесен профил; Компютърни системи
и технологии – широк профил., „Техника и технологии в транспорта”,
„Химично инженерство“, ОКС Магистър, редовна и задочна форма
на обучение, тесен и широк профил.



актуализиран учебен план за образователна програма в ОКС
„бакалавър“: „Химични технологии и психология на кризисните
ситуации“.
Обсъдени и приети са 67 (44 нови и 23 актуализирани) учебни

програми, оформени според новия стандарт за учебна документация на
съответните бланки и по изисквания, качени на сайта на Университета.
Одити
За отчетния период за целите на обучението и качеството на подготовката
на студентите от ФТН, Комисията по оценяване и поддържане на
качеството на обучение извършила проверки относно изрядността и
съответствието на водената учебна документация от Катедрите. Учебната
документация за специалностите от ФТН, съответства на учебните
планове и квалификационни характеристики. Учебните програми по
различните дисциплини са налични в Катедрите.
През учебната 2018/2019 г., Комисията по качеството към ФТН е
извършила вътрешен одит за спазване на седмичната програма и обявени
консултации на преподавателите в катедрите на ФТН. Часовете по
учебните дисциплини и обявени консултации, предвидени в учебните
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планове на специалностите от ФТН са проведени според предварително
утвърдения график. Не са възникнали организационни и други проблеми.
Комисията по качеството към ФТН е съблюдавала за изпълнението на
графика за лятна, зимна, поправителна и ликвидационна изпитната сесия
и готовността провеждането им. Посочените дати за изпитните сесии през
на учебната 2018/2019 г. са предложени от студентите и са съгласувани с
преподавателите. Комисията не е направила забележки по изготвените
графици и състава на изпитните комисии.
Мерки за повишаване качеството на обучение:


Повишаване конкурентноспособността на Университет „Проф. д-р Ас.

Златаров" – Бургас, като периодично се провеждат срещи с работодатели
предлагащи работни места на завършващите студенти и спонсориращи
образователния процес;


Изучаване

текущите

и

бъдещите

тенденции

в

търсенето

и

предлагането на кадри с висше образование;


Разучаване

и

представяне

пред

студентите

на

различните

специализации на пазара на труда в страната и чужбина;


Включване на студентите в научно-изследователската работа;



Развитие на академичния състав в Университета на ниво, позволяващо

качествено реализиране на учебната и научно-изследователската дейност;


Коопериране и партниране с висши учебни заведения от страната и

чужбина с активното участие на студенти;


Периодични и внезапни проверки на провеждания учебен процес.
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Изготвил: ......... ....................
/доц. д-р К. Габровска/

