
             ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 

 

ПЛАН 
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2018 

ГОДИНА 

 

/относно осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучението и  

на образователния продукт/ 

 

 

ОРГАНИ: Комисията за оценка, поддържане и усъвършенстване на качеството на 

обучението /КК/ в Педагогическия факултет /ПФ/ има правомощията да осъществява 

вътрешни одити (дейности по самооценяване на качеството на обучението и 

образователния продукт). КК провежда дейности, свързани с прилагането на Системата 

по качество и реализирането на целите й.  

 

Дейности, които са самооценявани: 

 

Управлението на образователния процес  

 

Организацията и управлението на учебния процес - функционирането на 

структурата на катедрите; координацията на действията между факултетските 

звена; осигуряването на организацията на учебните занятия; условията и 

организирането на провеждане на държавни изпити и защити на дипломни 

работи; администрирането на бакалавърски, магистърски програми; 

организацията на обучението на докторантите и документацията, която 

катедрите администрират; състоянието на учебната документация и 

организацията за разработването й: квалификационни характеристики, учебни 

планове, учебни програми, разписания, материални книги; системата за 

поддържане и развиване на професионалната квалификация на преподавателите. 

 Условията за осъществяване на обучението. Работна среда - състояние на 

материална база, информационна база за осигуряване на условия за провеждане 

на обучение и научноизследователска дейност. 

 

Образователната дейност 

 

 състоянието на образователните програми във факултета /бакалавърски, 

магистърски/, както и измененията в съществуващите програми, спазване на 

държавните изисквания и стандартите за програми от съответната степен на 

обучение или за съответната форма на обучение /редовна, задочна/. 
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 съответствие на образователните програми (бакалавърски, магистърски, 

редовни, задочни) с мисията и образователните цели на Факултета и на 

академичните стандарти за съответната област; 

 съответствието на структурата и съдържанието на учебните планове и учебните 

програми на обявените квалификационни характеристики на специалностите; 

 методите на преподаване и методите за оценка на постиженията на обучаваните. 

 научно-изследователската дейност на преподавателите и участието на 

студентите и докторантите в разработването на научно-изследователски и 

приложни проекти. 

 

Механизми за самооценка: 

 

КК осъществява периодична вътрешна самооценка на състоянието и тенденциите във 

факторите за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на 

резултатите от него чрез:  

 анализ и оценка на състоянието и проблемите; 

 проучване на информация и данни от катедри необходими за самооценка на 

качеството на обучението и на образователния продукт; 

 проучване на студентски мнения, мнения на възпитаници на Факултета;  

 проучване на мнения на преподаватели; 

 проучване на мнения на работодатели. 

 

Информацията се събира чрез: 

 разговор с отговорни изпълнители на процеса; 

 проверка на съществуващи документи и записи; 

 оценка на съответствието на изпълнението на процесите с регламентиращите ги 

вътрешни и външни нормативни документи. 

 

КК проследява и анализира функционирането на системата за качество и предлага 

мерки за нейното подобряване и развитие. 

 

 

График за провеждане на вътрешни одити в Педагогическия факултет 

м. февруари  

 

одит на организация на управление на образованието в катедра 

„Естетическо възпитание” 

м. март 

 

анкетиране на завършили обучението си студенти в ПФ 

анкетиране на преподаватели 

 

одит на организация на управление на образованието в катедра 

„Музика” 

м. април 

 

анкетиране за проучване на мнението на студенти 

 

одит на организация на управление на образованието в катедра 

“Педагогика и управление на образованието”  

 

 

м. май 

 

одит на организация на управление на образованието в катедра 

“Предучилищна педагогика”  
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м. юни 

 

анкетиране за проучване на мнението на студенти 

 

одит на организация на управление на образованието в катедра  

“Начална училищна педагогика” 

 

м. септември 

 

одит на подготовката на материалната база за учебния процес 

 

м. октомври одит на подготовката на материалната база за учебния процес 

 

одит на организация на управление на образованието в катедра 

"Психология" 

анкетиране на преподаватели 

 

м. ноември одит на организация на управление на образованието в катедра 

“Теория и методика на физическото възпитание и спорт”  

 

 

м. декември одит на организация на управление на образованието в катедра 

"Социални дейности" 

 

 

 

 

 

ФАКУЛТЕТСКА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО 

 

 

 

*Вътрешните одити могат да бъдат планирани и извънпланови 

 

 

 

 


