ОТЧЕТ

на цетралната комисия по качество
за периода 2020 г.
Със заповед на Ректора на АУ РД 16-500/17.06.2020 г., в съответствие с
правилника за устройство и дейността на АУ е актуализиран съставът на
комисията по качество:
Председател: доц. д-р Георги Комитов - мениджър по качеството
Членове:
проф. д-р Виолина Ангелова
доц. д-р Любка Колева-Вълкова
доц. д-р Галя Добревска
доц. д-р Велика Кунева
гл. ас. д-р Красимира Аврамова
гл. ас. д-р Крум Христов
гл. експерт Елеонора Делева
студент Христо Козаров
Дейностите, които извршва централната комисия по качество са насочени
към подобряване на съществуващата система по качество.
Заседания
През отчетния период централната комисия по качество е провела четири
заседания (седем до момента), на които са предложени актуализации на
съществуващи правила и документи за движение на учебната документация в
АУ. Създадени са нови такива.
Учебна документация
През отчетния период е извършена актуализиране на документацията за
учебният процес. Актуализираните документи са следните:
 Методически стандарт за учебна документация в Аграрен университетПловдив.
 Процедури за движение на учебната документация - 6 броя.
 Формуляри свързани с учебната документация – 7 броя.
Разработени и са предложени за утвърждаване от академичния съвет на
АУ четири нови процедури за движение на учебната документация.
Анкетиране
През 2020 година централната комисия по качество е работила по
формулярите за анкетиране. Актуализирани са същестуващите анкетни листи и
са предложени са за утвърждаване от академичния съвет на АУ нови 3 броя.
С цел дигитализация на обществото е разработен и се прилага нов начин
на анкетиране на студентите през средата „TEAMS“, като той е приложим от
всяка входна точка на на web пространството. Дори анкетираният не е нужно да
има профил в електронната среда.

През отчетния период се извърши анкетиране на завършващите студенти
за удволетвореност от учебния процес и административното обслужването с
анкетни листи на хартиен носител. При студентите от първи курс анкетирането
на входното ниво се извърши в електронната среда „TEAMS“.
В онлайн анкетирането са участвали 104 студента от първи курс.
Анкетираните студенти от ФА са 55 (от специалност „Агрономствополевъдство“), тези от ФРЗА са 32 (от специалност „Екология и опазване на
околната среда“), а 17 са от ФИ (10 студента са от специалност „Бизнес
икономика“, а 7 студента са от специалност „Икономика и управление на
регионалното развитие“). От анкетираните студенти 54 са мъже, а 50 са жени.
От резултатите е направена извадка за интереса им към Университета. От
направената извадка на въпроси от анкетите на приетите първокурсници от
задочна форма на обучение показва, че най-голям е процентът на желаещите да
се обучават в АУ чрез получена информация от лични контакти с други
обучаващи се в Университета, родители и роднини (над 75% от анкетираните).
На фиг. 1-3 са показани резултатите от въпроса (въпрос 2 от анкетата за входно
ниво) в ФА, ФРЗА и ФИ.

Фиг. 1. Резултати по въпроса за получената информация при кандидатстването
от анкета за входно ниво за ФА

Фиг. 2. Резултати по въпроса за получената информация при кандидатстването
от анкета за входно ниво за ФРЗА

Фиг. 3. Резултати по въпроса за получената информация при кандидатстването
от анкета за входно ниво за ФИ (БИ и ИУРР)
При въпроса за желана специалност (въпрос №3 от анкетат за входно
ниво) най-голям е процентът на личният избор. Резултатите са графично
представени на фиг. 4-6.

Фиг. 4. Резултати по въпрос № 3 от анкета за входно ниво за ФА

Фиг. 5. Резултати по въпрос № 3 от анкета за входно ниво за ФРЗА

Фиг. 6. Резултати по въпрос № 3 от анкета за входно ниво за ФИ (БИ и ИУРР)
На въпрос № 4 от анкетата за входно ниво относно посещението на
представител в училището, голям е процента на студентите, отговорили
отрицателно (над 75%).
Информацията е била полезна при избора на АУ и специалността (над
60%). Резултатите от въпрос № 5 са показани на фиг. 7-9.

Фиг. 7. Резултати по въпрос № 5 от анкета за входно ниво за ФА

Фиг. 8. Резултати по въпрос № 5 от анкета за входно ниво за ФРЗА

Фиг. 9. Резултати по въпрос № 5 от анкета за входно ниво за ФИ (БИ и ИУРР)
Всички студенти са били удовлетворени от съдействието на
административният персонал при кандидатстване (100% положителни отговори
на въпрос № 6).
Одити
През месец декември е извършен планов вътрешен одит съобразно
разработен график от предходната комисия по качество. Бяха одитирани всички
факултети, включително и департамента по езикова подготовка и спорт. Не бяха
открити несъответствия при движението на учебната документация. На база
резултатите от проведеният одит са съставени 2 бр. протоколи от одитите.
Контрол на учебният процес
През отчетния период със заповед на Ректора на АУ РД-16-793/7.10.2020 г.
централната комисия по качество осъществи контрол по провеждането на
учебния процес. Извършени са 65 бр. проверки на извежданите учебни, като
резултатите са от проверките са оформени в протокол и представени на
ръководството на АУ. Не са констатирани съществени нарушения на учебният
процес.
Предстоящо
На следващ етап от дейността на централната комисия по качество е да
актуализира следната документация:
наръчник по качество;
учебна документация за ОНС „Доктор“.
Планирани са вътрешни одити за съответствие на учебната документация
с приетите актуализации и контрол на учебния процес.

