
А М Т И И – ПЛОВДИВ 

ФАКУЛТЕТ „МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА“ 

КОМИСИЯ ПО ОСИГУРЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО 

 

П Р О Т О К О Л 

№  1 

 

                На 26.04.2017 г. се състоя първото заседание на КООК в състав: 

Председател – доц. Кирил Чапликов – декан, членове – проф. д-р Юлиян 

Куюмджиев, доц. д-р Велислава Карагенова, доц. д-р Стела Митева.  

                Доц. Кирил Чапликов запозна членовете на комисията с най-

важните функциии и задачи, стоящи пред комисията. 

                 Бяха визирани първите процедури за вътрешен одит на 

качеството, в посока предимно на учебната документация – и по-точно: 

своевременна корекция на Учебните програми от съответните 

преподаватели в лекционните дисциплини, в които бе коригиран 

лекционния хорариум с решение на ФС от 16.05.2016 г.: 

               „Хармония с аранжиране I, II, III“, „Полифония I, II“, „Музикален 

анализ I“, „История на музиката I и II“, „Симфонична оркестрация I, II“, 

„История на българската музика“, „Музикален фолклор“, „Музикална 

естетика“, „Инструментознание“, „История на Поп и Джаз музиката“, 

„Философия“. 

 

                                                                           Председател: 

                                                                                               (доц. К. Чапликов) 
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              На 07.06.2017 г. се състоя заседание на комисията за оценка и 

контрол на качеството. Присъстваха доц. Кирил Чапликов – декан, доц. д-р 

Стела Митева. 

             Беше определено за одит състоянието на учебните програми за 

специалност „Педагогика на обучението по музика“, ОКС „Бакалавър“. 

След извършената проверка бяха установени неточности, предимно в 

критериите за оценяване и описанието на съответната дисциплина в 

заглавната страница. Взето бе решение в срок до м. ноември 2017 г. да 

бъдат открити и коригирани съответните неточности. 

 

 

                                                                           Председател: 

                                                                                               (доц. К. Чапликов) 
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                    На 15.11.2017 г. се състоя заседание на КООК. Присъстваха: доц. 

Кирил Чапликов – декан, проф. д-р Юлиян Куюмджиев, доц. д-р Велислава 

Карагенова.  

                    Беше обсъден резултата от проверката на учебната 

документация за специалност „Педагогика на обучението по музика“, ОКС 

„Бакалавър“. 

                   Бяха взети следните решения: 

 Да се направят конкретни предложения за оптимизиране 

стандарта на Учебните програми; 

 Да се провери в програмите – направени ли са корекции 

според измененията на учебен план ПОМ – бакалаври, 

взети с решение на ФС от м.юли 2017 г.; 

 Да се направи проверка на ефективността на новите 

Електронни индивидуални планове – част 1-ва 

(запланувани часове), влезли  в сила от м. септември 2017 

г. и степента на готовност на част 2-ра и 3-та, влизащи в 

сила за отчитане на хорариума през м. юни 2017 г.; 

 Да се дадат предложения за допълването на състава на 

КООК  нови – външни членове, представители на 

заинтересованите потребители. 

                                                                        Председател: 

                                                                                               (доц. К. Чапликов)        
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              На 28.02.2018 г. се състоя заседание на комисията за оценка и 

контрол на качеството. Присъстваха: доц. Кирил Чапликов – декан, проф . 

д-р Юлин Куюмджиев, доц. д-р Велислава Карагенова, доц. д-р Стела 

Митева. 

      Дневен ред: 

             1. Предложение за допълване на КООК с нови членове – външна 

квота от заинтересовани потребители. 

             2. Разпределение на дисциплините и съответните Учебни планове, 

подготвени за предстоящ одит по членове на комисията. 

             3. Предложение за промени в стандарта на описание на учебните 

програми и принципа на подреждане в общата учебна документация. 

            По т. 1 беше направено предложение от доц. Кирил Чапликов за 

включване в комисията за външни потребители – конкретно представител 

на НУМТИ „Д. Петков”: това е д-р Поля Паунова и представител на 

Регионалната инспекция по образование: Нели Спасова – старши 

инспектор по изкуствата. 

          По т. 2 бяха уточнени дисциплините и съответните Учебни планове, за 

които отговаря всеки член от комисията. Установеният срок за завършване 

на актуализацията е 30.06.2018 г. 

          По т. 3 доц. Кирил Чапликов направи следните предложения: 

            Да се уеднаквят по образец титулните страници на програмите; 

 



 

            Да се допълнят по табличен образец данните за дисциплините; 

            - приложение в специалности и факултети, аудитерни часове и 

кредити; 

             Да се актуализират и опишат критериите за  оценяване на 

студентите; 

             Да се потърсят и предложат нови членове за допълване състава на 

Комисията по качеството от страна на въшните потребители. 

              

Предвид големия обем на работата, състоящ се в преглеждане и 

актуализиране на учебните програми, за отчетния период не бяха 

предвидени други вътрешни одити. 

 

                                                                    Председател: 

                                                                                         (доц. Кирил Чапликов) 
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              На 17.05.2018 г. се състоя заседание на комисията за оценка и 

контрол на качеството. Присъстваха: доц. Кирил Чапликов – декан, проф . 

д-р Юлин Куюмджиев, доц. д-р Велислава Карагенова, доц. д-р Стела 

Митева, Евгения Тагарева – докторант и д-р Поля Паунова – член външно 

оценяване. 

     Дневен ред: 

          1. Отчетен доклад за дейността на комисията за периода 2017 – 

април 2018 г. 

         2. Едногодишен проектоплан за дейността на комисията в следващия 

период: май – 2018 – май 2019 г. 

         3. Текущи. 

         доц. К. Чапликов – Комисията ще имаме една периодична дейност с 

фиксиране на проблемите, одит, вземане на решения, обсъждане и 

препоръки към съответните структури. На Декански съвет, също 

обсъдихме някои въпроси свръзани с новите образци за учебните 

програми. Ще Ви запозная и с отчет за дейността на комисията за 

изминалия период от м. април 2017 г. до м. април 2018 г. 

           доц. К. Чапликов – запозна Комисията с отчет за изминалия период 

от дейността й и даде думата за мнения. 

          След кратки изказвания доклада беше приет единодушно. 

 

 

 



          По т. 2 доц. Кирил Чапликов изчете проектоплан за дейността на 

КООК за следващия едногодишен период. В последвалите изказвания 

нямаше предложения и корекции на изложения проект и той беше приет 

от КООК. С това този план стана недилима част от настоящия протокол: 

 

 

ПРОЕКТОПЛАН 

на Комисията по осигуряване и оценка на качеството 
за периода май 2018 – май 2019 

 

А. Учебно-образователна дейност 

     1. Проверка на учебната документация (учебни програми) на 

магистърските специалности – дву- и три семестриални препоръки за 

актуализация, както следва: 

              ПОМ, Дирижиране (хорово и оркестрово), Тонрежисура, Медийно 

музикално редакторство. 

                                                                                    Срок:  30 ноември 2018 г. 

                                                                                      Отг.:   доц. К. Чапликов 

                 Пиано, Акордеон 

                                                                                    Срок:  30 ноември 2018 г. 

                                                                Отг.:  доц. д-р Велислава Карагенова 

                  Музикознание  

                                                                                    Срок:  30 ноември 2018 г. 

                                                                   Отг.:   проф.  д-р Юлин Куюмджиев 

                  Инструментални и вокални 

                                                                                   Срок:  30 ноември 2018 г. 

                                                                    Отг:   доц. д-р Стела Митева – Динкова 



                   2. Проверка на архива на докторантите с предстоящ срок за 

отчисляване през 2019 г. 

                                                                          Срок: 15 февруари 2019 г. 

                                    Отг.: доц. д-р Велислава Карагенова, Евгения Тагарева 

 

      Б. Административна дейност 

          1. Нанасяне на оценки в главна книга. Спазват ли се сроковете. 

                                                                            Срок:  15 юли 2018 г. 

                                                                     Отг.:  доц. К.Чапликов 

           2. Проверка за съставянето на проект за нова програма за 

държавните практично-теоретични изпити в специалност ПОМ.  

                                                                              Срок:  15 юни 2019 г. 

Отг.:  доц. К.Чапликов 

       

 Председател: 

                     (доц. К. Чапликов) 
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