ОТЧЕТ

на факултетната Комисия по осигуряване и оценка на качеството
към факултет „Музикална педагогика“
за периода април 2017 – април 2018

Факултетната Комисия по осигуряване и оценка на качеството към факултет „Музикална
педагогика“ беше създадена с решение на Факултетния съвет (протокол 8/30.03.2017 г.)
във връзка със Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското
пространство за висше образование.
Тя се състои от председател – декана на факултета и членове – представители на
катедрите към факултета. Освен тях, като представители на външни заинтересовани
страни са поканени представители на работодателите, които в качеството си на външни
оценители могат да дават своите насоки изисквания и преценки за качеството на
образователните програми.
Основните насоки за контрол и оценка на качеството са дефинирани, в съответствие с
изискванията на Стандартите, в няколко основни дейности:
1. Годишни планове и отчети за извършваните дейности на КООК.
2. Вътрешни одити, препоръки и доклади за резултатите от разработване,
одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация.
3. Вътрешни одити и доклади за резултатите от оценяване на качеството на
образователните дейности.
4. Протоколи от заседания на които са обсъждани въпроси по осигуряване на
качеството на образователния процес и са взети съответни решения.
5. Документирани резултати от контрола на изпълнението на приетите решения.
6. Създаване на раздел в сайта на Академията, в който да бъдат публикувани
резултатите от дейността на комисията.
През изминалия отчетен период дейността на комисията приоритетно се насочи към
проверка на състоянието на учебната документация – учебни планове и програми, във
връзка с предстоящата институционална акредитация през 2019 г.
Като първи етап (заседание на 15.11.2017) основно внимание бе обърнато на учебните
дисциплини в бакалавърските специалности, като към съответните катедри бяха
отправени следните препоръки:
1. Да се уеднаквят по образец титулните страници на програмите.
2. Да се допълнят по табличен образец данните за дисциплините – приложение
в специалности и факултети, аудиторни часове и кредити.

3. Да се актуализират и опишат критериите за оценяване на студентите.
4. Да се актуализира и приведе в стандартно описание препоръчителната
литература.
Във второто заседание ( 28.02.2018) бяха уточнени дисциплините, за които отговаря
всеки член от комисията. Установеният срок за завършване на актуализацията е
30.06.2018 г.
Предвид големия обем на работата, състоящ се в преглеждане и актуализиране на
учебните програми, за отчетния период не бяха предвидени други вътрешни одити.
В краткосрочен план същата процедура ще бъде извършена и за магистърските
програми.
Председател на комисията:

Доц. Кирил Чапликов
17.05.2018

2

