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Анотация 

 
Настоящият доклад е разгледан на факултетен съвет на Физическия 

Факултет  с пр.№ 125/ 25.06.2010г.и приет от Академичния съвет ПУ” Паисий 
Хилендарски „ с пр. № 33/28.06.2010г. Данните и анализите са съобразени с 
изискванията на комисията по акредитацията и критериите залегнали в 
Системата за осигуряване, подържане и развитие на качеството на обучението и 
на образователния продукт: 

- факторите подлежащи на наблюдение, оценка и самооценка; 
Структура на съдържанието: 

- стандартите за оценка на качеството: 
- процедури за оценка на качеството: 
Анализите и изводите в доклада са разгледани в два основни интеграционни 

блока: 
Блок А: Образователна дейност и израстване на кадрите.  
Блок Б: Изследователска дейност. При оценка на качеството на дейността и 

продукта във всеки блок се поставят два основни акцента: 
- Вътрешна самооценка, базираща се на анализ на данни преди всичко от 

учебната документация и мнения на преподавателите за качеството на 
провеждания във Факултета учебен процес. 

- Външна оценка, представляваща анализ на обобщени данни от 
допитвания до субекти за мнението им по основни въпроси, свързани с 
фактурите, подлежащи на наблюдение. 

 
Използваният  подход позволява до голяма степен обективно да се отчете 

състоянието и качеството на продукта, предлаган в Физическия факултет, тъй 
като разделя академичната дейност на две основни и относително обособени 
дейности – обучението на студентите и научно изследователската дейност. Двата 
основни акцента при оценяване на качеството осигуряват развитието на двете 
визии за развитието на академичния продукт- този на академичната общност и 
този на студентите. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ХРОНОЛОГИЯ НА ИЗГРАЖДАНЕТО И ВНЕДРЯВАНЕТО НА СИСТЕМАТА. 
 

На заседание на факултет съвет на ФФ С пр. № 102 от 18.04.2007г.беше 
избрана факултетна комисия по качеството на учебния процес в състав:  

1. доц.д-р Димитър Вранчев –председател 
2. доц. д-р Агоп Сренц 
3. доц. д-р Екатерина Писанова 
4. гл. ас. д-р Цветанка Михайлова 
5. гл. ас. Маргарита Алексиева  
6. гл. ас. Христина Петрова 
 

По предложение на факултетната комисия  на Факултетен съвет беше 
разгледана и приета Система за осигуряване, поддръжка и развитие на 
качеството на обучението  във Физическия факултет с пр. №     от     . Краткото 
описание на системата може да намерите на  специализирания ни сайт  
http://physics.uniplovdiv.bg/?page_id=215     . 
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ОЦЕНКА И САМООЦЕНКА НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА 
СИСТЕМАТА 

 
БЛОК  А: Оценка на качеството на образователната дейност. 

Вътрешна самооценка – анализ на обективни данни от учебна документация, 
проведени от факултета форуми и мнение на преподаватели. 
Основните документи, въз основа на които е изграден учебният процес във 
факултета са: 
Квалификационни характеристики на специалностите от направлението 
Физически науки, които създават облика на професионалната квалификация на 
подготвените специалисти, определят  целите задачите и задачите по време на 
следването и възможностите за реализация след дипломирането. 

- Учебните планове на специалностите определят точното разпределение 
на  дисциплините по семестри.Учебните планове както за бакалавърските, така и 
за магистърските степени във Физическия факултет са често обсъждани, 
актуализирани и коренно преработвани (виж. Приложение №1 и приложение 
№3). На различни Факултетни съвети бяха обсъдени и приети учебни планове за 
нововъведените специалности: „Информационна физика и комуникации” (пр. № 
101 от 14.02.2007г.), „Ядрена физика” (пр. № 109 от 26.03.2008г), „Медицинска 
физика” (пр. №109 от 26.03.2008г). По препоръка на Акредитационната комисия  
и по настояване на преподаватели и студенти бяха приети нови учебни планове 
за специалностите Физика и Инженерна физика (пр. № 110 от 21.05.2008г) и 
Физика и математика и Химия и физика (пр. №116 от 25.03.2009г). 

В настоящите учебни планове са включени всички задължителни  
физически, математически и други дисциплини, регламентирани с наредбата за 
единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по 
специалностите, включени в направлението физически науки. Освен 
задължителните дисциплини на студентите от Физическия факултет се предлагат 
и широк кръг от избираеми дисциплини, което е свързано със системата за 
кредити и е в съответствие с наредбата за прилагане на системата за натрупване 
и трансфер на кредити във висшите училища. По препоръка на Националната 
Агенция за Оценяване на Акредитацията (НАОА) дялат на избираемите 
дисциплини е 20% от съдържанието на новите учебни планове. 

- Учебните програми по изучаваните дисциплини включват описание на 
дисциплината  хорариум; преподаватели;  форми на обучение и форми и оценка 
на знания  и  умения; анотация; описание на предварителните изисквания  преди 
провеждането на курса; компетенции при завършване на обучението по 
дисциплината;  техническо осигуряване; тематично съдържание на учебната 
дисциплина – лекции, семинарни и практически упражнения. Учебните 
програми се изготвят и предлагат от съответните преподаватели, обсъждат се на 
катедрени заседания и се утвърждават на съвети. По предложение на 
преподавателя и катедрата те периодически се актуализират. 



Съдържанието на учебната документация във Физическия факултет 
отговаря изцяло на държавните нормативни изисквания и осигурява основа за 
качествено протичане на учебния процес. 

Мнението на преподавателите като важен фактор за оформяне на 
вътрешната самооценка за качеството на образователната дейност беше 
проучено с анкета, проведена анонимно през март 2008г. Анализът на въпросите, 
свързани с учебната работа  показва, че според преподавателите : 

- мотивировката на голяма част от студентите (около 50%)  не е 
достатъчна за активното им участие в учебния процес. 

- Половината от студентите не посещават редовно лекциите . 
- Семинарните и лабораторните упражнения  се посещават редовно 

от над  90%  от студентите. 
- Студентите рядко използват допълнителна литература (извън 

препоръчаната) за подготовката си. 
- 65% от преподавателите дават добра или много добра оценка за 

организацията на учебния процес във Физическия факултет. 
Сравнително високите проценти показват добро качество на 

организацията на учебния процес въпреки това ръководството на факултета 
трябва сериозно да помисли за повишаване на активността на студентите за 
усвояване на теоретични знания. 

 
ВЪНШНА ОЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  

ДЕЙНОСТ      
Външната  оценка на качеството на обучението има за цел да проучи 

външно спрямо академичния състав отношение към подготовката на студентите 
във Физическия факултет. Най-подходящо в случая е изследване на мнението на 
студентите като основни потребители на обучението, от една страна и от друга- 
работодателите като потребители на квалифициран труд. Настоящото проучване 
се базира преди всичко на изследване на студентски мнения  по основни 
въпроси, касаещи процеса на обучение в Физическия факултет. За целта бяха 
проведени три анкети през учебните 2007-2008г.и 2008-2009г. Бяха анкетирани 
студенти от всички специалности и курсове. От гледна точка на изискванията на 
системата за осигуряване, поддръжка и развитие на качеството на обучението 
във Физическия факултет в анкетните листове  бяха обособени няколко групи 
въпроси отнасящи се до: 

- учебната документация-структура и съдържание, познаване и одобрение 
на документацията от  студентите; 

- методите на преподаване и оценка на студентските знания;  
- подготовка и квалификация на преподавателите. 

Проучването на въпросите от първата група показва, че 13% от  
студентите не са запознати с документите, обезпечаващи организацията и 
протичането на учебния процес, около 50%  са частично запознати и около 40% 



са запознати. Около  30% са недоволни от структурата на учебните планове за 
специалностите „Физика”, „Инженерна физика” и  „Физика и математика”. Това 
беше една от основните причини за приемане на нови учебни планове за тези 
специалности. Половината от студентите са доволни от разписанията, по които 
се провежда учебния процес .  

Другата половина смята, че те са съобразени повече с интересите на 
преподавателите, от колкото с интересите на студентите. 
  Анализът  на въпросите разгледани до тук  налага необходимостта да се 
улесни и стимулира достъпът на студентите до документите, свързани с 
учебната работа, учебните планове и учебните разписания  и да се съобразяват с 
мнението на студентите. 

Към същата група въпроси може да се отнесе твърдението на студентите, 
че преподаваните дисциплини допринасят за повишаване на общата култура и 
професионалната им подготовка (70%). В същото време 30% от студентите 
препоръчват да се обърне по-голямо внимание на актуалността, а 20% на 
приложимостта на лекционния материал. 

В случая се наблюдава известно удовлетворение на студентите и 
съответствие на техните очаквания, получени от квалификационните 
характеристики на специалностите от една страна  и практическото реализиране 
на  обучението от друга.  
Към втората група въпроси се отнасят студентските мнения относно качеството 
на образованието от гледна точка на методите на преподаване и оценка на 
знанията. Според студентите лекциите и упражненията се провеждат редовно от 
преподавателите и асистентите. 90% твърдят, че учебният материал се преподава 
на достъпен и много достъпен език. Според  70% от анкетираните 
преподавателите водят лекциите си увлекателно, а според 90% нивото на 
лекциите е на академично равнище. Работата на преподавателите на упражнения 
се оценява като добра и много добра (80%). Почти всички студенти предпочитат 
тестовата проверка на знанията им (90%), което съвпада и с практиката, 
използвана от по-голямата част от преподавателите във факултета. 

Изключително високите проценти в случая показват, че студентите в по-
голямата си част са доволни от методите на преподаване и от формите за 
проверка на усвоените от тях знания. 

Третата група въпроси цели да изследва отношението на студентите към 
подготовката и квалификацията на преподавателите.Според проведената анкета 
болшинството от студентите (над 80%) смятат, че преподавателите са добре 
подготвени и познават новостите в областта си. 

Малко по-нисък (около 70%) е процентът на тези, които са съгласни с 
твърдението, че преподавателите им са толерантни, комуникативни и 
мотивирани в областта си. 
 
 
 
 
 
 



БЛОК  Б:  Изследователска дейност, израстване и мобилност на кадрите       
 
Вътрешна самооценка  

Вътрешната самооценка за изследователската дейност, израстването и 
мобилността се основава изцяло на данни от академичната общност на 
Факултета. 

Научното израстване на преподавателите е регламентирано в чл. 47 от 
Правилника за устройството и дейността на Пловдивския университет. Научно-
преподавателските кадри провеждат изследователската си дейност по избрани от 
тях проблеми, стимулирани са да публикуват резултатите от изследванията си. 

Във Факултета са създадени много добри условия за мобилност на 
академичната общност. Преподавателите имат възможност да подготвят  нови 
курсове по избираеми дисциплини (приложение №2 и №4), отговарящи на 
професионалното им направление. Голяма част от преподавателите са участвали 
с доклади в различни международни форуми, посещавали са различни научни 
организации под формата на командировки, специализации, пост-докторантури 
(приложение №9). 

Във връзка с оформянето на вътрешната самооценка за изследователската 
дейност, израстването и мобилността на преподавателите през март 2008 г. беше 
проведена анонимна анкета сред академичния състав на факултета. В анкетата 
взеха участие над 95% от преподавателите на основен трудов договор. Анализът  
на въпросите от анкетата показаха  следното: средно 60% от преподавателите 
използват средства от финансирани проекти за провеждане на 
научноизследователската си работа, по-голямата част от преподавателите (80 %) 
публикуват научните си резултати в реномирани международни списания; по-
голямата част от преподавателите 73% са доволни от научното си развитие, 
организираните в университета форуми на академичен живот не удовлетворяват 
преподавателите. 

От обобщаването на всичко казано в този раздел може да се направят 
следните заключения: 

• Преподавателите от Физическия факултет използват ефективно 
възможностите на финансираните проект за осъществяване на научните си 
изследвания; 

• Количеството на публикуваните в международни реномирани 
списания е задоволително; 

• По-голямата част от преподавателите не закъсняват с 
професионалното си израстване; 

• Във всички случаи трябва да се помисли за увеличаване броя на 
научните форуми в университета и факултета и за подобряване на тяхната 
организация. 

 
 
 
 
 
 
 



ВЪНШНА ОЦЕНКА 
 

За оформяне на външна оценка отново е използвано  студентското мнение. 
Разбира се авторитетна външна оценка би могла да се получи и от други 
източници, например: рецензии от външни научни организации, цитируемост, 
покани за участие в реномирани научни форуми и др. Достатъчно подробни 
изследвания в това отношение обаче ние все още нямаме. Оценката на 
студентите в нашия случай е не по-малко важно като се има предвид, че тази 
оценка до голяма степен определя авторитета на преподавателския състав. 

Анализът на данните от активното участие на студентите в оценяване на 
качеството на учебния процес показва, че само някои от тях достигат случайно 
до съответната информация, или не се интересуват от нея. От различните 
допитвания става ясно, че над 80% от студентите не са запознати с тематиката на 
научните изследвания, а още по-малко с конкретните публикации на отделните 
преподаватели. Тези, които остават извън този процент са обикновено студенти 
от горните курсове, започнали вече да работят по дипломните си работи. 

Много малък е и броят (13%) на студентите, които участват в 
разработването на финансирани проекти на преподавателите. 

Това води до извода, че е необходимо да разработи програма за 
стимулиране интересът на студентите към специфичните дейности във 
факултета, най-вече към научноизследователската и популяризаторска дейност.  

Бяха изследвани и въпросите, свързани с мобилността на студентите от 
факултета. Резултатите в това отношение за последните три години са изнесени 
в приложение №9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
След извършения анализ на посочените данни в съответствие с 

изискванията на Системата за осигуряване, подържане и развитие на качеството 
на обучението и на образователния продукт и отчитайки зададените критерии, 
акценти и фактори за наблюдение комисията по качеството на обучение в 
Физическия факултет може да направи извода, че качеството на 
образованието и образователния продукт във факултета задоволява 
желанията и претенциите на Ръководството за съвременно и ефективно 
обучение. Изводът е направен на едновременното отчитане  както на 
вътрешната самооценка, така и на външната оценка. Във същото време се 
наблюдават и тревожни тенденции, свързани главно с липса на участие на 
студентите в научния живот на факултета, на които деканското ръководство и 
факултетния съвет би трябвало да отделят специално внимание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

Приложение №1-Учебни планове (стари и нови) за различните специалности 

от направените физически науки. (виж приложение № 2.1 на другия доклад) 

Приложение№2-Учебни програми на задължителни и избираеми 

дисциплини.(виж приложение №2.2 другия доклад) 

Приложение №3-Решения на Факултетния съвет във връзка  с приемане на 

нови учебни планове и актуализиране на стари. 

Приложение №4-Решения на Факултетния съвет във връзка с приемане на 

учебни програми за нови задължителни и избираеми дисциплини. 

Приложение №5-Решения на Факултетен съвет по въпроси, свързани с 

докторанти. 

Приложение №6-Решения на Факултетен съвет по административни 

въпроси, свързани с учебната работа. 

Приложение №7-Други форуми, на които са обсъждани въпроси, свързани с 

качеството на обучението във Физическия  факултет. 

Приложение №8 - Обогатена материална база.  

Приложение №9 - Преподавателска и студентска мобилност. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 Решение на ФС във връзка с приемането на нови учебни 
планове и актуализиране на стари. 
 
Протокол № 101 от 14. 02. 2007 год. – обсъждане и приемане на учебен план за 
специалност Информационна физика и комуникации 
Протокол № 106 от 28. 11. 2007 год. – предложение за принципни изменения в 
учебните планове на специалностите Физика и Инженерна физика 
Протокол № 107 от 21. 05. 2008 год. – приемане на учебен план за магистърска 
програма Приложна и ядрена физика 
Протокол № 108 от 13. 03. 2008 год. – обсъждане на учебни планове за 
специалностите Медицинска физика и Ядрена енергетика 
Протокол № 109 от 26. 03. 2008 год. – приемане на учебни планове за 
специалностите Медицинска физика и Ядрена енергетика 
Протокол № 110 от 21. 05. 2008 год. – приемане на нови учебни планове за 
специалностите Физика и Инженерна физика 
Протокол № 112 от 22. 10. 2008 год. – промени в учебния плана на специалността 
Информационна физика и комуникации 
Протокол № 115 от 25. 02. 2009 год. – приемане на учебен план за магистърска 
програма Информационни и комуникационни системи  
Протокол № 116 от 25. 03. 2009 год. – приемане на нови учебни планове за 
специалностите Физика и математика и Химия и физика 
Протокол № 119 от 17. 06. 2009 год. – приемане на учебен план за магистърска 
програма Фотоника и модерни оптични технологии 
Протокол № 120 от 14. 10. 2009 год. – обсъждане на учебен план за специалност 
Биология и физика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение № 4 Решение на ФС във връзка с приемане на учебни програми за 
нови задължителни и избираеми дисциплини. 
 
Протокол № 101 от 14. 02. 2007 год. – приемане на учебна програма за избираема 
дисциплина  „Съвременни материали и структури” 
Протокол № 107 от13. 02. 2008 год. - приемане на учебна програма за избираема 
дисциплина „Основи на науката за полимерите” 
Протокол № 112 от 22. 10. 2008 год. – утвърждаване на учебни програми за 
специалност Информационна физика и комуникации 
Протокол № 115 от 25. 02. 2009 год. - утвърждаване на учебни програми за 
специалностите Информационна физика и комуникации и Ядрена енергетика 
Протокол № 116 от 25. 03. 2009 год. - утвърждаване на учебни програми за 
специалностите Информационна физика и комуникации и Ядрена енергетика 
Протокол № 120 от 14. 10. 2009 год. - утвърждаване на учебни програми за 
специалностите Физика и Инженерна физика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 Решение на ФС по въпроси свързани с докторанти.  
 
Протокол № 102 от 18. 04. 2007 год. приемане на индивидуален план за работата на 
докторантката  А. Виранева 
Протокол № 103 от 13. 06. 2007 год. приемане на индивидуален план за работата на 
докторантките Хр. Петрова и Д. Дакова 
Зачисляване на свободна доторантура на Д. Токмаков 
Протокол № 104 от 10. 10. 2007 год. – промяна на индивидуалния план за работа на 
докторанта Д. Токмаков 
Протокол № 111 от 18. 06. 2008 год. – утвърждаване на конспект за изпит по 
специалността на докторантката А. Виранева 
Протокол № 112 от 22. 10. 2008 год. – приемане на отчет за работата през първата 
година на докторанта Д. Токмаков 
Протокол № 113 от 10. 12. 2008 год. – решение за записване в редовна докторантура 
на Захра Джасим Мохамед Ал Хюсеин Ал Тимими, Вавилонски университет, Ирак. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 Решения на ФС по административни въпроси, свързани с 
учебната работа. 
 
Протокол № 102 от 18. 04. 2007 год. приемане на индивидуален план за работата на 
докторантката  А. Виранева 
Протокол № 103 от 13. 06. 2007 год. приемане на индивидуален план за работата на 
докторантките Хр. Петрова и Д. Дакова 
Зачисляване на свободна доторантура на Д. Токмаков 
Протокол № 104 от 10. 10. 2007 год. – промяна на индивидуалния план за работа на 
докторанта Д. Токмаков 
Протокол № 111 от 18. 06. 2008 год. – утвърждаване на конспект за изпит по 
специалността на докторантката А. Виранева 
Протокол № 112 от 22. 10. 2008 год. – приемане на отчет за работата през първата 
година на докторанта Д. Токмаков 
Протокол № 113 от 10. 12. 2008 год. – решение за записване в редовна докторантура 
на Захра Джасим Мохамед Ал Хюсеин Ал Тимими, Вавилонски университет, Ирак. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложени № 7 Други форуми, на които обсъждани въпроси, свързани с 
качеството на обучението във Физическия факултет. 
 

Семинари: 
Семинар на Физическия Факултет, Хисар април 2007 год. 
Разгледани въпроси  
1.  Нови перспективни системи за обучение- доклад  доц. д-р Н. Милева  
2.  Състояние и перспективи на лабораторните практикуми – докл. ръководителите 
на катедра 
 
 
Приложение № 8 Материална база (попълнение през последните три години). 
 
 
Гониометър (дисперсия на светлината) 
Дифракционна решетка с различни източници на светлина към нея 
Интерферометър на Майкелсон 
        Приборите се използват в цикъла от упражнения по оптика в кат. 
„Експериментална физика”  
αβγ  - радиометър – използва се в цикъл от упражнения в кат. „Атомна физика” 
Магнитна дъска за демонстрация на оптични явления – използва се за демонстрация 
на лекционния материал по физика 
Цикъл от 5 упражнения към дисциплината „Оптични комуникации” 
Цикъл от 5 упражнения към дисциплината „Оптични елементи и модули” 
 
Приложение № 9 Преподавателска и студентска мобилност. 
 
2007 год. (преподаватели) 
 
2 командировки в Будапеща, Унгария 
2 командировки в Дъблинския университет 
2 командировки в Дубна 
1 командировка в DESI, Хамбург 
1 пост-док  в Университета в Пиза 
1 защита на докторат в Дубна 
1 пост-док в Университета във Фрибург, Швейцария 
2 специализации в Дубна 
2 командировки в Хелзинския университет 
1 командировка във Виенския  университет 
 
2007 год. (студенти) 
 
2 дипломни работи, разработени в Дубна и защитени в ПУ „П. Хилендарски” 
2 специализации в Дубна 
2 участия в студентска лятна школа в Дубна 
2 специализации в Коперник университет, Торн, Полша 
2 специализации в Юваскюла университет, Финландия 
 
2008 (преподаватели) 
1 командировка в Будапеща, Унгария 
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