
 
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
 

Физически факултет 

 

Комисията по качеството на Физически факултет  

Протокол №1/13.12.2011год. 

 Присъстват: доц. Желязка Райкова, д-р Елисавета Марекова,  доц. Мария 
Марудова, д-р Надежда Кафадарова, д-р Гинка Екстнер, д-р Дияна Дакова  

 Разглеждани въпроси: обсъждане и определяне на основните дейности на 
комисията.  

 Въз основа на предстоящите действия по събиране на необходимата 
документация относно критериите за институционална акредитация, беше извършено 
първоначално разпределение  на задълженията между членовете на комисията. Те са 
както следва: 

 доц. Желязка Райкова – Председател на комисията; координира дейността на 
комисията; отговаря за събирането на необходимата информация от катедра 
„Методика на обучението по физика“; 

 д-р Елисавета Марекова – координира събирането на информация от всички 
членове на комисията; 

 доц. Мария Марудова – отговаря за събирането на необходимата информация от 
катедра “Експериментална физика”; 

 д-р Надежда Кафадарова – отговаря за събирането на необходимата информация 
от катедра ЕКИТ; отговаря за определяне на дял компютърни зали спрямо 
общия брой учебни зали във Физически факултет; 

 д-р Гинка Екстнер – отговаря за събирането на необходимата информация от 
катедра „Атомна физика“; 

 д-р Дияна Дакова – отговаря за събирането на необходимата информация от 
катедра “Теоретична физика”; отговаря за събирането на актуализираните 
учебни програми на Физически факултет. 
Бяха определени следните срокове за изпълнение на съответните задачи: 

 събрани попълнени таблици за отчитане на дейности от Физически факултет на 
ПУ (2007-2011) – 16.12.2011год; 

 получени обобщени резултати от дейността на членовете на комисията до този 
момент – 20.12.2011год. 

Протоколирал:.................................. 
Утвърдил :.........................................



 

 
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
 

Физически факултет 

 

Комисията по качеството на Физически факултет  

Протокол №2/11.01.2012год. 

 

 Присъстват: доц. д-р Желязка Райкова, доц. д-р Мария Марудова, доц. д-р 
Георги Дянков, д-р Надежда Кафадарова, , д-р Дияна Дакова  

 Разглеждани въпроси: Запознаване на членовете на комисията със системата за 
оценка и акредитация КОМПАС.  

Въз основа на действията по събиране на необходимата документация относно 
критериите за институционална акредитация беше извършено разпределение на 
задълженията между членовете на комисията за попълване на данни за факултета в 
системата.  

Беше определен срок до 16.01.2012г. за изпълнение на съответните задачи 
 
 
 
 
 

Протоколирал:.................................. 
Утвърдил :......................................... 

 

 

 



 

 
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
 

Факултет Физика и инженерни технологии 

 

Комисията по качеството на ФФИТ  

Протокол №3/19.01.2012год. 

 

 Присъстват: доц. д-р Желязка Райкова, доц. д-р Мария Марудова,  
доц. д-р Георги Дянков, д-р Надежда Кафадарова.  

 Разглеждани въпроси:  

1. Уточняване на подробности при изчисляването на коефициенти, необходими за 
документите за акредитация. 

2. Обсъждане на необходимите стъпки за актуализиране на учебните програми и 
материали за анкети към Факултета. 

3. Коментирани бяха бъдещи форми на анкетиране на преподаватели и курсове. 
 
 
 
 
 

Протоколирал:.................................. 
Утвърдил :......................................... 

 



 

 
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
 

Факултет Физика и инженерни технологии 

 

Комисията по качеството на ФФИТ  

Протокол №4/02.04.2012год. 

 

 Присъстват: доц. д-р Желязка Райкова, доц. д-р Мария Марудова, д-р Надежда 
Кафадарова, д-р Дияна Дакова  

 Разглеждани въпроси: Запознаване на членовете на комисията със системата за 
оценка и акредитация КОМПАС във връзка с провеждането на програмната 
акредитация.  

Въз основа на действията по събиране на необходимата документация относно 
критериите за програмната акредитация беше извършено разпределение на 
задълженията между членовете на комисията за попълване на данни за факултета в 
системата.  

Беше определен срок до 12.04.2012г. за изпълнение на първия етап от 
поставените задачи. 

 
 
 
 
 

Протоколирал:.................................. 
Утвърдил :......................................... 

 



 

 
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
 

Факултет Физика и инженерни технологии 

 

Комисията по качеството на ФФИТ  

Протокол №5/07.05.2012год. 

 

 Присъстват: доц. д-р Желязка Райкова, доц. д-р Мария Марудова, д-р Елисавета 
Марекова, д-р Надежда Кафадарова, д-р Дияна Дакова  

 Разглеждани въпроси: Разглеждане на текущи въпроси във връзка с 
оформянето на документите на програмната акредитация.  

Членовете на комисията поставиха въпроси, свързани със събирането на 
доказателствен материал относно критериите за програмната акредитация. Бяха  
набелязани отправните точки при разпределение на задълженията между катедрите и 
членовете на катедрите за събиране и обобщаване на данните за факултета.  

Беше определен срок до 18.05.2012г. за изпълнение на поставените задачи. 
 
 
 
 
 

Протоколирал:.................................. 
Утвърдил :......................................... 

 
 


