ОТЧЕТ КСК 2016
Общи положения
Приемът на студенти за учебната 2016/2017 година в Технически
колеж –Смолян към ПУ”Паисий Хилендарски” се извърши на основание
ЗВО, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти и
Плана за прием за обучение на студенти. Нормативните изисквания за
приема бяха отразени в Справочника на кандидат-студентите на ПУ
„Паисий Хилендарски” за 2016/2017 година. За цялостното провеждане
със заповед №006/12.02.2016 директорът на Колежа назначи Централна
комисия в състав: председател – доц. д-р Слави Любомиров и членове:
доц. д-р Силвия Стоянова, гл.ас. д-р Велислава Райдовска, ас. Георги
Кольковски и Росица Пищалова.
Основни задачи на комисията бяха: да ръководи, контролира и
координира работата по приема на новите студенти; да отговаря
своевременно и компетентно на молбите и жалбите във връзка с
кандидатстването, класирането и записването на студентите.
Утвърденият държавен прием за 2016/2017 година за Техническия
колеж Смолян бе 95 студента в три направления: 5.1. Машинно
инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3.
"Комуникационна и компютърна техника".
Рекламна дейност:
Рекламната дейност се осъществи от комисия по рекламната дейност
с председател гл.ас. д-р Велислава Райдовска и членове преподавателите в
Колежа и служители от Колежа. Дейността на комисията включваше:
1. Изготвиха се текстове за съответните специалност, които да се
публикуват в Справочника на кандидат-студентите на ПУ „Паисий
Хилендарски” за 2016/2017 година – Ръководителите Катедри и
Началника на УО.
2. Изработиха се рекламни материали – плакати, флаери, брошури –
Велислава Райдовска

3. Подготви се рекламна презентация за Техническия колеж
–
Велислава Райдовска
4. Участие в националната кандидатстудентска борса в гр. Пловдив и
гр. София на щанда на ПУ „Паисий Хилендарски.
5. Реклама на информационното табло на община Смолян в
централната част на града (за първи път)
6. Статии по интернет сайтове за събития в Колежа (за първи път се
материали в сайтове на Ардино, Велинград, Пазарджик) - Велислава
Райдовска
7. Разпратени рекламни материали по обучаващи се в момента
студенти по родните им места (няколкократно, в широк обхват)
8. Изпратени рекламни материали в ПГ по електротехника и
електроника в Стара Загора
9. Посещение на завършващите ученици по училища в града и региона,
на места се проведоха срещи и с 11-класниците. – по предварително
изготвен график, от преподаватели и служители от Колежа
10. Реклама в местни кабелни телевизии (района на Златоград, района на
Сърница, Девин и Доспат; Ивайловград, Момчилград)
11. Среща с работодатели и работници по предприятията в региона. За
първи път застъпихме и района Ивайловград, Момчилград.
12. Лични срещи на преподаватели и администрация с кандидатстуденти.
13. Ден на отворените врати
14. Проведоха се упражнения на 10-класници от езиковата гимназия
(дългосрочна реклама)
Подаване на документи, организиране на приемни изпити,
класиране на кандидат-студенти.
Приемът на кандидатстудентски документи протече в условия на
прозрачност и стриктно спазване на държавните изисквания.
За поредна година на кандидат-студентите беше предоставена
възможност да участват в предварителни конкурсни изпити (25 март, 22
април, 27 май, 24 юни 2016 г.), и редовен на 22 юли 2016 г. Освен с
полагането на кандидатстудентски изпит на кандидатите, завършили
средното си образование след 2008г. бе предоставена възможност да
участват в класирането с оценката от един от Държавните зрелостни
изпити по “Математика”, “Физика и астрономия” или “Български език и

литература”. Поради наличието на свободни места се проведоха и
допълнителни приемни изпити.
Експедитивно и отговорно работиха в информационно-техническата
комисии (председател Росица Пищалова), която отговаряше за приема на
кандидатстудентски документи, организира подготовката и провеждането
на кандидатстудентските изпити, засекретяване и разсекретяване на
писмените работи на кандидат-студентите, извършваше класирането и
записването на новите студенти.
Провеждането на всички конкурсни изпити премина успешно, без
нарушения и съгласно ЗВО, Правилника на Университета и
кандидатстудентския справочник. Формирането на комисиите от квестори
през проведената кампания не доведе до проблемни ситуации.
Не бяха отбелязани нарушения и съществени разлики при проверката
и оценката на кандидатстудентските работи. Критериите за оценка бяха
изготвяни прецизно и след обстоен анализ в комисиите, което осигури
коректно оценяване. Комисията по проверка и оценка на
кандидатстудентските работи при изключителна организация.
Приети студенти
Специалности
План
5.1. Машинно инженерство
40
Машиностроителна техника и технологии
20
Автомобилна техника
20
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
20
Електроенергийна техника
20
5.3. Комуникационна и компютърна техника
35
Компютърни и комуникационни системи
20
Телематика
15
Общо:
95

Прием
31
12
19
8
8
17
17
0
56

Осъщественият прием е 58,95%.
Недостатъци на кампанията:
1. Малък брой завършващи ученици и дълга кандидатстудентска
кампания на ВУ със степен бакалавър
2. Не бяха посетени от преподавателите училищата от Златоград,
Хасково, Батак, Сърница. (Разпратих по студенти и бивши наши

студенти материали, в резултат от Хасково имаме записани
студенти);
3. Късно включване на районите Ивайловград, Момчилград за реклама
(месец септември)
4. Наименованието на специалност, което е малко разпознаваемо сред
кандидатите и съответно няма желаещи да се обучават

Препоръки към бъдеща кампания:
1. Да се започне още по-рано КСК (още през декември или най-късно
през януари, март месец вече е късно)
2. Да се работи по-тясно с местната ПГЕЕ „Христо Ботев“ и други
подобни гимназии от региона – по възможност да се изнесат лекции
на 11-, 12-класници по атрактивни теми.
Доц. д-р Слави Любомиров,
Гл.ас. д-р Велислава Райдовска

