ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО КАЧЕСТВО НА
ОБУЧЕНИЕТО В ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СМОЛЯН
Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението на студентите и на
академичния състав (СОПКО) в ТК – Смолян е предназначена да контролира и поддържа
качеството на образователния продукт във висшето училище.
Целта на системата е постигане на качество на обучението по професионалните
направления на Колежа, съответстващо на националните и европейските изисквания за
висше образование.
Системата за оценяване и поддържане качеството на обучението предлага
организация на учебния процес и поставя изисквания:
 за структуриране учебната документация;
 за стимулиране на студентите за системно обучение през семестъра;
 за постоянен контакт и диалог между студентите и преподавателите;
 за обучение на академичния състав и за усвояване на изискванията на СОПКО.
Колежанският учебно - научен съвет, на заседание от 09.05.2006год., избира
Колежанска Комисия по Качеството на Обучението (КККО) с председател доц. Златка
Кемалова, членове – представители от професионалните направления и един студент.
Комисията наблюдава цялостният процес в Колежа по осигуряване на качеството на
обучението. Нейните функции са следните:
 проучва чуждестранен и национален опит по качеството на обучението;
 провежда ежегодни проверки на специалности, дисциплини и отделни
преподаватели по различните специалности (за преподавателите оценката може да
се прави от комисията по атестация на Колежа);
 поддържа връзка и обменя информация с университетската комисия;
 провежда срещи и анкети с настоящи и бивши студенти или работодатели по
проблемите на качеството на обучението;
 проучва и анализира реализацията в развитието на завършилите Колежа;
 поддържа информационна система за качеството;
 публикува по подходящ начин резултатите от проверките, анкетите, работните
срещи и други;
 препоръчва изпращане на преподаватели за обмяна на опит, обучение и други;
 определя реда за преглед на дисциплини и специалности пред научно-учебния
семинар.
 провежда срещи и анкети с настоящи и бивши студенти или работодатели по
проблемите на качеството на обучението;
 проучва и анализира реализацията в развитието на завършилите Колежа;
 поддържа информационна система за качеството;
 провежда срещи и анкети с настоящи и бивши студенти или работодатели
по проблемите на качеството на обучението.
Проведени са анкети със студентите за оценка на обучението по отделните учебни
дисциплини /Анкетна карта №1/, за оценка на изучаваната специалност /Анкетна карта №2/,
за дипломирани студенти /Анкетна карта №3 / и за лично мнение и предложения на
преподавателите относно качеството на обучение /Анкетна карта №4/.
Обновена е създадената система за проследяване реализацията на възпитаниците на ТКСмолян /алумни/.
Успешно работят и помощните комисии, създадени във връзка с прилагането на СОПКО:
 Комисия за провеждане на практическо обучение на студентите;
 Комисия за въвеждане на иновационни образователни технологии в обучението;
 Комисия за проследяване реализацията на алумни съвместно с потребителите на
кадри.

