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Дата

Протокол №

Дейност на ККО

Протокол №16

Предложение за провеждане на анкети в специалността
МТТ и АТ /Анкета №1 за дисциплина/.
Разглеждане на постъпили становища от студенти, спец.
МТТ и спец. АТ.
Организиране на предстоящата кандидатстудентска
кампания.

Протокол №17

Обсъждане на постъпило становище от студенти спец.
„Компютърни и комуникационни системи“, относно
разпределението на часовете по учебен план.

Протокол №18

Отчитане на резултати от проведена анкета
№3/29.11.2013г. на тържеството по връчване на дипломите
на випуск 2013.
Изготвяне на доклад–самооценка за програмна
акредитация на професионално направление 5.1.
Машинно инженерство.

Протокол №19

Предложение за провеждане на анкети в специалността
ЕЕЕО. Изготвяне на Проект за откриване на
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика. Обсъждане на промените в
правилата за организиране и провеждане на държавни
изпити и защита на дипломни работи в ТК – Смолян за
ОКС "професионален бакалавър“.
Организиране на предстоящата кандидатстудентска
кампания.

16.01.2015 г.

Протокол №20

Разработване на анкетна карта за работодатели –
потребители на кадри от Технически колеж-Смолян.
Отчет на резултатите от проведена Анкета №3/12.12.2014г.
за всички специалности.
Подготовка на доклад–самооценка за програмна
акредитация на професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника. Провеждане на
Анкета №1 и Анкета №2.

13.03.2015 г.

Протокол №21

Отчитане на резултатите от проведени одити в ПН 5.3

22.03.2013 г.

08.10.2013 г.

09.12.2013 г.

14.03.2014 г.

15.07.2015 г.

Протокол №22

05.06.2016 г.

Протокол №23

18.01.2017 г.

Протокол №24

Подготовка на Проект за преобразуване на ТК-Смолян в
Технологичен факултет към ПУ „П. Хилендарски“ –
доклад самооценка.
Провеждане на обучение на екипи по вътрешни одити.
Подготовка на доказателствен материал за предстоящ одит
в ПУ „П. Хилендарски“ от Сметната палата по зададени
критерии. Проследяване на реализацията на завършилите
студенти за периода 2013-2015 г. Макет на Анкета №6 за
работодатели.
Обучение на академичния и административния състав за
функционирането на вътрешната система за оценяване на
качеството на обучението и административното
обслужване.
Подготовка на необходимата информация и
доказателствен материал по стандартизирани критерии за
предстоящото следакредитационно наблюдение на
качеството /САНК/ в ПУ „П. Хилендарски“ от НАОА.

