Относно: отчети на факултетните комисии по качество за периода 01.01.2013-31.12.2015 г.

Комисия по качеството към Филологическия факултет
за периода 01.01.2013-31.12.2015 г.

В посочения период Факултетната комисия по качеството е работила върху
следните документи, които отразяват работата и.
1. Доклад самооценка за програмна акредитация на направление 2.1.
Филология – ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.

СПИСЪК НА АКРЕДИТИРАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
А 1.1. ОКС „Бакалавър“: Българска филология
А 1.2. ОКС „Бакалавър“: Българска филология – задочно обучение
A2. ОКС „Бакалавър“: Английска филология
A3.1. ОКС „Бакалавър“: Руска филология
A3.2. ОКС „Бакалавър“: Руска филология – задочно обучение
A4. ОКС „Бакалавър “: Френска филология
A5. ОКС „ Бакалавър“: Приложна лингвистика (английски език
с втори чужд език )
A6. ОКС „Бакалавър“: Приложна лингвистика (немски език с втори чужд език
A7. ОКС „Бакалавър“: Приложна лингвистика (френски език с втори чужд
език)
A8. ОКС „Бакалавър “: Лингвистика с информационни технологии (английски език с
втори чужд език)
A9. ОКС „Магистър“: Славянска филология – чешки език, полски език, сръбски и
хърватски език
A10. ОКС „Магистър“: Балканистика
A11. ОКС „Магистър“ след „бакалавър“: Актуална българистика
A12. ОКС „Магистър“ след „бакалавър“: Актуална русистика
A13. ОКС „Магистър“ след „бакалавър“: Лингвистика и превод (английски език)
A14. ОКС „Магистър“ след „бакалавър “: Приложна лингвистика (испански език)

Докладите, междинните документи, катедрени архиви, вътрешни одити и
протоколи във вид на приложения са базирани в Система за оценяване и
акредитация КОМПАС http://compass.uni-plovdiv.bg/.
(Посещението на комисията от НАОА е в дните 3-6. декември.2013)
http://files.slovo.uni-plovdiv.bg/12/browser/1.pdf
2. Доклади самооценка за акредитация на направление 2.1. Филология
ОНС „Доктор“.
(Посещението на комисията от НАОА е в дните 6- 8. април 2015)

Процедура № 1


„Общо и сравнително езикознание";



„Съвременен български език";
„Български език: историческа лингвистика";
„Славянски езици";
„Германски езици: английски език и езикознание";
„Романски езици"






Процедура № 2





„Теория и история на литературата";
„Българска литература";
„Руска литература";
„Славянски литератури"

Процедура № 3
 „Антична и западноевропейска литература: сравнително
литературознание";
 „Англоезична литература";
 „Френскоезична литература"
3. Отчетен доклад на деканското ръководство за мандата 2011-2015
http://slovo.uni-plovdiv.net/otceten-doklad

Забележка 1: Съставът на Комисията по качеството е бил разширяван и променян с
решения на ФС заради спецификата и големия обем на аналитичната, експертната и
отчетната работа. Имената на участниците са изписани в съответните доклади. В
мандатния отчетен доклад данните са представени по ресори.
Забележка 2: Факултетът има в този период успешно изпълнен проект по Договор

№BG051PO001-3.1.07-0024 „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални
направления”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз по Схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето
образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”. Поредицата „Бизнес
модули по чужди езици: добри практики“ е документ за резултатите, който съдържа
аналитични, критични и приложни изследвания за качеството но филологическото
образование.
http://www.booksinprint.bg/Publication/Details/8ab356c9-f696-4338-a48c-4af9fb7af933

