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ПРОГРАМА 
 

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩОКОЛЕЖАНСКАТА КОМИСИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В МЕДИЦИНСКИ 

КОЛЕЖ ”ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА”- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 

СОФИЯ 

за учебната 2021 / 2022 г. 

 

I. Регулярно провеждане на заседания на комисията по качество всеки семестър  

1. Първо заседание 

а/ приемане на програма за работата на комисията за учебната 2021 / 2022 г.  

б/ обсъждане  спецификата на хибридната форма на обучение, поради 

наложените противоепидемични мерки и възможни затруднения, свързани с 

дистанционното обучение,  

в/ запознаване на членовете на комисията с обновения списъчен състав  

г/ разпределение на задачите по провеждане на студентски анкети и 

проверки 

д/ текущи 

2. Второ заседание 

а/ анализ на успеваемостта  

б/ анализ на резултати от проведени проверки за качеството на учебния 

процес и спазване на учебната и трудова дисциплина 

в/ обсъждане готовността за провеждането на преддипломния стаж  

г/ анализ на студентски анкети 



 
д/ анализ на направени проверки 

д/ текущи 

ІІ. Дейности по приложение  на системата от количествени и качествени 

критерии за контрол на учебния процес. 

- планиране на дейността на комисията за управление и осигуряване на 

качеството на учебния процес; 

- учебно-методична помощ на преподавателите по разработване на 

тематичните единици за упражнения и клинична практика по учебни 

дисциплини, съобразно новите критерии за качество на учебния процес; 

- проследяване на успеваемостта на студентите по семестри и годишна, 

набелязване на мерки за преодоляване на проблемите; 

- обсъждане на готовността за провеждане на изпитни сесии, преддипломни 

стажове и защита на курсови проекти; 

- информация за мотивираните писмени предложения и проекти от 

преподаватели  за допълнения или корекции по обема и структурата на 

учебните планове, програми и квалификационни характеристики; 

- усъвършенстване на системата за проследяване реализацията на 

завършилите Медицински колеж София специалисти; 

- проучване мнението на студентите /чрез анонимна анкета и свободен 

разговор/, относно организационната и технологична дисциплина на 

учебния процес; 

- стимулиране на научно-практическите разработки в направление 

“Качество на обучението на МК” и оценяване на знанията чрез прилагане 

на съвременни доцимологични методи, форми и техники. 

- информация за работата на колежанската библиотека 

   

ІІІ. Анализиране на резултатите от прилагането на системата за управление и 

осигуряване на качеството на учебния процес в колежа  

- анализ на успеваемостта; 

- анализ на резултатите от проведените проверки в структурите на МК за 

качество на учебния процес и спазване на учебната и трудова дисциплина, 



 
планиране на мерки за преодоляване на проблемите и контролиране на 

изпълнението им; 

- анализ на студентската анкета, планиране на дейности по изпълнение на 

препоръките, направени от студентите и контролиране на изпълнението 

им; 

- анализ на реализацията на завършилите колежа специалисти. 

 

 

 

      Председател на КК:............................. 
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