МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
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О Т Ч Е Т
за дейността на Административно звено по качество на обучението
за II семестър на учебната 2013/2014 г.

I.

РЕАЛИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ

През отчетния период - II семестър на учебната 2013-2014 година, бяха
анкетирани електронно БРК и БЗК в Академията на МВР. Провеждане на
анкетирането и обработката на попълнените анкетни карти се извърши след
утвърждаването от ректора на АМВР на График за анкетиране рег. №
1059/03.02.2014 г. за задочния курс на обучение и График за анкетиране рег. №
4581р-3837/06.06.2014 г. за редовния курс на обучение. Съгласно двата
графика анкетирането за втори семестър приключи на 18.06.2013 г.
Анкетирани 2 сем. 2013-2014г.
Полиция
Факултет
Задочно обучение
Бакалаври
95
Магистри
78

ПБЗН

ОБЩО:

57
8
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ОБЩО:
ОБЩО:
ОБЩО:

94
390
1961
2589

Редовно обучение
296
Курсове

По електронния метод на анкетиране за втори семестър през месец юни
бяха анкетирани всички задочни курсове от факултет “Полиция” – 95 бр.
обучаеми бакалаври и от факултет ПБЗН – 57 бр. обучаеми бакалаври, и 78
бр. магистри от факултет “Полиция” и 8 бр. от факултет “ПБЗН” (общо 238
бр. анкетирани).
По същият електронен метод на анкетиране за втори семестър бяха
анкетирани през месец юни всички редовни курсове от факултет “Полиция” –
296 бр. анкетирани и от факултет ПБЗН – 94 бр. анкетирани (общо 390 бр.
анкетирани).
От проведените професионални и езикови курсове в АМВР общо за
втори семестър бяха анкетирани 1961 бр. обучаеми и обработени 77 бр.
анкетни карти.
В периода 01.02.2014 г.- 18.06.2014 г. бяха анкетирани
обучаеми
(редовно – 390 бр., и задочно – 238 бр.) и 1961 бр. обучаеми (курсове за
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професионално обучение ) т.е. 2589 ОБЩО бр. обучаеми. През втори
семестър на учебната 2013-2014 г. бяха обработени анкетни карти тип 1 и тип
2 - 210 бр., тип 3 и тип 4 – 142 бр., т.е. 429 ОБЩО бр. резултати от

анкетни карти.
Административното звено по качество организира вътрешния одит на
СУК. (Заповед за ОДИТ рег.N: 4581з-330/11.06.2014г.). Одита прилкючи в срок
и резултатите бяха обобщени в Докладна записка
вх. рег.N: 4581р4958/17.07.2014 г.
Анкетирането на курсовете в АМВР, предвидени в Графика за
анкетиране на служители от МВР за второто полугодие на 2014г., както и
проведените извънредни кърсове, е проведено изцяло, обхваща всички
курсове, и дисциплини, и дава една пълна и ясна оценка за нивото на обучение
в Академията на МВР.
II.

ОБОБЩЕНИЕ :

Като цяло, отчетените резултати показват много доброто представяне на
преподавателите пред аудиторията. Отличните и високи оценки през втори
семестър по всички дисциплини спрямо предходната година, отчитат
всеобщото мнение на обучаемите за значимост и интерес от представените им
лекции, материали, семинари и упражнения.
В разрес с общата отлична оценка искам да бъде обърнато внимание на
следните дисциплини, относно общата оценка и оценката на преподавателя:
Дисциплина

Име и фамилия

Преподавател

Дисциплина

1.
2.
3.

ЛЗФП 4 курс

ст. преподавател Марио Илиев

ЛЗФП 42 бр. /хартия/ 4 курс

ст. преподавател Марио Илиев

Чужд език 3 курс ПАБ

преподавател Маргарита Станчева
преподавател Любка Григорова

3.91
3.75
3.63

4.

Висша математика 2 част 1 курс КМ
ПБЗН

проф. д-р Д. Колев
д-р В. Игнатов

5.
6.
7.

Физика 1 курс КМ ПБЗН

проф. д-р Пл.Янков

Термична механика 1 курс КМ ПБЗН

доц. д-р Марин Андреев

Висша математика 2 част 1 ПАБ
курс

проф. д-р Д. Колев
преподавател В. Игнатов

8.
9.

Физика 1 ПАБ курс

проф. д-р Пл.Янков

Термична механика 1 ПАБ курс

доц. д-р Марин Андреев

3.64
3.46
2.00
4.40
4.25
5.38
3.88
4.63
3.67
5.78
2.78
3.50

3.88
3.88
3.63
3.67
2.89
3.20

Средната оценка за административното обслужване в Академията на
МВР е Мн. Добър 4.74. Основните забележки и препоръки са свързани с
обслужването и специалнията режим в бюфета и стола в Ректората.
През настоящата учебна година в АЗК беше включено анкетиране и
обработване на анкетни карти от ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - гр. ПАЗАРДЖИК, гр. КАЗАНЛЪК, гр. ВАРНА и
ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПОЖАРНА
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БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ - гр. ВАРНА. Получените анкетни кари бяха
обработени и резултатите от тях са обобщени в Приложение 9.
Административно звено по качество за поредна година бе включено, и
участва активно в кампанията по приема на кандидаткурсанти.
През този семестър АЗК организира и проведе анкетиране съвместно
Фондация “Институт Отворено общество” по проект BG051PO001-3.2.04-0001
“Развитеи на рейтингова система на висшите училища в България”.
Резултатите посочени в стандартизираните класации на рейтинговата система
отреждат първото място на Академията на МВР. В направление Национална
сигурност АМВР е на първо място, с 5 пункта пред останалите университети.
По направление Архитектура, строителство и геодезия, отново сме на първо
място съвместно с Университет по архитектура, строителство и геодезия. Едни
от най-добрите ни показатели са: Участие в стажове, Интензивност на
обучението, Стипендии, Среден успех от диплома за завършено средно
образование, Престиж сред студентите, Приложение на придобитото висше
образование и Принос към осигурителната система.
III.

ПРЕДСТОЯЩИ МЕРОПРИЯТИЯ:

През 2014-2015 учебна година АЗК планира актуализиране и
осъвременяване на типовете анкетни карти, както и създаване на нови,
съобрано изискванията на НАОА.

