МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
АКАДЕМИЯ
Рег. № 4581р-6835 Екз. № ...
Дата: 03.07.2015 г.

О Т Ч Е Т
за дейността на Административно звено по качество на обучението
за II семестър на учебната 2014/2015 г.

I.

РЕАЛИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ

През отчетния период - II семестър на учебната 2014-2015 година, бяха
анкетирани електронно бакалавърски редовен курс и бакалавърски задочен
курс 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. № к 1269/13.02.2015 г. за задочния курс на
обучение и График за анкетиране рег. № 4581р-5185/18.05.2015 г. за редовния
курс на обучение. Съгласно двата графика анкетирането за втори семестър
приключи на 18.06.2015 г.
Анкетирани 2 сем. 2014-2015г.
Факултет
Задочно обучение
Бакалаври
Магистри

Полиция
129
103

ПБЗН
87
8
ОБЩО:

327 бр.

85
ОБЩО:
ОБЩО:

332 бр.
680 бр.

Редовно обучение
247
Курсове

ОБЩО:

1339 бр.

По електронния метод на анкетиране за втори семестър през месеците
февруари и март бяха анкетирани всички задочни курсове, от факултет
“Полиция” – 129 бр. обучаеми бакалаври и от факултет ПБЗН – 87 бр.
обучаеми бакалаври, и 103 бр. магистри от факултет “Полиция” и 8 бр. от
факултет “ПБЗН” (общо 327 бр. анкетирани).
По същият електронен метод на анкетиране за втори семестър бяха
анкетирани през месеците май и юни всички редовни курсове от факултет
“Полиция” – 247 бр. анкетирани и от факултет ПБЗН – 85 бр. анкетирани
(общо 332 бр. анкетирани).
От проведените професионални и езикови курсове в АМВР общо за
втори семестър бяха анкетирани 680 бр. обучаеми и обработени 51 бр.
анкетни карти.
В периода 01.02.2015 г. - 18.06.2015 г. бяха анкетирани 659 обучаеми
(редовно – 332 бр., и задочно – 327 бр.) и 680 бр. обучаеми (курсове за
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професионално обучение ) т.е. 1339 ОБЩО бр. обучаеми. През втори
семестър на учебната 2014-2015 г. бяха обработени анкетни карти тип 1 и тип
2 - 243 бр., тип 3 и тип 4 – 51 бр. и тип 9 – 25 бр., т.е. ОБЩО 319 бр.

резултати от анкетни карти.
Анкетирането на курсовете в АМВР, предвидени в Графика за
анкетиране на служители от МВР за първото полугодие на 2015г., както и
проведените извънредни курсове, е осъществено 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. Високите и отлични оценки през втори
семестър по всички дисциплини, отчитат всеобщото мнение на обучаемите за
значимост и интерес от представените им лекции, материали, семинари и
упражнения.
Обща средна оценка през 2 семестър на 2014-2015 г.

5,49

5,38

редов но обучение бакалав ри
задочно обучение бакалав ри
магистри

4,90

5,51

курсов е за професионално
обучение

В разрес с общата много добра оценка за обучението в АМВР е
необходимо да се обърне внимание на следните дисциплини, относно общата
оценка и оценката на преподавателя:
Дисциплина

Име и фамилия

Преподавател

Дисциплина

1
2
3
4
5
6

Висша математика 2 част - редовно

проф.д-р Д.Колева

Пожаро-приложен спорт

преп. М.Ефтимов

Физика

проф.д-р Пл.Янков

Термична механика

доц.д-р Марин Андреев

Статистика и операционен анализ

доц.д-р Н.Василев

Съпротивление на материалите

доц.д-р Вася Илиев

2.83
3.75
3.50
3.92
3.92
3.31

3.42
3.42
3.83
3.67
3.69
3.38

7

Съпротивление на материалите
2 КМ курс

доц.д-р Вася Илиев

3.56

3.11

2 курс
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През 2 семестър на учебната 2014-2015 г., бяха анкетирани 453 броя
обучавани, относно мнението им за обслужването в АМВР. Основните
забележки и препоръки са свързани с работата и специалнията режим в бюфета
и стола, както и обслужването в канцеларията на Ректората. Мненията са
обобщени в ПРИЛОЖЕНИЕ 10.
Административно звено по качество за поредна година бе включено, и
участва активно в кампанията по приема на кандидаткурсанти.
Във връзка с проведено извънредно анкетиране, планирано и проведено
по заявка на президентство на РБ, Административно звено по качество на
обучение, след предоставяне на попълнените анкетни карти на главния експерт
към Секретаря по наука и здравеопазване, обработи и обобщи получените
данни. Анкетната карта съдържа 15 въпроса. Част от въпросите – 1, 2, 3, 4, 6, 7
и 11 са с избираеми отговори, останалите - 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 и 15 са
отворени. Резултатите на избираемите въпроси са представени чрез таблици и
диаграми, а отворените въпроси - в оригиналния им вид. Проведената анкета е
създадена за всички студени обучаващи се в бакалавърска и магистърска
степен на висшето образование и получените резултати бяха обработени с цел
да послужат за сведение в АМВР. Резултатите от анкетирането са обобщени в
Справка рег. N: 4581 р-4909/11.05.2015 г.
III.

ПРЕДСТОЯЩИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Съгласно т. 8. 2 и т. 11. 1 от Наръчника по качество за ефективно
поддържане на Системата за управление по качеството, всяка година
Административно звено по качество на обучението провежда вътрешен одит.
Той ще се проведен през месеците юли и август в АМВР. Вътрешният одит се
извършва по ред, определен в ПР 1-04. Осигуряването на обективност и
безпристрастност на вътрешния одит се осигурява чрез подбор на екип,
съставен от специално квалифицирани за целта кадри, които не са свързани с
одитираното звено. За отстраняване на недостатъците, открити по време на
вътрешен одит, се предприемат съответните коригиращи дейности, предвидени
в ПР 1-06.

