Резултати от проведените вътрешни одити по плана за 2016-17 г.
По план за учебната 2016-17 г. бяха предвидени 6 вътрешни одита на: ЦХН, ЦИТН,
Международен отдел, Отдел по качеството, ЦИУН и Учебен отдел. Всички одити са
проведени в срок. Има представени протоколи, подписани от всички членове на комисиите
– членове на Комисията по качеството и представители на студентите и на работодателите.
Резултати от одитите:
1. Одитът в ЦХН констатира, че електронните курсове отговарят на изискванията и
се използват от студенти и преподаватели; отчетен е процентът на учебните
практики в учебните планове на специалностите от ЦХН. Направена е следната
препоръка: преподавателите, чиито електронни курсове не отговарят на
изискванията за електронен курс в Мудъл, да ги актуализират и да обогатят
електронното им съдържание.
2. Одитът в ЦИТН приключва със заключение: промените в учебните планове и
учебните програми отразяват динамиката на бизнес средата и предоставят
възможност на завършилите специалисти бързо да се включат в икономиката на
региона.
3. Проведеният одит в Международен отдел установи, че: издадена е заповед на
Ректора за съставяне на селекционни комисии за избор на студенти и
преподаватели по Еразъм; спазена е процедурата по подбора; направени са
отчети от преподавателите, завърнали се от Еразъм.
4. Одитът на Отдела по качеството завършва с препоръка: ръководствата на
центровете своевременно да анализират резултатите от проведените проучвания
на студентското мнение, като се обръща внимание на случаите, при които
отделни оценки се отклоняват значително от средните.
5. Одитът в ЦИУН установи, че: списъкът с предлаганите бакалавърски и
магистърски програми е актуализиран; за периода не са постъпили жалби и
оплаквания от студенти.
6. При одитирането на Учебен отдел бяха проверени изпитните протоколи и
главните книги по 29 учебни дисциплини. Няма нарушения при попълването на
протоколите и главните книги. Препоръката на комисията е да се определи начин,
по който ще се указва в изпитния протокол, че даден студент не се е явил на изпит
– например с тире.

