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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

На български език 

АСМУ – Анкетна система на медицински университет 

БД – База данни 

ИС – Информационна система 

ИСМУ – Информационна система на медицински университет 

КИ – качествени изисквания 

МК – Медицински колеж 

МУ – Медицински университет 

МФ – Медицински факултет 

НАОА – Национална агенция за оценяване и акредитация 

СОКО – Система за оценка на качеството на обучение 

ФДМ – Факултет по дентална медицина 

ФИ – Функционални изисквания 

ФОЗ – Факултет по обществено здраве 

ФФ – Фармацевтичен факултет 

 

На английски език 

API – Application Programming Interface 

CSS – Cascading Style Sheets 

HTML – Hyper Text Markup Language 

IIS – Internet Information Services 

IT – Information Technology 

JS – JavaScript 

MS – Microsoft 

PHP – Personal Home Page 

SQL – Structured Query Language 

URL – Uniform Resource Locator 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В бързо променящата се реалност на съвременния свят възниква нова 

концепция за обучение, която дефинира нови образователни цели и 

политики. Концептуално ново е разбирането за обучението като фактор на 

социалната и културната кохезия и като икономически потенциал. Това 

разбиране произтича от стратегическата цел на Европейския съюз – 

превръщането му в най-конкурентноспособната и динамична област в 

света, основана на знанието.  

Човешките ресурси са в основата на всяка здравна система. Те са от 

ключово значение за постигане както на националните, така и на 

световните цели на здравеопазването. Качеството на здравеопазването утре 

силно зависи от професионалното, морално и етично обучение на 

студентите по медицинските специалности днес. Затова е необходимо 

висшите медицински училища да обърнат специално внимание на 

качеството на медицинското обучение, за да бъдат подготвени бъдещите 

медицински специалисти за предизвикателствата и изискванията на новото 

време. С навлизането на информационно-комуникационните технологии в 

здравеопазването безусловно се налага предлагането на гъвкаво и 

съвременно обучение на здравните кадри. Търсенето на нови подходи в 

преподаването и ученето ще доведат до нов модел на образование, който 

да отговори подобаващо на съвременната динамична реалност.  

В този контекст, поставянето на национални образователни цели, 

формирането на съответни политики и необходимостта от актуализиране 

на концепцията за качеството на образователния процес ни мотивира да 

разработим настоящия дисертационен труд.  
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Цел  

Основна цел на настоящия дисертационен труд е проектиране, 

създаване, изследване, тестване и имплементация на модел на уеб-

базирана информационна Система за оценка на качеството на обучение 

във висшите медицински училища. 

 

2.2. Задачи 

За постигане на набелязаната цел бяха поставени следните основни 

задачи: 

1. Проучване на студентското и преподавателско мнение и нагласи 

относно прилагането на уеб-базирана информационна Система за оценка 

на качеството на обучение. 

2. Разработване на общ модел на уеб-базирана информационна 

Система за оценка на качеството на обучение.  

3. Реализация на уеб-базирана информационна Система за оценка на 

качеството на обучение.  

4. Тестване и апробация на уеб-базирана информационна Система за 

оценка на качеството на обучение. Анализ на получените резултати. 
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3. МЕТОДИКА 

 

3.1. Анкетен метод 

Изпълнението на първа задача дава възможност да се изследват 

необходимостта и нагласите на студенти и преподаватели за използване на 

уеб-базирана информационна система за оценка и мониторинг на 

качеството на обучение в Медицински университет – Пловдив.  

За целта се проведоха две преки анкетни проучвания. Първото – сред 

български и чуждестранни студенти, обучаващи се в Медицински 

университет – Пловдив, а второто сред преподаватели от всички 

структурни единици от същия университет.  

 Анкета студенти 

Използвана бе авторска анкета, съдържаща 10 стандартизирани 

въпроса, от които 1 с 2 подвъпроса, групирани в 2 панела: 

- административен панел, включващ специалност, курс, 

националност, форма на обучение, пол, възраст, успех; 

- панел за набиране на информация относно нагласите за 

регистриране в уеб-базиран модул за оценка качеството на обучение и за 

попълване на анкети за оценка на качеството на обучение, както и общи 

въпроси за университета – учебна среда, материална база, преподавателски 

състав, социално битови условия, административни услуги, библиотечен 

център.  

Анкетата беше преведена и на английски език, за да се даде 

възможност за участие в анкетното проучване и на чуждестранните 

студенти. 

 Анкета преподаватели 

Използвана бе авторска анкета, съдържаща 8 стандартизирани 

въпроса, групирани в 2 панела: 
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- административен панел, включващ месторабота, заемана 

академична длъжност, пол и възраст; 

- панел за набиране на информация относно нагласите за 

регистриране в уеб-базиран модул за оценка качеството на обучение, за 

попълване на анкети за оценка на качеството на обучение, както и общи 

въпроси за това, което би повишило качеството на обучение във висшите 

училища.  

 Онлайн анкета относно Системата за оценка на качеството на 

обучение проведена сред студенти първи курс специалност „Дентална 

медицина“. 

Използвана бе авторска анкета, съдържаща 7 стандартизирани 

въпроса и един с възможност за свободно изразяване на мнение.  

За отговор на повечето въпроси използвахме 5-степенната скала на 

Ликерт. 

 

3.2. Статистически методи  

При статистическата обработка на данните бяха приложени следните 

методи: 

 Дескриптивни статистически методи: 

- Вариационен анализ – за обобщаване на количествено измерими 

данни; резултатите бяха представени чрез средна аритметична ± 

стандартната грешка (mean±SEM); 

- Алтернативен анализ – за обобщаване на качествено измерими 

данни; резултатите са представени чрез оценка на относителния дял в (%). 

 Параметрични анализи – при нормално разпределени 

количествени величини:  

- t-критерий на Стюдънт при тестване на хипотези за наличие на 

статистическо значимо различие между две независими извадки; 
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- Дисперсионен анализ (one-way Anova) за тестване на хипотези 

за наличие на статистическо значимо различие между повече от две 

количествени, нормално разпределени величини. 

 Непараметрични анализи: 

- χ
2
 – критерий на Пирсън при многократни таблици. За 

измерване на силата на връзката са използвани коефициент на Крамер (V) 

и коефициент на контингенция (C) при номинални скали, коефициент на 

Спирман (rs) при ординални скали и коефициент на Пирсън (R) при 

интервални скали. 

- Fisher’s exact test при четирикратни таблици; 

- За да се провери нормалността на разпределението на данните, 

е използван тестът на Колмогоров-Смирнов. 

 Графичен анализ – резултатите бяха онагледени с диаграми и 

фигури с помощта на MS Excel 2010. 

Анализът беше извършен с помощта на статистическия софтуерен 

продукт SPSS v.17.0.  

 

3.3. Използван софтуер и езици за програмиране 

 За създаването на базата от данни и релационните структури на 

уеб-базирания приложен модул за оценка качеството на обучение е 

използван програмен език за разработка на бази от данни – SQL (Structured 

Query Language – Език за структурирани заявки).  

 Софтуерни продукти за изграждане на графичния потребителски 

интерфейс – PHP (Personal Home Page).  

 Базата данни е създадена чрез MySQL Server и софтуерен 

инструмент за управление на базата от данни phpMyAdmin.  
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 Използва се рамка за приложения с отворен код Symfony 2.8, High 

Performance PHP Framework for Web Development. Symfony e написан на 

езика PHP.  

 Propel ORM 1.7 – PHP Framework за пресъздаване на MySQL 

таблиците в обекти за по лесна работа с базата данни.  

 Bootstrap – най-популярната HTML, CSS и JavaScript рамка за 

разработване на достъпни, мобилни проекти в Интернет. 

 Google Carts – плъгин, който позволява лесно да се интегрират 

графики, диаграми и таблици на базата на Google Spreadsheets в уеб 

страници.  

 Google Captcha (ReCaptcha) плъгин е ефективно решение за 

сигурност, което защитава уебсайтовете от спам влизания, като позволява 

на реалните хора да преминат през него с лекота. 
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4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

4.1. Проучване на студентски и преподавателски нагласи относно 

прилагането на Система за оценка на качеството на обучение 

4.1.1. Характеристика на извадката студенти 

В анонимното анкетно репрезентативно проучване участваха 1184 

студенти от всички факултети и специалности на Медицински университет – 

Пловдив, избрани на случаен принцип. Средната възраст на анкетираните 

участници е 22.26±0.15 години.  

В изследваната извадка достоверно преобладава относителният дял 

на жените (70.5%; n=833) спрямо мъжете (29.5%; n=348) (Р<0.001). Това е 

така, защото в Медицински университет – Пловдив има дисциплини, в 

които се обучават предимно жени (медицинска сестра, акушерка и др.) 

Обхванати са респонденти от всички факултети и Медицински 

колеж. Най-много са респондентите от Медицински факултет (МФ) (38%; 

n=450), следван от Факултет по дентална медицина (ФДМ) (19.9%; n=236), 

Факултет по обществено здраве (ФОЗ) (20.3%; n=240), Фармацевтичен 

факултет (ФФ) – (20.3%; n=179) и Медицински колеж (МК) (6.7%; n=79) 

(диаграма 1).  

 

 

Диаграма 1. Разпределение на респондентите по факултет 

38.0% 
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В проведеното изследване по-голяма част от респондентите се 

обучават на български език (87.6%; n=1037). Респондентите, които се 

обучават на английски език (12.4%; n=147), са от Медицинския факултет и от 

Факултета по дентална медицина. 

4.1.2. Характеристика на извадката преподаватели 

Проведохме анонимно анкетно репрезентативно проучване с 211 

преподаватели от всички факултети на Медицински университет – 

Пловдив, от Медицинския колеж и от Департамента за езиково и 

специализирано обучение (ДЕСО), избрани на случаен принцип. Извадката 

е достатъчна и репрезентативна, защото отговаря на 27.2% от общия брой 

преподаватели в Медицински университет – Пловдив (таблица 1).  

 

Таблица 1. Относителен дял на брой респонденти и общият им брой според 

месторабота  

Факултет Бр. анкетирани Общ брой Относителен дял % 

МФ 65 389 17,6% 

ФДМ 43 139 30,9% 

ФФ 22 85 25,9% 

ФОЗ 42 77 54,5% 

МК 17 50 34% 

ДЕСО 22 36 66,1% 

ОБЩО 211 776 27,2% 

 

Средната възраст на анкетираните лица е 45.00±11.098 години.  

По отношение на месторабота на основен трудов договор най-много 

са респондентите от Медицински факултет (30.8%; n=65), следвани от 

Факултет по дентална медицина (20.4%; n=43), Факултет по обществено 

здраве (19.9%; n=42), Фармацевтичен факултет (10.4%; n=22), Медицински 

колеж (10.4%; n=22), Департамент за езиково и специализирано обучение 

(8.1%; n=17) (диаграма 2).  
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Диаграма 2. Разпределение на респондентите по месторабота на основен трудов 

договор 
 

По отношение на заемана академична длъжност в изследваната 

извадка достоверно преобладават респондентите от групите „Асистент“ 

(29.9%; n=63) и „Главен асистент“ (24.2%; n=51)(диаграма 3).  

 

 

Диаграма 3. Разпределение на респондентите по заемана академична длъжност 

 

4.1.3. Сравнителна характеристика между мненията на 

преподаватели и студенти относно прилагането на Система за оценка 

на качеството на обучение 

При направения анализ на преподавателската и на студентската 

нагласа за регистрация в уеб-базирана Система за оценка на качеството 

на обучение и двете групи респонденти по недвусмислен начин изразиха 

становище, че биха се регистрирали. По-голямо желание за това показа 

изследваната преподавателска извадка (диаграма 4). 
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Диаграма 4. Сравнителна характеристика на отговорите между преподаватели и 

студенти на въпроса: „Бихте ли се регистрирали в уеб-базиран модул за оценка 

на качеството на обучение в Медицински университет – Пловдив?“ 

 

И двете изследвани групи изтъкват като основна причина за отказ от 

регистрация „липса на време“. Забелязва се разлика в мненията относно 

втората причина. Студентите, считат, че това са „трудности при 

регистрация“, докато преподавателите изразяват опасения относно 

гарантиране на анонимността (диаграма 5). 

 

Диаграма 5. Сравнителна характеристика на отговорите между преподавали и 

студенти на въпроса: „Каква, според Вас, може да бъде причината за отказ от 

регистрация в уеб-базиран модул за оценка на качеството на обучение в 

Медицински университет – Пловдив?“ 
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По-големи различия между двете групи респонденти се забелязаха в 

отговорите на въпроса: „Бихте ли използвали мобилно приложение за 

попълване на анкета за оценка на качеството на обучение в Медицински 

университет – Пловдив?“. Студентите са по-склонни да използват 

мобилно приложение за попълване на анкети (диаграма 6). Това е напълно 

логично, защото в по-голямата си част те притежават смартфони и таблети. 

 

 

Диаграма 6. Сравнителна характеристика на отговорите между преподаватели и 

студенти на въпроса: „Бихте ли използвали мобилно приложение за попълване на 

анкета за оценка на качеството на обучение в Медицински университет - 

Пловдив?“ 

 

И при двете изследвани групи има единодушие, че анкетните 

допитвания трябва да се провеждат два пъти годишно – след всеки 

семестър. 

Резултатите показаха, че значителен дял от респондентите считат, че 

„Рейтинговата система на висшето образование в България“ не дава реална 

оценка за качеството на висшето образование. По-негативно отношение 

към нея имат преподавателите. Може да се предположи, че това е заради 

неясните критерии за нейното формиране.  
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4.2. Разработване на общ модел на Система за оценка на 

качеството на обучение във висшите медицински училища 

 

Задача 2 се фокусира върху разработване на модел на уеб-базирана 

информационна Система за оценка на качеството на обучението (СОКО) 

и автоматизация на процесите за оценка на качеството на обучение в 

медицинските висши училища. Това включва анализ на изискванията за 

системата и нейното проектиране. По отношение на анализа е създадена 

класификация, в която функционалните изисквания са групирани в 

няколко основни групи. Определени са функционални и нефункционални 

изисквания и ограничения за системата. Класифицирани са целевите 

групи, техните отговорности и потребности.  

Във фокуса на разглеждането са представени модерни модели и 

подходи за проектиране на архитектурата на софтуерното приложение за 

мониторинг и оценка на качеството във висшето образование. Направена е 

обосновка на избраните технологични решения за проектиране и 

изграждане. 

4.2.1. Анализ на изискванията за разработване на модел на 

Система за оценка на качеството на обучение  

Анализът на изискванията на СОКО описват функционалните и 

качествените изисквания към системата, като са взети под внимание 

основните субекти, обекти и процеси от областта на изследване – оценка на 

качеството на обучение.  

4.2.2. Проектиране на уеб-базирана Система за оценка на 

качеството на обучение 

Дефинираните в предходната точка изисквания към една съвременна 

ИС очертават необходимост от проектиране на Системата за оценка на 

качеството на обучение като уеб-базирана ИС, която обезпечава 

системата за управление на качеството с необходимото ниво на 

персонализация. Това предполага и изследване на следните компоненти:  
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 Среда;  

 Потребители (субекти).  

На Схема 1 е представена СОКО като интегрирана ИС, която 

осъществява връзка за обмен на данни с външни системи – ИС на 

Министерството на образованието и науката (МОН), ИС на Националната 

агенция по оценяване и акредитация (НАОА), ИС на Медицински 

университет (ИСМУ).  

 

Схема 1. Интеграция на СОКО с външни системи 

 

 

Схема 2. Софтуерна архитектура на интегрираната среда 
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На схема 2 е представена детайлизация на интегрираната в процесите 

среда, като в частност е представена софтуерната архитектура на 

интеграцията между АСМУ с ИС на Медицински университет (ИСМУ). От 

нея ясно се вижда, че функционалните нива на изграждане на 

архитектурата на СОКО като среда са: уеб-клиент; уеб-сървър; сървър на 

приложението; сървър на БД; заявки. 

А. Автоматизирано обслужване на процеса по анкетиране – целта 

е да се автоматизира мениджмънтът, в това число управлението на: 

 общодостъпна информация; 

 планиране на анкетните допитвания 

 оценка и анализ на резултатите от анкетните допитвания. 

Следващата ВМР – диаграма, описва отделните елементи от 

управлението на АСМУ, които са обект на проектиране (диаграма 7). 

Съществена характеристика на създадените групи информационни 

услуги е отчитането на тяхната свързаност както помежду им, така и с 

външни системи. В таблица 2 е предоставена допълнителна детайлизация 

на автоматизираните процеси в АСМУ.  

 

Таблица 2. Характеристика на автоматизираните процеси в АСМУ 

Автоматизиране на дейности Съществуващи 

анкетни системи 

АСМУ 

Връзка с външни системи и възможност за 

импорт-експорт на данните в различни 

файлови формати 

√ √ 

Автоматична обработка на събирането на 

обща информация за анкетирания. 

Интеграция със съществуващи ИС на МУ 

- √ 

Автоматично управление на провеждането на 

анкети 
√ √ 

Автоматична обработка на анкетите - √ 

Архив на данните от различни анкетни 

проучвания за качеството на обучение 
- √ 



 

 

Диаграма 7. ВМР-диаграма на АСМУ 
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Посочените автоматизирани процеси в таблица 2 са във фокуса на 

допълнителната детайлизация в етапа на проектиране на СОКО. Открояват 

се следните ключови работни процеси: 

 Управление на процеса по автоматизиране и създаване на анкетите 

включително определяне на проучвателната цел и респондентите; 

 Управление на процеса по събиране на информация, включително 

защита от неоторизиран достъп, защита от повторяемост на отговорите, 

създаване от един човек; 

 Управление на процеса по обработване на данните, обявяване, 

съхранение и разпространение на получените резултати; 

 Управление на процеса по архивиране на информация за 

осигуряване на историята на гласуването, необходимо за поставянето на 

познавателната цел във времето. 

Следващите няколко Use-case диаграми описват различни аспекти от 

управлението на провеждането на анкетни допитвания. 

На диаграма 8 са представени основните задачи, които се изпълняват 

от преподавател.  

 

 

Диаграма 8. Use-case диаграма преподавател 

 



 

 

21 

 

Особеното в описаните дейности, които са обект на автоматизация, е 

осигурената проверка за достигнато ниво на 100% попълняемост на 

анкетното допитване. При отрицателен отговор на проверката е осигурено 

периодично автоматично генериране на съобщение към непопълнилите 

респонденти. При положителен резултат – 100% попълняемост – се 

приключва анкетното допитване.  

Характерно за диаграма 9 е осигуряването на директен достъп до 

целевата анкета с цел намаляване на времето, отделено за попълване, което 

се изисква от студента. Входът в уеб-базираната ИС за оценка на 

качеството на обучение ще става също и през e-mail, Google, Twitter, 

Facebook, за което е предвидена интеграция с тях. 

 

 
 

 

Диаграма 9. Use-case диаграма студент 
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На диаграма 10 са показани основните задачи, които се изпълняват 

от администратора-мениджър на анкетните допитвания. Той трябва да 

съставя, избира и редактира анкетата, както и да избира таргетната група. 

Администратор на анкетата е вид преподавател, на който са делегирани 

повече права. 

 

 

Диаграма 10. Use-case диаграма на мениджър-администратор на анкети 

 

 

Диаграма 11. Use-case диаграма на мениджър по качеството 
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На диаграма 11 са показани основните задачи, изпълнявани от 

мениджъра по качество. Това е ръководител, отговарящ за качеството. 

За да се осигури автоматична обработка на анкетите се пресмятат 

абсолютните и относителни честоти на отговорите на въпросите. Системата 

извежда резултатите във вид на справки, определени от предварително 

зададените критерии по факултети, по специалности, по професионални 

направления и т.н. За улеснение на потребителите справките могат да се 

експортират в различни файлови формати (напр. в Excel). 

Следващата диаграма (диаграма 12) описва задачите, които се 

изпълняват при автоматичната обработка на анкетите – разпределение по 

брой анкетирани, пол, курс на обучение. 

 

 

Диаграма 12. Автоматична обработка на анкетите 

 

Б. Управление на потребители (роли и права) 

Достъпът до данни в СОКО задължително трябва да спазва 

логическата последователност и йерархичната структура на групите 
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потребители. ИС предоставя услуги за управление на потребителите и 

контрол на достъпа до информация. Достъпът до системата се осъществява 

по два начина – чрез публичен (анонимен) достъп или чрез автентификация 

и оторизация. При първия начин представената информацията е 

ограничена. Не е необходима предварителна регистрация (например 

общото представяне на модула за оценка на качеството на обучение). 

Вторият начин за достъп изисква регистрация на предварително 

оторизирани потребители в системата.  

Процесът за предоставяне на достъп до СОКО е показан в схема 3. 

 

 

Схема 3. Процес за предоставяне на достъп за потребител до уеб-базирания 

ресурс на СОКО  

 

Ролите (групите) на потребители, поддържани в системата, са: 

студент, преподавател, мениджър-администратор, мениджър по качеството 

(диаграма 9, диаграма 10, диаграма 11 и диаграма 12).  

На схема 4 е представен процесът на извличане на роля в СОКО.  
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Схема 4. Процес на извличане на роля в СОКО 

 

След успешна регистрация СОКО изпраща на е-mail съобщение за 

успешна регистрация. На входа има възможност за забравена парола. 

Съобразено е, че преподавател може да е също и администратор или 

мениджър. В този случай той обединява всички роли.  

Интеграцията на АСМУ с ИСМУ предоставя възможност за 

автоматично извличане на обща информация за потребителите на 

системата. Осигурена е класификация според ролите им (дейностите, в 

които имат право да участват по един или друг начин). 

При въвеждането на данни е реализирана защита от некоректно 

попълване. Тя се състои в проверка на типа (числов, символен низ и т.н.) 

на въвежданите данни. Друг защитен елемент е проверката за вече 

записани данни (защита от дублиране). Същите механизми са реализирани 

и при редактиране на вече съхранени в системата данни. 

Излизане от СОКО става също и като се следи сесията. 

Продължителна неактивност също води до изход от системата. 
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В реализацията на СОКО е предвиден модул за мониторинг на 

потребителската активност.  

В. Управление на сигурността и достъп до системата 

Осигуряването на персонализиран достъп до проектираната 

софтуерна система поставя за разглеждане въпрос, свързан с услугите за 

защита на данните и ограничения достъп до информация. Тази група 

услуги трябва да удовлетворява следните изисквания: 

 Създаване на ограничения за достъп на функционално ниво; 

 Създаване на ограничения на ниво БД 

Създаване на ограничения за достъп на функционално ниво: 

 студентът има право да управлява правото си на мнение. Ако вече 

го е упражнил, вижда само колко респонденти са гласували, без да има 

достъп до крайните анализирани резултати; 

 преподавателят вижда колко процента от респондентите са 

гласували към момента. Той създава, редактира и изтрива въпросите в 

анкетата. Ако анкетата е стартирала и има поне едно решение, тя се 

заключва за редакция. Ако е достигнато 100% попълване на анкетите, 

може да се сложи край на анкетното допитване преди крайния срок. 

Преподавателят вижда какво е процентното разпределение на мнението на 

студентите по различните въпроси. Сравнява отговорите на анкетата с тези 

от анкетите, проведени в предходни години. 

 мениджърът (ръководителят) определя познавателната цел, 

мениджмънта (отговорниците) и сроковете за провеждане на анкетата; 

информира се за процеса по провеждане на анкетата, за резултатите; дава 

препоръки; взема управленски решения. 

Създаване на ограничения на ниво БД 

 администратор на системата; 

 преподавател; 
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 администратор на анкетите. 

Посочените изисквания осигуряват две нива на сигурност на 

информацията: функционална сигурност и сигурност на данните. 

Функционалната сигурност е свързана с определяне на достъпа на 

потребителите до функциите на системата. Сигурността на данните 

обхваща осигуряването на достъп на потребител до определени данни, до 

които дадената функция има достъп. 

4.2.3. Подходи при проектиране на софтуерна архитектура  

Развитието на софтуерната индустрия и нарастващите потребности 

от качествен софтуер доведе до необходимост от създаване на нови 

парадигми, методи и средства за по-ефективен дизайн на софтуерните 

системи. 

Съвременни парадигми за проектиране на архитектурата на 

софтуерно приложение (предложени от Бончев), са: 

 обектно-ориентирано проектиране; 

 компонентно-ориентирано проектиране; 

 проектиране чрез договор и контекстно-ориентирано 

програмиране; 

 проектиране на архитектури, ориентирани към услуги. 

Компонентно-базираните архитектури и ориентираните към услуги 

понастоящем са в центъра на обектно-ориентираното проектиране. 

Компонентно-базираното проектиране въвежда нова софтуерна парадигма, 

в която системите не се реализират от нулата, а се слепват от 

съществуващи компоненти. Компонентите са по-абстрактни същности от 

класовете. Всеки компонент е самостоятелен доставчик на услуга. 

Изграждането на компонентно-базиран софтуер цели да редуцира цената 

на изграждане чрез прототипиране на бързо изградени софтуерни системи, 

които са гъвкави, леки и лесно поддържани. 
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 Подход на проектиране на архитектурата на СОКО 

За проектиране на архитектурата на СОКО е избрана компонентно-

ориентираната парадигма. Това е продиктувано от големия набор готови 

технологични решения, които съществуват към момента.  

Проектирането на отделните компоненти се подчинява на двата 

основни принципа в софтуерния дизайн – слаба свързаност и силна 

съгласуваност. Колкото по-малко информация се обменя между 

компонентите (т.е компонентите са по-прости), толкова по-слаба е 

свързаността. Основна задача на съгласуваността е всички елементи вътре 

в компонента да решават една обща задача. Свързването им в единна 

система предполага изграждането на интегрирана клиент-сървър 

архитектура, изпълняваща логически завършени цикли от процеси на 

предметната област (схема 5). 

  

 

Схема 5. Компонентно базиран модел на СОКО 
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 Подсистеми на СОКО 

От изключителна важност при разработване на модела на СОКО е 

нейната гъвкавост. Тя е реализирана в четири основни подсистеми: 

административна, анкетна, за новини, за мониторинг на потребителската 

активност. 

 Подсистема „Административен“ 

Основните обекти в подсистемата са студент, факултет, специалност, 

преподавател, администрация, дисциплини, студентско състояние и др., а 

основната функция е по управление на потребителите. 

За студент съдържа: 

 данни за него – собствено име, презиме, фамилия;  

 факултет, специалност, курс, прекъснал или не и др. 

За преподавател съдържа: 

 данни за него – собствено име, презиме, фамилия; 

 академична длъжност; 

 преподавани дисциплини. 

За служител съдържа: 

 данни за него – собствено име, презиме, фамилия; 

 длъжност; месторабота. 

 Подсистема „Анкетна система на медицински университет“ 

Основен компонент в СОКО е анкетната подсистема на медицински 

университет (АСМУ), която предоставя възможност за динамично 

управление на анкетите. Предимство е, че данните се съхраняват на 

локално ниво. Това позволява пряк контрол над структурата от данни, 

което на следващ етап осигурява автоматизиране на статистическия анализ 

на съхранената информация.  

 Подсистема „Новини“ 

Това е модул за добавяне, редактиране и визуализация на новини. 

Новините могат да бъдат общи или за определен курс, специалност или 

форма на обучение. 
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 Подсистема за мониторинг на потребителската активност 

Подсистемата за мониторинг на потребителската активност 

позволява на администраторите на системата да отчитат активността на 

отделните потребители (за всеки ден), като определят точно ползваните 

ресурси, времето на достъп и евентуално възникнали проблеми. 

Допълнителен положителен ефект от интегрирането на подобна 

функционалност  в системата е възможността да се следи натовареността 

на потребители, а също така да се оценява и тяхната дейност, като се 

прилага диференциален подход на потребителската активност.  

Например, подсистемата позволява само на потребител с роля 

„мениджър-администратор“ да прави преглед на проявените активности в 

рамките на системата под формата на таблична справка. Системата 

позволява да се създават, визуализират и преглеждат справки за всеки 

конкретен потребител и за общата активност. 

 Подход при проектиране на анкетната подсистема (АСМУ) 

Управлението на анкетни въпроси и възможни отговори към тях е 

минималната функционалност, изисквана за всеки анкетен модул (схема 6).  

 

 

Схема 6. Подсистема за управление на анкети (АСМУ) 
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Всеки анкетен въпрос може да бъде маркиран като въпрос с 

единствен или множествен отговор. Анкетните отговори могат да бъдат 

подреждани в зависимост от реда, в който администраторът избере да 

бъдат представени на потребителя.  

Мета данни могат да бъдат добавяни към всеки анкетен въпрос, стига 

те да са свързани с тематиката, предназначението и информацията, която 

може да бъде извлечена чрез него.   

Групиране на анкетните въпроси се въвежда с оглед организирането 

им в отделни секции. Предоставя възможност за обособяване на групи 

въпроси, обобщавайки ги по тематика, предназначение или друга тяхна 

характеристика. По този начин се улеснява навигацията в анкетните 

въпроси и създаването на проучвания, които са реализирани на анкетни 

шаблони.  

Проучванията представляват обобщения на един или повече анкетни 

въпроси. При проучването анкетираният отговаря на група въпроси, 

целящи извличане на по-пълна информация.  

Генериране на проучвания може да се извърши на базата на мета 

данните на въведените анкетни въпроси. В системата могат да бъдат 

указани групите въпроси, от които анкетата трябва да бъде попълнена. 

Паралелно с това се специфицира тематиката, предназначението на 

въпросите, както и други мета данни, свързани с въпросите, които трябва 

да попаднат в проучването. Кампаниите представляват крайния продукт на 

анкетната система. След създаването си, кампанията се асоциира с едно 

или повече проучвания. Една кампания може да обхваща една или повече 

анкети. Разделянето на анкетни кампании позволява проследяване на 

активността на анкетираните.  
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Кампаниите могат да бъдат подготвяни и активирани от определена 

дата, позволявайки планиране на дългосрочна анкетна дейност.  

Статистическата обработка на резултати е изискване към всяка една 

анкетна система. Този модул предоставя възможност за автоматизиране на 

процеса по статистическа обработка на събраните анкетни данни.  

Обработчик на заявки представлява клас, който приема заявките към 

конкретни ресурси в АСМУ, създава нужните класове и изпълнява 

системната функционалност. След като операциите са изпълнени, 

обработчикът на заявки връща резултата в подходящ вид към клиентската 

част на системата. 

4.2.4. Подход за реализация на Системата за оценка на 

качеството на обучение  

Голяма част от задачите, дефинирани от ФИ към системата, имат 

готова имплементация в софтуерни решения, които могат да се приложат. 

Такъв софтуер с широко приложение е системата за управление на 

съдържанието (CMS), която подпомага организацията, контрола и 

публикуването на големи количества документи и друго съдържание, като 

изображения и мултимедийни ресурси. Системата за управление на 

съдържанието улеснява съвместното създаване на документи от различни 

потребители. Тя обхваща цялостния жизнен цикъл на системата (от 

осигуряването на прости инструменти за създаване на съдържание до 

публикуването и архивирането) и осигурява възможност за управление на 

структурата на системата, външния вид на публикуваните страници и 

навигацията за потребителите. 

Управлението на съдържанието е набор от процеси и технологии, 

които поддържат еволюционния жизнен цикъл на електронната 

информация. Тази информация често се нарича съдържание или по-точно 
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електронно съдържание. To може да е под формата на текст (документи), 

мултимедийни (аудио- или видео-) файлове, или всеки друг тип файлове, 

чийто жизнен цикъл изисква управление. Жизненият цикъл на 

електронното съдържание се състои от 6 основни фази: създаване, 

преработване, публикуване, трансформиране, архивиране и премахване.  

Употребата на такъв софтуер намалява в значителна степен времето 

за реализация на системата, тъй като дава възможност с по-малко усилия 

разработването да се фокусира върху имплементацията на конкретния 

модел, обект на разглеждане в настоящето изследване. 

4.2.5. Подход за дизайн на БД на Системата за оценка на 

качеството на обучение 

На етапа на проектиране на БД на СОКО са направени промени в 

съществуващите таблици на избраната CMS, както и са създадени нови, 

удовлетворяващи имплементацията на дефинираните функционални и 

нефункционални изисквания към системата. Обсъдена е възможността за 

обмен на данни между таблиците от съществуващата рамка и таблици на 

външни за избрания модул системи.  Например, всички данни за студенти, 

преподаватели, мениджъри, администратори, както и всички действия 

извършвани от тях, се съхраняват в базата данни на АСМУ в съответствие 

с рамката, предложена при проектиране. За запазване интегритета на 

данните са разработени алгоритми, имплементиращи обмена на данни 

между съществуващите системи на МУ и анкетния модул АСМУ като 

части на СОКО. 

За дизайн на БД на СОКО е използван релационен модел, 

разпределен в повече от 45 таблици. Концептуален модел на основните 

обекти в БД, е представена на схема 7. Той е отворен за бъдещо развитие.  
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Схема 7. Концептуален модел на основни обекти в БД на СОКО 

 

На схема 8 е представен един изглед от релационен модел на БД, 

обслужващ анкетната подсистема АСМУ на СОКО. 

 



 

 

Схема 8. Релационен модел на част от АСМУ 
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Изтриването на данни е от изключителна важност и всеки, който 

пристъпва към тази операция, трябва да е уверен, че това няма да засегне 

целостта на базата данни на системата.  

Извличането на определен тип информация под формата на справка 

(обикновено в табличен вид) е съобразено със специфичната същност на 

данните, като се позволява визуализиране както на цялата справка, така и 

на нейните части.  

4.2.6. Технологични изисквания към Системата за оценка на 

качеството на обучение 

Важна стъпка от разработването на уеб приложение е изборът на 

програмен език. В съвременните интернет приложения се използват 

различни технологични решения. Направеният избор за разработване на 

отделните функционални изисквания, дефинирани в настоящето 

дисертационно изследване, е изборът на HTML, Java (JavaScript) и PHP, 

всеки от които предлага своите предимства и недостатъци. 

Развитието на съвременните комуникационни и информационни 

технологии и отчетливата тенденция при развитието на хардуера към 

налагане на устройства и технологии, свързани с мобилността, налагат все 

по-често използване от страна на потребителите на услуги, съобразени с 

тези устройства и технологии. Широкото използване на лаптопи, нетбуци, 

смартфони и таблет устройства налага СОКО да поддържа услуги, 

достъпни чрез мобилни устройства. При проектиране на СОКО е 

дефинирана необходимостта системата да предлага достъп до всички 

нейни услуги и чрез мобилни устройства. 
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4.3. Реализация на Системата за оценка на качеството на 

обучение  

 

Системата за оценка на качеството на обучение (СОКО) е 

разработена като самостоятелна уеб-базирана система, която може да бъде 

вградена в университетската система или да работи независимо – като 

самостоятелна система. Нейната основна цел е да отговори на нуждите на 

университетската система за управление на качеството (СУК) за 

попълване, обработване и анализиране на анкетите за обратна връзка от 

студенти, докторанти, преподаватели във връзка с подобряване на 

качеството на обучение и на други аспекти от образователния процес. 

Притежава версия на английски език и е достъпна от мобилни устройства 

(смартфони, таблети и др.) 

4.3.1. Основни сценарии в Системата за оценка на качеството 

на обучение 

В Системата за оценка на качеството на обучение е проектирано 

да се влиза през сайта на Медицински университет – Пловдив. 

Интерфейсът е максимално опростен, интуитивен и не е натоварен с 

анимации, с цел съсредоточаване върху съдържанието. След зареждането в 

браузър се показва началната страница на СОКО, която е видима за всички 

потребители (фигура 1). 
 

 

Фигура 1. Начална страница и вход към СОКО 
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4.3.2. Администрация на Системата за оценка на качеството на 

обучение 

 Администратор 

В СОКО има два вида администратори – глобален администратор 

(отговорен за създаване на системата) и администратор с ограничени 

функции (който да отговаря например за създаването на анкети). 

Всички настройки, които се правят от администратор, се отразяват в 

базата данни, а от там и в самия сайт. 

 Администраторски панел 

Входът в администраторския панел на СОКО става чрез клик върху 

„Администрация“, видима само за администратор (фигура 2). 

 

 

Фигура 2. Вход в администраторския панел на СОКО 

 

На лентата за администриране са разположени модулите 

потребители, анкети, новини, СМs и настройки. 

 „Потребители“: 

 Списък – показва се списък със всички регистрирани до 

момента потребители (фигура 3).  

 

 

Фигура 3. Списък с регистрирани потребители 

Иванка Иванова Петрова 

Иван Иванов Петров 
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Първата колона „потребителско име“ съдържа трите имена на 

потребителя, неговите факултет, специалност, курс и e-mail. Втората 

колона е за „тип“ потребител – студент, докторант, преподавател, 

служител. В третата колона е отметка „активен“ или не потребител. 

Четвъртата дава информация за датата на регистрация. В последната 

колона „действия“ има възможност за редактиране или изтриване на 

потребители. 

Съществува опция за ръчно добавяне на потребители и използване 

на филтър за ограничения по някакви параметри.  

 Факултет – в този прозорец са поместени всички факултети на 

Медицински университет – Пловдив, включително и Медицински колеж 

(фигура 4).  

 

 

Фигура 4. Прозорец „Факултет“ 

 

Първата колона съдържа името на факултета. Във втората – брой 

специалности в съответния факултет (обучението на български език и на 

английски език считаме за отделни специалности). Третата колона показва 

броя на активните студенти. Четвъртата („действия“) предоставя 

възможност за редакция или изтриване. 
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 Дисциплина – всички дисциплини за съответната специалност и 

факултет (фигура 5).  

  

 

Фигура 5. Прозорец „Дисциплина“ 

   

 Номенклатури – БД на всички оторизирани потребители, които 

могат да се регистрират и са регистрирани в системата и импорт на данни в 

СОКО. 

 Подсистема „Анкети“ (АСМУ) – това е модула, в който се създават 

и управляват анкетите (фигура 6). 

 

Фигура 6. Подсистема „Анкети“ (АСМУ) 

 

Администраторът определя наименованието на анкетата и броя на 

въпросите, включени в нея. Те се въвеждат в последователен ред до 

тяхното изчерпване. При попълване на конкретен въпрос се определя 

броят на възможните отговори и начинът, по който се посочват.  

В подсистемата съществува набор инструменти, позволяващи на 

администратора да редактира и управлява съдържанието на всички 
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въведени въпроси. След активиране на анкета и първоначалното ѝ 

попълване не може да се прави редакция.  

Всеки студент попълва само една анкета за изучавана дисциплина. 

След приключване на анкетата той не може да променя отговорите си, но 

може да се информира за текущите резултати от графичното им 

представяне. За запазване на анонимността на потребителите, отговорите 

им се записват в отделна таблица в БД и не могат да се свържат с тях. 

Единствената неконфиденциална информация за потребителя е 

попълването или не – на дадена анкета. 

Анкетите за оценка на качеството на обучение и преподаване се 

активират след всеки семестър за период от един месец. След тяхното 

приключване резултатите се поместват в страница „Новини“.  

В анкетите има избор на филтри (ограничения) по: вид потребител; 

факултет; курс; специалност; дисциплина; семестър; време на активност. 

 Подсистема „Новини“ 

В тази подсистема се публикуват актуални новини (фигура 7). 

 

 

Фигура 7. Подсистема „Новини“ 

 

Тя притежава текстови редактор, с който се публикуват и редактират 

новини. Те могат да се филтрират по: вид потребител; факултет; курс; 

специалност; дисциплина; семестър; време, за което е актуална. 
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 Система за управление на съдържанието (СМs) е готово 

софтуерно приложение, обхващащо целият жизнен цикъл на системата и 

осигурява възможност за управление на нейната структура, външния вид 

на публикуваните страници и навигацията за потребителите. 

Система за управление на съдържанието (фигура 8).  

 

 

Фигура 8. Система за управление на съдържанието (СМs) 

 

 „Настройки“ 

Управление на езиците – английски и български. 

Управление на локацията. 

3.3. Предимства на СОКО 

 Достъпност до респондентите – създава възможност за обхващане 

на потенциално голямо количество респонденти за кратко време. 

 Лесно администриране и контрол на проучването; 

 Ниски разходи за събиране на данните; 

 Улеснения при обработката и анализа на данните; 

 Удобство за респондента; 

 Динамичност на организирането, провеждането и анализирането. 
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4.4. Тестване и апробация на Системата за оценка на 

качеството на обучение. Анализ на получените резултати 

 

Уеб-базирана информационна Системата за оценка на качеството 

на обучение е създадена по модела на СОКО, разгледан в задача 2 на 

настоящия дисертационен труд. Реализирането й стартира през месец 

октомври 2015 година. Най-сериозното предизвикателство, което възникна 

при изграждането, беше да се намери решение, гарантиращо анонимност 

на регистрираните потребители. Това се постигна чрез разделяне на 

данните за потребителите, решили анкетите, от отговорите. Данните се 

записват в отделни таблици, без да имат връзка по между им.  

Предварително системата беше тествана при всички възможни 

сценарии, включително регистрация, забравена парола, изпращане на 

имейл до таргетната група при създадена нова анкета и др. 

Тестване и апробация на системата в реални условия 

За тестване в реални условия на Системата за оценка качеството 

на обучение се наложи разполагането ѝ на сървър с директна свързаност 

към интернет, за да бъде на разположение на потребителите си постоянно 

и от всяко място в уеб пространството.  

Важен елемент от проверката преди старта на СОКО беше 

тестването ѝ за достъпност от различни браузери (Chrome, Firefox, Internet 

Explorer, Opera и Safari) и устройства (персонален компютър, лаптоп, 

таблет и смартфон).  

Следващ аспект от теста на системата се фокусира върху избора на 

таргетна група. Спряхме се на студентите от първи курс, специалност 

„Дентална медицина“ на Медицински университет – Пловдив с форма на 

обучение – български език. По списъчен състав изследваната група се 

състои от 147 студенти (по данни на Учебен отдел на Факултет по 

дентална медицина). Предварително в системата бяха импортирани 
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данните на избраната таргетна група, за да могат да бъдат „разпознати“ 

при регистрация. Единствено на тях беше предоставена възможност да 

поставят оценка на изучаваните през първия семестър пет дисциплини: 

медицинска физика; икономика на здравеопазването; цитология, 

хистология и ембриология; компютърна техника и биология на 

паразитите.  

За всяка от изучаваните дисциплини се попълва отделна анкета за 

оценка качеството на обучение. За целта е използван „Въпросник на 

университетската комисия по качество и акредитация“ на Медицински 

университет – Пловдив.  

Преди стартиране на системата се проведе среща със студентите от 

първи курс „Дентална медицина“, на която им бе разяснена целта и всички 

стъпки при регистрация и попълване на анкетите. Беше даден отговор на 

всички въпроси, както и на опасенията им относно запазване на тяхната 

анонимност.  

Разпространение на линк към Системата за оценка качеството на 

обучение се осъществи със съдействието на груповите отговорници и 

администраторите на фейсбук-страницата на I-ви курс специалност 

„Дентална медицина“. Бяха разпратени съобщения и на груповите имейли.  

Продължителността на тестовия период бе фиксиран на 14 дни. За 

това време в системата се регистрираха 125 студента, което е 85% от 

всички оторизирани потребители. Най-засилен интерес към СОКО се 

прояви през първите 24 часа от стартирането на системата, когато се 

регистрираха малко над 30% от таргетната група. 

Освен въпросника на Медицински университет – Пловдив за 

изучаваните дисциплини, на респондентите бе предоставена възможността 

да изразят мнение и за Системата за оценка качеството на обучение с 

помощта на предварително създадена анкета (фигура 9).  

 



 

 

45 

 

 

Фигура 9. Онлайн анкета за Системата за оценка качеството на обучение 

 

След стартиране на анкета, тя се заключва и няма възможност от 

редакция на въпросите, за да няма възможност от манипулация на 

резултатите. 

В системата се регистрираха 125 потребителя, а средния брой 

попълнени анкети – 76. Попълнени анкети по дисциплини е представен на 

диаграма 13.  

 

 

Диаграма 13. Брой попълнили анкетите по дисциплини  
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Съгласно наше проучване, разгледано в задача 1 (в Резултати и 

обсъждане), можем да предположим, че основната причина за това е 

„липса на време“. 

След попълване на анкетата всеки един участник може да следи 

динамичните резултати, които се визуализират от СОКО в диаграми и в 

реално време до приключване на фиксирания период на нейното действие 

или достигане на 100% попълняемост. 

Възможността за експортиране във всеки един момент на данните в 

екселски файл предоставя вариации на различни статистически обработки 

и възможности за анализ на резултатите. 

Значително по-висок интерес сред регистрираните потребители 

предизвика анкетата, отнасяща се за Системата за оценка качеството на 

обучение. Тя се състоеше от 8 въпроса. За 7 от тях беше използвана 

петстепенната скала на Ликерт, а на последния можеха да дадат свободен 

отговор. В анкетата взеха участие 89 респонденти, което е 71.2% от 

регистрираните участници. 

С въпроса: Срещнахте ли трудности при регистрацията в 

Системата за оценка качеството на обучение?, искахме да разберем дали 

потребителите имат затруднения с регистрацията в СОКО. От 

студентските мнения „трудности при регистрация“ беше втората причина 

за отказ от регистрация. Почти всички респонденти (94.4%; n=84) 

споделят, че не са имали затруднения с регистрацията (диаграма 14). 
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Диаграма 14. Разпределение на респондентите, отговорили на въпроса: 

„Срещнахте ли трудности при регистрацията в Системата за оценка 

качеството на обучение"? 

 

С отговорите на следващия въпрос: С помощта на какво устройство 

извършихте регистрацията в Системата за оценка качеството на 

обучение?, целяхме да узнаем с какво устройство е извършена 

регистрацията. Анкетираните можеха да избират измежду следните 

възможности за отговор: персонален компютър; лаптоп; смартфон; таблет 

или друго. Близо две трети (66.3%, n=59) от респондентите заявяват, че са 

използвали смартфон за своята регистрация в СОКО (диаграма 15).  

 

 

Диаграма 15. Разпределение на респондентите отговорили на въпроса: 

„Срещнахте ли трудности при регистрацията в Системата за оценка 

качеството на обучение"? 

 

Динамичното развитие на мобилните технологии, лесната 

достъпност и преносимост потвърждават, че смартфоните са масово 

средство за бърз достъп до интернет и комуникация. СОКО е съвременна 
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ИС, която използва най-актуалните технологични решения, за да създаде 

удобна и достъпна среда за потребителите си. 

С въпроса: Бихте ли участвали в бъдещи анкетни допитвания през 

Системата за оценка качеството на обучение?, искахме да узнаем дали 

респондентите отново биха участвали в бъдещи анкетни допитвания чрез 

СОКО. В по-голямата си част (68.5%, n=61) те отговориха с „Да“ и „По-

скоро да“, но в същото време немалка част (16.8%) споделят, че не биха го 

направили. Като причина можем да предположим, че с попълването на 

анкети те не вярват да бъдат „чути“ (диаграма 16).  

 

 

Диаграма 16. Разпределение на респондентите, отговорили на въпроса: „Бихте 

ли участвали в бъдещи анкетни допитвания през Системата за оценка 

качеството на обучение“? 

 

Едно от първите неща, които потребителите виждат в СОКО, е 

неговият дизайн. Именно затова е следващият въпрос: „Допада ли Ви 

интерфейсът на Системата за оценка качеството на обучение“? В по-

голямата си част (82.0%, n=73) респондентите споделят, че дизайнът им 

допада, но в същото време и немалка част (13.5%) не могат да преценят 

(диаграма 17).   
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Диаграма 17. Разпределение на респондентите, отговорили на въпроса: Допада 

ли Ви интерфейсът на Системата за оценка качеството на обучение“? 

 

Широк спектър от отговори беше даден на въпроса: Считате ли, че 

този начин за обратна връзка ще повиши качеството на обучение в 

Медицински университет - Пловдив? Положително мнение дават 46.1% от 

респондентите, 28.1% не могат да преценят, но най-тревожното е, че една 

четвърт от тях имат негативно отношение (диаграма 18).   

 

 

Диаграма 18. Разпределение на респондентите, отговорили на въпроса: 

„Считате ли, че този начин за обратна връзка ще повиши качеството на 

обучение в Медицински университет - Пловдив?“ 

 

Разнопосочността и умереният оптимизъм в отговорите ни 

мотивираха допълнително. Беше предоставена възможност за споделяне на 

впечатления от СОКО чрез последния въпрос: „Споделете впечатленията 

си от Системата за оценка качеството на обучение" . Дадените мнения 

за СОКО определено бяха позитивни - „Хубав дизайн, лесен достъп“, 

„Улеснява провеждането на анкети и е изключително практична и 
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удобна“, „Отлични“, „Смятам, че това е един добър начин за връзка със 

студентите и техните желания“, „Добър начин за обратна връзка 

между студентите и преподавателите.“, „Замислено е добре“, „Хубаво 

,че има начин да подобрим качеството на обучение.“, „Приятно! 

Интересно! Харесва ми!“, „Супер е“, „Добра идея да се чуе мнението на 

студентите“ и мн. др. В едно от мненията на студентите може да се 

намери и отговор на причината, поради която може да няма висока 

активност при попълване на анкетите: „Всичко е отлично, просто не 

мисля, че някой ще чуе нашето мнение“. 

Значителна част от студентите се регистрираха в СОКО, но не 

проявиха интерес към „Въпросника на университетската комисия по 

качество и акредитация“. Като причини могат да се изтъкнат дългия 

списък от задължителни въпроси – 28 на брой - и повторяемостта на 

анкетата за различните дисциплини. Тук трябва да споменем, че в 

настоящия си вид универсалната университетска анкета е недостоверна за 

някои от изучаваните дисциплини, защото не отчита спецификите им. 

Например по учебен план и ЕДИ дисциплината „Компютърна техника“ 

няма лекционен курс, а „Икономика на здравеопазването“ няма 

упражнения, но във въпросника са заложени тези въпроси. Със СОКО 

предлагаме решение на този проблем и гарантираме достоверност и 

всеобхватност на анкетите. За повишаване на активността може да се 

предложи попълването на анкетите по дисциплини да бъде обвързано със 

заверяване на семестър по нея.  

При тестването на системата не възникнаха сериозни проблеми. През 

двуседмичния тестов период СОКО се държеше стабилно и не възникнаха 

грешки при работата с нея.  
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Използването на онлайн анкетни допитвания предотвратява грешно 

попълване на отговори, намалява времето за обработването и 

анализирането на резултатите, спестява ресурси. Чрез регистрация в 

системата се избягва решаване на анкетата от един и същи потребител по 

няколко пъти, което би довело и до недостоверност и манипулация на 

резултатите. СОКО предоставя възможност за използване на базата данни 

от регистрирани потребители (студенти и преподаватели) и за други 

научни изследвания.  

Автоматичното въвеждане и обработка на анкетните допитвания е 

сред най-големите предимства, които предоставя информационната среда. 

Попълвайки анкетата, анкетираният всъщност я въвежда в базата данни, 

като по този начин се елиминира възможността от допускане на 

технически грешки. В същото време се осигурява незабавен достъп до 

обработени данни. Постига се спестяване на време и повишаване на 

скоростта за провеждане на изследванията. Бързата комуникация дава 

възможност цикълът на анкетиране да бъде силно скъсен и в крайна сметка 

се снижава и финансовата стойност на проучванията.  
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5. ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 

1. Проведеното проучване показва положителната нагласа сред 

преподавателите и студентите от Медицински университет – Пловдив 

да се регистрират в Система за оценка на качеството на обучение. 

2. Според нашите респонденти, използваните методи за външна оценка 

(Рейтинговата система на висшето образование в България) не дават 

реална оценка за качеството на обучение във висшите училища.  

3. Установи се необходимост от по-ефективна обратна връзка между 

студенти и преподаватели, както и между преподаватели и 

ръководство, която безспорно би довела до повишаване на качеството 

на образователните услуги във висшите медицински училища. 

4. Студентите са основни и най-логични оценители на качеството на 

обучение и неговата ефективност. Проведеното проучване категорично 

доказа позитивната нагласа на повечето от тях да участват активно в 

мониторинга и оценката на качеството на обучение, чрез попълване на 

онлайн анкети.  

5. Проектираната уеб-базираната информационна Система за оценка на 

качеството на обучение предоставя лесен и удобен начин за 

провеждане на анкетни проучвания, чрез осигуряване на достъп на 

всички оторизирани потребители (студенти, преподаватели, 

служители) онлайн и независимо от тяхното местоположение. Тя 

изключва манипулация на данните и гарантира достоверност на 

получените резултати на изхода.  
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6. Системата за оценка на качеството на обучение е базирана на 

модулен принцип за лесно интегриране в различни функционални 

модули и е изцяло съвместима за работа от мобилни устройства 

(смартфони, таблети, нетбуци и др.).  

7. Системата за оценка на качеството на обучение е отворена за бъдещо 

развитие и модификация, за да отговори на всички нови изисквания за 

управление на качеството.   
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6. ПРИНОСИ 

 

6.1. Теоретично-методологически приноси: 

 Задълбочено, обстойно и целенасочено са проучени 

информационните системи за обратна връзка в български и чуждестранни 

университети и системите за управление на качеството във висшето 

образование. 

 Разработен и апробиран е оригинален въпросник за оценка на 

студентското и преподавателското мнение, който отразява както резултати 

от собствено теоретично проучване, така и идеи на автора. 

 

6.2. Научно-приложни приноси: 

 Проведени са актуални и комплексни проучвания за нагласите 

на студентите за използване на уеб-базирана система за оценка и 

мониторинг на качеството на обучение във висшите медицински училища.   

 Създадена е методическа основа за използване на Система за 

оценка на качеството на обучение за научно-изследователска дейност.  

 

6.3. Практико-приложни приноси: 

 Разработена е уеб-базирана информационна Система за оценка 

на качеството на обучение за висшите медицински училища, която 

осигурява високо ниво на сигурност и интеграция на данните и отговаря на 

всички стандарти за достъпност. 

 Разработената и апробирана уеб-базирана информационна 

Система за оценка на качеството на обучение във висшите медицински 

училища създава реални предпоставки за усъвършенстване на обратната 

връзка „преподавател-студент”. 
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 Разработената информационна Система за оценка на 

качеството на обучение обогатява педагогическата практика и би могла да 

се ползва и от други университети за оценка на качеството на обучение и 

подобряване на управленския процес във висшето медицинско 

образование чрез прилагане на адекватни коригиращи действия. 

 

 

Бъдещи насоки за развитие 

 

Настоящият дисертационен труд създава и описва уеб-базирана 

информационна Система за оценка на качеството на обучение, която е 

отворена за развитие и разширяване. В перспектива се предвижда 

включването на нови категории анкетирани – завършили студенти и 

кандидат-студенти. Идеята е да се обхванат всички аспекти на 

обучителния процес – от входа до изхода и професионалната реализация 

впоследствие. 
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