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Резюме: В доклада се разглежда конкретен пример свързан с подобряване на качеството в контрола на 
учебния процес. представени са резултати от подобряване на електронната система за отчитане на учебната 
заетост в Ту-София чрез въвеждане на допълнителни проверки от базите данни. 

показани са предимствата на подхода и конкретното приложение на проверките. Отчетени са необходимите 
действия за последващо развитие и подобряване.
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1. Въведение
Системите за управление на качеството 

все по широко прилагат различни електронни 
средства за събиране на данни, анализ и 
визуализиране. Електронните средства 
в различни аспекти са обект и на проект 
bg051Po001-3.1.08-0023 "усъвършенстване 
на системата за управление на Технически 
университет - София (Ту-София)" [1]. В него 
е заложено и усъвършенстване на системата 
СОпКОни и нейните елементи. Като елементи 
на тази система са и различните модули 
за събиране, съхраняване и обработка на 
данните за и от учебния процес. Такива 
са електронното анкетиране на учебните 
дисциплини[2], отчитането на учебното нато- 
варване, изпитните протоколи  и други [3], 
учебната документация [4]. В настоящия 
доклад е представено развитието на системата 
за отчитане ан учебното натоварване с цел 
подобряване достоверността на данните 
и възможността за тяхното използване за 
различни цели. 

2. Развитие на електронния отчет
Електронния отчет представлява система 

за събиране на данните за проведените учебни 
занятия от преподавателите в Технически 
университет – София. Общата структура е 
аналогична на другите системи и е изградена 
на база интернет технологии, и база данни. 
Достъпът е контролиран чрез четири елемента: 
потребителско име, парола за достъп, хар- 
дуерен цифров подпис и пин код за подписа. 

Това гарантира висока степен на защита при 
въвеждане и достъп до данните – фигура 1.

Фигура 1. Прозорец на цифровия подпис

След влизане в системата преподавателят 
има възможност да попълни проведените 
часове за даден месец, като за целта прави 
избор от падащи менюта. Същите са свързани 
с университетската  информационна система 
студент (уиСС) от която се получават данни за:

- Специалностите
- Дисциплините 
- Групите
- Видовете занятия
- и други аналогични 
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Фигура 2. Фрагмент от падащо меню

Освен ползването на данните от уиСС 
в отчета са вградени и помощни функции 
като отчитане индивидуалния коефициент на 
натоварване, изчисление на общите и месечни 
часове, наднормени часове и други.

 

Фигура 3. Фрагмент от часове баланс

при използването на системи за отчитане 
на натоварването (извършена работа  и дру- 
ги) от съществено значение е проверката 
за обективност на въвеждането и общите 
количества. В този аспект в разгледаната сис- 
тема последователно са въведени редица 
контролни функции. Една от първата е заключ- 
ване на отчетите след като те бъдат админи- 
стративно проверени и когато дадени часове 
бъдат включени за заплащане като извънредни.

 

Фигура 4. Фрагмент заверени отчети

Друго ниво на проверка е избягване на 
отчитане за една и съща дейност. Такъв пример 
е курсовия проект, курсова задача, дипломна 
работа и други, при които натоварването 
се отчита персонализирано за студент. В 
този случай се въвежда факултетен номер 
на студента и системата прави проверка за 
дублиране на номерата.  

Фигура 4. Фрагмент дублирани номера

Едно ново развитие е контрола на баланса 
на часове на база учебен план и общ брой 
часове по даден вид занятие за дисциплина. 
при надвишаване на общия лимит системата 
блокира отчитането им. 

 

Фигура 4. Фрагмент часове над лимит  
по учебен план

Съществуват дисциплини и занятия които 
се водят от няколко преподаватели и удачно е 
представяне на съответната информация при 
отчитането на часовете. Това се визуализира 
при съответното въвеждане.

 

Фигура 4. Фрагмент часове отчетени от друг

В системата за отчитане са достъпни и реди- 
ца други функции свързани с административ- 
ното управление, като например:

1. Отчетени часове за изминал период по 
видове

2. Общ преглед на предадени отчети
3. заповеди за наднормени часове
4. Справки по звена
5. часове на хонорувани и щатни.  
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Фигура 5. Фрагмент годишен отчет

3. Бъдещи насоки
Развитието на системата за електронно 

отчитане на натоварването има възможност и 
за бъдещо развитие в няколко насоки. Едната е 
в областта на автоматизиране на функции при 
попълване и обработка на данните, а другата е 
засилване контролните функции.

например в перспектива  с изграждане на 
единна система за електронно управление на 
университета може да бъде вградена функцията 
редуциране на натоварването на база попъл- 
нени публикации, приети нормативи за нато- 
варване, приет график за учебните занятия и 
други. 

Като система за контрол отчитането на 
часовете може да бъде свързано със системи 
за контрол на достъпа, отчитане на часове чрез 
данни въведени от студенти, и други. 

4. Заключение
Разгледаната система за електронно отчи- 

тане на натоварването чрез въведените функции 
на контрол е ефективен инструмент както за 
отчитане на действително извършената работа 
(количество), така и инструмент за проверка 
на качеството. последното може да бъде 
реализирано чрез проследяване изпълнението 
на норматива часове по дисциплината, нато- 
варването на преподавателите, разпределението 
на видовете занятия по различни преподаватели 
и други. 
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Abstract: - the report looks at a specific example related to improving the quality control of the educational 
process. the results from the improvement of the electronic system for teachers’ workload reporting at the technical 
university of Sofia by introducing additional checks of the databases are shown. below are the advantages of the 
approach and the specific application of controls. the necessary steps for further development and improvement 
are reported.
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