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АТЕСТИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА

АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА АТЕСТИРАНЕ

НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

През 201 6 г. международен ко-
лектив от учени публикува сборник с
обобщена актуална информация за
различни аспекти на университетска-
та автономия в контекста на съвре-
менния свят. Специално внимание в
сборника е отделено на академичния
състав, включително и на системите
за неговото оценяване.

Посочено е, че атестирането се
счита за основен инструмент в
управлението на човешките ресурси в
академичната сфера, като има важно
значение по съществени за акаде-
мичния състав въпроси , свързани с
кариерното развитие, определянето
на възнагражденията и други . Както
във всяка организация , индиви-
дуалното оценяване в институциите
за висше образование се използва за
поддържане на високо качество на
свойствени процеси и дейности и за
постигане на предварително зададени
цели . Сред последните се изброяват
преди всичко очакванията към уни-
верситетите: да обучават чрез препо-
даване на знания и умения , да
извършват висококачествени научни
изследвания и да допринасят за бла-
годенствието на обществото като ця-
ло. Постигането на целите се
осъществява чрез набор от задачи ,
включително и такива, предвидени за
изпълнение от академичния състав.
Мониторингът върху последните се
осъществява именно чрез атестира-
нето.

От съществена важност е уточне-
нието, че докато университетите
разполагат с институционална авто-
номия , членовете на академичния
състав се ползват с академична сво-
бода, т. е . те самостоятелно избират
темата на своите проучвания и мето-
дите за тяхното осъществяване. В та-
зи връзка научните изследвания
служат като детерминант за престижа
на университетите, докато препода-
ването често остава на заден план ,
макар и да е задължително за пове-
чето академични длъжности . То обаче
също има съществено значение –
преди всичко за студентите, но поня-
кога се признава и от обществото.
Във всеки случай преподаването е
дейност със съвсем различно (в
сравнение с научните изследвания )
естество. В академичната сфера то
се възприема по-скоро като задълже-
ние. Пословично е правилото, че мно-
го отлични учени не са добри
преподаватели . В проучването се по-
сочва, че в наши дни не се обръща
толкова внимание на висококачестве-
ното преподаване, колкото на високо-
качествените научни изследвания ,
независимо от това, че то е една от
основните функции на университети-
те и често от него зависи съществен
дял от тяхното финансиране. През
последните години се акцентира
върху обучение, насочено към сту-
дентите, и повишаване на участието
им в подготовката на учебната
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програма, поради което и мнението
на студентите придобива по-голяма
тежест.

Университетите винаги са взаи-
модействали по един или друг начин
със средата – основно чрез генери-
ране на ново познание и неговото
разпространение . През последните
десетилетия много европейски
държави насърчават активното взаи-
модействие на университетите с
производствения сектор и публична-
та администрация . Това взаимо-
действие се възприема като „трета
мисия ” на университетите , допълне-
ние към останалите две мисии или
цели – научните изследвания и пре-
подаването .

Следването на трите цели изиск-

ва специализирани умения , които не
се допълват взаимно . Ситуацията се
усложнява от академичната автоно-
мия , коя то не допуска външна наме-
са в дейността на членовете на
академичния състав . Те , от своя
страна , са свободни самостоятелно
да избират тема и фокус на своите
изследвания . Така се появява
необходимостта от управление на
академичния състав , за да се оси гу-
ри пости гането на целите на уни-
верситетско ниво . Тази необходимост
намира отговор в установяването на
системи за атестиране – чрез тях
и зпълняваните дейности се оценяват
на база на количествени и /или ка-
чествени признаци и се съобразяват
с общите цели на университета .

Фигура 1 . Системите за оценяване на академичния състав в контекста на целите на
университетско ниво и индивидуалната дейност на членовете на академичния състав

Идентифицирани са пет различни
по своя характер взаимодействия на
системите за оценяване на акаде-
мичния състав със заинтересова-
ните страни в сферата на висшето
образование и с университетската
автономия .

Правителство – университет .
За първостепенни по важност се по-
сочват задаваните от правителствата
цели на университетите, като пре-
доставяне на висококачествено обра-
зование, осъществяване на върхови
научни изследвания и други ползи за
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обществото. Макар и твърде общи по
своя характер, тези три най -важни це-
ли се считат за уместни , доколкото
финансирането на повечето универси-
тети в Европа се отпуска от прави-
телствата. Университетите, от своя
страна, могат да включват собствени
или инициирани от правителството
промени в системите за оценяване на
академичния състав. Последните се
считат за ефективен инструмент за
събиране на информация относно
изпълнението на национално зададе-
ните цели , като за пример се по-
сочват финландските университети ,
чиито данни от системите за оценява-
не на академичния състав се използ-
ват от националните образователни
органи .

Университет – бизнес. Уни-
верситетите си сътрудничат с бизнеса
(индустрията) както при преподаване-
то, така и при научните изследвания .
Сред зрелостниците на висшите учи-
лища бизнесът намира компетентна
работна сила, а компаниите получа-
ват възможност да разработват нови
продукти и иновации с помощта на
университетите, понякога чрез осигу-
ряване на финансиране или в ре-
зултат на съвместни научни
изследвания . При добра комуникация
сътрудничеството води и до отчитане-
то на потребностите на бизнеса чрез
създаване на специфични курсове и
програми . В някои случаи представи-
тели на бизнеса участват дори в уни-
верситетски програми за обучение.
Посочено е, че системите за атести-
ране на академичния състав могат да
предвидят специални индивидуални
„бонуси ” за сътрудничество с
индустрията , за да може бизнесът да
допринесе за ускоряването на научни-
те изследвания . Предложението се
аргументира с изискванията на прави-
телствата за обществена полза и при-

ложен характер на научните
изследвания .

Университет – интернациона-

лизация. И нтернационализацията се
възприема като процес с комплексен
характер, включващ преди всичко
участие на чуждестранни студенти ,
международен обмен на студенти и
преподаватели , сътрудничество в
научните изследвания и преподаване-
то, публикуване на международно ни-
во, привличане на чуждестранно
финансиране и участие в междуна-
родни научни форуми . Следвайки по-
литиката за интернационализиране
на висшето образование на ЕС, много
правителства поставят интернациона-
лизацията сред целите на висшите
училища. Изпълнението на различни
международни дейности може да се
отчита в системите за атестиране на
академичния състав. Последните се
свързват преди всичко с научни
изследвания и преподаване. Техните
измерими показатели могат да се
обособят в две категории – нацио-
нална и международна, като тежестта
на всяка от тях се определя от
съответното висше училище
съобразно неговите цели . Провежда-
нето на подобно оценяване позволява
установяването на нивото на
интернационализация на
научноизследователската и препода-
вателската дейност, включително и
идентифициране на необходимостта
от реформи , например при подбора
на академичния състав.

Академичен състав – сту-

денти. Ч леновете на академичния
състав и студентите си взаимо-
действат по различни начини , като
обект на качествено и количествено
измерване са преди всичко препода-
ването, напътстването и ръководство-
то. Те имат положително въздействие
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върху студентите, но прекомерното
натоварване с тези задачи може да
доведе до намаляване на
научноизследователската продукция
на преподавателите. В тази връзка
системите за атестиране на акаде-
мичния състав представляват мощен
инструмент за получаване на обратна
информация от студентите и насърча-
ване на поставянето от преподавате-
лите на висококачествени задачи ,
идентифициране на проблеми и
възможности за подобрения . За
удачно решение се посочва постига-
нето на балансирано работно нато-
варване на членовете на
академичния състав съобразно цели-
те на университета . Студентите могат
да участват в изграждането на систе-
мите за атестиране на академичния
състав чрез техните представители в
органите за управление на универси-
тета .

Университетско ръководство

– академичен състав . Констатирано
е, че при разглеждането на въпроси ,
свързани с атестирането на акаде-
мичния състав, често се дискутира
преди всичко взаимодействието с
университетското ръководство.
Поддържа се становището за
надхвърляне на тази визия , като в
стратегията на университета се отра-
зят вижданията на повече заинтере-
совани страни .

Обобщено е, че системите за
атестиране на академичния състав
могат да се превърнат в инстру-
мент за подобряване на дейността
на неговите членове , включително и

за нейното направляване в
съответствие с целите на университе-
та и заинтересованите страни , чрез
ясно задаване на тип , качество и ко-
личество на разнообразните дей-
ности .

Важно е уточнението, че в Евро-
па няма системи за оценяване на
академичния състав, които да са
идентифицирани като добри
практики . Това се обяснява с изклю-
чително разнообразната ситуация на
континента , предпоставена от дълго-
годишните традиции . Автономията на
университетите им позволява да
приспособяват инструментите за оце-
няване съобразно своите собствени
специфики , като заедно с това допри-
насят за постигане на поставените
цели и не на последно място – за
придобиване на информация относно
дейността на членовете на акаде-
мичния състав и нейното използване
при взимането на управленски реше-
ния .

С отчитането на посочените
съображения е направен опит да се
откроят някои общи характеристики в
структурно отношение на процеса по
атестирането на академичния състав.
Те включват обхват на оценяването
(дейностите, които са обект на
оценка) , и зточници и вид на използ-
ваните данни , приложение на ре-
зултатите. Забелязано е, че в
проучените висши училища в оценя-
ването се включват научноизследова-
телската дейност (публикационна
активност) и размерът на полученото
финансиране от външни източници .
Обръща се внимание и на качеството
на научните изследвания .

► ► ►

Фигура 2. Взаимоотношения между различните заинтересовани страни в сферата на
висшето образование и системите за атестиране на академичния състав
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Същевременно, както беше вече по-
сочено, съществуват множество различия
в структурирането на системите за оценя-
ване на академичния състав. Резултатът
от оценяването има значение за управле-
нието на човешките ресурси, за постига-
нето на целите на университета и за
различни комуникационни потребности.
Академичната автономия позволява
изграждането на най-различни системи
при различни условия и за постигането на
разнообразни цели. Малко е известно до-
колко добре функционират различните
системи.

Съвременни автори идентифицират
определени общи характеристики на
механизмите за оценяване, които
следва да са:

• разбираеми за всички заинтересо-
вани страни;

• възможно най-лесни за прилагане;
• способни да представят резулта-

тите от оценяването пред всички заинте-
ресовани страни, осигурявайки важна
информация както за оценителите, така и
за оценяваните;

• приспособими към съответната
институция и адаптивни при промяна на
приоритетите, стратегиите или целите;

• пригодни към оперативни корекции
и промени, за да са винаги релевантни;

• приложими за идентифициране на
силните страни и възможностите за по-
добрения на индивидуалната и екипната
дейност;

• способни да предоставят подходя-
ща и лесна за използване база данни в
подкрепа на вземането на решения,
управлението и планирането;

• функционални, за да извеждат
общите резултати във вид, подходящ за
вътрешна и външна комуникация.

В допълнение добрите системи за
атестиране на академичния състав са
прозрачни , като разполагат с помощна
документация, която изрично уточнява
критериите при оценяването, необходи-
мото качество на научноизследователс-
ката дейност и как то се измерва.
Препоръчва се системите за оценяване
на академичния състав да притежават
динамични характеристики, като по този
начин те биха отговаряли своевременно
на всяка промяна на целите на уни-
верситета.

Очаква се в бъдеще системите за
атестиране на академичния състав да
бъдат във фокуса на управлението на
университетите в Европа, като съ-
ществуващите се преработят или изгра-
дят наново в подкрепа на
общоуниверситетските цели и се
съобразят с очакванията на заинтересо-
ваните страни. Предвижда се и хармо-
низиране на системите за оценяване на
академичния състав в европейските уни-
верситети, тъй като въвеждането на
международни стандарти не би трябвало
да окаже съществено влияние върху
университетската автономия и целите на
различните заинтересовани страни.

С акцент преди всичко върху ка-
чеството и ефективността, системите за
оценка на академичния състав могат да
бъдат важна част от управлението на
университетите, като надхвърлят първо-
началната си роля на инструмент за
оценка на индивидуалната дейност. Реа-
листично е използването им на универси-
тетско ниво за събиране, обобщаване и
споделяне на релевантна фактическа
информация, чрез която може да се при-
добие и цялостна представа за дейността
на университета.

Източник:

Mikael Collan, Jan Stoklasa, Jana Talasova. „Staff Evaluation Systems – Shaping Autonomy through

Stakeholders”, in Romeo V. Turcan, John E. Reil ly, Larisa Bugaian (eds.), (Re)Discovering University

Autonomy. The Global Market Paradox of Stakeholder and Educational Values in Higher Education. New

York: Palgrave Macmil lan, 201 6, pp. 97-1 06. Й. Илиев
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Позиция на Конференцията на
ректорите на висшите училища в
Германия

Необходимост от оценка

В документа се посочва, че броят
на желаещите да получат висше
образование непрекъснато се увели-
чава. Тази тенденция се сблъсква с
недостига от човешки и материални
ресурси във висшите училища, както
и с недостатъчното им финансово
обезпечаване от държавата. В ре-
зултат на недостатъчното финансира-
не значително намалява степента на
доверие между преподаватели и сту-
денти . Това е една от причините за
по-продължителното пребиваване на
студентите във висшето училище и
по-високите проценти на отпадане.

Оценката сама по себе си не мо-
же да отстрани тези недостатъци . Тя
обаче може да помогне да се използ-
ват резервите за ефективност и
впоследствие да се определи ясно
отговорността за обезпечаването с
необходимите ресурси , включително
за качеството на научните изследва-
ния и преподаването.

За да се приеме от висшите учи-
лища, особено от преподавателите, и
да постигне трайно въздействие,
оценката трябва преди всичко да бъ-
де процес на самопознание с цел по-
добряване на качеството и
повишаване на ефективността и този
процес да започне от факултетите.
Ето защо тя предполага доброволен
характер на участието и е необходи-
мо да вземе предвид всички специ-

фични за дадено проучване
обстоятелства.

Целта на оценката трябва да бъ-
де:

 да документира цялостно
постиженията в различните области ;

 да предоставя информация за
използването на средствата ;

 да се разработят стандарти за
оценка на качеството, свързана със
задачите;

 да се разработят процедури за
осигуряване на качество на всички
нива на висшето училище.

Оценка и осигуряване на ка-
чество

Подчертава се, че от началото на
XIX в. обучението във висшите учили-
ща в Германия се ръководи от
принципа за единство на научните
изследвания и преподаването. Препо-
даването и ученето не се състоят са-
мо от трансфер и придобиване на
знания , студентите трябва да бъдат
включени и в научните изследвания .
В съвременния масов университет
обаче такава система вече не може
да се практикува в оригиналната си
форма. В Концепцията за развитие на
висшите училища в Германия Конфе-
ренцията на ректорите на висшите
училища предлага различни подходи
към отделните аспекти на обучението.

Оценката на предметите и спе-
циалностите, както и на висшите учи-
лища, трябва да бъде съобразена със
специфичните за тях формални и съ-
държателни цели и да вземе предвид
формирането на техните профили .

ОЦЕНЯВАНЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

С АКЦЕНТ ВЪРХУ ПРЕПОДАВАНЕТО
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Необходимо е да бъде разработена
по такъв начин , че да създава
прозрачност в рамките на институции-
те и между тях и да дава възможност
за сравнение. Нужно е и да дифе-
ренцира спецификите между универси-
тетите и специализираните висши
училища.

В университетите през първите
семестри фокусът трябва да е върху
характерните научни основи и методи
и научното мислене, за да се за-
познаят студентите с научната работа
по предмета/темата. В основния курс
на обучение от по-голямо значение е
въвеждането на иновативна научна
дейност, която трябва да се извършва
все по-самостоятелно.

Тъй като за университетите е ха-
рактерно единството на научните
изследвания и преподаването и ка-
чеството на преподаването зависи от
качеството на научните изследвания ,
доколкото научните изследвания в
университетите винаги са „дидакти-
чески инструмент” , оценката на пре-
подаването трябва да включва и
научното изследване. Тя също така
трябва да вземе под внимание
одобрените научноизследователски
проекти и привлечените допълни-
телни средства, публикациите в ре-
цензирани списания , докторантурите,
хабилитациите, резултатите от изпи-
тите и професионалния успех на за-
вършилите.

Задачата на специализираните
висши училища е да осигурят практи-
ческо ориентирано образование, кое-
то да позволи усвояването и
прилагането на съвременни техни-
чески достижения , респ . на въведени
в практиката научни процедури , както
и на използването на научните позна-
ния в решаването на проблемите. Ка-

чеството, актуалността и
практическото ориентиране на препо-
даването предполагат също така при-
ложна научноизследователска и
развойна дейност от страна на препо-
давателите, така че при оценката
трябва да се вземат предвид при-
ложните изследвания и разработки ,
привлечените допълнителни
средства, публикациите в рецензира-
ни списания , резултатите от изпитите
и професионалния успех на завърши-
лите.

Компоненти на предложената
система за оценка

Вътрешна оценка

Вътрешната оценка служи за са-
моанализ на факултета/отделите по
отношение на силните и слабите
страни в преподаването от гледна
точка на преподавателите, акаде-
мичния персонал и студентите. Тя
трябва да инициира или улесни ко-
рекции и адаптации на предметите по
отношение на изискванията за
научноизследователска дейност, пре-
подаване и подкрепа на млади кадри ,
но също така да бъде в състояние да
определи нови цели , свързани със съ-
държанието или организацията , и да
насърчи тяхното изпълнение.

Средствата за вътрешна оценка
могат да включват доклади за препо-
даването от декана, официални
проучвания (анкетирания ) на препо-
даватели и студенти , както и разгово-
ри с тях, групови дискусии , други
подходящи източници на информация
– например проучвания сред
абсолвентите, анализи на пазара на
труда. Чрез всичко това трябва да бъ-
де възможно сравняването с изисква-
нията и целите, които факултетът е
заложил в своите решения , например
по отношение на правилниците и
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учебните планове. Резултатът от
вътрешната оценка следва да бъде
превърнат в доклад за оценка, който да
се представя приблизително на всеки
пет години.

Доклад за преподаването

Докладът съдържа основните
структурни данни за факултета/спе-
циализирания отдел или програмата
за обучение от последните години и
коментари върху тях. За разлика от
доклада за оценка, който се основава
на него, докладът за преподаването
съдържа предимно количествено
измерими величини , обработени от
администрацията под ръководството
на декана. Следователно тези докла-
ди могат да се представят на кратки
интервали от време, например от
една до две години .

Докладите трябва да бъдат съста-
вени по предмети или програми и да
се отнасят както до преподаването и
ученето по основните и второсте-
пенните предмети , така и до
интердисциплинарността . Необходи-
мо е да се изготвят от (малка) коми-
сия на факултета/специализирания
отдел , която да включва не само про-
фесори , но и представители на сту-
дентите и академичния състав. Те
трябва да бъдат публикувани в
съответното висше училище, а ста-
тистическата информация да е
достъпна за сравнителни проучвания .

Проучвания на преподаватели и

студенти

Докато докладите за преподава-
нето се отнасят до програмите и фа-
култетите, проучванията на
преподавателите и студентите са на-
сочени към отделните лекционни
курсове. Те трябва да бъдат

стандартизирани поради свързаните с
тях разходи . Наборите от въпроси на
отделните висши училища, които са
променливи в зависимост от специ-
фиката на предмета и висшето учили-
ще, се събират в Конференцията на
ректорите на висшите училища и мо-
гат да се предоставят при поискване.

Проучването има за цел да пре-
достави на преподавателите идеи за
по-нататъшно развитие и усъ-
вършенстване на курсовете им и да
ги запознае с очакванията на сту-
дентите. В случай че се отнася до
пълна програма за обучение, то може
да даде информация за възможни де-
фицити в координацията между
лекциите и лекторите или за по-добро
структуриране на съответния курс на
обучение.

Всичко това е възможно единс-
твено ако процедурата за анкетиране
се приеме сериозно от преподавате-
лите и студентите. За тази цел е
добре въпросниците да се оценят
първо от самите преподаватели , ако е
необходимо – с техническата помощ
на факултета или висшето училище.
Това дава възможност да се направят
необходимите индивидуални промени
и отговаря на правните въпроси ,
свързани със защитата на данните и
свободата на научните изследвания и
преподаването. Обработката на ре-
зултатите се извършва от комисия на
факултета , която докладва на Фа-
култетния съвет и предлага , ако е
нужно, необходимите мерки за ре-
форма.

Доклад за оценката

Вътрешният доклад за оценката ,
който е на по-дълги интервали ,
например на всеки пет години ,
включва представянето на целите на
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програмата за обучение и нейното осъ-
ществяване. Той коментира всички
аспекти на преподаването във висше-
то образование. Докладът е предимно
обратната връзка между преподавате-
лите, студентите, факултета и ръко-
водството на висшето училище. Той
не се отнася до съдържанието на
отделните лекционни курсове и не мо-
же да се разглежда като нарушаване
свободата на научните изследвания и
преподаването. Формира основата за
външната оценка и трябва да
включва:

 Описание на данните, събрани
в доклада за преподаването, и ре-
зултатите от проучванията на сту-
дентите, евентуално и на
абсолвентите.

 Представяне на целите и очаква-
нията по отношение на програмите за
обучение и включване на научните
изследвания в преподаването;

 Критична самооценка, като се
вземат предвид и други източници на
информация , на това в каква степен
са постигнати или може да бъдат
постигнати целите/заложените зада-
чи , какви пречки има и какви мерки
трябва да се предприемат. Самоо-
ценката включва: мнение за собстве-
ните инициативи за подобряване на
преподаването и учебния успех и за
адаптиране на учебното съдържание
към научните и професионалните
изисквания ; идентифициране на не-
достатъците в сферата на научното
изследване и насърчаването на мла-
дите кадри и описване начините за
тяхното премахване;

 Оценка на учебната организа-
ция по отношение на учебните плано-
ве , консултирането на студентите,
организацията на изпитите, подкрепа-
та за абсолвентите и техния профе-
сионален успех и др. ;

 Предложения за осигуряване и
подобряване качеството и организа-

цията на преподаването и на изпити-
те , както и за разпределяне на
ресурсите за преподаване и научно
изследване.

Вътрешната оценка трябва да бъ-
де извършена от работна група на
факултета/специализирания отдел с
участието на професори , академичен
състав и студенти , под ръководството
на декана. Работната група трябва да
е малка и да има необходимото дове-
рие на факултета/отдела, за да може
да обсъжда деликатни въпроси със
засегнатите.

Външна оценка

Въз основа на резултатите от
вътрешната оценка следва да се
предлагат външни съвети и да се пра-
вят външни оценки , като се отчитат
съответните специфични характе-
ристики и периодите на обучение.
Външната оценка трябва да направи
критичен преглед на вътрешната
оценка и на нейната ефективност ка-
то система за осигуряване на ка-
чество и да илюстрира възможността
за сравняване на сходни институции
по отношение на предметите и орга-
низацията . Тя може да помогне за
определяне и решаване на проблеми ,
с които отделите/факултетите и
висшите училища не могат да се
справят сами . Трябва да се провежда
на интервали от приблизително десет
години , освен ако няма специални
причини за друг срок.

Външната оцен ка тря бва да бъ-
де и звършена от експ ертн и груп и
(pee r g rou ps ) , кои то оцен я ват тема-
ти ч н о п рограм и за обуч ен и е /сп е-
ци ал и зи ран и отдел и /факул тети и
ви сши уч и л ища , в съответстви е с
оп редел ен и те от Н ауч н и я съвет
п роцедури .
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За разлика от други страни оценката
в Германия има за цел главно да по-
добри качеството в отделните специали-
зирани области, затова тематичното
сравнение е по-подходящо. По този на-
чин се улеснява също така изборът на
рецензенти. Съставът на експертните
групи обаче трябва винаги да е (поне
минимално) интердисциплинарен.

Експертните групи следва да са
малки и да не надвишават шест до осем
души. Като правило техните членове не
трябва да са от провинцията, в която е
висшето училище. Може да включват и
представители на студентите и акаде-
мичния състав, на абсолвентите, както и
чуждестранни експерти. Индивидуални-
те рецензенти трябва да бъдат посочени
със съгласието на висшите училища.
Професионалните асоциации и научните
общества следва да участват в процеса
за номиниране на рецензенти.

Експертната група посещава спе-
циализираните отдели /факултетите в
продължение на два до три дни . Въз
основа на резултатите от вътрешната
оценка, както и на отговорите на до-
пълнителни въпроси , тя анализира
подробностите на място. Най -важните
аспекти , които трябва да бъдат оце-
нени , са :

• учебното съдържание на
въпросната програма за обучение
(подбор, етапи , връзки с други научни
области ) ;

• и зграждане и структура на
учебните занятия (съотношение на
лекции към семинари и упражнения ,
наличие на писмени учебни материа-
ли ) ;

• организация на преподаването
и изпитите, както и подкрепа от ръко-
водството на факултета/отдела;

• проблеми при прехода от учи-
лищно към висше образование и тяхно-
то решаване;

• проблеми при прехода от висши-

те училища към работата и тяхното ре-
шаване;

• общо консултиране на студенти-
те и подпомагането им по отделните
предмети;

• включване на научните
изследвания в преподаването;

• развитие на млади учени.

Оценителите трябва да работят с
различни групи от факултета , напри-
мер с декана, професорите, акаде-
мичния състав и студентите. В края
на посещението групата оценители
изготвя доклад, който се обсъжда с
Факултетния съвет и ръководството
на висшето училище.

Необходимо е общо звено за
координация (агенция за оценяване) ,
за да се насърчи обменът на
информация между висшите училища.

Външната оценка трябва да бъде
инициирана от ректора/президента
или факултета (чрез ръководството
на висшето училище) .

Разходи за оценяването

Въвеждането на системи за осигу-
ряване на качество първоначално нала-
га анализ на разходите и
резултатите/ползите, което изисква до-
пълнително финансиране. Освен това в
изготвянето на доклади за преподава-
нето и извършването на външни оценки
се влагат значителни времеви и чо-
вешки ресурси.

Оценката трябва да отчита особе-
ностите на различните видове висши
училища, на конкретното висше учили-
ще, на специалностите и предметите.
Следователно приложените инстру-
менти за оценка трябва да бъдат специ-
фични по отношение на висшето
училище, факултетите и отделните
области. Може да се използват
различни модели. В началото обикнове-
но се изисква външен експертен опит.
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Самооценката по-специално изиск-
ва значителни разходи за персонал за
определен срок. Материалните разходи
за вътрешната, а също и за външната
оценка обикновено са по-ниски от
разходите за персонала, но трябва да
бъдат калкулирани разумно.

Необходимите финансови разходи
за допълнителен персонал (например
за разработване и тестване на методи,
за сътрудници), за изграждането на ба-
за данни, за вътрешните и външните

оценки, включително разходите за пъту-
ване и настаняване, трябва да се поде-
лят между провинциите, държавата и
висшите училища. Създаването на
междупровинциални системи за осигу-
ряване на качество следва да бъде
подкрепено от държавата, например в
контекста на пилотните проекти, за да
се гарантират минималните стандарти в
едно профилирано висше образование,
а оттук и възможността за мобилност на
студентите.

Източник:

Zur Evaluation im Hochschulbereich unter besonderer Berücksichtigung der Lehre

https://www.hrk.de/positionen/position/beschluss/detail/zur-evaluation-im-hochschulbereich-unter-

besonderer-beruecksichtigung-der-lehre/

Л. Дърмонова

ЕФЕКТИВНОСТ И ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА

АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА АВСТРАЛИЙСКИЯ

КАТОЛИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Австралийският католически уни-
верситет е национален държавен уни-
верситет, който предлага различни
програми на територията на страната. В
разработените от него политики за плани-
ране на развитието и ефективността на
академичния състав ясно са очертани на-
соките за постигане на отлични постиже-
ния във всички области на дейност на
висшето училище. Тези политики са
изготвени в духа на неговата мисия, стра-
тегическите му цели и минималните
стандарти за академичните нива. Прила-
гането им касае всички членове на акаде-
мичния състав, които са на срочни (за
най-малко 6 месеца) и безсрочни договори.

Процесът на планиране и отчитане
на постиженията осигурява рамка за
идентифициране, оценяване и подобря-
ване на постиженията, която дава
възможност на членовете на акаде-
мичния състав да постигнат своите
лични професионални и служебни цели.
Рамката за отчитане на академичните
постижения (Academic Performance
Matrices and Evidence Framework)
очертава стандартите, общите изисква-
ния и необходимия доказателствен ма-
териал във всички области на дейност,
съотнесени към съответното акаде-
мично ниво1 и избраната пътека за про-
фесионално развитие2 (таблица 1 ).

1 Нивата са пет, като 1 е най-ниското, а 5 е най-високото.
2 Има пет направления за професионално развитие: преподаване и изследвания; с фокус върху

преподаването; академично ръководство/обслужване; с фокус върху научните изследвания;

научноизследователска дейност.
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Цели на процеса

Основна цел на процеса на пла-
ниране и отчитане на постиженията е
подпомагане на персонала в неговото
кариерно развитие в съответствие
със стратегическите цели на уни-
верситета / факултета / института /
центъра. Това може да бъде постигна-
то, когато са налице следните усло-
вия :

 Мисията на университета е
изпълнена, стратегическите цели са
постигнати , дейностите и операциите
са усъвършенствани , осигурена е
ефективна подкрепа на студентите и
качество в преподаването.

 Персоналът осъзнава и одобря-
ва възложените му служебни задълже-
ния и роли , личните си професионални
цели и се стреми да допринася за
постигане целите на институцията.

 Налични са механизми за мони-
торинг и подкрепа на постиженията,
обратна връзка и оценка на представя-
нето.

 Отдава се приоритет на страте-
гиите за развитие, насочени към подпо-
магане на индивидуалните постижения
и насърчаване на кариерното развитие.

 Целите за постигане на конк-
ретни резултати и дейностите за разви-
тие са в съответствие със стандартите
за ефективност и общите изисквания ,
формулирани в Рамката за отчитане на
академичните постижения , както и с
ролите на членовете на състава и
техните бъдещи стремежи.

 Използва се Рамката за разви-
тие на способностите (Un iversi ty’s
Capabi l i ty Development Framework) за
оценка и усъвършенстване на основни-
те компетентности на целия персонал .

Процесът на планиране и отчитане
на постиженията осигурява също така
на членовете на академичния състав и
техните ръководители (наставници)

възможността да:
• определят работните си приори-

тети и очаквани постижения за следва-
щата година;

• обсъдят годишното натоварване
и планираните отпуски ;

• дадат обратна връзка относно
личните и професионалните си пости-
жения ;

• определят дали постигнатите
резултати са основание за присъждане
на награда или изразяване на призна-
телност;

• обсъдят и идентифицират
потребностите от подпомагане с цел
подобряване на представянето, профе-
сионалното и кариерното развитие;

• дискутират посоката на ка-
риерното си развитие (включително
необходимите им знания , умения и
компетентности), условията за пенсио-
ниране и др. ;

• обсъдят лични и служебни
въпроси , които могат да повлияят
върху изпълнението на задълженията
им.

Същност на процеса

По време на учебната година чле-
новете на академичния състав
поддържат академично портфолио на
постиженията си , които са в
съответствие с техните професио-
нални цели . Провеждат се годишни
срещи между всеки член на състава и
назначения му наставник, по време
на които се обсъждат, преразглеждат
и оценяват постиженията от гледна
точка на стандартите, заложени в
рамката за отчитане на академичните
постижения , и напредъкът в постига-
нето на поставените професионални
цели ; разработва се план за развитие
с личните цели и договорените про-
фесионални постижения за следва-
щата година. Дискусиите са
поверителни .
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Таблица 1 . Рамка на стандартите и изискванията за ефективност според академичното
ниво и областта за професионално развитие
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Оценяването на лекционните
курсове от студентите е широко
използван инструмент във всички
висши училища в Австрия , като се
обръща голямо внимание на по-ната-
тъшното му развитие. Резултатите от
оценките се разглеждат на управленс-
ко ниво и с преподавателите,
представянето им на студентите и
съответните последствия са по-малко
документирани .

Въпреки че оценката на препода-
ването не се ограничава до провежда-
нето на оценяване на лекционните
курсове, включването на студентите е
предвидено в закона и е формулира-
но като „участие на студентите в
осигуряването на качество на пре-
подаването” в държавните универси-
тети и като оценка на курсовете от
студентите в сектора на специализи-
раните висши училища. В частните
университети участието на студенти-
те в процесите по осигуряване на ка-
чество на обучението е
регламентирано в съответна разпо-
редба на наредбата за акредитация .

За оценяването са налице редица
инструменти , като например индиви-

дуални разговори за обратна връзка
или групови дискусии , участие на сту-
дентите в срещи и конференции или
писмена обратна връзка . Стандарти-
зираните писмени проучвания (анке-
ти ) са се утвърдили като най -често
използван метод по различни причи-
ни , главно поради основанията за ка-
пацитет, особено за голям брой
студенти , както и поради гарантира-
нето на анонимността .

Въпреки че този инструмент се
използва от години и непрекъснато се
развива, голям брой висши училища
продължават да предприемат мерки
за подобряването му, както методоло-
гически , така и технологични (напри-
мер оптимизиране съдържанието на
въпросниците или съображения за
онлайн проучвания срещу такива на
хартиени носители ) . Повечето от
мерките имат за цел по-висок процент
отговори на проучванията .

Повечето висши училища имат
утвърдени правила за обработка и
предаване на резултатите от оценки-
те на лекционните курсове, като те
също са подложени на допълнителни
подобрения . По правило резултатите

Източници:

1 . Performance Review and Planning for Academic Staff

https://www.acu.edu.au/policies/hr/performance_management/performance_review_and_planning_for_a

cademic_staff

2. Academic Performance Matrix – Teaching and Research Academic Career Pathway

https://www.acu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/1114872/Teaching_and_Research_ACP_APM_1710

16.pdf

Р. Стойкова

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЛЕКЦИОННИТЕ КУРСОВЕ В КОНТЕКСТА НА

КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ВЪВ

ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В АВСТРИЯ
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се изпращат на съответните препода-
ватели , ръководството на висшето
училище или на непосредствените ръ-
ководители (на отдели , институти ,
направления ) . Резултатите се използ-
ват като основа за целеви споразуме-
ния /оценка на целевите споразумения
и за оценка на кариерното развитие.

Последствията при лоши или не-
достатъчно добри резултати са разго-
вори с преподавателите, предложения
или задължения за дидактическо обу-
чение и евентуално – прекратяване на
договора за назначаване.

Запознаването на студентите с
резултатите не се документира.
Включването на студентски предста-
вители в различните комисии (напр. в
Колегиума на специализираните
висши училища или в Сената на
обществените университети ) гаранти-
ра в определена степен разглеждане-
то на резултатите от тяхна страна, от
документите обаче не винаги е видно
дали е имало обсъждане с всички сту-
денти относно осъществяването на
резултатите на ниво отделните
програми за обучение.

Оценяване на лекционните
курсове в обществените универси-
тети

Оценяването на преподаването
от студентите е важен инструмент за
оси гуряване на качество и по-ната-
тъшно развитие на преподаването в
университетите . За тази цел законо-
во е регламентирано , че оценката на
студентите за преподаването трябва
да бъде взета предвид в споразуме-
ния та за изпълнение . Университетите
регулират и подкрепят прилагането
на тези оценки също така в устав , на-
соки , ръководства или листовки /бро-
шури .

Въпреки големия опит на уни-
верситетите с инструмента за оценя-
ване на лекционните курсове много от
тях продължават да работят за по-
добряване и развитие на своите про-
цедури . Целта е преди всичко да се
увеличи рентабилността и да се
внедри повече автоматизация при
провеждането на процедурите и ана-
лиза на резултатите, респ . и зползва-
нето им . Затова някои университети
считат, че е необходимо да се вклю-
чат възможно най -много заинтересо-
вани страни в разработването или
преработването на концепциите за
оценка.

Цикълът на оценяване е много
различен и варира от веднъж на все-
ки семестър до веднъж на три години ,
но обикновено е на интервали от три
до четири семестъра. По отношение
на времето за провеждане също има
многобройни варианти и съображе-
ния , като например такива, че препо-
давателите трябва да имат време за
реакции и промени през текущия се-
местър.

Като правило оценяванията се
организират като стандартизирани
проучвания и се извършват онлайн ,
на хартиен носител или се използват
комбинации от двете форми . До-
пълнително или алтернативно се при-
лагат и други форми на разговор или
проучване, като например сесии за
обратна връзка в Академията по
изящни изкуства във Виена. Може да
се избира между няколко различни
въпросника или от каталог с
въпросници , а има и вариант препо-
давателите да подбират блокове с
въпроси или отделни елементи /теми .

В някои университети оценката на
лекционния курс включва и проучва-
ния на работното натоварване,
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свързано с курса (напр. Университе-
тът в Залцбург) или се използват
анкети на английски език (напр. Уни-
верситетът във Виена) . Моделът за
оценяване, и зползван от Университе-
та в Грац, обхваща и учебните ре-
зултати и придобитите компетент-
ности от студентите в даден лекцио-
нен курс.

За резултатите от оценките на
лекционните курсове се прилагат
различни възможности на проверка и
разглеждане. Като правило препода-
вателите и техните ръководители по-
лучават индивидуални резултати , при
необходимост се правят сравнения , а
обобщените резултати са достъпни за
други целеви групи . Публикуването на
индивидуалните резултати може да се
направи в зависимост от съгласие-
то/одобрението на преподавателите
(напр. Университет „Моцартеум ” в
Залцбург) , може да се публикуват
избрани резултати (Технически уни-
верситет в Грац) или резултатите на
отделните курсове да са публично
достъпни на официалния уебсайт
(Медицински университет в Грац) .

Резултатите са основа за разгово-
ри относно кариерното развитие на
служителите или за по-нататъшно
сътрудничество в случай на външни
преподаватели , както и част от лични-
те оценки .

Оценяване на лекционните
курсове в частните университети

Както става ясно от годишните
доклади , оценките на лекционните
курсове в частните университети са
важен елемент от осигуряването на
качество. Оценяванията се провеждат
предимно под формата на стандарти-
зирани проучвания на студентите.
Обикновено те се извършват онлайн ,

респ . електронно, но може да бъдат и
на хартиен вариант, като често препо-
давателят има възможност да избира
начина.

Частните университети преценя-
ват ниските проценти отговори в
комбинация с ниския брой студенти
като проблематични . Това се отнася
по-специално за областта на
изкуството и със сигурност не е спе-
цифична особеност на частния уни-
верситетски сектор.

В допълнение към писмените
проучвания се провеждат сесии за
обратна връзка и вътрешни експертни
проверки , т. е . процеси на обратна
връзка посредством опитни препода-
ватели от дадения университет.

Резултатите от оценките се
съобщават на преподавателите и
добрите резултати са основа за отли-
чия , респ . награди за преподаване и
за повишаване/напредък в кариерата
или продължаване на договорите.
Отрицателните резултати са
последвани от мерки за усъвършенс-
тване и в най -лошия случай – осво-
бождаване от заеманата длъжност.

Оценяване на лекционните
курсове в специализираните висши
училища

В годишните доклади на специали-
зираните висши училища става ясна
тенденцията за по-нататъшното разви-
тие на оценките на лекционните курсо-
ве. Оценявания се провеждат веднъж
на семестър или ежегодно. Има и
съображения да се намали честотата и
в допълнение към редовния цикъл на
оценяване да се предвидят също и
оценявания по определен повод/целе-
ви , например по искане на преподава-
тели или студенти .
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Методологичните въпроси се
отнасят както за оптималните
интервали на проучванията (анкети-
ранията) , така и за начина на про-
веждането, т. е . на хартиен носител
или онлайн . Комбинациите от двата
модела се използват главно за пости-
гане на по-висок процент отговори .

Редовно се отделя внимание и на
преработката на въпросниците и
тяхното унифициране за сектора на
специализираните висши училища.

Резултатите от оценките на

лекционните курсове се обобщават в
доклади и се представят на колегиу-
мите. Някои висши училища посочват
правила, респ . конкретни критерии за
използване на резултатите, например
при оценки под средните или за
курсовете, които са в десетте про-
цента най -слаби резултати .

Както и при другите видове висши
училища, резултатите представляват
основа за целеви споразумения , про-
дължаващо обучение или продължа-
ване, респ . прекратяване на
договорите.

Източник:

Qualitätssicherung an österreichischen Hochschulen – Eine Bestandsaufnahme

https://www.aq.ac.at/de/analysen-berichte/dokumente-analysen-berichte/web_AQ-3Jahresbericht.pdf

Л. Дърмонова

ПРАВИЛАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО, УЧЕНЕТО,

НАУЧНАТА ПОДГОТОВКА И ПОМОЩНИТЕ УСЛУГИ НА

УНИВЕРСИТЕТА В ХАЙДЕЛБЕРГ, ГЕРМАНИЯ

През 201 0 г. , съгласно про-
винциалния Закон за висшето обра-
зование , Сенатът на Университета в
Хайделберг приема Правилник за
оценяване . Правилата важат за це-
лия Университет и регламентират са-
мооценката в сферата на ученето ,
преподаването , научната подготовка ,
както и помощните административни
услуги . Университетът провежда
освен това и външни оценки .

Оценяването на преподаването
се извършва чрез анкетиране на сту-
дентите относно лекционните курсо-
ве (оценка на лекционния курс) ,

п рограмата за обучение/учебен
предмет (оценка на програма-
та/предмета) , ан кетиране на
абсолвентите , както и събиране на
данни .

В рамките на оценяването на
преподаването се провеждат редовно
и систематично събиране и обра-
ботка на данни , както и обратна
връзка за оценка на качеството чрез
стандарти зирани процедури и инс-
трументи . Стандарти зирането на
процедурите включва въвеждането
на универсална система (софтуер) за
оценяване и рамка за оценка .
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Помощните услуги са дейности ,
които подпомагат преподаването, уче-
нето и продължаващото образование
и обучение (академичната подго-
товка) . Те включват по-специално
организацията за кандидатстване, до-
пускане, записване и изпитване, оси-
гуряването на ресурси за
информационните технологии , оси гу-
ряването и наличието на учебници и
научна литература, консултирането
на студентите, оси гуряването на
пространствени и материални ре-
сурси , предоставянето на услуги за
развитие на качеството, както и орга-
низацията и подкрепата за продължа-
ващото образование.

Цел и предназначение на
оценката

Редовната оценка служи за осигу-
ряване и непрекъснато подобряване
на качеството на преподаването.

Резултатите от оценката се
използват за следните цели :

 насърчаване на комуникацията
за качеството на преподаването, по-
специално чрез конструктивна
обратна връзка към отделния препо-
давател , от гледна точка на студенти-
те ;

 идентифициране на потенциала
за развитие в отделните области на
Университета и изпълнение на
съответните задачи ;

 създаване на концепция и по-
нататъшно развитие на програми-
те/курсовете, както и концепция и
прилагане на мерките за осигуряване
и насърчаване на качеството, напри-
мер в споразуменията за развитие на
качеството, които съдържат конкретни
стъпки и приоритети ;

 проследяване на изпълнението
и ефективността на мерките за разви-
тие на качеството;

 създаване на прозрачност за
обществеността относно качеството
на преподаването;

 кадрови цели /политики .

Компетенции

Ректоратът на Университета оси-
гурява редовното и систематично
провеждане на оценяването в
сътрудничество с факултетите. За
координацията , и зпълнението и обра-
ботката на оценките са отговорни фа-
култетите и направленията или
използваният от тях Център за оценка
на преподаването към Отдела за пре-
подаване, учене и научна подготовка.

За използването на резултатите
от оценката , в рамките на изпълне-
нието на съответните задачи , са отго-
ворни органите и лицата, които
получават достъп до тях съгласно
Правилника. Заместник-деканът по
учебната дейност и Комисията по
учебната дейност, с помощта на спе-
циализиран съвет, са отговорни за
обработката на резултатите от
оценката на преподаването, както и
за разработването и внедряването на
мерки за подобряване на качеството.

Задължение на съответния препо-
давател е да представи и обсъди със
студентите резултатите от проучване-
то на лекционния курс през текущия
семестър.

По искане на ректора Фа-
култетният съвет докладва за мерките
за подобряване на качеството въз
основа на резултатите от оценката,
включително и за тяхното изпълнение.

За подпомагане процеса на оце-
няване Отделът за ключови компе-
тентности и Центърът за дидактика
във висшето образование към Цент-
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ралната университетска администра-
ция предлагат консултантски услуги в
областта на дидактиката на висшето
образование, които зася гат и
структурни въпроси , свързани с по-
добряване качеството на преподава-
нето и разработването на програмите.

Специфичният за съответния фа-
култет задължителен или специ-
фичният за отделния предмет
доброволен въпросник, както и този
по тип лекции , се създават в коорди-
нация с Центъра за оценка на препо-
даването. Целта е да се осигурят
методологичните стандарти в инстру-
ментите за проучване.

Оценяванията , инициирани от фа-
култетите и направленията , са
възможни само в съответствие с пра-
вилата за оценяване и се представят
на отговорния член на Ректората.
Централната университетска адми-
нистрация подпомага и консултира
разработването и прилагането на но-
ви процедури .

Всички процедурни правила са в
съответствие с приложимото законо-
дателство и се основават на регла-
ментите за защита на данните.

Оценка на лекционния курс

За проучването относно
лекционните курсове или учебните
единици се използва общият раздел
от въпросника , който е задължителен .
Промени в този раздел се правят от
Сенатската комисия по преподава-
телската дейност по предложение на
факултетите или Центъра за оценка
на преподаването и се докладват
пред Сената. Факултетите и институ-
тите могат да го допълват с въпроси ,
съобразени с техните специфични
потребности , или да използват свои

собствени раздели (тематически/специ-
фичен доброволен раздел), които да
оценяват децентрализирано. Необходи-
мо е да гарантират, че неупълномощени
лица нямат достъп до използваните
въпросници и оценките. Освен това все-
ки факултет, след консултация с отго-
ворната комисия, има възможност да
приложи специфичен за своята област
задължителен раздел.

Всички анкети могат да съдържат
само въпроси , които дават
възможност за оценка на:

• дидактическото качество на
лекционните курсове;

• субективната преценка за ра-
ботното натоварване, усвояването на
знания и придобиването на компе-
тентности от студентите по време на
лекциите;

• целите, качеството на съдържа-
нието и структурата на лекционните
курсове;

• лекционния курс в цялост;
• организационните и рамковите

условия на лекционните курсове.

В случай на лекционни курсове,
провеждани от няколко преподавате-
ли , въпросникът трябва или да
уточнява за кого се отнася оценката ,
или респондентите да бъдат помоле-
ни да дадат средна оценка за всички
участващи преподаватели .

Всички типове въпросници трябва
да бъдат разработени така , че отгово-
рите и оценките да не изискват голе-
ми разходи на време, средства и труд
и да не дават възможност за иденти-
фициране на респонденти .

Общият задължителен раздел съ-
държа освен въпросите за лекционни-
те курсове/учебните единици и за
преподавателя и следните въпроси
към студентите:
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• учебен предмет;
• желана ОКС;
• семестър.

Тези въпроси , както и други ,
отнасящи се до вида на квалифика-
цията за прием в Университета , ро-
ден език и пол може да бъдат
зададени само ако – въз основа на
малкия брой студенти в комбинация
с отговорите – не е възможно да се
идентифицират отделните студенти .
Същото изискване се отнася и за
използваните от факултетите за-
дължителни или доброволни разде-
ли , по-специално по отношение на
евентуалните въпроси относно мо-
дул /област на специализация .

За да бъде валидно едно студент-
ско проучване, в него трябва да
участват най -малко пет студенти . Ако
има предадени по-малко от пет анке-
ти , следва да не се извършва оценка
и събраните данни трябва да бъдат
унищожени незабавно.

Въпросите със свободни отговори
трябва да имат указания за
евентуално идентифициране въз
основа на почерка и как това може да
бъде избегнато (например чрез пе-
чатни букви ) .

П роучването може да бъде
направено онлайн или в писмена
форма . Ако въпросникът е на
хартиен носител , той се раздава на
студентите и се попълва от тях по
време на съответния лекционен курс.
При събирането и предаването на
анкетите на оценяващия орган
следва да се гарантира , че препода-
вателят няма информация за тях.
Броят на раздадените и предадените
анкети трябва да бъде отбелязан .
При онлайн попълване на въпросни-
ка важат всички посочени дотук

и зисквания и условия .
Важно е оценяването да се про-

вежда по средата на даден лекционен
курс, за да се даде възможност за
обсъждане на резултатите до края на
курса.

Н ай -м ал ко н а всеки две годи н и
тря бва да се оцен я ва ця л ата
уч ебн а п ро грам а п о еди н п редм ет,
респ . л е кци он н и те курсове н а
вси ч ки п реп одавател и за едн а
уч ебн а еди н и ца . Оцен ки за п реп о-
давател и те са възм ожн и и н а
добровол н а осн ова , п ри усл ови е ч е
се сп азват и зи скван и я та н а п рави-
л ата за оцен я ван е .

Университетът провежда и сту-
дентски проучвания за предходно
обучение или периоди на обучение
във връзка с предлагането на програ-
ми /учебни предмети . И в този случай
не се събират данни , които да позво-
ляват идентифициране на отделни
преподаватели , лекционни курсове,
респонденти или административни
сътрудници .

На същия принцип се извършват
и проучванията сред абсолвентите и
бившите членове и сътрудници на
Университета , които са на добро-
волна основа.

Външно оценяване

Ректоратът възлага на външни
органи да извършват външната
оценка. Те могат да използват до-
пълнителни инструменти на оценката
дотолкова, доколкото се спазват пра-
вилата за защита на данните. Ре-
зултатите от външните оценки се
използват от Университета в
съответствие с неговите собствени
цели и концепцията му за развитие на
качеството.
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Достъп до резултатите от
оценката, публикуване и по-ната-
тъшна употреба

Заинтересуваният преподавател
получава доклад с резултата от
оценката. Обхванати са отговорите на
всички индивидуални въпроси от
всички раздели на въпросника. Те мо-
же да бъдат групирани според програ-
мите за обучение или според
определени параметри на анкетира-
ните лица, при условие че не са по-
малко от пет души .

Факултетните съвети , деканите на
факултетите и Комисията по учебната
дейност получават доклад с резулта-
тите от оценката на лекционните
курсове на преподавателите. По иска-
не на факултетните съвети докладът
съдържа също и резултатите от специ-
фичните за всеки факултет задължи-
телни и доброволни раздели от
въпросника по отношение на програ-
мите за обучение/учебните предмети ,
комбинирани по възможност в тема-
тични блокове. Факултетният съвет и
деканите на факултета имат право,
съгласно своите отговорности и
нормативната уредба, да се запознаят
подробно с цялата информация , съ-
държаща се в резултатите от оценка-
та, и да я използват целесъобразно,
доколкото това е необходимо.

Сенатската комисия по препода-
вателската дейност и Ректоратът по-
лучават веднъж годишно от всеки
факултет доклад за преподавателска-
та дейност, който е обсъден от Фа-
култетния съвет. Тези доклади не
позволяват да се правят изводи за
отделните лекционни курсове и пре-

подаватели . Всеки от тях съдържа
следните данни :

• резултати от оценката на
лекционните курсове, които са преди
ориентировъчния изпит;

• резултати от оценката на
лекционните курсове, които са след
ориентировъчния изпит; 3

• резултати от оценката на
курсовете, структурирани по видо-
ве/типове.

Докладът включва също:
• оценка на силните и слабите

страни , както и приетите или вече
приложени мерки за осигуряване и
подобряване на качеството на
отделните програми /предмети ;

• отчет за успеха на тези мерки .

Съобразно отговорностите си
Ректоратът има право да се запознае
подробно с всички данни и да ги
използва, доколкото това е необходи-
мо, за изпълнение на своите задачи в
контекста на целите на оценката. В
този случай оторизираният член на
Ректората действа съгласувано с де-
кана или с Факултетния съвет и може
да изиска писмено становище за
развитието на качеството.

Предвид задължението за
отчетност пред Университетския съ-
вет и широката общественост, докла-
дите за качеството, съобразно
резултатите от оценката , се публику-
ват след представянето им и след
становище от Ректората и Сената. Ре-
зултатите от оценките се публикуват
анонимно, както в контекста на
вътрешните, така и на външните
публикации .

3 Терминът ориентировъчен изпит (Orientierungsprüfung) обикновено се използва за изпити, които

имат за цел ранно определяне на нивото на подготовка/пригодност. В случая такъв изпит се

провежда в началото на следването, за да покаже на ранен етап дали студентът е направил

правилния избор и дали се справя с изискванията.
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По-нататъшни вътрешни и външни
публикации на резултатите от оценка-
та се появяват по споразумение
между Ректората и факултета.

Публикациите, съдържащи лични
данни, са разрешени във и извън Уни-
верситета само с предварителното
писмено съгласие на съответното лице.

Задължение за поверителност,
продължителност на съхраняване-
то на данните от оценката

Лицата, които получават
информация за резултатите от
оценката , трябва да я третират пове-
рително и да гарантират, че предоста-

вените им лични данни са защитени
срещу неоторизиран достъп , както и
да ги заличават своевременно в
съответствие с разпоредбите.

Отговорният орган (централен или
децентрализиран) за провеждането и
обработката на оценката на препода-
ването трябва да осигури заличаване-
то на попълнените въпросници до края
на семестъра. Негово задължение е
да гарантира поверителността на
личните данни , които той не е упълно-
мощен да разкрива без съгласието на
засегнатите страни . Обобщените
данни може да се пазят до пет години ,
след което се унищожават.

Източник:

Evaluationsordnung für Lehre, Studium und wissenschaftl iche Weiterbi ldung sowie diese unterstützende

Dienstleistungen der Universität Heidelberg

https://www.uni-heidelberg.de/md/neuphil/promotion/evaluationsordnung_29_10_10.pdf

Л. Дърмонова

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА

АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА

ТЕХНОЛОГИИ НА ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ

Представеният модел за оценява-
не на преподавателската дейност,
публикуван от Организацията за евро-
пейско сътрудничество и развитие, е
разработен от Техническия универси-
тет в град Валенсия , Испания , и е ба-
зиран на числови индекси
(количествени индикатори ) и доклади
(качествени индикатори ) . Тези показа-
тели за оценка отчитат постиженията
в три направления – планиране,
основна преподавателска дейност и
резултати . Целите на модела са: по-

добряване качеството на образова-
телния процес; отчитане (признаване)
на преподавателската дейност; разра-
ботване на образователни политики на
институционално ниво.

Моделът е базиран на европейски
и национални насоки , препоръки и
нормативни документи за осигуряване
на качество във висшето образова-
ние, както и на институционални по-
литики за оценяване на
преподавателския състав.
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Същност на модела

Оценяването на преподавателска-
та дейност може да се определи като
систематично оценяване работата

на преподавателите според профе-

сионалната им роля и приноса им за

постигане на целите на съответния

лекционен курс при отчитане на инс-

титуционалния контекст . Под поня-
тието „преподавателска дейност” се
разбират всички процедури във и извън

лекционната зала, допринасящи за

обучението на студентите, които се

извършват в унисон с целите и насо-

ките, определени в учебната програ-

ма . Следователно преподаването
включва планиране и управление на
процеса, подбор на методите, дейности
за обучение и оценяване, както и реви-
зиране и подобряване на извършвани-
те процедури .

Количественото оценяване се
извършва посредством Индекса за
преподавателска дейност (Teach ing
Acti vi ty I ndex – TAI ) , който включва
различни измерения на дейността. Той
се изчислява чрез точкова система,
която дава възможност за разгранича-
ване на персоналните и институцио-
налните оценки . В допълнение
резултатите от оценяването могат да
се класифицират по категории според
събраните TAI точки . Системата за
точкуване е сборна система без огра-
ничения относно броя точки , които мо-
гат да бъдат събрани .

Критерии на модела

Критериите в основата на оце-
нъчния модел са следните:

 Адекватност . Преподавателс-
ката дейност трябва да отговаря на
изискванията на висшето училище
във връзка с нейното организиране,
планиране, осъществяване, както и
оценяването на студентите.

 Одобрение . От изключително
значение е дейността на преподава-
теля да бъде приемана с одобрение
от страна на студенти , колеги и ръко-
водство.

 Ефикасност . Отчитайки на-
личните ресурси , преподавателската
дейност трябва да е насочена към
постигане на заложените резултати
по отношение на целите и насоките,
очертани в учебната програма.

 Склонност към иновации. Обу-
чението на преподавателите и тяхното
самообучение представляват важен
елемент от професионалното им
развитие и влияят положително върху
процесите на преподаване и учене.

Елементи на модела

Моделът обединява две форми на
оценка – количествено оценяване на
дейността посредством TAI и ка-
чествено оценяване, и звършвано на
базата на доклади . TAI представлява
числова стойност, и зчислена на база-
та на институционалните бази данни
и информацията от анкети , проучва-
щи мнението на преподаватели и сту-
денти . Докладите, и зползвани за
качественото оценяване, са два вида:
доклад, изготвен от самия преподава-
тел за допълване на количествената
оценка, в който се прави самооценка
на преподавателската дейност;
доклад на ръководството на департа-
мента/центъра.

Процесът на оценяване

Първият етап на процеса е
изчисляването на TAI точките на
всички преподаватели (фиг. 1 ) . Тази
стъпка е автоматизирана, тъй като се
използва информацията , налична в
институционалните бази данни . Пре-
подавателите могат да видят де-
тайлно описание на тази част от
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оценката си , и зползвайки специализи-
рано компютърно приложение, което
също така им осигурява възможност
да добавят информация или да кори-
гират допуснати грешки .

Следващата фаза на оценяването
е изготвянето на докладите. Този етап
също е компютъризиран . Органът,
управляващ цялостния процес, е Ко-
мисията за оценка на преподаването.
Тя публикува резултатите от TAI -
точкуването, а по-късно и докладите
на преподавателите и ръководството.

След анализиране на данните Коми-
сията дава персонализирана ця-
лостна оценка на постигнатите
резултати (много благоприятни , бла-
гоприятни , неблагоприятни ) . В
последния етап преподавателите са
информирани за решението на Коми-
сията и имат на разположение две
седмици за изразяване на несъгласие
и подаване на молба за пре-
разглеждане на оценката. След
разглеждане на оплакванията Коми-
сията издава годишния доклад.

Фигура. 1 . Схематично представяне на процеса на оценяване на преподавателската
дейност на академичния състав
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Резултати от оценяването

Оценъчният модел е разработен с
цел осигуряване на възможности за
провеждане на дискусии и планиране
на адекватни действия за реализира-
не на необходимите промени .

Като основни резултати от оценя-
ването могат да се посочат:

 Отчитане на областите за по-
добрение (планиране/преподавателс-
ка дейност/резултати ) при
разработване на индивидуализирани-
те планове за усъвършенстване. Пла-
новете отразяват потребностите от
специализирано обучение и съдържат
предложения за прилагане на инова-
тивни методи на преподаване. Коми-
сията за оценка на преподаването
следи за реализирането на предвиде-
ните в индивидуалните планове
действия .

 Осигуряване на адекватна мо-
ментна картина на преподавателската
дейност чрез събраните TAI точки .

Информацията е достъпна, в
различна степен , за отделните ръко-
водни нива на институцията и
представлява полезен инструмент при
разработването на политики и прила-
гането на плановете за усъвършенс-
тване, а така също служи и като
мотиватор за извършването на опре-
делени дейности , свързани с препо-
даването.

 Резултатите от TAI -точкуването
(сходна система има и за измерване на
изследователската дейност) се използ-
ват като база за разпределяне на до-
пълнителни финансови възнаграждения
за преподавателския състав.

Начин на измерване

Във връзка с представените по-
горе критерии са разработени индика-
тори , отразяващи различните аспекти
на преподавателската дейност,
съобразно трите основни направле-
ния (фиг. 2 ) . Всеки индикатор се
изчислява в TAI точки .

Фигура 2. Основни направления на преподавателската дейност

1 . Планиране

1 . 1 . Квалификация : индика-
торът е показател за придобитите от
преподавателя знания и умения от
гледна точка на обучение, педагоги-
ческа иновативност, познания в конк-
ретната образователна област. При
изчисляване на точките се отчита и
мнението на студентите (за положите-
лен се счита резултатът при събрани
между 6 и 1 0 точки от анкетите за сту-
денти ) . Смята се, че за период от пет

години , участието в обучителни дей-
ности трябва да се равнява на 600
часа (1 20 часа годишно) .

1 . 2 . Учебна програма: инди-
каторът отразява публикуването на
учебната програма за всеки от препо-
даваните предмети в мрежата. Орга-
низацията и планирането на
обучителния процес трябва да бъдат
ясно очертани .

1 . 3 . Публикуване на
информация относно часовете за
консултации и учебни групи .
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1 . 4 . Обучителни материали :
индикаторът касае подготвянето на
учебни материали и ресурси
(включват се както публикации , така и
различни материали в електронен
формат) .

TAIP = сумата от точките на

всички индикатори от направле-

ние „планиране”

2 . Преподавателска дейност –
оценява се броят на часовете,
преобразувани в TAI точки (25 часа се
равняват на 1 TAI точка) .

2 . 1 . П реподавателски часо-
ве : и нди каторът отч и та часовете на
акти вно преподаване , като се взима
предвид също и опи тът, н атрупан по
време на преподавателската дей-
н ост по години (за първата година се
смя тат 40 часа , за втората – 30 , за
третата – 20 и т. н . ) , и ези кът на пре-
п одаване – ако преподаването се
и звършва на ези ка на автономната
област или на ч ужд ези к, п роведени-
те часове се умножават по 1 . 5 .

2 . 2 . Ч асове за консул тации
2 . 3 . Оценя ване : отч и та се

времето за оценя ване на студен ти-
те .

2 . 4 . Други преподавателски
дейности : този и нди катор включва
вси ч ки останали дейности , кои то
преподавателя т осъществя ва , в това
ч и сл о : ръководене на годишни
проекти ; докторски тези , ч л енство в
академични съвети ; уч астие в дей-
н ости за усъвършенстване на препо-
даването в други ун иверси тети ,
водене на лекции в други ун иверси-
тети и др .

TAID = сумата от точките на

всички индикатори от направле-

ние „преподавателска дейност”

3. Резултати

3. 1 . Анкета за проучване
мнението на студентите относно пре-
подавателските способности на пре-
подавателите (К1 ) .

3 . 2 . Академични постижения :
този индикатор разкрива степента , до
която целите на преподаване са
постигнати от гледна точка на успе-
ваемостта на студентите (например
присъдени квалификации ) (К2) .

3 . 3 . И зпълнение на графика
за провеждане на консултации (К3) .

3 . 4 . Спазване на крайните
срокове за поставяне на оценки (К4) .

KRES = 0,60xК1 + 0,30xК2 + 0,05xК3
+ 0,05xК4

TAIχ = (0.3xTAIP + 0.7x

TAID)xKRES, където χ показва годи-
ната на оценяване.

Персонализираната оценка на
преподавателската дейност за годи-
ната се получава чрез измерване те-
жестта на индекса за
преподавателска дейност в последни-
те четири години , посредством
следния математически израз:

TAI=TAIχ + 0.75х TAIχ-1 + 0.50х

TAIχ-2 + 0.25х TAIχ-3

Заключение

П редставен и я т оцен ъч ен м одел
е бази ран н а м еждун ародн и те п ре-
п оръки в тази обл аст п ри отч и тан е
н а н аци он ал н и я и и н сти туци о-
н ал н и я кон те кст. Той е ця л остен ,
точ ен , ун и версал ен и л есен за
и зп ъл н ен и е и п редставл я ва п ол е-
зен и н струм ен т за ръководството
н а ун и верси тети те , з ащото п озво-
л я ва кон трол и ран е кач еството н а
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п реп одаван е и разработване на
адекватни планове за подобрение, от
една страна, а от друга – дава

възможност за изграждане на система
за признаване постиженията на пре-
подавателите.

Източници:

1 . An Evaluation Model of the Teaching Activity of Academic Staff

http://www.oecd.org/edu/imhe/43977296.pdf

2. An Evaluation Model of the Teaching Activity of Academic Staff – UPV Case

http://www.oecd.org/edu/imhe/43973170.pdf

Р. Стойкова

ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВИСШИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

В ЛИСАБОН, ПОРТУГАЛИЯ

В публикацията на Факултета по
инженерство (Висшия технически инс-
титут) на Техническия университет в
Лисабон , Португалия , е разгледан ме-
тодът на оценяване на академичния
състав като елемент на институцио-
налното управление, чрез който се
цели подобряване на изпълнението и
повишаване на качеството по отноше-
ние на цялостната дейност на фа-
култета .

Според националното законода-
телство държавните институции за
висше образование трябва да
извършват оценяване на академичния
състав поне веднъж на всеки три го-
дини . Оценката е инструмент за ка-
риерно развитие и цели да определи
в най -общ план границите на дей-
ността на всеки един от членовете на
екипа. В повечето регулации , одобре-
ни от висшите училища, се отчитат
четири области на оценяване, които
имат различна тежест: преподаване,
и зследователска дейност, трансфер
на знания (включително използването
им за социални и /или икономически
цели ) и управление.

Подходът за оценка на Висшия
технически институт е базиран на
множество критерии , като се взимат
предвид мисията и целите на инсти-
туцията . Резултатите от оценяването
имат дуален характер. От една стра-
на , те са свързани с цялостното
представяне на институцията , а от
друга – оказват влияние върху инди-
видуалното кариерно развитие на
членовете от екипа.

Профили на академичния

състав

Четирите области , подлежащи на
оценка, обхващат по-голямата част от
дейността на академичния състав, ка-
то за всеки от членовете му има
изграден специфичен профил с
различна степен на значимост на
отделните области . Всяка от тези
области притежава променлива те-
жест: преподаване – 20% - 40%;
изследователска дейност – 40% -
60%; трансфер на знания – 5% - 30%;
мениджмънт – максимум 20%. Мини-
малната тежест зависи от нивото на
кариерно развитие на персонала. За
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начинаещите преподаватели /изследо-
ватели тя е 0%, докато за професори-
те се вдига на 1 0%. Относителната
тежест на областите представлява
съвкупността от дейности , които се
очаква да бъдат извършвани от всеки
един от членовете на академичния
състав в съответствие с мисията на
институцията .

Параметри и критерии за вся-

ка област

При оценяването на всяка област
се отчитат определен брой параметри
– качествени и количествени . В
областта на преподаването например
се отчита :

• педагогическо съдържание (пе-
дагогически публикации или приложе-
ния ) ;

• преподавателска дейност;
• педагогическа иновативност;
• студентско ръководство;
• професионален извънакадеми-

чен опит.

Трансформирането на параметри-
те в числа се осъществява при
спазване на определени критерии ,
които включват количествени и ка-
чествени компоненти . Всеки критерий
допринася за крайния резултат с
цифра, която е продукт на посочените
компоненти . Например по отношение
на педагогическото съдържание коли-
чественият компонент взима предвид
броя и вида на съдържанието – книги ,
документи , софтуерни приложения ,
прототипи и др. , с коригиращ фактор
– броя на авторите, всеки от които
допринася с конкретна числова стой-
ност. Качественият компонент отчита
оригиналност, дълбочина, зрялост,
научна и педагогическа прецизност,
разпространение на национално и
международно ниво и др. Цифровото
изражение на този компонент се опре-

деля според петстепенна скала (от
силно положително до силно отрица-
телно) . Това означава, че приносът на
всяка публикация /приложение може
да варира според преценката на оце-
нителя за тяхното качество.

Описаният подход важи за всички
критерии , което прави крайния ре-
зултат много по-зависим от мнението
на оценителя , отколкото е видно на
пръв поглед. Всеки критерий носи
определена тежест в зависимост от
областта , в която се намира:

• Преподаване
o Педагогическо съдържа-

ние (1 /6)
o Студентско ръководство

(2 /6)
o Курсове (3/6)

• И зследователска дейност
o Международни публика-

ции (3/4)
o Научни проекти (1 /4 )

• Трансфер на знания
o Индустриална собстве-

ност, законодателство, стандарти и
технически публикации (1 /3)

o Услуги , консултации ,
научни и технологични проекти и
разпространение (2 /3)

• Университетско управление

При сравняване на параметрите и
критериите за преподаване се вижда,
че не всички параметри имат
съответстващи им критерии . Причина-
та е, че някои параметри (например
педагогическите иновации ) влизат са-
мо като качествени фактори .

Цели и горни граници за всеки

критерий

Тежестта на всеки критерий се
получава при конвертиране на коли-
чествените и качествените компо-
ненти в стойност чрез използването
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на линейна функция с насищане.
Функцията е със зададени параметри
– цели и горни граници . Целите
представляват адекватното предста-
вяне във всеки един от критериите и
са със стойност 1 00 във функцията .
Възможно е някой от членовете на
академичния състав да има по-високи
резултати от заложените като цел , но
тези резултати са ограничени
посредством точката на насищане,
която варира между 300 и 600 –
между три и шест пъти повече от ре-
ферентната стойност в зависимост от
конкретния критерий .

Чрез целите се постига нормали-
зиране на критериите по отношение
на желаните постижения , докато чрез
поставянето на горна граница се
избягва доминирането на един крите-
рий от определена област и се на-
сърчава разнообразяването на
дейностите.

Крайни оценки

След като са получени резултати-
те от всичките четири области на дей-
ност, крайният резултат се изчислява
чрез измерване тежестта на всяка
област в проценти , вариращи в опре-
делени граници .

Вижда се, че ако се даде минима-
лен процент тежест във всяка от
областите, общият сбор няма да
достигне 1 00%. Процентите, които
остават „свободни ” , трябва да бъдат
добавени в областта с най -висок ре-
зултат до достигане на максимално
определения за тази област процент.
При необходимост това може да се
повтори и с втората по сила област.

Последният етап в процеса на
оценяване е конвертирането на ре-
зултата в една от четирите крайни
оценки : отличен , много добър, добър,
незадоволителен .

Обобщение на процеса на оце-

няване

Последователността на процеду-
рите може да се опише накратко в
следните стъпки :

• Дейностите/публикациите на
всеки член от академичния състав се
представят с числова стойност спо-
ред таблиците и формулите, включе-
ни в съответната наредба. Това е
количественият компонент.

• Оценителят определя качестве-
ния компонент за всеки критерий . То-
зи компонент, умножен по
количествения компонент, остой-
ностява постиженията по всеки крите-
рий .

• Резултатът от постиженията е
нормализиран чрез поставените цели
и ограничен от зададената горна гра-
ница. И двете (целите и горната гра-
ница) са предварително определени в
началото на периода, за който се
извършва оценяването, и определят
резултатите по всеки критерий .

• И змерва се тежестта на полу-
чените резултати , за да се отчетат
постиженията във всяка от четирите
области .

• Резултатите се представят про-
центно в определените им граници .

• Крайният резултат е предста-
вен със съответната крайна оценка.

Правомощията на страните в

процеса могат да се обобщят по

следния начин:
• Законодателството регулира

стойността на точките за всеки крите-
рий .

• Оценителите сами определят
качествените компоненти .

• Президентът на Висшия техни-
чески институт определя целите и
горните граници .

• Съветът за оценяване на ака-
демичния състав взима решение
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относно тежестта на всеки критерий и
границите, в които се определят про-
центите за областите.

• Диапазонът на стойностите,
съответстващи на всяка от възможни-
те крайни оценки , е законово устано-
вен , но може да бъде изменян от
Съвета за оценяване.

Заключение

Описаният процес на оценяване е
справедлив от гледна точка на това,
че членовете на академичния състав,
които имат по-добри качествени ре-
зултати и съответно по-голям принос
за развитието на институцията , полу-

чават по-висока крайна оценка и
шанс за кариерно развитие. Разбира
се, нито един процес на оценяване не
може да бъде абсолютно справедлив.
Количествените подходи , макар да
отразяват факти , често пропускат ня-
кои тънкости по отношение на ка-
чеството, докато качествените
подходи пък са твърде зависими от
оценителя . Висшият технически инс-
титут се опитва да комбинира тези
два подхода, а процедурата пре-
доставя възможност за съобразяване
с мисията и целите на институцията ,
както и за отчитане на разнообразни-
те дейности на членовете на акаде-
мичния й състав.

Източник:

Academic Staff Evaluation at IST

http://www.eua.be/Libraries/eqaf-2010/WGSIII_11_Papers_Lourtie.pdf?sfvrsn=0

Райна Стойкова
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СИСТЕМА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА КАЛИФОРНИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

САНТА БАРБАРА, САЩ

Атестирането в Калифорнийския
университет Санта Барбара в САЩ се
извършва в месеците преди края на
фискалната година. И зградена е ста-
билна система за висока култура на
управление на постиженията , позво-
ляваща непрекъснато актуализиране.
Основната цел на системата е да пре-
достави на служителите измерима
информация за техните собствени
постижения при изпълнението на
конкретните им служебни задълже-
ния . В допълнение тя се разглежда
като източник на възможности за
обсъждане на различни аспекти на
управлението на човешките ресурси
на Университета с оглед на тяхното
подобряване, включително на вече
постигнати и бъдещи цели , и змерване
на напредъка, потребности от обуче-
ние, кариерно развитие и установява-
не на степента на разбирането от
страна на служителите на приорите-
тите в тяхната работа.

Във въведението на системата за
атестиране е посочено, че членовете
на академичния състав с ръководни
функции следва да предприемат
стъпки за подготовка на самия процес
по атестиране, като:

• планират стартирането на про-
цеса през месец март;

• информират академичния
състав за стартирането на процеса,
оси гуряват форми за самооценка
(Employee Sel f-Assessmen t) и опреде-
лят краен срок за тяхното (добро-
волно) попълване;

• отчитат мнението на акаде-
мичния състав и попълват форма за
оценка на постиженията (Performance
Eva l uati on Form) ;

• имат готовност да изпратят ко-

пие на попълнената форма за оценка
на постиженията при поискване от
подразделението за управление на
човешките ресурси .

Подчертано е значението на
безпристрастността в процеса по
атестирането на академичния състав.
Уточнено е, че усещането за спра-
ведливост на оценяването се повиша-
ва , когато:

• слабото и силното представяне
се отразяват коректно;

• установеният процес по оценя-
ване се разглежда на повече от едно
управленско ниво, преди да се споде-
ли със служителя ;

• съществува процедура в рамки-
те на департаментите и звената, коя-
то гарантира съблюдаването на
балансирани стандарти , прилагани
при оценяването, както и на последо-
вателни критерии за определяне на
върховите постижения .

Основен елемент на системата за
атестиране е моделът за ключови
компетентности . Н еговото
предназначение е да служи като
фундаментален инструмент за оценя-
ване и развитие на академичния
състав, ръководните кадри и управле-
нието на Калифорнийския универси-
тет. Прилага се за :

• управление на постиженията ;
• подбор и назначаване;
• възнаграждения и категоризи-

ране;
• обучение;
• кариерно развитие;
• планиране на приемствеността .

С оглед неговото бързо и лесно
възприемане, моделът е представен
под формата на схема и таблици .
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Фигура 1 . Модел за ключови компетентности на Калифорнийския университет
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Таблица 1 . Фундаментални ключови компетентности



Атестиране и оценяване на академичния състав

43



INFOсвят – 1 / 201 8

44



Атестиране и оценяване на академичния състав

45



INFOсвят – 1 / 201 8

46



Атестиране и оценяване на академичния състав

47

Таблица 2. Ключови компетентности за ръководни кадри
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Планирането на процеса по
атестиране се възлага на ръководни-
те кадри . Препоръчва се неговото
организиране в три стъпки :

• събиране на цялата необходи-
ма документация , включително
последната обобщена информация за
атестирането, предходни годишни це-
ли и задачи на служителите, както и
друга документация , свързана с
техните постижения ;

• информиране на служителите
за началото на процеса по атестира-
не и осигуряване за всеки от тях на
индивидуален формуляр за самоо-
ценка , чието попълване е добро-
волно;

• насрочване на среща с всеки от
служителите за обсъждане на техния
индивидуален формуляр за самоо-
ценка , цели и задачи за изпълнение
през годината, както и предстоящи
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цели за следващата година.

Формата за самооценка на служи-
телите се състои от пет раздела,
съответно за :

• Лична информация : име на слу-
жителя , заемана длъжност, департа-
мент, пряк ръководител , трудов стаж
и период на самооценката.

• Обобщение на ключовите
постижения през годината: и зброяват
се успешно завършени задания и
проекти със съществено значение,
преминати обучения , пости гнати це-
ли , нови отговорности , иновативни
идеи и др.

• Самооценка по модела за клю-
чови компетентности на Кали-
форнийския университет,
диференцирана в две части : демонс-
трирани компетентности през година-
та (коментар и примери ) и
компетентности , които е необходимо
да се доразвият (чрез обучение,
възлагане на допълнителни отго-
ворности и др. ) .

• Допълнителни въпроси с общ
характер, свързани със силни и слаби
страни на работата.

• Декларация за съгласие и
подписи на служителя и неговия ръко-
водител .

Формулирани са конкретни препо-
ръки , насочени към ръководните
кадри , относно организирането на
срещата за обсъждане на атестиране-
то. Срещата завършва с приемането
на цели и задачи за следващата годи-
на .

Систематизирани са добри
практики , предназначени за ръко-
водните кадри , които осъществяват
атестирането. Те са подредени в ня-
колко категории , както следва:

• Ефективна комуникация –
ясното и директно общуване се

възприема като ключов елемент за
високи постижения . Установяването
на непрекъснат диалог, активното
взаимно изслушване и разбирането за
мисията и задачите на екипа се по-
сочват сред фундаменталните препо-
ръки .

• Задаване на конкретни очаква-

ния към служителите – чрез перио-
дични срещи , на които да се обсъжда
постигнатото. За добра практика се
представя поставянето на задачи и
показатели за тяхното изпълнение по
отношение на качество, количество и
срок.

• Коректно документиране на

постигнатите цели и задачи –
формализирането на целите и зада-
чите , тяхното конкретизиране, и зме-
римост, ориентираност към действия ,
реалистичност и съобразеност с вре-
мето за изпълнение и наличните ре-
сурси улеснява служителите.
Препоръчва се изричното формализи-
ране на три типа цели , свързани с
изискванията на работата , коригиране
на изпълнението и повишаване на
уменията .

• Активно участие на служите-

ля – отговорността , мотивираността и
удовлетвореността от работата се
считат за ключови елементи за пости-
гането на ефективни и устойчиви ре-
зултати . Препоръчва се
дискутирането на посочените еле-
менти със служителите. Установено е,
че положителен ефект има разясня-
ването на процеса как техните инди-
видуални цели и задачи допълват
по-мащабната картина на институцио-
налната дейност. Отличаването на
добре свършената работа и обсъжда-
нето на възможности за рационализи-
ране на работния процес също имат
положителна роля .

• Получаване на обратна връзка

с предвиждане на възможности за

обучение – макар и съвсем различни
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по своята същност, тези две катего-
рии заемат важно място в атестиране-
то. Обратната връзка следва да е
навременна и изказана по подходящ
начин в адекватна среда. Препоръчва
се възможностите за обучение да се
обсъждат със самите служители по
време на регулярни срещи .

• Планиране на персоналното

развитие – отчитане на специфични
умения , знания и способности ,
необходими за прогрес в кариерата.
Препоръчва се както разглеждането
на възможности за развиване на клю-
чови компетентности , включени в мо-
дела на Калифорнийския университет
или предлагани от университетските
звена за кариерно развитие и обуче-
ние, така и всевъзможни други
средства за професионално и
личностно развитие, като конфе-
ренции , семинари , проекти , обучение
по време на работа и др.

П осочено е , ч е при необходи-
мост ръководни те кадри могат да по-
л учат компетен тна помощ относно
провеждането на атестирането от
специално звено към администра-
ци я та за управление на човешки те
ресурси в Универси тета . Въпросното
звено (Emp l oyee & Labor Re l a t i on s )
п редоставя консул тации и на-
пътстви я по вся какви въпроси на
трудовоправни те отношения на

вси ч ки служители .

Представени са и напътствия за
членовете на академичния състав,
които да им помогнат при попълване-
то на формуляра за самооценката.

В рамки те на подготви телни я
етап се препоръчва предвари телно
да се прегледа основната доку-
мен тация , свързана с работата , п ре-
ди вси ч ко – длъжностна
характеристи ка , годишни цели и за-
дач и . Воденето на дневни к през го-
ди ната , в кой то да се вписват
и звършени дейности или друга по-
добна форма на записване на
главни постижения се посочва за
удач но решение , улесн я ващо по-
пълването на формуляра за самоо-
цен ка . Съветва се в и зл ожението да
се посочи и зри ч но как и звършената
индивидуална работа допринася за
миси я та на катедрата , факул тета и
орган и заци я та .

П ри попълването на формуляра
за самооцен ка се препоръчва
и зпол зването на по-гол яма кон кре-
ти ка , обекти вност и акцен т върху ре-
зул тати те . За улесн я ване на
подготовката на описателни я текст
дори са подбрани и представени във
формата на таблица ня кои глаголи ,
ч и я то употреба е препоръчи телна .

Източник:
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