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Резюме: В статията е предложен компонентен модел на критериални системи за 
оценяване на качеството на обучението. При него логиката на управление на 
йерархичния модел на критериалната система е отделена от управлението на 
функционалността, необходима за различните типове оценъчни елементи, 
потребителски роли и случаи на употреба. Моделът е използван при изграждането 
на приложение КОМПАС-ОК за (само)оценяване и акредитация на обучението. 
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1. Въведение 

Оценяването на качеството на обучението е постоянна „текуща” задача във 
висшето образование (ВО). От една страна, Законът за висшето образование 
(ЗВО) задължава висшите училища (ВУ) да изградят системи за вътрешно 
осигуряване на качеството на образователния продукт (чл. 6 ал. 4, ал. 5 в [1]). 
От друга страна, ВУ подлежат на периодично външно оценяване и 
акредитация, извършвано от независим орган – Национална агенция за 
оценяване и акредитация (НАОА) (чл. 11 в [1]).    

Дистанционната форма на обучение отново е във фокуса на ВУ. През м. 
ноември 2012 г. в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” бяха подписани договори на стойност над 10 млн. лв. с 50 ВУ, които в 
следващите 2 години ще развиват активно електронни форми на дистанционно 
обучение в системата на ВО. ПУ спечели проект, по който вече се изграждат 
част от планираните 100 курса за е-обучение.  

През м. март 2013 г. НАОА утвърди критериална система (КрС) за 
програмна акредитация на дистанционни програми (ДП). Екип от ПУ участва 
активно в процеса на създаване на КрС [2]. Официалната акредитация на ДП 
ще разсее съмненията за легитимност и ниско качество на провежданото 
обучение и ще утвърди ДО като удобна форма на обучение за множество 
целеви групи. Вътрешната ОК на ДП обаче, ще изисква допълнителни усилия 
от ВУ – в насока създаване на методики за ОК на електронни образователни 
ресурси, провеждане на оценъчни процедури и др.  
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Оценяването на качеството е периодична задача и изисква много ресурси. 
Използването на софтуерни приложения, осигуряващи виртуална среда за 
екипна работа на участниците в процедурите, средства за автоматизирано 
събиране и анализ на информация и оценяване, генериране на 
самооценяващи и оценяващи доклади и справки, оптимизира значително 
оценъчните процедури. При създаването на софтуерен модел на методика се 
очертават следните трудности: 

− в практиката се използват методики с различни структури, и с 
различни типове оценъчни елементи (ОЕ); 

− различните оценъчни елементи имат различни свойства – някои 
от тях се оценяват „ръчно”, други получават стойност автоматично, на 
база предварително определена формула и оценки на други елементи; 

− използват се различни системи за оценяване на индикакторите, 
напр. всеки индикатор може да се оценява по индивидуални правила, 
или да се използва определена оценъчна скала. 

Изграждането на софтуерна система за ОК, която поддържа голям набор от 
функционалности, вкл. моделиране на ОЕ със съответни свойства, 
дефиниране на структури на методики и системи за оценяване, е 
изключително трудоемка и амбициозна задача, която би отнела много време и 
ресурси. Такава система би била сложна за конфигуриране и вероятно всяка 
отделна образователна институция би използва само малка част от 
предлаганите функционалности. 

В статията е представен отворен компонентен модел на методики за ОК на 
обучението. Същият е използван за изграждането на софтуерно приложение 
КОМПАС-ОК за (само)оценяване и акредитация. КОМПАС-ОК се утвърди като 
полезен инструмент при провеждането на множество акредитационни 
процедури в Пловдивския университет. 

2. Изисквания към модела на критериални системи 

С цел предоставяне на възможности за широко използване на системата в 
практиката на образователните и акредитиращите институции, към модела на 
КрС са поставени следните изисквания: 

− създаване на КрС с различна структура - линейна и йерархична (на 
няколко равнища);  

− поддръжка на разнообразни дейности, характерни за етапите по 
самооценяване, оценяване и акредитация; 

− използване на различни правила за оценяване на КрС; 

− поддръжка на шаблони за оценяване, даващи информация за 
извършени оценявания на индикаторите от приключили процедури (вкл. 
конкретни ситуации и поставени съответни оценки); 
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− управление на документи, необходими в процедурите по 
самооценяване, изискващи изготвяне на самооценяващ доклад; 

− автоматизирано генериране на документи, на база въведена 
информация за КрС, напр. доклад-самооценка, оценяващи доклади, 
експертни карти, справки за поставени оценки и др. 

3. Общо описание на технологията 

КрС в общия случай представлява йерархична структура от ОЕ. ОЕ могат 
да бъдат няколко типа – индикатори, характеристики и др. Типичен пример в 
това отношение са КрС на НАОА [3]. Някои типове ОЕ се остойностяват 
„индивидуално”, а стойността на други е функция на ОЕ на по-ниско равнище. 

Приложението включва два основни модула, които реализират 
базовата бизнес логика (управител на йерархичен модел и управител на 
компоненти) и множество интегрируеми компоненти, които предоставят 
специфични функционалности. 

Управителят на йерархичния модел се грижи за представянето на 
йерархичната структура на КрС, моделирането й, и предаването на конкретни 
параметри към управителя на компоненти. Управителят на компоненти 
управлява конфигурацията на компонентите, работата им в зависимост от ОЕ, 
потребителска роля, модул, статус на процедура и др. Самите компоненти 
предоставят функционалности, които се персонализират в зависимост от 
множество параметри (роля, модул, статус на процедура и др.). Общата схема 
на работа на системата за ОК – основни модули и взаимодействие с 
компонентите – е представена на фиг.1. 

 
Фигура 1. Взаимодействие между компонент и базово приложение 

Управителят на компоненти поддържа работа с множество конкретни 
компоненти, чрез специални правила и интерфейси. Той централизира 
процеса на търсене и откриване на компоненти, подходящи за текущите възел 
и потребител. В общия случай потребителите използват управителя на 
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йерархичния модел, за да навигират в КрС. Той предава параметри на 
управителя на компоненти, който от своя страна се грижи за правилното 
конфигуриране на компонентите в зависимост от конкретната ситуация. 

4. Вътрешна структура на компонент 

Вътрешната структура на компонент е показана на фиг. 2. Всеки 
компонент включва: 

− уникално име (задължително), под което се показва в таб-контролата; 

− стилови модификации – css-класове, ако са необходими; 

− SQL код (незадължително) – модификации на стандартната база данни 
на системата, добавящи нови таблици; колони в съществуващи и др.  
Изпълнява се еднократно при интегриране на компонента; 

− потребителски изглед (задължително) – код, написан на избрания 
език за програмиране, работещ с данни от системата и съдържащ 
HTML(+CSS)-код. Възможно е изгледът да извежда информация от 
базата данни; да съдържа форма за въвеждане на данни или и двете; 

− бизнес логика (задължително), включваща един или няколко от 
следните елементи: 

o изпълнение – код, написан на избрания език за програмиране, 
който се стартира при изпращане (действие „submit”) на данните 
от форма; 

o пред-условия – код, проверяващ възможно ли е изпълнението 
на действието; 

− ресурси (незадължително), включващо различни видове файлове; 

 

Фигура 2. Вътрешна структура на компонент 

− конфигуратор (plugin_conf.xml) (задължително), съдържащ 
информация за условията, при които компонента да се използва от 
приложението: модули, роли, типове възли, външни услуги 
(предоставяни от базовото приложение или други компоненти). 
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5. Описание на компонентите 

Базовите компоненти на КрС, необходими за реализацията на основните 
процеси по създаване на методика, самооценяване и оценяване, включват: 

5.1. Моделиране на тип оценъчен елемент 

Компонентът служи за създаване на типове ОЕ. Задават се конкретни 
характеристики на типа. Характеристиките представляват именувани полета за 
въвеждане на данни от определен тип, и е удачно да бъдат избирани измежду 
множество предварително дефинирани характеристики.  

Моделирането на различни типове ОЕ е функционалност, която на 
практика прави системата универсална. В експерименталният прототип не е 
реализирано динамично моделиране на типове ОЕ. Вместо това, са създадени 
„фиксирани” 4 типа – област, критерий, характеристика на критерий и 
индикатор. 

5.2. Конфигуриране на оценъчен елемент 

Конфигурирането на ОЕ инициализира методиката, като задава конкретни 
стойности на характеристиките на ОЕ. Изисква въвеждане на информация за 
структурните елементи на КрС – напр. какво и как се оценява, къде се търси 
информация, допустими стойности и др. 

 
Фигура 3. Екранна снимка - конфигуриране на оценъчен елемент 

5.3. Обща информация 

Компонент „Обща информация” има за задача да визуализира информация 
за структурните елементи на КрС. Това не включва информация за конкретна 
(провеждаща се или приключила) оценъчна процедура (напр. оценка на 
индикатор, или доказателство за постигнато съвършенство по даден 
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индикатор), а само описателна информация, касаеща КрС като метод за 
извършване на оценъчни процедури. 

5.4. Доказателствен ресурс 

Този компонент е отговорен за въвеждането на ресурси в „хранилището на 
документи”, които могат да бъдат посочвани в подкрепа на заявена 
самооценка за постигнато съвършенство по даден индикатор. Достъпен е само 
в модул „Самооценяване” - за отворените процедури. Осигурява възможност 
за качване на файлове и съответна описателна метаинформация. 

5.5. Доказателствени ресурси 

Компонентът осигурява достъп до „хранилището на документи”. В модул 
„Самооценяване” позволява редактиране и изтриване на документи, а в модул 
„Оценяване” - само разглеждането им.  

5.6. Ново доказателство и Ново обобщение 

В процеса на самооценяване, потребителите въвеждат за ОЕ информация, 
доказваща степента на изпълнение за оценяваните показатели. Тази 
информация се означава като „доказателство” и по-късно - в процеса на 
същинското оценяване, може да се използва от оценителите за поставяне на 
оценка.  

 
Фигура 4. Екранна снимка – въвеждане на доказателство 

В зависимост от броя на лицата, ангажирани с процедурата по 
самооценяване, е възможно натрупването на множество доказателства за 
всеки от ОЕ. КрС поддържа възможност за въвеждане на резюмета, наречени 
от нас „обобщения”. Те съдържат обобщаваща информация от 
„доказателствата” и се използват за автоматизираното генериране на 
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самооценяващи доклади. Двата компонента – „Ново доказателство” и „Ново 
обобщение” поддържат въвеждането съотв. на доказателства и обобщения. 

5.7. Доказателства (за модул Самооценяване) и Обобщения 

Разглеждането, редактирането и изтриването на доказателства/обобщения 
се управлява от компоненти „Доказателства (за модул Самооценяване)”/ 
„Обобщения”. Всеки самооценител може да преглежда всички доказателства/ 
обобщения, но да управлява само въведените от него. Двата компонента са 
достъпни само в модул Самооценяване.  

5.8. Доказателства (за модул Оценяване) 

Компонент „Доказателства (за модул Оценяване)”, предоставя инструмент 
на оценителите за разглеждане на информация от доклада-самооценка за 
всеки отделен ОЕ на КрС. 

5.9. Оценяване 

Компонентът се визуализира само в модул „Оценяване”. Позволява 
поставяне на оценка в определен обхват за всеки индикатор на КрС. Възможно 
е добавяне на обосновка за поставената оценка, която впоследствие се 
използва за генериране на оценяващ доклад. 

5.10. Оценки 

Компонент „Оценки” позволява проследяване дейността на оценителите. 
Поддържа справки за постигната текуща оценка за ОЕ, оценители (брой и 
имена), поставили оценка и др. 

 
Фигура 5. Екранна снимка – преглед на оценки 

5.11. Шаблони за оценяване 

Компонент „Шаблони за оценяване” не е реализиран софтуерно в 
КОМПАС-ОК. Той би следвало да визуализира информация от приключили 
процедури, показваща различни ситуации за остойностяване на индикатор. 
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Един шаблон трябва да включва стойности на показател (напр. обобщения) и 
съответна поставена оценка. 

5.12. Справки 

Компонент „Справки” е достъпен в модули Самооценяване и Оценяване. 
Поддържа  възможност за генериране на различни видове отчети и доклади, 
обхващащи различни части от КрС. Съдържа форма за указване на определен 
набор от параметри – вид и обхват на справката, формат на резултата и др.   

 
Фигура 6. Екранна снимка – справки за оценъчен елемент 

5. Експерименти  

Представената технология за моделиране на КрС беше използвана при 
изграждането на софтуерно приложение за (само)оценяване и акредитация, 
реферирано като КОМПАС-ОК [4]. КОМПАС-ОК се използва успешно в: 

− институционалната акредитация на Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски” – за генериране на доклад-самооценка. В 
експеримента се включиха повече от 50 потребители с различни роли и 
отговорности и 17 университетски звена. Бяха въведени 1456 
материала (998 файла с обем около 560 мегабайта, 452 препратки, 6 
други описания), 1310 обобщения и 2549 доказателства. Автоматично 
генерираният пълен доклад-самооценка е с обем от 960 страници; 

− седемнадесет програмни акредитации на професионални 
направления и докторски програми в Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски”, проведени от шест звена – за генериране на 
доклади-самооценка; 

− институционалните акредитации на: Югозападен университет 
„Неофит Рилски”, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски” и Бургаски университет „Проф. Асен Златаров“ – от 
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членовете на експертни група, за оценяване, вкл.  поставяне на 
аргументирани оценки и генериране на оценяващи доклади и справки. 

КОМПАС-ОК е част от платформа КОМПАС за управление на 
качеството в науката, разработвана в Пловдивския университет. Към 
настоящия момент, КОМПАС включва следните приложения: КОМПАС-ОК – за 
оценяване на качеството [4], КОМПАС – П – за мониторинг на процедури за 
(само)оценяване и акредитация [5]; КОМПАС – АС – за развитие на 
академичния състав [6]; КОМПАС – Е – листа на експерти, членове на журита и 
арбитри и КОМПАС – Ф – за колективно създаване и актуализиране на 
документи. 

Заключение 

В процедурите по оценяване на качеството се използват различни 
методики и КрС. Създаването на универсален инструмент, приложим във 
всякакви ситуации, е сложна задача. В статията е предложен компонентен 
модел на КрС за ОК. При него логиката на управление на йерархичния модел 
на КрС е отделена от управлението на функционалността, необходима за 
различните типове ОЕ, потребителски роли и случаи (администриране, 
оценяване, самооценяване и други възможни), в които се използва. За всеки 
тип ОЕ, чрез независими помежду си компоненти, динамично може да се 
добавят нови функционалности. Предимствата на компонентната архитектура 
на система за ОК са следните: 

− възможност за персонализиране на функционалностите на 
приложението – могат лесно да се добавят нови и да се премахват 
неизползвани компоненти; 

− лесна разширяемост на функционалностите на приложението – 
възможно е добавяне на нови компоненти поетапно, без да спира 
работата на основното приложение; 

− възможност за разпределяне на работата по имплементацията 
между множество програмисти; 

− възможност за отделяне на интерфейс от неговата 
имплементация, което ще позволи различни имплементации за даден 
интерфейс и др. 

Представеният модел е използван за изграждане на софтуерно 
приложение КОМПАС-ОК за (само)оценяване и акредитация. КОМПАС-ОК 
намери широко приложение в акредитационните процедури на ПУ. Предстои 
адаптирането й за оценяване на курсовете за е-обучение, които се 
разработват по проект „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален 
еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето 
образование”. 
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A COMPONENT MODEL OF METHODS FOR EVALUATION OF THE QUALITY IN 
EDUCATION 

Emil Hadzhikolev, Stanka Hadzhikoleva 

Abstract: The paper proposes a component model of criteria systems for evaluation of the 
quality in education. In it the logic of managing the hierarchical model of the criteria system is 
separated from the management of functionality, necessary for the different types of 
evaluative elements, user roles and application cases. The model has been used in building 
an application called COMPASS-OK for (self) evaluation and accreditation of education. 

Keywords: model of methods, model of criteria systems, component model of criteria 
systems, evaluation of the quality in education 


