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Методологія порівняльних досліджень. Параметри

експертизи освітніх систем, явищ, процесів

Тренінг 9.

для здобувачів наукового ступеню PhD 

Зміст тренінгу відображає виключно думку авторів, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) та Європейська

Комісія в сфері (вищої) освіти не несуть відповідальності за використання інформації,що міститься в ньому.



Порівняння основних підходів до оцінки якості

Діяльність Підстави Акцент Результат

Акредитація

Має заслуговувати на 

акредитацію

Всеосяжність

(місія, ресурси, процеси)

Пройшов/ не пройшов

Оцінювання

Має гарні результати для 

оцінювання

Результати Рівні

Аудит

Досягнення поставлених 

цілей. Ефективність 

начання

Процес навчання Опис, якість



Етапи акредитації

Самооцінка (рівень ЗВО)

Зовнішня оцінка

Огляд та рішення

Продовження (дотримання і повторна акредитація)





Структура німецької системи акредитації

Обов’язки

Контроль і керування 
акредитаційними 

установами

Підтримка подальшого 
розвитку системи 

акредитації

Представлення НСА на 
міжнародному  рівні

1 рівень: GAC (німецька Рада з акредитації)

17 членів 

(4 від ЗВО+4від міністерств+4проф.практика+2студенти+2 
експерти+1 з агентства акредитації)

4 роки



ACQUIN, AHPGS, AKAST, AQA, AQAS, ASIN, 
Evalag, ФIБАА, QAQ, ZEvA

Здебільшого неприбуткові

2 рівень: 10 агентств з акредитації

Лише ті, що акредитовані GAC



Угорська комісія з акредитації (Hungarian Accreditation Committee)

Функції:

 постійний моніторинг викладацької та науково-дослідної діяльності вищої

освіти

 постійне вдосконалення системи оцінювання

 регулярні оцінювання (один раз на вісім років) ЗВО

 надає експертні звіти, урядові пропозиції щодо прийняття рішень щодо

якості вищої освіти, політики вищої освіти та нової редакції законопроекту

19.03.2019ПІБ доповідача



Процедура оцінювання якості УКА

 1. надсилання УАК акредитаційного повідомлення до ЗВО, обраного для експертизи

 2. відповідь ЗВО на повідомлення

 3. здійснення самооцінки університетом, та написання звіту про самооцінку

 2. призначення УАК комісії (3-7 експертів) для візиту ЗВО

 3. здійснення експертизи (оцінювання) ЗВО

 4. Експертний комітет з інституційної акредитації готує звіт і подає його до Комітету конференції

 5. ЗВО відповідає на зауваження

 6. подання звіту УАК до Міністерства освіти

 7. опублікування звіту

19.03.2019ПІБ доповідача



Повноваження УАК у разі негативної оцінки ЗВО

Для ЗВО:

 призупиняє випускні іспити і право

присуджувати ступені

 призупиняє спеціальність або курс

 припиняє ліцензію для університету

Для студентів:

 забезпечує освітою в аналогічному коледжі або

університеті відповідно до закону про вищу

освіту

19.03.2019ПІБ доповідача



Особливості угорської системи забезпечення якості

Незалежність Відкритість Підзвітність

УАК наділений незалежним

правовим статусом.

До складу комітету входять 

дев'ять експертів, і всі вони є 

видатними вченими, які 

приїжджають з Європейського 

Союзу та наукових кіл США

У межах закону УAК не може 

контролюватися будь-якими 

органами. Вона діє самостійно і 

відповідає за підвищення якості 

вищої освіти Угорщини

19.03.2019ПІБ доповідача



Дякую за увагу

Зміст тренінгу відображає виключно думку авторів, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) та Європейська

Комісія в сфері (вищої) освіти не несуть відповідальності за використання інформації,що міститься в ньому.


