Оцінка стану формування і застосування відповідних процедур та заходів в Університеті

1) Визначення принципів та процедур
забезпечення якості вищої освіти

Освітні програми мають чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії
Університету. Освітня діяльність базується на засадах студентоцентрованого навчання
та удосконалюється з урахуванням освітніх потреб громадян, потреб ринку праці та
інтересів всіх груп стейкхолдерів. Розроблені та діють: Положення про організацію
освітнього процесу, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти,
Антикорупційна програма учасників освітнього процесу, працівників Карпатського
університету імені Августина Волошина, Положення про академічну мобільність тощо.

2) Здійснення моніторингу та
періодичного перегляду освітніх
програм

Рішеннями Вченої ради університету (протокол № 1 від 21.08.2018 р.) затверджено
Положення про освітні програми в Карпатському університеті імені Августина
Волошина, в якому визначено процедури створення, вдосконалення та перегляду
освітніх програм з урахуванням компетентнісного підходу.
Затверджено та введено в дію механізм періодичного перегляду освітніх програм.
Затверджено механізм моніторингу навчального навантаження здобувачів вищої освіти.
Розроблені та систематично застосовуються процедури моніторингу та перегляду
освітніх програм.

3) Щорічне оцінювання здобувачів
вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників ЗВО

Діє механізм оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти; оцінювання науковопедагогічних працівників на основі показників їх науково-дослідної, науковометодичної та науково-організаційної роботи, рейтингування викладачів за
результатами анкетування здобувачів вищої освіти.

4) Забезпечення підвищення
кваліфікації педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації відбувається на постійній основі з метою професійного
розвитку науково-педагогічних працівників відповідно до державної політики у галузі
освіти та забезпечення якості освіти. Науково-педагогічні працівники підвищують
кваліфікацію шляхом стажування, навчання за програмами підвищення кваліфікації, у
тому числі участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах,
конференціях, симпозіумах тощо; беруть участь у програмах академічної мобільності,
науковому стажуванні, здобувають наукові ступені або вищу освіту.

5) Забезпечення наявності необхідних
ресурсів для організації освітнього
процесу, у т.ч. самостійної роботи
здобувачів, за кожною освітньою
програмою

Забезпечено необхідними ресурсами (матеріальна база, навчально-методичне та
інформаційне забезпечення, освітній контент Google Classroom).

6) Забезпечення наявності
інформаційних систем для
ефективного управління освітнім
процесом

Використовуються інформаційні системи, ЄДЕБО, Вступ-Інфо, система електронного
документообігу (ЕДО), створено віртуальні мережі «Ректора КаУ», «Деканат КаУ»
тощо

7) забезпечення публічності
інформації про освітні програми,
ступені вищої освіти та кваліфікації

Інформація про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації, у т.ч. інформація
щодо освітніх програм кафедр англійською мовою, оприлюднюється на веб-сайті
Університету.

Реалізуються заходи щодо удосконалення організації самостійної роботи здобувачів, в
т.ч. через постійний моніторинг, актуалізацію курсів дисциплін, активізацію
використання освітнього контенту Rekosha (віртуальні класи та кабінети студентів) для
здобувачів всіх форм навчання.

8) Забезпечення дотримання
академічної доброчесності
працівниками закладів вищої освіти
та здобувачами вищої освіти, у тому
числі створення і забезпечення
функціонування ефективної системи
запобігання та виявлення
академічного плагіату

9) Інші процедури і заходи

Кваліфікаційні та наукові роботи здобувачів вищої освіти, наукові, науково-методичні
роботи НПП перевіряються на предмет дотримання академічної доброчесності. Основні
процедури регламентуються документами
– «Положення про організацію освітнього процесу Університету»,
– Етичний кодекс Карпатського університету імені Августина Волошина
– Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
Карпатського університету імені Августина Волошина
– Положення про внутрішнє забезпечення якості вищої освіти в Карпатському
університеті імені Августина Волошина
– Положення про контроль та оцінювання якості знань студентів в Карпатському
університеті імені Августина Волошина
– Положення про комісію із запобігання та виявлення плагіату
Діючу організаційну структуру системи внутрішнього забезпечення якості відображено
у Положенні про організацію освітнього процесу

