
 

 

 

 

CERTIFICATE 

Issued in Vilnius, Lithuania on 10 September 2021, registration No. D1-159 

In 2021, the Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC) has performed the external evaluation                                           

(under paragraph 4 p. 1 article 1 of the Law of Ukraine ,,On Higher Education” – accreditation study programme) of the first cycle study 

programme in the field of Law and Human Rights Activities at Augustine Voloshyn Carpathian University (Ukraine) in accordance with the 

SKVC Methodology for Evaluation of Study Programmes Implemented at Foreign Higher Education Institutions.  

The methodology of SKVC is aligned to the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area        

(ESG-2015) and the best international practices.  

The first cycle study programme  

Law and Human Rights Activities is given positive evaluation  
 

Approved by SKVC Study Evaluation Commission, protocol No. SV7-12 dated 31 August 2021. This certificate is valid until 30 September 2024.  

It is recommended for the next external evaluation of the aforementioned study programme to take place within three years as of today, no later than  

30 September 2024. 

 

 

Almantas Šerpatauskas, Director 

 



 

 

 

 

СЕРТИФІКАТ 

Видано у Вільнюсі, Литва, 10 вересня 2021 р., реєстраційний номер No. D1-159 

У 2021 році Центр оцінювання якості вищої освіти (SKVC) провів зовнішнє оцінювання (відповідно до пункту 4 п. 1 ст. 1 

Закону України «Про вищу освіту» – акредитацію освітньої програми) освітньої програми  першого циклу навчання 

«Правознавство та правозахисна діяльність » в Карпатському університеті імені Августина Волошина (Україна) 

відповідно до SKVC «Методології щодо оцінки навчальних програм, реалізованих у зарубіжних вищих навчальних 

закладах».   

Методологія SKVC відповідає «Стандартам та рекомендаціями щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському 

просторі (ESG-2015) та найкращим міжнародним практикам. 

Освітня програма «Правознавство та правозахисна діяльність» першого циклу навчання отримала 

позитивну оцінку. 

Затверджено Комісією SKVC з оцінювання освіти, протокол № SV7-12 від 31 серпня 2021 р. 

 Цей сертифікат діє до 30 вересня 2024 р. 

Рекомендується, щоб наступне зовнішнє оцінювання зазначеної освітньої навчальної програми відбулося  

протягом трьох років, не пізніше 30 вересня 2024 р.  

 

Аурелія Валейкайне,  виконавчий директор 
 

підпис, печатка 

 





  

SKVC 
СЕРТИФІКАТ 

Видано у Вільнюсі, Литва, 10 серпня 2021 р., реєстраційний номер Dl-143 

 

У 2021 році Центр оцінювання якості вищої освіти (SKVC) провів зовнішнє оцінювання (відповідно до пункту 4 

п. 1 ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» – акредитацію освітньої програми)освітньої програми  першого 

циклу навчання в галузі «Фінансовий менеджмент та банківська справа» в Карпатському університеті Августина 

Волошина (Україна) відповідно до SKVC «Методології щодо оцінки навчальних програм, реалізованих у 

зарубіжних вищих навчальних закладах».   

Методологія SKVC відповідає «Стандартам та рекомендаціями щодо забезпечення якості вищої освіти в 

Європейському просторі (ESG-2015) та найкращим міжнародним практикам. 

Освітня програма «Фінансовий менеджмент та банківська справа» першого циклу навчання отримала 

позитивну оцінку. 

Затверджено Комісією SKVC з оцінювання освіти, протокол № SV7-10 від 1 липня 2021 р. 

 Цей сертифікат діє до 31 липня 2024 р. 

Рекомендується, щоб наступне зовнішнє оцінювання зазначеної освітньої навчальної програми відбулося  

протягом трьох років, не пізніше 31 липня 2024 р.  

 

Aurelija Valeikiene, виконавчий директор 

Підпис 
Дата 

печатка 

CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN NETWORK 
OF QUAUT Y ASSURANCE AGENCIES IN HIGHER EDUCATION 





SKVC 
CERTIFICATE 

Видано у Вільнюсі, Литва, 22 червня 2020 р., реєстраційний номер Dl-182 

 

У 2020 році Центр оцінювання якості вищої освіти (SKVC) провів зовнішнє оцінювання (відповідно до пункту 4 п. 1 ст. 1 Закону 
України «Про вищу освіту» – акредитацію освітньої програми) освітньої програми  першого циклу навчання  

в галузі «Психологія» в Карпатському університеті Августина Волошина (Україна) відповідно до SKVC «Методології щодо оцінки 
навчальних програм, реалізованих у зарубіжних вищих навчальних закладах».   

Методологія SKVC відповідає «Стандартам та рекомендаціями щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі 
(ESG-2015) та найкращим міжнародним практикам. 

 
Освітня програма «Психологія» першого циклу навчання отримала позитивну оцінку. 

 
Затверджено Комісією SKVC з оцінювання освіти, протокол № SV7-5 від 29 травня 2020 р. 

 Цей сертифікат діє до 31 липня 2023 р. 
Рекомендується, щоб наступне зовнішнє оцінювання зазначеної освітньої програми відбулося  

протягом трьох років, не пізніше 30 червня 2023 р. 
 

 
30 червня 2023 

 
 

Almantas Serpatauskas, Director / Алмантас Серпантаускас, директор 
 И  





SKVC 
 CERTIFICATE 

Видано у Вільнюсі, Литва, 22 червня 2020 р., реєстраційний номер Dl-183 

 

У 2020 році Центр оцінювання якості вищої освіти (SKVC) провів зовнішнє оцінювання (відповідно до пункту 4 п. 1 ст. 1 Закону 
України «Про вищу освіту» – акредитацію освітньої програми) освітньої програми  другого циклу навчання  

в галузі «Психологія» в Карпатському університеті Августина Волошина (Україна) відповідно до SKVC «Методології щодо оцінки 
навчальних програм, реалізованих у зарубіжних вищих навчальних закладах».   

Методологія SKVC відповідає «Стандартам та рекомендаціями щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі 
(ESG-2015) та найкращим міжнародним практикам. 

 
Освітня програма «Психологія» другого циклу навчання отримала позитивну оцінку. 

 
Затверджено Комісією SKVC з оцінювання освіти, протокол № SV7-5 від 29 травня 2020 р. 

 Цей сертифікат діє до 31 липня 2023 р. 
Рекомендується, щоб наступне зовнішнє оцінювання зазначеної освітньої програми відбулося  

протягом трьох років, не пізніше 30 червня 2023 р. 
 

 
30 червня 2023 

 
 

Almantas Serpatauskas, Director / Алмантас Серпантаускас, директор 
 И 
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