Інститут вищої освіти НАПН України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Український католицький університет
у рамках проектів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та
«Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті»

запрошують до участі в одноденному
ТРЕНІНГУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Яка мета тренінгу? На тренінгу Ви дізнаєтеся:
• Що таке якість вищої освіти у сучасному європейському вимірі,
• Які особливості нової системи акредитації у системі вищої освіти,
• На чому доцільно ґрунтувати розбудову внутрішньої системи забезпечення якості
освіти у закладі вищої освіти,
• Якими є місце і роль академічної доброчесності,
• Яка роль студентів та роботодавців у забезпеченні якості вищої освіти та багато іншого.
Для кого проводиться тренінг? До участі запрошуються:
представники адміністрації ЗВО,
керівники освітніх програм ЗВО,
відповідальні за забезпечення якості освіти у ЗВО, викладачі та інші зацікавлені
По завершенні учасники отримають сертифікат від Інституту вищої освіти НАПН
України та закладів-організаторів за підписами тренерів.
Для чого брати участь у тренінгу?
Тренінг є частиною Програми підвищення кваліфікації Інституту вищої освіти НАПН
України. Детальну інформацію Ви зможете отримати на тренінгу.
Тренери:
Щудло Світлана, ДДПУ ім. І. Франка, доктор соціологічних наук, професор, керівник
Центру моніторингу якості освіти, президент Української асоціації дослідників освіти
Кривенко Ірина, УКУ, кандидат психологічних наук, заступник декана факультету наук
про здоров’я
Участь у тренінгу безкоштовна за умови попередньої реєстрації та наявності вільних
місць. Дедлайн реєстрації – 10 березня 2019 року.
Реєстрацію можна пройти за посиланням: https://goo.gl/forms/xedxI6yyJP7zpJx92
УВАГА! Максимальна кількість учасників, які можуть взяти участь у заході – 25.
Тренінг буде повторено двічі:
22 березня 2019 р., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24
25 березня 2019 р., Український католицький університет, м. Львів, вул. Стрийська, 29а
Тривалість тренінгу – 9:00 – 17:30 (детальну програму буде розіслано учасникам після
підтвердження участі у тренінгу)
Контакти організаторів:
Дрогобич: Світлана Щудло +380967877866, svitlana.shchudlo@gmail.com
Львів: Ірина Кривенко +380934453873, i.horbal@ucu,edu,ua

