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Welcoming Speech
• Svitlana Kalashnikova, Director of the Institute of Higher Education, NAPS of Ukraine
Purpose and objectives of the seminar
• Liudmyla Kryvoruchka, Director of Yuchymenko Family Doctoral School, Head of
Postgraduate Studies Department, National University “Kyiv-Mohyla Academy”
Introduction session: Quality assurance of PhD programs (general overview)
• Svitlana Kalashnikova, Inna Vlasova
• Presentation and discussion
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Introduction session: Quality assurance of PhD programs (general overview)
• Svitlana Kalashnikova, Inna Vlasova
• 3 Етапи :
• І – Ліцензування ОД (зовнішній вимір, виконання «вхідних» вимог)
• ІІ – Розроблення та реалізація ОП (внутрішній вимір, внутрішня система
забезпечення якості)
• ІІІ – Акредитація ОП (зовнішній вимір, вимоги акредитаційної процедури)
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І – Ліцензування ОД (зовнішній вимір, виконання «вхідних» вимог)
• Кадрові вимоги започаткування та провадження ОД (склад проектних груп, стаж
науково-педагогічної діяльності працівників та результати їх професійної
діяльності)
• Технологічні вимоги започаткування та провадження ОД (площа начальних
приміщень, інформаційне, технічне, соціально-побутове, навчально-методичне
забезпечення)
• Організаційні вимоги провадження ОД (відповідність вимогам щодо
започаткування та дотримання вимог щодо провадження ОД)
• Перелік документів (заява про отримання ліцензії, копії установчих документів
юридичної особи, копії рішень про утворення відокремлених структурних
підрозділів, копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача
(ліцензіата) за попередній рік, концепція освітньої діяльності за відповідною
спеціальністю та ін.).
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ІІ – Розроблення та реалізація ОП (внутрішній вимір, внутрішня система
забезпечення якості)
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ІІІ – Акредитація ОП (зовнішній вимір, вимоги акредитаційної процедури)
• Подання повідомлення про намір акредитувати ОП (до 31 липня на наступний
навчальний рік)
• Створення відомостей самооцінювання ОП
• Подання матеріалів для акредитації (заява про проведення акредитації ОП, затверджені
ОП та навчальний план за цією програмою, відомості про самооцінювання ОП відповідно
до Критеріїв оцінювання якості ОП та документи, що підтверджують наведену в них
інформацію, рецензії та відгуки роботодавців (за наявності))
• Призначення складу експертної групи, яка проводить акредитаційну експертизу
• Акредитаційна експертиза (вивчення експертною групою відомостей про
самооцінювання, виїзд до ЗВО, складання звіту про результати акредитаційної
експертизи)
• Експертний висновок, рішення про акредитацію ОП
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Session 1. Peer-review of the development subject-specific courses: experience and outcomes
Presenters:
• Р2-National University “Kyiv-Mohyla Academy”
• Р3-Lviv Polytechnic National University
• Р4-Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
• Р5-Dnipropetrovsk National University
• Р6-Institute of Higher Education
• Р7-Mykolayiv National University
• Р11-Institute for Economics and Forecasting
• Р12-Institute of Condensed Matter Physics
• Р13-Institute of Social and Political Psychology
• Р15-Institute of Macromolecular Chemistry
• Presentation and discussion
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Session 2. Accreditation of PhD programs: experience and outcomes
Presenters:
• Р2-National University “Kyiv-Mohyla Academy”
• Р3-Lviv Polytechnic National University
• Р4-Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
• Р5-Dnipropetrovsk National University
• Р6-Institute of Higher Education
• Р7-Mykolayiv National University
• Р11-Institute for Economics and Forecasting
• Р12-Institute of Condensed Matter Physics
• Р13-Institute of Social and Political Psychology
• Р15-Institute of Macromolecular Chemistry
• Presentation and discussion
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