Пілотне оцінювання освітніх програм у Харківському національному
економічному університеті імені Семена Кузнеця у рамках проекту
ERASMUS+ “EduQAS – Імплементація системи забезпечення якості
освіти через співпрацю Університет – Бізнес – Уряд”
Упродовж 28–30 січня 2020 р. відбулася чергова зустріч партнерів проєкту
ERASMUS+ “EduQAS – Імплементація системи забезпечення якості освіти через
співпрацю Університет – Бізнес – Уряд” у Харківському національному
економічному університеті імені Семена Кузнеця (ХНЕУ). Під час зустрічі
представники університетів-партнерів України, Казахстану, Франції та Бельгії
ознайомилися із системою внутрішнього забезпечення якості ХНЕУ та провели
пілотне оцінювання двох освітніх програм – Economy of Enterprise
(бакалаврський рівень) та Information Systems and Technologies (магістерський
рівень).
Експерти відзначили високу якість програм, добре налагоджену роботу
гарантів освітніх програм з усіма зацікавленими особами програми. У той же час,
були надані такі рекомендації: ширше залучати роботодавців до аудиторної
роботи зі студентами; поліпшити іншомовну компетентність у студентів
програми Economy of Enterprise.
Цікавим є досвід долучення студентів освітньої програми Information
Systems and Technologies до розроблення інформаційної системи «деканат» та
«навчальний відділ». В якості практичної підготовки студенти удосконалюють
систему електронного документообігу в ХНЕУ та ресурсів, які дозволяють їм
отримувати інформацію для дистанційного навчання.
Студенти освітньої програми Information Systems and Technologies
(магістерський рівень) мають можливість навчатися за кордоном. Особливо
популярною є спільна магістерська програма «Бізнес-інформатика», яка готує
фахівців міжнародного рівня в галузі інформатики, статистики, управління ІТ
проєктами та ІТ-підрозділами підприємництва. Професійна підготовка
випускників здобувачів освіти спрямована на підтримку прийняття рішень,
управління та організацію корпоративних інформаційних систем, реорганізацію
та оптимізацію бізнесу. Важливою складовою програми є 6-місячне стажування
та виконання реальних практичних проектів на підприємствах Франції.
До комплексної оцінки якості освітніх програм ХНЕУ долучаються відділи
забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку, роботи з випускниками,
навчальний та методичний відділи, які разом працюють у напрямку підвищення
якості освіти та допомагають гарантам програм, викладачам, керівництву
університету формувати культуру якості ХНЕУ.
Провідний науковий співробітник відділу політики і врядування у вищій
освіті Дебич М. представляла Інститут вищої освіти НАПН України.

Детальніше про проект EduQAS - Implementation of Education Quality
Assurance System via Cooperation of University – Business – Government in HEIs:
http://web.elth.ucv.ro/eduqas.
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