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Загальна інформація 

Місце проведення:

Університет Латвії, м. Рига

Дати

23 - 25 листопада 2017 р.  

Представництво

~ 450 представників

48 країн 

Організація заходу 

▪ Пленарні сесії

▪ Паралельні пленарні сесії

▪ Інтерактивні робочі групи (workshops, paper sessions)



Організатори

- Європейська асоціація університетів (EUA)

- Європейська асоціація забезпечення якості вищої 
освіти (ENQA)

- Європейська асоціація закладів вищої освіти 
(EURASHE)

- Європейський союз студентів (ESU) 



Пленарні сесії

І. Організаційні зміни і трансформації у вищій освіті та 

роль забезпечення якості 

ІІ. Зв’язки інституційних структур,  відповідальних за   

забезпечення  якості та комунікацію, їх взаємна

підтримка та комунікація  із зовнішнім світом

ІІІ. Забезпечення якості та етика 



Паралельні пленарні сесії

▪ Навчання та викладання: консолідація європейського 
виміру

▪ Забезпечення якості та визнання: поточна практика і 
виклики

▪ Стратегічна перспектива Європейського реєстру 
забезпечення якості

▪ Європейські стандарти і рекомендації 2015: політика і 
практика

▪ Посилення засад розвитку культури забезпечення якості

▪ Глобальні перспективи регіональної співпраці у 
забезпеченні якості



Інтерактивні робочі групи

▪ Ефективне та довготермінове залучення студентів до 
забезпечення якості

▪ Європейський інструментарій для внутрішнього 
менеджменту якості у вищій освіті, що базується на 
компетентнісному підході

▪ Забезпечення якості програм та ефективна комунікація 
з роботодавцями

▪ Відстеження кар'єри випускників на ринку праці

▪ Виклики для забезпечення якості професійної вищої 
освіти  

▪ Підвищення якості шляхом “критичного партнерства”

Презентовано 23 статті за тематикою форуму 
(paper sessions)



Комунікація 

Встановлено контакти

● EURASHE

● QQI – Quality and Qualifications Ireland

● USI – Union of Students in Ireland

● SPARQS – Students Participation in Quality Scotland

● IAAR – Independent agency for accreditation & rating, 
Republic of Kazakhstan 



Загальні підсумки

▪ Забезпечення якості вищої освіти є глобальним світовим 
трендом та основою сталого розвитку суспільства

▪ Забезпечення якості є багатогранним процесом, який 
потребує залучення та ефективної взаємодії усіх учасників 
освітнього процесу та зовнішніх стейкхолдерів

▪ Розглянуто досвід розбудови систем забезпечення якості 
вищої освіти у різних країнах, зокрема – напрацьовані 
інструментарії 

▪ Матеріали та результати форуму сприятимуть кращому 
розумінню загальноєвропейських тенденцій й національних 
особливостей забезпечення якості вищої освіти та їх 
використання в Україні

Матеріали форуму

http://www.eua.be/activities-services/events/event/2017/11/23/default-
calendar/12th-european-quality-assurance-forum



Дякуємо за увагу!
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