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міжнародної діяльності у ЗВО формування міжкультурної компетентності 

суб'єктів міжнародної діяльності ЗВО; створення зовнішньої інформаційно‐

освітнього середовища [3]. 
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В «Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року», 

розробленій згідно з новим Законом України «Про вищу освіту», передбачено 

створення системи забезпечення та поліпшення якості вищої освіти у 

відповідності до рекомендацій й стандартів Європейського простору вищої 

освіти (ESG), що актуалізує вивчення досвіду країн, які, маючи на початку 1990-

х років схожі до українських стартові умови, на сьогодні успішно інтегрувалися 

до європейського освітнього простору. До числа таких країн можна віднести 

Румунію, яка вже входить до кола партнерів EDUQAS та є учасником проекту 

«Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво 

університету-бізнесу-уряду в ЗВО» 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-

SP. Також, за даними звіту з впровадження Болонського процесу, Румунія 

досягла ступеня «чудової продуктивності» у восьми з 20-ти показників, таких як: 

ступінь впровадження 1-го та 2-го університетських циклів; ступінь участі 

студентів в дворівневій системі вищої освіти; ступінь розробки зовнішньої 

системи контролю якості; ступінь доступу до другого циклу наукових 

досліджень; ступінь участі студентів у процесі забезпечення якості; ступінь 

реалізації додатку до диплому; ступінь здійснення на національному рівні 

європейських стандартів якості; ступінь реалізації Лісабонської Конвенції про 

визнання дипломів і сертифікатів, отриманих у вищій освіті в країнах Європи [1].   

Успіхи румунських освітніх реформ розглянуто в працях вчених Георгеску 
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апробації в Україні дослідники вважають наступні здобутки реформування 

системи вищої освіти Румунії.  

Запровадження комплексного випускного комп’ютеризованого іспиту у 

середній школі («admitere»), який одночасно є вступним іспитом до вишів [2]. 

 Диференційовані підходи до оцінювання діяльності університетів та до їх 

фінансування. Відповідно до нового закону про національну освіту складено 

класифікацію румунських вишів за трьома видами, залежно від інтенсивності 

проведення наукових досліджень: дослідницькі університети (12); університети 

освіти і наукових досліджень (29), університети освіти (61). Така класифікація 

створена з наміром перерозподілу бюджетних асигнувань між вишами, а також 

підтримки, як мінімум, 2-х університетів, що входять до рейтингу 500 найкращих 

вишів світу (Університет Бухаресту та Університет Олександру Іоана Куза у 

місті Ясси), а також 30-35 інших вишів як державних, так і приватних, які 

відповідають досить високим стандартам якості. Румунія – одна з небагатьох 

європейських держав, де за виділення фінансування для університетів 

відповідають посередницькі організації, зокрема NCEF [3].  

Широке запровадження принципу децентралізації, який забезпечує 

університетам значну  автономію на всіх рівнях: академічному, фінансовому, 

організаційному та кадровому. Система управління на 

внутрішньоуніверситетському рівні є вельми демократичною, завдяки участі 

студентського самоврядування, профспілок, асоціацій, союзів – USR, UNSR, 

ESU, EAS.  

Значний ступінь міжнародної участі в забезпеченні якості освіти та 

реалізації ECTS. Йдеться про визнання звітів групи Е 4 – ENQA (Європейська 

асоціація із забезпечення якості вищої освіти), ESU (Європейський студентський 

союз), EUA (Асоціація європейських університетів) та EURASHE (Європейська 

асоціація інституцій вищої освіти), із запровадження та застосування 

«Європейських стандартів та рекомендацій із забезпечення якості» (ESG). 

Перегляд стандартів ґрунтується на початковій пропозиції, яку готує група E4 

разом з Організацією міжнародної освіти (Education International), 

Конфедерацією європейського бізнесу (BUSINESSEUROPE) та Європейським 

реєстром забезпечення якості у вищій освіті (European Quality Assurance Register 

for Higher Education, EQAR), яка потім виноситься на розгляд Групи супроводу 

Болонського процесу (Bologna Follow-Up Group). З вересня 2009 року Румунське 

Агентство щодо забезпечення якості вищої освіти (ARACIS) є членом 

Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) [3]. 

Розгалужена мережа дорадчих та експертних органів при Міністерстві 

освіти, досліджень та молоді Румунії, що здійснюють моніторинг діяльності 

університетів: Національна рада з фінансування вищої освіти (CNFIS), 

Національна рада з досліджень в галузі вищої Освіти (CNCSIS); Румунське 

Агентство з забезпечення якості (ARACIS), Національне агентство з 

кваліфікацій у галузі вищої освіти і партнерства з соціально-економічним 

середовищем (ACPART) та Рада Румунських Ректорів [3].  
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Організація заходів, спрямованих на поступовий перехід від державного 

контролю до перманентного моніторингу з боку громадських об’єднань, на 

кшталт «Коаліція за чисті університети», яка спонукає ВНЗ до оприлюднення 

результатів своєї діяльності. 
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In order to improve the quality of higher education in modern conditions and, 

most importantly, to support students while preparing them for future professional life, 

university professors and staff need to actively implement a more practical, applied 

approach to education. Providing educational services based on experience and 

relevant business processes will help eliminate existing gaps in the productivity of the 

young people. Building and expanding partnerships between academia and private 

sector is an integral part in establishing such a cooperation process. 

The world practise has a lot of successful examples when business and university 

collaborate closely with each other. San Jose State University (SJSU) is an example of 

an institution that has recognized the need to incorporate experience-based learning 

and a focus on skills related to social business. In partnership with IBM, SJSU created 

a program that provides students with the opportunity to deepen their social networking 

skills while learning to adapt to real-world business challenges. As part of their 

semester paperwork, students are mentored by IBMers. They learn about internal and 

external use of social networking technology, and how it can be applied to business 

operations – from HR to marketing to product development – for more efficient 

collaboration and faster innovation exchange. 

For example, during one project, students were assessing the marketing 

environment of an IBM business partner. Performing “social business assessments” the 

students looked at how the organization collaborated internally and built connections 

with suppliers. Then, working together, they created a plan in order to improve 

marketing operations, suggesting that the company could make better use of blogs, 

http://www.sjsu.edu/cob/Students/

