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Коротка інформація про проєкт EDUQAS

• Тривалість проекту: 15 жовтня 2017 – 14 квітня 2021

• Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 815296,30 €

• Проєкт структурний



Європейські партнери 

• Університет Крайова, Румунія

• Університет Льєж, Бельгія

• Королівський технологічний інститут KTH, Швеція,

• Пловдивський університет "Paisii Hilendarski", Болгарія

• Латвійський університет, Латвія

• Університет Лотарингії, Франція

• Вища рада з оцінки досліджень та вищої освіти, Франція



Українські партнери

• Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеца, Україна

• Національний університет "Львівська політехніка", Україна

• Донецький державний університет управління, Україна

• Національна металургійна академія України

• Казахський університет міжнародних відносин Аблай-Хан та світові мови

• Казахський університет економіки, фінансів та міжнародної торгівлі

• Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

• Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти України

• Міністерство освіти і науки України

• Міністерство освіти і науки Казахстану



Завдання проекту: 

• створення 6 підрозділів із забезпечення якості, що об'єднують заходи з 
забезпечення якості та підтримують розвиток  культури якості серед 
усіх учасників;

• впроваджувати внутрішні керівні принципи та процедури 
забезпечення якості, спрямовані на вдосконалення освітніх програм та 
інших заходів;

• нарощувати потенціал навчально-викладацького складу, який бере 
участь у циклі забезпечення якості;

• модернізація внутрішніх інформаційних систем оцінки якості та 
вдосконалення інфраструктури забезпечення якості;

• розвивати мережу експертів із забезпечення якості через співпрацю 
університетів-бізнесу-уряду, відкриту для нових членів.



Команда проекту в Національному університеті «Львівська політехніка»

• Керівник творчого колективу: Олексів І. проф. каф. ММП

• Виконавці проекту

• Давидчак О.Р., проректор з науково-педагогічної роботи

• Рашкевич Ю.М., професор кафедри ІТВС

• Кузьмін О.Є., директор ІНЕМ, проф.

• Шуляр Р.В., доцент, Радник Ректора, член ГЕР 07

• Харчук В.Б., доцент

• Жежуха В.Й., заступник директора ІНЕМ, декан повної вищої освіти

• Лісович Т.Ю., доцент

• Уголькова О.З., асистент

• Пирог О.В., завідувач кафедрою ММП, член ГЕР 29

• Гориславець П.Г., доцент каф. ФІН



1. Аналізування внутрішньої системи забезпечення якості в 
Національному університеті «Львівська політехніка»

• Національний університет «Львівська політехніка» разом з 
Університетом Пловдіва був координатором WP1 проекту.

• Розроблена анкета для аналізування систем забезпечення якості в 
університетах

• Проведено аналіз стану внутрішньої системи забезпечення якості 
в університеті.



1. Аналізування внутрішньої системи забезпечення якості в 
Національному університеті «Львівська політехніка»



2. Формування центру забезпечення якості освіти



2. Формування центру забезпечення якості освіти

• Поєднання досвіду проектів Eduqas та проєкту Erasmus+ KA1 з 
Кінгстонським університетом.



3. Тренування персоналу для центру забезпечення якості освіти та 
освітніх програм, які будуть проходити пілотну акредитацію

• http://lp.edu.ua/news/2019/novyny-proektu-eduqas-lvivski-politehniky-berut-uchast-v-
formuvanni-propozyciy-dlya

• http://lp.edu.ua/news/2018/lvivski-politehniky-vzyaly-uchast-u-koordynaciyniy-zustrichi-v-
mezhah-proektu-erasmus-ka2

http://lp.edu.ua/news/2019/novyny-proektu-eduqas-lvivski-politehniky-berut-uchast-v-formuvanni-propozyciy-dlya
http://lp.edu.ua/news/2018/lvivski-politehniky-vzyaly-uchast-u-koordynaciyniy-zustrichi-v-mezhah-proektu-erasmus-ka2


3. Підготовка персоналу центру 
забезпечення якості освіти
• Керівник центру забезпечення якості освіти д.е.н. Шуляр Роман 

Віталійович, член 07 ГЕР НАЗЯВО

• Заступник керівника центру к.е.н., Гориславець Павло Григорович, 
експерт НАЗЯВО



Купівля обладнання за проєктом (24995 EUR)



• Обладнання використовується для навчальних цілей і для інших проектів (Співпраця 
з університетом Кінгстона (Лондон) в рамках Еразмус+ КА1)



4. Пілотування оцінювання освітніх програм 
• Міжнародні економічні відносини/ International Economic relations (bachelors level)

• Міжнародний бізнес/ International Business (masters level)



4. Пілотування оцінювання освітніх програм 
6-7 грудня 2019 відбулися евалюаційні візити.



Business Graduates Association 
Завдяки синергії з проектом Еразмус+ КА1 з Кінгстонським університетом

Спін-оф ефекти проєкту EDUQAS 



5. Участь представників Політехніки у формуванні щодо рекомендацій Рекомендації 
щодо оцінювання якості освітньої програми під час акредитації 

https://drive.google.com/file/d/1aAXqVgJdVYzqwPv5E8fzV-e61nOENtya/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aAXqVgJdVYzqwPv5E8fzV-e61nOENtya/view?usp=sharing


6. Поширення інформації про проєкт EDUQAS
• Вимоги донора щодо візуалізації проекту (інфо про проект, лого проекту та програми)

• http://lp.edu.ua/

• http://lp.edu.ua/key-action-2

http://lp.edu.ua/
http://lp.edu.ua/key-action-2


6. Поширення інформації про проєкт EDUQAS

• Новини по проекту виставлялись на сайт «Львівської політехніки»

http://lp.edu.ua/news/2018/predstavnyky-universytetu-vzyaly-uchast-
u-pershiy-zustrichi-vykonavciv-proektu-eduqas

http://lp.edu.ua/news/2018/lvivski-politehniky-vzyaly-uchast-u-
koordynaciyniy-zustrichi-v-mezhah-proektu-erasmus-ka2

http://lp.edu.ua/news/2018/predstavnyky-universytetu-vzyaly-uchast-u-pershiy-zustrichi-vykonavciv-proektu-eduqas
http://lp.edu.ua/news/2018/lvivski-politehniky-vzyaly-uchast-u-koordynaciyniy-zustrichi-v-mezhah-proektu-erasmus-ka2


6. Поширення інформації про проєкт EDUQAS
• Новини по проекту виставлялись на сайт «Львівської політехніки»



6. Поширення інформації про проєкт EDUQAS

http://lp.edu.ua/news/2019/v-universyteti-na-seminari-obgovoryly-pytannya-akredytaciyi-
osvitnih-program-i-dosvid

http://lp.edu.ua/news/2019/v-universyteti-na-seminari-obgovoryly-pytannya-akredytaciyi-osvitnih-program-i-dosvid


6. Поширення інформації про проєкт EDUQAS
• Новини по проекту виставлялись на сайт «Львівської політехніки» (Близько 80 учасників)

• http://lp.edu.ua/news/2019/politehniky-vystupyly-z-prezentaciyamy-shchodo-akredytaciyi-osvitnih-program-dlya

http://lp.edu.ua/news/2019/politehniky-vystupyly-z-prezentaciyamy-shchodo-akredytaciyi-osvitnih-program-dlya

