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«Акредитація освітньої програми:
кращі практики та проблемні питання»

1.1 Загальна інформація
Повна назва структурного
підрозділу

Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу

Вид підвищення кваліфікації

Навчання за програмою підвищення кваліфікації

Обсяг програми
год./кредитів ЄКТС
Форма підвищення
кваліфікації
Місце виконання програми
підвищення кваліфікації

30 год./1 кредит ЄКТС
Очна/Дистанційна
Сумський державний університет

Кількість осіб у групі

20-150

Мова(и) викладання

Українська

Тип документу про
Свідоцтво про підвищення кваліфікації
підвищення кваліфікації
Інтернет-адреса постійного
https://crkp.sumdu.edu.ua/uk/
розміщення опису програми
підвищення кваліфікації
1.2 Мета програми підвищення кваліфікації
Удосконалення якості освітнього процесу з урахуванням вимог зовнішнього оцінювання якості вищої
освіти
1.3 Характеристика програми підвищення кваліфікації
1. Стандарт вищої освіти – освітня програма – робоча програма
навчальної дисципліни: логіка взаємозв’язків.
2. Загальні вимоги до структури, змісту та оформлення робочої
програми навчальної дисципліни.
3. Забезпечення прозорості та публічності освітньої діяльності
університету.
Зміст програми
4. Залучення зовнішніх стейкхолдерів (роботодавців, фахівцівпрактиків, випускників) до удосконалення освітнього процесу та
підвищення якості підготовки здобувачів.
5. Організація
процедури
проходження
акредитаційної
експертизи

Аудиторні робота: 8 год.
Самостійна робота: 20 год.
Контрольні заходи та підсумкова атестація: 2 год
Залік (зараховано / не зараховано).
Оцінювання та атестація
1.4 Програмні результати навчання (РН)
– складати матриці відповідності компетентностей, програмних результатів навчання та освітніх
компонент;
– розробляти робочі програми навчальної дисципліни та силабус на компетентнісній основі;
− застосовувати критерії оцінювання якості освітньої діяльності;
− розуміти порядок проведення акредитації освітніх програм;
− розуміти особливості забезпечення прозорості та публічності освітньої діяльності університету.
1.5 Ресурсне забезпечення реалізації програми
Люта Ольга Василівна − к.е.н., доцент кафедри фінансових
технологій та підприємництва;
Крухмаль Олена Валентинівна − к.е.н., доцент кафедри фінансових
технологій та підприємництва;
Семененко Тетяна Олексіївна – к.е.н., доцент кафедри міжнародних
Кадрове забезпечення
економічних відносин;
Євдокимова Альона Вікторівна − к.т.н., доцент, старший викладач
кафедри управління ім. О.Балацького;
Мордань Євгенія Юріївна − к.е.н., старший викладач кафедри
фінансових технологій та підприємництва
Матеріально-технічне
Аудиторії, обладнані мультимедійними технічними засобами
забезпечення
1. Презентаційні матеріали за темами програми.
2. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [Електронний
ресурс].
−
Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0880-19
3. Порядок оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та
обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми
[Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://zakon.rada.gov.
Інформаційне та навчальноua/laws/show/1117-2015-%D0%BF
методичне забезпечення
4. Загальні вимоги до структури, змісту та оформлення робочої
програми навчальної дисципліни: Методична інструкція
[Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://normative.sumdu.
edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=b8ccf382-adfc-e911-b5f5001a4be6d04a&kind=1
5. Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг
[Електронний
ресурс].
−
Режим
доступу:
https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:NAQA+EPA101+2019_T3_P/about
Розподіл годин за видами
діяльності

Керівник
Групи
ліцензування та акредитації
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