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Implementation of Education Quality Assurance
system via cooperation of University-BusinessGovernment in HEIs
586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP
Project acronym: EDUQAS
Priority – Higher Education and Society
Regional Multi-Country Structural
Project
Project duration: 15 October 2017 – 14 October 2020
EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE)
Erasmus+ (CBHE) grant amount: 815296,30 €
Target groups: students, administrative and academic staff, QA specialists, business
representatives, public authorities, associated partners.
Grant holder:
Coordinator and General Manager:
University of Craiova, Romania

professor Anca Bandoi

http://www.ucv.ro

Contacts: +40-351-403145
fax: +40251411688

Partnership:

e-mail: eduqas.ucv@outlook.com;
 Simon Kuznets Kharkiv National
University of Economics, Ukraine



University of Craiova, Romania



University of Liege, Belgium





KTH Royal Institute of Technology,
Sweden

Lviv Polytechnic National University,
Ukraine



Plovdiv
University
Hilendarski”, Bulgaria

Donetsk
State
University
Management, Ukraine



National Metallurgical Academy of
Ukraine



Kazakh Ablai Khan University of
International Relations and World
Languages



Kazakh University of Economics,
Finance and International trade



Institute of Higher Education, NAES of
Ukraine



National Agency for Quality Assurance
in Higher Education of Ukraine



Ministry of Education and Science of
Ukraine



Ministry of Education and Science of
Kazakhstan



“Paisii



University of Latvia, Latvia



University of Lorraine, France



High Council for Evaluation of
Research and Higher Education
(Hcéres), France

of
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Project goals and objectives:
Wider objective is to improve education quality assurance systems through development of
efficient internal quality standards leading to better employability of students in Partner
Countries Universities. The internal QA system will be based on analysis of needs and
capacities in Kazakh and Ukrainian HEIs, experiences and best practices from the successful
QA action line of the Bologna Process
Specific project objectives are:
 to establish 6 quality assurance cells as bodies that bring quality assurance activities
together and support development of quality culture embraced by all;
 to provide internal quality assurance guidelines and procedures aiming to improve
educational programmes and other activities;
 to build capacity of teaching and non-teaching staff involved in quality assurance
cycle;
 to modernize internal information systems of quality evaluation and to improve
university QA infrastructure;
 to develop quality assurance experts network via cooperation of universitiesbusiness-State open for new members;
Activities:


promote the creation of quality culture at various levels through motivation, trust,
responsibility of students, institutional leadership, individual staff members;



elaborate proposals for the design of programs for BSc and MSc with the involvement
of all stakeholders;



develop technologies of assessment quality of BSc & MSc programs; designed
program should meet the objectives including learning outcomes;



conduct training for the QA specialist & academic staff;



improve affiliate network university-business-State through collaboration with the
EU universities;



enhance internal university information systems of quality evaluation;



develop a corporate QA infrastructure based on ICT.

Expected results:
I.

Created QA units, developed set of standards, guidelines for internal quality
assurance in higher education.

II.

Improved quality of activities (research, education, governance) on the basis of the
study of procedures and processes of EU universities.

III.

Improved quality culture among students, academic staff, management and
administration of the University.

IV.

Developed affiliate network university-business-State through cooperation of QA
agencies, professors, researchers, students with EU universities.

V.

Enhanced internal university information systems of quality evaluation and corporate
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QA infrastructure.
VI.

Piloted internal QA policy, guidelines & procedures will serve as a basis for QA
national standards by PC QA agencies.

Project coordinator in Ukraine
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics;
www.hneu.edu.ua
tel.: +380577020202, fax: +380577020717
Responsible person: Prof. Iryna ZOLOTARYOVA, Assistant of Rector on International
Projects
Contacts: tel.: +380677596158; e-mail: iryna.zolotaryova@hneu.net
Partners from Ukraine:
Donetsk State University Of Management

Institute of Higher Education of National

www.dsum.edu.ua

Academy of Education Science of Ukraine

fax: +380623377108

http://ihed.org.ua

Responsible person: Irina SIKORSKAYA,

tel./fax: +380442866804

Director of International Relations Office

Responsible person:

Contacts:

Svitlana KALASHNIKOVA, Director

tel: +380629388289, +380506208193

Contacts:

e-mail: irinasikorskaya0207@gmail.com
Lviv Polytechnic National University

tel: +380503303754
e-mail: svit.ukr@ukr.net
National Metallurgical Academy Of

www.lp.edu.ua

Ukraine

fax: +380322744300

http://nmetau.edu.ua/

Responsible person:

fax: +380562474433

Prof. Ihor OLEKSIV,

Responsible person:

Contacts:

Andriy PETRENKO, Head International

tel: +380322582111, +380322582421

Relations Office

e-mail: ol.ih33@gmail.com

Contacts:
tel: +380505954567,

e-mail: petrenko_a@metal.nmetau.edu.ua
Ministry of Education and Science of Ukraine www.mon.gov.ua
tel.: +38044 481-32-36
Responsible person: Mrs. Alla RYBALKO
Deputy Head of Higher Education Department
e-mail: a_rybalko@mon.gov.ua
Project web-site:
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Імплементація системи забезпечення якості
освіти через співробітництво університетубізнесу-уряду в ЗВО
586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP
Коротка назва проекту: EDUQAS
Багатонаціональний Структурний проект Пріоритет – Вища освіта та суспільство
Тривалість проекту: 15 жовтня 2017 – 14 жовтня 2020
Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)
Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 815296,30 €
Цільова група: студенти, адміністративний та науковий персонал, фахівці з питань якості,
представники бізнесу, державні органи, асоційовані партнери.
Отримувач гранту:
Університет Крайова, Румунія
http://www.ucv.ro

Координатор:
проф. Анка Бандой
Контакти:
тел.: +40-351-403145
е-адреса: eduqas.ucv@outlook.com
 Харківський національний економічний

Партнерство:


Університет Крайова, Румунія



Університет Льєж, Бельгія



Королівський технологічний інститут політехніка", Україна
Пловдивський

 Національний
 Донецький

KTH, Швеція,


університет ім. Семена Кузнеца, Україна

університет

Hilendarski", Болгарія

університет
державний

"Львівська
університет

"Paisii управління, Україна
 Національна

металургійна

академія



Латвійський університет, Латвія



Університет Лотарингії, Франція



Вища рада з оцінки досліджень та відносин Аблай-Хан та світові мови
вищої освіти, Франція

України
 Казахський
 Казахський

університет
університет

міжнародних
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
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Мета та завдання проекту:
Мета проекту полягає у впровадженні системи забезпечення якості освіти шляхом
розробки ефективних внутрішніх стандартів якості, що сприятимуть підвищенню
можливостей працевлаштування студентів університетів країн-партнерів. Внутрішня
система контролю якості буде ґрунтуватися на аналізі потреб і можливостей казахських та
українських ЗВО, досвіді та кращих практиках забезпечення якості в Болонському процесі
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 університетівбізнесу-уряду, відкриту для нових членів.
Напрями діяльності за проектом:
 сприяти створенню культури якості на різних рівнях шляхом мотивації, довіри,
відповідальності студентів, інституційного лідерства окремих працівників;
 розробити пропозиції щодо розробки програм для бакалаврів та магістрів за
участю всіх зацікавлених сторін;
 розробити технології оцінки якості програм бакалаврів та магістрів; розроблені
програми повинні відповідати цілям та результатам навчання;
 провести тренінг для фахівців з якості освіти та академічного персоналу;
 удосконалити партнерську мережу університет-бізнес-уряд через співпрацю з
університетами ЄС;
 удосконалити внутрішню інформаційну систему університетів з оцінки якості;
 розробити корпоративну інфраструктуру забезпечення якості на базі ІКТ.
Очікувані результати:
I. Створено підрозділи контролю якості, розроблено набір стандартів, керівних
принципів для забезпечення внутрішньої якості вищої освіти.
II. Поліпшення якості діяльності (дослідження, освіта, управління) на основі вивчення
процедур та процесів університетів ЄС.
III. Поліпшення культури якості серед студентів, викладачів, адміністративного та
керівного персоналу університету.
IV. Розроблено партнерську мережу університет-бізнес-уряд за сприянням агентств
забезпечення якості, професорів, дослідників, студентів з університетів ЄС.
V. Розвиток в університетах внутрішньої інформаційної системи з оцінки якості та
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корпоративної інфраструктури забезпечення якості.
Впровадження внутрішньої політики, керівних принципів та процедур
забезпечення якості, що будуть основою для національних стандартів забезпечення
якості.

Координатор проекту від України:
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
www.hneu.edu.ua
тел.: +380577020304, +380577020202, факс: +380577020717
Відповідальна особа:
професор Ірина Золотарьова, радник ректора щодо міжнародних проектів
Контакти: тел.: +380677596158; e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net
Партнери з України:
Донецький державний університет
управління
www.dsum.edu.ua
fax: +380623377108
Відповідальна особа: Ірина Сикорська,
Керівник відділу міжнародних зв’язків
Контакти:
тел: +380629388289, +380506208193
e-адреса: irinasikorskaya0207@gmail.com

Інститут вищої освіти Національної
академії педагогічних наук України
http://ihed.org.ua
тел./fax: +380442866804
Відповідальна особа:
Світлана Калашнікова, Директор
Контакти:
тел: +380503303754
e-адреса: svit.ukr@ukr.net

Національний університет «Львівська
політехніка»
www.lp.edu.ua
fax: +380322744300
Відповідальна особа:
Проф. Ігор Олексів,
Контакти:
тел: +380322582111, +380322582421
e-адреса: ol.ih33@gmail.com

Національна металургійна академія
України
http://nmetau.edu.ua/
fax: +380562474433
Відповідальна особа:
Андрій Петренко,
Керівник відділу міжнародних зв’язків
Контакти:
тел: +380505954567,
e-адреса: petrenko_a@metal.nmetau.edu.ua

Міністерство освіти і науки України www.mon.gov.ua
Відповідальна особа: Алла Рибалко
Заступник директора департаменту вищої освіти
тел.: +38044 481-32-36
e-адреса: a_rybalko@mon.gov.ua
Сайт проекту:
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