Склад експертної групи
Зовнішнє оцінювання здійснювала група експертів у складі 8 осіб. До неї увійшли
професори, які представляли провідні університети Німеччини, представники
неакадемічного сектору (роботодавців) та студентських кіл:
1. Проф., д-р Карл-Хайнц Байснер, Університет прикладних наук Людвігсхафену-наРейні.
Карл-Хайнц Байснер – професор з управлінського обліку та управління людськими
ресурсами в Університеті прикладних наук Людвігсхафену-на-Рейні (LUAS). Його сфера
викладацької та дослідницької діяльності – Управлінський облік, Фінансовий облік,
Управління людськими ресурсами, Управління витратами. Він є директором двох освітніх
програм – «Міжнародне бізнес адміністрування» і «Міжнародне бізнес адміністрування
та інформаційні технології» в LUAS.
2. Проф., д-р Ріхард Френш, Університет Регенсбурга.
Ріхард Френш - професор економіки, зокрема в галузі торгівлі та розвитку в країнах
Центральної та Східної Європи, в Регенсбурзькому університеті та завідувач відділу
економіки в Інституті досліджень Східної та Південносхідної Європи (IOS), Регенсбург. Він
був радником з проблем економіки урядів України та Чехії та працював як Представник з
питань економіки в Організації Об'єднаних Націй в Женеві.
3. Проф., д-р Роберт Кох, Університет Гамбурга.
Роберт Кох є професором цивільного права та страхового права в Університеті Гамбурга.
До його сфери інтересів у дослідженні та викладацькій діяльності належать: німецька та
міжнародна комерційна діяльність, право, транспортне право та інформаційні технології.
4. Проф., д-р Уве Нейгебауер, Рейнська Вища школа прикладних наук, м. Кельн.
Уве Нейгебауер є професором з психології бізнесу в Рейнській Вищій школі прикладних
наук, м. Кельн. Його академічний та дослідницький інтерес полягає в сфері організаційної
психології та клінічної психології. Має досвід роботи в якості менеджера проектів та
фахівця-фрілансера з досліджень ринку.
5. Проф., д-р Єкатерина Лебедева, Університет Гайдельберга.
Єкатерина Лебедева - керівник російського відділення Інституту перекладу в університеті
м. Гайдельберг. Її основні наукові інтереси полягають у галузі літератури, історії культури
та перекладу.
6. Проф., д-р Герд Швайцер, Вища педагогічна школа Людвігсбурга.
Герд Швейцер є професором з бізнес-досліджень та членом Інституту управління освітою в
Педагогічному університеті прикладних наук Людвігсбурга. Серед його основних інтересів

- Теорія організацій, Контроль та облік у навчальних закладах, та Економічна політика. Він
також був викладачем та проректором різних професійних навчальних закладів.
Представник неакадемічного сектору роботодавців.
7. Олена Кошман, Дюпон
Олена Кошман працює менеджером з бізнес-фінансів (Східна Європа та Центральна Азія) у
підрозділі препаратів для захисту рослин DuPont в Україні. До цього кілька років
працювала в "Сіменс Україна". Вона отримала ступінь з бізнес адміністрування в
Харківському державному економічному університеті та провела рік у Пасау (Німеччина) в
якості студента по обміну DAAD.
Представник студентських кіл.
8. Фелікс Шпехт, Європейський університет Віадріна у м. Франкфурт-на-Одері.
Фелікс Шпехт отримав ступінь бакалавра в галузі міжнародного ділового адміністрування
у Європейському університеті Віадріна, м. Франкфурт-на-Одері. В даний час він є
аспірантом з менеджменту та маркетингу у Freie Universität Berlin. Він був експертом –
представником студентів у великій кількості процедур акредитації на національному рівні.

