ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО КУЛЬТУРУ ЯКОСТІ ОСВІТИ В
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
Ми, члени вченої ради, науково-педагогічні працівники,
співробітники, здобувачі вищої освіти Університету імені
Альфреда Нобеля, підписуючи цю Декларацію, заявляємо, що
своїми щоденними, наполегливими діями УТВЕРДЖУЄМО
культуру якості освіти в Університеті.
Під культурою якості освіти ми РОЗУМІЄМО сукупність
цінностей, принципів, норм, правил поведінки, завдяки яким
Університет гарантує безперервний процес забезпечення якості
освіти та її вдосконалення із залученням усіх учасників освітнього
процесу відповідно до Стратегії Університету – 2030.
Ми РЕАЛІЗУЄМО основні принципи культури якості освіти:
- університетську автономію;
- довіру;
- прозорість;
- партнерство;
- об’єктивність;
- субсидіарність;
- академічну доброчесність;
- академічну свободу;
- комунікації;
- колегіальну відповідальність,
- запобігання корупції.
Культура якості в Університеті досягається через:
культурний вимір (набір спільних цінностей, переконань,
очікувань, зобов’язань у відношенні до якості, Кодексу
корпоративної культури);
структурний вимір (система забезпечення якості
Університету ANU-QA, підрозділи, відповідальні за забезпечення
якості, політика, стратегія забезпечення якості освіти, інструменти,
процедури та механізми).
Культура якості освіти безпосередньо стосується кожної
складової освітнього процесу, проте основне − це навчання та
викладання.

Ми УСВІДОМЛЮЄМО необхідність розвитку культури
якості освіти всіма учасниками освітнього процесу, удосконалення
системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти,
постійного підвищення якості та проведення зовнішніх незалежних
процедур оцінювання якості міжнародними акредитаційними
агентствами,
що
є
запорукою
підвищення
рівня
конкурентоспроможності Університету імені Альфреда Нобеля.
Ми ПИШАЄМОСЯ тим, що Університет прагне розвивати
сучасну, якісну і чесну освіту. Культура якості Університету
базується на європейських стандартах і рекомендаціях для
внутрішнього забезпечення якості закладів вищої освіти,
рекомендаціях експертів міжнародних акредитаційних агентств. В
Університеті сформовано унікальну організаційну структуру
системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, яка
охоплює всі структурні підрозділи та дорадчі громадські органи.
Ключовими елементами цієї організаційної структури є: наглядова
рада, комітет з якості академічних стандартів, центр управління
якістю, групи зі змісту та якості освіти кафедр, департамент
дидактики, студентське об’єднання з якості вищої освіти.
Система менеджменту якості Університету сертифікована
за стандартом 9001:2015:
- DQS-ULGroup (Федеративна Республіка Німеччина);
- IQNet (Швейцарія).
Якість освіти та освітньої діяльності підтверджується
міжнародними акредитаціями від:
- Центрального агентства з оцінювання та акредитацій
ZEvA (Федеративна Республіка Німеччина);
- Європейської Ради з бізнес-освіти ECBE (Бельгія).
Університет є членом Всесвітньої Асоціації з розвитку
університетських бізнес-шкіл AACSB.
Ми ГАРАНТУЄМО світовій академічній спільноті
безперервний процес вдосконалення культури якості освіти, що
постає глобальною цінністю і умовою стратегічного розвитку
конкурентоспроможного суспільства.

