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1. ПОЛІТИКА ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Старопольська Школи Вища у Кельцях постійно прагне покращити якість освіти у всіх галузях 

та формах навчання та аспірантурі. Сенат прийняв такий зміст місії університету: 

 

"Ми хочемо бути активним учасником побудови сучасного ринку праці шляхом інтеграції 

досвіду та потреб роботодавців з навчальним процесом". 

 

Працюючи в Польщі та за кордоном, ми створюємо умови для студентів та працівників для 

всебічного розвитку їх талантів. Ми створюємо, розробляємо та впроваджуємо інноваційні 

методи навчання. Ми надаємо спеціальні знання та розвиваємо практичні, творчі та соціальні 

навички як відповідь на мінливі виклики ринку та світової економіки. В атмосфері 

толерантності та свободи, міцних стосунків із суспільством та відповідальності за дії. 

Метою засновників, керівництва навчальнго закладу та службовців є забезпечення того, щоб 

надані ними освітні послуги відповідали вимогам, потребам та очікуванням студентів, 

забезпечуючи їм повне задоволення. 

Навчальний заклад декларує: 

 Функціонування ВНЗ-у у рамках чинного законодавства обмін знаннями, що відповідають 

сучасному стану знань в окремих областях, галузях та дисциплінах науки, надання освітніх 

послуг найвищої якості, 

 Пристосування освітньої пропозиції до сучасних тенденцій розвитку громад, в яких вона 

працює, та мінливого ринку праці, співпраця з соціально-економічним середовищем ВУЗ-

у, створення умов для розвитку та виховання студентів на найвищому рівні, проведення 

дослідницьких робіт відповідно до вимог стандартів, прийнятих академічною практикою, 

 Надання студентам та аспірантам дидактичної, матеріальної та наукової підтримки, 

постійне підвищення кваліфікації працівників, також з точки зору якості роботи, постійне 

вдосконалення системи управління якістю. 

 

Старопольська Школа Вища в м. Кельце, відповідно до прийнятих припущень щодо 

подальшого організаційного розвитку та реалізації прийнятих стратегічних напрямків розвитку 

навчальних закладів, таких як участь у підвищенні рівня скаляризації регіонів, в яких він 

забезпечує освіту, зокрема: Свентокшиське та Малопольське, надає великого значення 

підвищенню якості та ефективності освіти, включаючи освіту для місцевого та регіонального 

ринку праці.  

 

2.   ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЦІЛІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ОСВІТИ 

НАВЧАННЯ 

З метою постійного поліпшення якості освіти - чинника, що визначає подальший розвиток та 

зміцнення позицій Старопольської Школи Вищої в м. Кельце у регіональному, національному 

та європейському освітньому просторі, була розроблена Система Внутрішнього Забезпечення 

Якості Освіти навчального закладу. Це узгоджується з цілями та місією ВУЗ-у, він був 

створений на основі практик підвищення якості освіти, що застосовуються в ВУЗ-ах,  

з дотриманням автономії та специфіки основних підрозділів Старопольської Школи Вищої. 

Вона спрямована на організацію та підключення цілої низки процесів та процедур для 

забезпечення якості освіти таким чином, щоб вони спільно створювали систему, орієнтовану на 
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розвиток культури якості. Відповідаючи цілям та принципам політики якості, яка проводиться 

в навчальному закладі, це інструмент, який суттєво підтримує управління процесами та 

ресурсами Старопольської Школи Вищої в м. Кельце. 

 

Основою діяльності ВУЗ-у та впровадження процесів, що стосуються якості освіти,  

є такі нормативно-правові документи: 

 Закон про вищу освіту та науку, 

 відповідні розпорядження Міністра науки і вищої освіти, 

 статут навчального закладу, 

 накази ректора, 

 накази директорів інститутів, 

 регламенти навчання та аспірантури 

 інші внутрішні нормативні акти. 

 

Головною метою Університетської системи забезпечення якості освіти  

в Старопольській Школі Вищої в м. Кельце є побудова культури якості  

в університетському середовищі та прагнення досягти високого рівня якості освіти, щоб 

відповідно до цілей місія університету, краще задовольнити очікування студентів та 

роботодавців та підвищити конкурентоспроможність університетського ринку послуг 

вищої освіти (регіонального, національного та закордонного). Система базується на 

відповідному плануванні та реалізації навчальних процесів та застосуванні відповідних 

стандартів та процедур для забезпечення якості освіти, дотримуючись принципів академічної 

етики вчителя. Організатори Системи Забезпечення Якості Внутрішньої Освіти, призначені 

керівництвом університету, беруть участь в організації, оцінці та вдосконаленні цих процесів. 

 

3.  СТРУКТУРА І ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ 

ОСВІТИ 

 

У Старопольській Школі Вищій в м. Кельце вживаються заходи щодо інтеграції всіх 

учасників навчального процесу університету (керівництво університету, викладачі 

академічних дисциплін, студенти всіх рівнів та форм навчання, аспіранти, адміністрація та 

службовці) у формуванні та вдосконалення системи забезпечення якості освіти. Ця система 

охоплює всі інститути, курси та форми навчання у Старопольській Школі Вищій в м. Кельце. 

Правила, викладені в Системі забезпечення якості університетської освіти, застосовуються до 

всіх організаційних підрозділів університету. 

Університетська система забезпечення якості включає: 

 політика університету щодо якості освіти, 

 принципи управління персоналом (система оцінки персоналу) та інфраструктура, 

пов'язана з навчанням, 

 організація навчання, 

 освітні програми та навчальні плани, 

 навчальний процес, умови проведення занять та перевірка ступеня досягнення 

передбачуваних результатів навчання, 

 етика впровадження дидактичного процесу, 

 просування системи забезпечення якості освіти в університеті, 
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 правила надання адміністративних послуг, 

 постійне вдосконалення Внутрішньої Системи Управління Якістю. 

 

Для належного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти  

у Старопольській Школі Вищій  в м. Кельце були створені такі організації: 

 представник якості освіти; 

 Університетська команда якості освіти; 

 Інститутські команди з якості освіти; 

 Повноважний представник з міжнародного співробітництва 

 Директори інститутів; 

 Організаційні директори 

 деканат; 

 Офіс міжнародного співробітництва, 

 Офіс кар’єри, 

 Консультативні ради. 

 

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ОСВІТИ 
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Основні завдання представника з управління якістю (ПЯ) включають: 

Підготовка концепції системи управління якістю в університеті, 

1. Координація впровадження системи управління якістю в університетах та інститутах, 

2. Організація навчання, пов 'язана з системою управління якістю, 

3. вдосконалення системи управління якістю, 

4. Розробка та управління процедурами системи управління якістю, 

5. Щорічна звітність про функціонування системи управління якістю в університеті.  

 

До основних завдань університетської команди з якості освіти (УКЯО) належать: 

1. розробка політики стратегії забезпечення якості освіти з урахуванням чинних правових 

норм у цій галузі; 

2. визначення процедур забезпечення якості освіти; 

3. розробка документації у галузі якості освіти - шаблони опитувань, 

загальноуніверситетські інструменти; 

4. проведення оцінки початкового статусу з точки зору якості освіти на рівні університету; 

5. моніторинг виконання вказівок, що містяться в процедурах забезпечення та підвищення 

якості освіти; 

6. моніторинг мобільності персоналу та студентів; 

7. моніторинг та аналіз методів перевірки для досягнення передбачуваних результатів 

навчання; 

8. моніторинг співпраці із зовнішніми зацікавленими сторонами; 

9. представлення ректору пропозицій заходів, спрямованих на підвищення якості 

навчального процесу; 

10. розробка коригувальних заходів та підвищення якості освіти в університеті - підготовка 

рекомендацій щодо конкретних рішень для комісії з питань якості освіти; 

11. підготовка та координація загальноуніверситетських досліджень; 

12. аналіз результатів загальноуніверситетських опитувальних досліджень; 

13. публікація результатів оцінки якості освіти. 

 

Основними завданнями Інститутських Команд з Якості Освіти (IКЯО) є: 

1. впровадження процедур, розроблених університетською командою з якості освіти; 

2. аналіз освітніх програм з точки зору оцінки результатів навчання, що є основою для їх 

удосконалення; 

3. розробка оцінки вихідного стану на основі отриманих результатів самооцінки  

в інститутах; 

4. висловлення думок щодо нових освітніх програм з урахуванням: 

a. потреби ринку праці, 

б) результат моніторингу кар’єри випускників, 

с) очікувані результати навчання. 

5. Аналіз курсових карток з урахуванням вибору методів, вибору літератури, 

вдосконалення вимог до вступу, власного навантаження студента, балів ECTS, 

посилання на тематичні ефекти (модульний) до керунків, адекватність методів оцінки; 

6. аналіз відповідності тем дипломної роботи галузі та відповідності положенням 

дипломної роботи; 

 



 

7 

 

7. аналіз доступності для студентів науково-педагогічних працівників та викладачів, які не 

являються академічними, аналіз співпраці з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими 

сторонами в рамках впровадженої / модифікованої / підготовленої освітньої програми; 

8. аналіз участі студентів у процесі створення та оцінки освітньої програми; 

9. подання заяв про внесення змін до освітніх програм на основі отриманих результатів, 

опитування (роботодавці, студенти та випускники); 

10. подання заяв на зміну методів проведення занять з метою отримання більшої 

ефективності навчання на основі результатів опитування (студенти та випускники); 

11. подання заяв на зміни в галузі інфраструктури з точки зору досягнення передбачуваних 

результатів навчання; 

12. моніторинг кадрового забезпечення дидактичних занять; 

13. моніторинг дипломного процесу; 

14. моніторинг безпеки навчальної інфраструктури; 

15. надання висновків щодо розкладу та організації занять розробка рекомендацій щодо 

підвищення якості освіти на основі проведених аналізів; 

16. представлення директору інституту пропозицій, спрямованих на підвищення якості 

освіти в інституті; 

17. аналіз та публікація результатів оцінки якості освіти. 

 

До основних завдань Уповноваженого з міжнародних відносин (з точки зору забезпечення 

якості освіти) належать: 

1. надання висновків щодо укладених угод про ТОО «Еразмус» та «Еразмус +» щодо 

обміну студентами та співробітники Старопольської Школи Вищої  в м. Кельце та 

пропонування нових напрямків співпраці в рамках LLP Erasmus, Erasmus +; 

2. оцінка результатів опитувань студентів (особливо іноземних студентів) щодо якості 

занять, що проводяться іноземними мовами; 

3. формулювання напрямків діяльності у галузі ознайомлення іноземних студентів  

з культурою Польщі та польською мовою. 

 

До основних завдань деканату належать: 

1. ведення справ студентів та документація курсу навчання, необхідна з цього приводу 

2. підготовка та організація набору кандидатів на навчання, 

3. ведення обліку студентів, підготовка списків студентських груп та студентської 

статистики та їх постійна перевірка, 

4. складання протоколів випробувань та іспитів, 

5. ведення щоденника та альбому учня, 

6. виставлення та видача періодичних карток студентських посвідчень, студентських 

квитків та сертифікатів, 

7. своєчасна підготовка даних для звітів до Центрального статистичного управління, 

Міністерства науки і вищої освіти, а також даних для опитувань та рейтингів, 

8. ведення обліку з військових питань (складання списків до ВКУ), оборонної підготовки 

студентів, підготовка списків студентів - іноземців для потреб Варшавського 

університету та списків випускників до ВЛО та УМ, 

9. адміністративні послуги у сфері стажування студентів, 

10. проведення робіт, пов’язаних із захистом дипломної роботи (підготовка документів, 

організація дипломного іспиту, видача атестатів) 
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11. розрахунок студентів з обов 'язком дидактичним. 

12. проводження справ відпусткі, перенесення, повторення року навчання, запису 

варункового, відсутність бажання навчатися, відрахування, поновлення навчання, 

13. приймає заявки студентів до директора та ректора інституту та описує їх у повному 

обсязі перед тим, як направити їх на рішення 

14. Внесення в комп'ютерну програму всіх даних, що стосуються студента, його / її статусу, 

викладацької та матеріальної ситуації та всіх рішень, прийнятих від імені студента 

директором інституту та ректором, та постійною перевіркою введених даних 

15. ведення реєстрів, необхідних для належного виконання завдань, 

16. приймання та перевірка повноти заявок на отримання ректорської стипендії, стипендії 

для людей з обмеженими можливостями, 

17. облік форм зарахування: картки періодичних досягнень студентів, студенський квіток, 

дипломи, копії дипломів, аспірантури, 

18. інше, що є результатом діяльності інституту.  

 

Основні завдання Департаменту Міжнародного Співробітництва та Офісу Кар’єри  

(з точки зору забезпечення якості освіти) необхідно: 

1. отримання та збір інформації про сучасні вимоги та тенденції змін на ринку праці; 

2. проведення просування та маркетингу освітніх послуг; 

3. встановлення та підтримка контактів з роботодавцями; 

4. ініціювання зустрічей студентів та випускників з роботодавцями;  

5. організація та проведення анкет, адресованих роботодавцям, з метою оцінки 

узгодженості результатів навчання студентів та освітніх потреб ринку праці; 

6. допомога студентам та випускникам у професійній кар’єрі відповідно до їхньої освіти 

та прагнень. 

 

Крім того, особливе місце в системі забезпечення якості освіти в університеті посідає 

співпраця із зовнішніми зацікавленими сторонами, особливо з Консультативними радами.  

Ця співпраця стосується, зокрема, ринкової перевірки та якісного вдосконалення освітніх 

програм на окремих факультетах та спеціалізаціях.  

4. ПРОЦЕДУРИ І СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

4.1. Система прийняття рішень щодо системи управління якістю 

 Система прийняття рішень 

1.  Відповідно до § 17 Статуту університету, компетенція ректора включає: 

1) представляє університет, 

2) управління університетом, 

3) підготовка проекту стратегії університету, 

4) подання звіту про реалізацію стратегії університету, 

5) призначення людей для виконання управлінських функцій в університеті та їх 

звільнення, 

6) проведення кадрової політики в університеті в галузі викладацького та наукового 

складу, 

7) створення навчання у певній галузі, рівні та профілі, 

8) забезпечення дотримання норм, що діють в університеті, 

9) визначення детального обсягу обов'язків академічних викладачів, 
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10) надання організаційного регламенту , 

11) створення, демонтаж та трансформація організаційних підрозділів університету, 

12) присудження, після отримання думки Сенату, нагород для вчених викладачів, 

13) прийняття рішень про співпрацю між університетом та науково-дослідними центрами, 

14) прийняття рішень в окремих студентських справах.  

 

2.  Як керівник усіх студентів університету, ректор: 

1) розглядає скарги на рішення, 

2) веде реєстр студентських організацій університету, 

3) здійснює діяльність, визначену положеннями Закону, у галузі дисциплінарної   

відповідальності студентів, включаючи призначення дисциплінарного речника.  

 

3. Ректор подає щорічний звіт про діяльність університету міністру, уповноваженому у галузі 

     вищої освіти, та засновнику затвердений сенатом. 

4.  Що стосується системи управління якістю освіти, ректор відповідає за: 

1) визначення та реалізація політики якості на університетському рівні. 

2) надання ресурсів, необхідних для підтримки системи забезпечення якості, 

3) затвердження процедур, що забезпечують якість освіти на університетському рівні, 

4) впровадження внутрішньої системи управління якістю, нагляд за функціонуванням 

системи та проведення щорічних оглядів системи управління якістю освіти. 

 

5. Відповідно до § 21 статуту університету, компетенція директора інституту включає, зокрема: 

1) розробка навчальних програм, що проводяться в інституті та на створення яких подає 

Університет, подаючи їх на висновок раді інституту та Сенату на прийняття. 

2) прийняття рішень з питань окремих студентів даного інституту, що є результатом курсу 

навчання, 

3) призначення керівників дисертацій та затвердження тем дисертацій, 

4) розробка річних планів госпітації, нагляд за процесом госпітації, 

5) призначення викладачів студентської практики, 

6) скликання ради інституту та ведення його документації, 

7) ведення документації інституту, за винятком студентської документації, 

8) нагляд за процесом підготовки до оцінки даного напрямку навчання Польським 

комітетом з акредитації та іншими контрольними установами, 

9) визначення штатного розкладу занять на наступний навчальний рік, 

10) виконання завдань у галузі політики якості освіти.  

 

6.  Що стосується системи управління якістю освіти, директор інституту відповідає за: 

1) визначення та реалізація політики якості на рівні інституту, 

2) надання ресурсів, необхідних для підтримки системи забезпечення якості, 

3) затвердження процедур, що забезпечують якість освіти на рівні інституту, 

4) впровадження внутрішньої системи управління якістю, нагляд за функціонуванням 

системи та проведення щорічних оглядів системи управління якістю освіти  

в інституті, 

5) подання Раді Інституту оцінки результатів навчання за напрямами навчання, що 

проводяться інститутом.  
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4.2. Принципи розробки, оновлення та розповсюдження документів системи 

забезпечення якості освіти. 

 

1) Процедури покращення якості освіти розробляються університетською командою  

з якості освіти під наглядом представника з управління якістю. 

2) Процедури приймаються та перевіряються юридичними службами університету. 

3) Процедури затверджуються ректором. 

4) Процедури постійно оновлюються. 

5) У разі змін процедур, що виникають внаслідок змін нормативних актів, організація 

університету, компетенції та відповідальність, висновки з аудитів, зміни 

застосовуються університетською командою з якості освіти. 

6) Рішення про внесення змін чи доповнень до процедур та їх повторне винесення 

приймає Pектор. 

7) Пропозиції щодо змін до процедур можуть подавати Інститутські групи з якості 

освіти. 

8) Зміни реєструються в картках змін (додаток 2) представником ректора з питань 

якості освіти - сторінки із змінами замінюються оновленими; якщо кількість змін  

у Системі перевищує 10, буде відредаговано нове видання. 

9) Процедури доступні в університеті у паперовій та електронній версіях. 

10) Представник управління якості відповідає за зберігання підписаного оригіналу 

процедур. 

11) Зовнішні нормативні акти в їх поточній та архівній версіях доступні у паперовому 

та електронному вигляді у форматі PDF; 

12) працівників університету інформують про зміни законодавчих норм безпосередні 

керівники; 

13) Чинність документів та відповідність вищим правилам перевіряються юристами 

університету; 

14) Протокол огляду підтверджується юристом датованим підписом. 

 

За сучасну та правильну документацію щодо системи управління якістю на університетському 

рівні відповідає - Університетська команда якості освіти, на рівні інститутів - Команда 

Інституту якості освіти.  

4.3. Розробка освітніх послуг, формулювання кваліфікаційних вимог, планів та 

навчальних програм 

Метою процедури є визначення правил поведінки у разі створення, модифікації та ліквідації 

галузі навчання та спеціалізації. 

Обсяг процедури охоплює всі форми навчання: навчання 1-го та 2-го ступенів, 5-ти річне 

навчання в , спеціалізоване навчання та аспірантуру.  

№п/п  Порядок роботи у випадку: Супутні документи 

I  Створення / проектування нового напрямку навчання / 

аспірантури 

  

  1.Сенат університету приймає постанову про визначення 

результатів навчання для напрямків навчання, рівня та 

профілю освіти та навчальної програми.  

2. Повна документація щодо створення нового напрямку 

Закон від 20 липня 2018 року. 

Закон про вищу освіту і науку (Журнал 

законів 2018, п. 1668);  
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навчання повинна включати: резолюцію сенату, супровідний 

лист, - навчальна програма.  

а) визначена програма навчання; форма навчання, кількість 

семестрів та кількість балів ECTS, необхідних для 

завершення навчання на даному рівні професійне звання 

результати навчання: 

- заняття або групи занять із присвоєними результатами 

навчання та змістом навчання, що забезпечує досягнення 

цих результатів  

-  загальна кількість аудиторних годин 

- метод перевірки та оцінки результатів навчання, 

досягнутих студентом протягом усього циклу навчання, 

- загальна кількість балів ECTS, яку студент повинен 

отримати під час занять, що проводяться за безпосередньої 

участі академічних викладачів або інших осіб, що 

проводять заняття, 

- кількість балів ECTS, які студент повинен отримати під час 

занять у галузі гуманітарних та соціальних наук, не менше 

5 ECTS у випадку, якщо галузь навчання присвоєна іншим 

галузям, крім гуманітарних чи соціальних наук розмір, 

правила та форма стажування кількість балів ECTS, у разі 

денної форми навчання; та 5-ти річного навчання програма 

охоплює 60 годин занять з фізичної культури, навчальна 

програма дозволяє студенту обирати заняття, яким 

призначено бали ECTS у розмірі не менше 30%, 

- навчальна програма, призначена для більш ніж однієї 

дисципліни, визначає для кожної з цих дисциплін 

процентну частку кількості балів ECTS з основної 

дисципліни 

3) Обґрунтування створення нової галузі навчання стосовно 

стратегії розвитку університету. 

4) Декларації працівників про прийняття на роботу, проведення 

занять у певній галузі разом із зазначенням компетенції, досвіду 

та кваліфікації та кількість викладацького складу на керунку 

навчання. 

5) Інформація про інфраструктуру та освітні ресурси, 

включаючи доступ до бібліотеки, обладнаної рекомендованою 

літературою, як частина навчання на керунку навчання та до 

Віртуальної Бібліотеки Наук, а також про кількість комп’ютерів 

у бібліотеці з доступом до спеціалізованих баз даних та їх 

вдосконалення; 

6) Інформація про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти, яка включає заходи, спрямовані на вдосконалення 

освітньої програми на напрямках  навчання. 

7) Інформація про наукове дослідження, що проводяться 

підрозділом з дисципліни, що відповідає дисципліні, до якої 

було віднесено напрямок дослідження відповідно до вимог 

ПКА, 

8) Визначення обсягу правил навчання та набору, перевірка 

досягнення студентами результатів навчання, закінчення 

семестрів та років та опис дипломного процесу. 

9 ) Підтримка студентів у навчанні, соціальному, науковому чи 

професійному розвитку та виході на ринок праці, а також 

розробка та вдосконалення форм підтримки; 

10) Опис співпраці із соціально-економічним середовищем  

у вдосконаленні навчальних програм та організації освіти, та 

його вплив на розвиток керунку навчання; 

11) Опис умов та методів підвищення ступеня 

інтернаціоналізації навчального процесу на керунку навчання. 

  

Розпорядження міністра 

Вища освіта від 28 вересня 2018 року 

(Журнал законів від 28 вересня 2018 

року) про дослідження 

Розпорядження міністра 

Вища освіта від 14 листопада 2018 

року (Журнал законів від 28 листопада, 

пункт 2218) про характеристики 

другого рівня результатів навчання для 

кваліфікацій на рівнях 6-8 

Польська система кваліфікацій  

Положення Міністра науки і вищої 

освіти від 10 лютого 2017 р. 

(«Законодавчий журнал», 16 лютого 

2017 р., Пункт 279) про професійні 

звання, присвоєні випускникам, умови 

видачі та необхідні елементи випускних 

дипломів, сертифікатів аспірантури 

та взірець додатку до диплому; 

Постанова Міністра науки і вищої 

освіти від 25 липня 2019 р. 

(Законодавчий журнал від 2 серпня 

2019 р.) Про рівень підготовки фахівців 

до професії  Вчителі; 

Постанова № 4/2018 Польського 

комітету з акредитації 

13 грудня 2018 року  

  

II  Навчальні програми та дидактичний процес   

  1. Навчальна програма для конкретного напряму 

навчання включає набір предметів, їх детальний зміст та 

відповідні форми та методи викладання, що базуються на 

чинних освітніх стандартах, для кваліфікацій на рівнях 6-8 

 Постанова № 1/07/2019 Правління 
Форуму Академіцького ТзОВ від 1 
липня 2019 р. Додаток до резолюції 

Статуту Старопольської Школи 
Вищої в Кельце  
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Польської рамки кваліфікацій для окремих дисциплін для 

окремих галузей навчання, а також визначення результатів 

навчання (профілю студента) з точки зору знань, вміння та 

компетенції, а також опис процесу організації освіти, що 

веде до досягнення цих ефектів,  

і присвоєні бали ECTS окремим предметам Навчальні 

програми підлягають періодичному перегляду. 

2. Навчальні програми для кожних напрямків навчання 

приймаються Сенатом. 

3. На основі навчальної програми викладачі навчальних 

закладів готують навчальні програми предмети, які 

вони викладають (Силабус). 

4. Навчальні програми з предметів (Силабуси) 

розробляються викладачами, що проводять заняття, із 

зазначенням того, які знання, навички та особисті та 

соціальні компетенції зможуть здобути студенти після 

зарахування предмету. 

5. Навчальна програма з предмету визначає метод перевірки 

передбачуваних результатів навчання. 

6. Навчальні програми для окремих галузей навчання 

оцінюються в контексті передбачуваних результатів 

навчання радою інституту та студентським 

самоврядуванням. Оцінка цих програм може час від часу 

доручатися зовнішніми експертами або роботодавцями. 

7. Результати навчання для конкретного напрямку навчання 

приймаються сенатом університету. 

8. Протягом навчального року директор інституту разом із 

членами команди з якості викладання контролює спосіб 

виконання навчального процесу. Моніторинг навчального 

процесу здійснюється на основі відвідування занять та 

вивчення думок зацікавлених сторін. Він включає заходи, 

пов’язані з верифікацією передбачуваних результатів 

навчання академічними викладачами (оцінка студентів та 

аспірантів), перевірка результатів навчання, отриманих  

в результаті стажування студентів, перевірка кінцевих 

результатів навчання (дипломний процес), моніторинг 

професійна кар’єра випускників на ринку праці та 

перевірка передбачуваних наслідків освіти за участю 

зовнішніх зацікавлених сторін (майбутні роботодавці та 

потенційні роботодавці, випускники ДСЗ, представники 

установ ринку праці, випускники). 

9. Дипломний процес включає; 

a)    призначення та вибір назви дипломної роботи за 

погодженням з науковим керівником не пізніше, ніж за рік 

до запланованого екзамену на диплом. Створюючи тему, 

керівник роботи враховує інтереси студента. До 

запропонованої теми промотори додають короткий опис 

виду роботи (оригінал, огляд, тематичне дослідження). 

б) підготовка дипломної роботи - науковий керівник контролює 

підготовку дипломної роботи студентом і несе 

відповідальність за її перебіг та кінцеві наслідки. 

У обґрунтованих випадках незалежний дослідник, який 

відповідає за роботу, за згодою керівника підрозділу може 

тимчасово призначити опікуна дипломанта. Промоутер 

може бути змінений з організаційних причин або за 

обґрунтованим проханням студента за рішенням директора 

інституту. Науковий керівник повинен ознайомити 

випускника з обсягом та тривалістю роботи,  

а також стимулювати та контролювати хід роботи. Під 

керівництвом своїх керівників студенти готують дипломні 
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роботи в семестрах, передбачених планом навчання. Не 

дозволяється писати один твір у командах, що складаються 

з кількох осіб. З іншого боку, немає перешкод для 

об’єднання обсягів кількох дипломних робіт та проведення 

студентами частково спільних досліджень. Тим не менше, 

кожен студент представляє окрему дисертацію на іншу 

тему. Дипломна робота за згодою директора Інституту 

може бути написана однією з мов конгресу або рідною 

мовою студента. Тоді до представленої роботи обов’язково 

включити заголовок та реферат польською мовою. У разі 

навчання, що проводиться іноземною мовою, згода 

директора інституту не потрібна, якщо дипломна робота 

написана мовою навчання. Існує принцип перекладу назви 

твору та складання резюме польською мовою. 

в)     Промоутер зобов'язаний повідомити дату проведення 

дипломного іспиту в деканаті. Підготовлена дипломна робота 

подається студентом на затвердження науковому керівнику 

разом із бібліотекою та заповненим файлом Заява. Науковий 

керівник приймає подану дипломну роботу студента, 

подавши свій підпис на титульному аркуші дипломної 

роботи. Промоутер може запропонувати кандидатів для 

рецензентів дипломних робіт. Остаточний відбір рецензента 

здійснюється директором інституту. 

г) Дипломна робота перевірена в системі антиплагіату JSA. 

Якщо за результатами процедури антиплагіатства - 

результатом перевірки звіту про схожість, дипломна робота 

розглядається: - не викликаючи сумнівів - вона 

представляється на наступний етап дипломної процедури, 

що вимагає додаткової оцінки внаслідок за наявності 

неприйнятних запозичень звіт про подібність подається 

промоутеру робота оцінюється, - плагіат - дипломна робота 

не подається на наступний етап дипломної процедури, тоді 

як автор дипломної роботи підлягає роз’яснювальному 

провадженню, а потім дисциплінарному провадженню. 

Відповідний деканат надає науковому керівнику та 

рецензенту шаблон для аркуша оцінки дипломної роботи. 

Науковий керівник та рецензент готують та подають до 

відповідного деканату заповнений аркуш оцінки дипломної 

роботи згідно з шаблонами, що застосовуються в інституті, 

за тиждень до запланованої дати захисту. Усі організаційні 

підрозділи повинні вести реєстр усіх дипломних 

робітюДетальні правила підготовки дипломної роботи, дата 

її подання та умови прийому та призначення дати 

дипломного іспиту, а також порядок та обсяг обов'язків 

членів екзаменаційної комісії, а також оцінка критерії, 

зазначені в Регламенті навчання. Д) Рамкові вимоги до 

структури дипломної роботи - зазначені у відповідній 

постанові Ради Інституту. Процес збору та розповсюдження 

документів, пов'язаних з дипломним процесом - зазначений 

у відповідній інструкції, підготовленій в інституті. 

Архівування дипломних робіт та документації, створеної  

в процесі дипломної роботи - зазначений у відповідній 

інструкції, підготовленій в архіві 
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III  Модифікація напрямків навчання   

 

1. Резолюція про зміну назви напрямку навчання, рівня освіти 

та форми навчання, результатів навчання, тривалості 

навчання та підрозділу, на напрямку навчання, приймається 

Сенатом. 

2. Зміни, спрямовані на вдосконалення навчальної програми, 

що полягають у зміні предметів, за які студент може 

набрати загалом більше 50% балів ECTS, що спричиняє 

зміну результатів навчання для даного напрямку навчання, 

- Закон від 20 липня 2018 року. 

- Закон про вищу освіту і науку 

(Законодавчий журнал 2018, п. 

1668); 

-  Постанова Міністра Вищої 

Освіти від 28 вересня 2018 р. 

(Законодавчий журнал від 28 

вересня 2018 р.) Про навчання 
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вимагає повторного затвердження Міністерство науки та 

вищої освіти після консультацій з PKA 
- Розпорядження Міністерства 

- Вищої Освіти від 14 листопада 
2018 року (Журнал законів від 28 
листопада, пункт 2218) щодо 
характеристик другого рівня 
результатів навчання для 
кваліфікацій на рівнях 6-8 

Польської рамки кваліфікацій; 

-  Положення Міністра науки і 

вищої освіти від 10 лютого 2017 

р. («Законодавчий журнал», 16 

лютого 2017 р., Пункт 279) про 

професійні звання, присвоєні 

випускникам, умови видачі та 

необхідні елементи випускних 

дипломів, сертифікатів 

аспірантури та взірець додатку 

до диплому; 

- Постанова Міністра Науки і 

вищої освіти від 25 липня 2019 р. 

(Законодавчий журнал від 2 

серпня 2019 р.) Про рівень освіти, 

що готує до професії 

- Вчителя; 

- Постанова No 4/2018 Польського 

комітету з акредитації 

13 грудня 2018 року 

III  Ліквідація спеціалізації / напрямку   

  1. Постанова про ліквідацію напрямку навчання 

приймається Сенатом, в ній вказується запланована дата 
ліквідації або припинення напрямку навчання; 

2. Постанова про ліквідацію спеціалізації приймається 

Сенатом, в ній вказується запланована дата ліквідації або 

закінчення терміну дії напрямку навчання. 

- Закон від 20 липня 2018 року, 
Закон про вищу освіту та науку 

(Законодавчий журнал 2018 року, 
пункт 1668); 

- Постанова Міністра вищої освіти 

від 28 вересня 2018 р. (Законодавчий 

журнал від 28 вересня 2018 р.) Про 

навчання 

- Розпорядження Міністра Науки та 

Вищої освіти від 14 листопада 2018 

року (Законодавчий журнал від 28 

листопада, пункт 2218) щодо 

характеристик другого рівня 

результатів навчання для 

кваліфікацій на рівнях 6-8 Польської 

рамки кваліфікацій; 

- Положення Міністра науки і вищої 

освіти від 10 лютого 2017 р. 

(«Законодавчий журнал», 16 лютого 

2017 р., Пункт 279) про професійні 

звання, присвоєні випускникам, 

умови видачі та необхідні елементи 

випускних дипломів, сертифікатів 

аспірантури та додаток до 

диплому; 

- Постанова Міністра науки і вищої 
освіти від 25 липня 2019 р. 
(Законодавчий журнал від 2 серпня 
2019 р.) Про рівень освіти, що 
готується до професії Вчитель; 

- Постанова No 4/2018 Польського 
комітету з акредитації 

13 грудня 2018 року ; 
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4.4. Набір на навчання 

Правила набору на навчання  першого та другого ступенів, 5-ти річного навчання та 

аспірантури в університеті включені в процедуру процесу управління якістю освіти 

Старопольського університету в м. Кельце. 

 

№п/п  Спосіб проведення  Супутні документи  

I  Принципи набору на навчання для першого та другого ступенів, 5-ти 

річного навчання та аспірантури, що проводяться в університеті; 

Правила набору на навчання визначаються постановою Сенату. Він 

визначає умови та процедуру набору на перший рік денної та заочної 

форми навчання на перший та другий ступінь  щодо: 

- які  мають польське громадянство та особи, які не мають 

польського громадянства, але які будуть навчатися на умовах, що 

стосуються до польських громадян відповідно до ст. 43 (2) Закону 

про вищу освіту; 

- особи, які не є громадянами Польщі. 

Вступ до аспірантури визначено Положенням про аспірантуру. 

Промоція та маркетинг освітніх послуг здійснюється Офісом 

міжнародних відносин, Управлінням кар’єри. 

Постанова Сенату No 

01/06/2018 про правила та 

порядок набору на перший 

рік навчання у навчальному 

році 2019/2020  

 

Статут Старопольської 

Школи Вищої у Кельце; 

Положення про 

аспірантуру. 

 

4.5. Процес навчання - моніторинг та оцінка 

Система управління якістю освіти у Старопольській Школі Вижщій  у Кельцях охоплює 

основні та допоміжні процеси, а також взаємні зв’язки між цими процесами, як показано на 

малюнку. 

Карта процесів, що діють у Старопольській Школі Вищій  в м. Кельце (ранішеWSETiNS 
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Моніторинг та оцінка навчального процесу в Старопольському університеті в м. Кельце 

підтримується думками кандидатів на навчання, студентів усіх факультетів, спеціальностей та 

форм навчання, а також випускників та роботодавців. 

Систематично збираються думки кандидатів на навчання щодо мотивів та передумов для 

навчання у Старопольській Школі Вищій в м. Кельце. Мотивації аналізуються за такими 

напрямками: університетський престиж, дидактична пропозиція, інфраструктура навчання, 

відносини з навколишнім середовищем, можливості для розвитку інтересів. Результати 

опитування полегшують можливість пристосування викладацької пропозиції університету до 

очікувань кандидатів, а отже, роблять університет більш конкурентоспроможним на 

регіональному освітньому ринку. 

Крім того, університет здійснює процес моніторингу дидактичних занять із застосуванням 

системи опитування. Оцінка студентами занять проводиться за такими критеріями: 

 ступінь реалізації представленої програми предмета, 

 здатність зацікавити студентів предметом, який проводить викладач, 

 здатність використовування додаткових засобів навчання, 

 використанні практичних прикладах на заняттях, 

 комунікативність, добродійність та особиста культура викладача. 

Оцінки збираються після кожного навчального року, а їх результати повідомляються 

ректору, директорам інститутів та інших підрозділів, що проводять заняття зі студентами, та 

оціненим викладачам . Результати цих досліджень враховуються при періодичній оцінці 

працівників, а керівництво університету та інституту має основу для проведення відвідувань 

аудиторій та прийняття кадрових рішень для підвищення якості занять, що проводяться зі 

студентами. Інформація про найкращих викладачів та найвищих рейтингів з точки зору якості 

освіти розповсюджується керівництвом університету. 

Випускники вважаються надзвичайно важливою групою думок щодо якості освіти, серед 

яких проводиться опитування, щоб дізнатись про сприйняття університету після закінчення 

навчання та оцінити здобуту в ньому освіту в контексті вимог ринку праці. Опитування 

охоплює такі групи питань: 

 основні причини вибору напряму навчання та спеціалізації, 

 очікування щодо розвитку загальних та спеціальних навичок університетом, пов'язаних 

із напрямком навчання, 

 оцінка набутих навичок з урахуванням очікувань та вимог роботодавців, 

 рівень емоційних зв’язків з університетом. 

Також періодично контролюється професійна доля випускників, щоб визначити їх 

професійне становище та визначальні фактори їхньої професійної кар’єри, а також дізнатись 

про їхні думки щодо якості освіти у вибраному керунку навчання та власну оцінку їхньої 

професійної кар’єри. Це опитування проводиться раз на рік за допомогою поштових анкет, що 

надсилаються випускникам університету. Адреси кореспонденції отримують із бази даних 

випускників, що ведеться університетом та Асоціацією випускників. 

Старопольська Школа Вища в м. Кельце також визнає ринок праці надзвичайно важливим 

верифікатором якості освіти, досліджуючи рівень задоволеності роботодавців підготовкою 

випускників до роботи відповідно до закінченого керунку навчання. У цьому відношенні 

здійснюється співпраця з Консультативними радами, які є підрозділом з функціями дорадчого 

та формування думок щодо відповідності освітніх програм очікуванням місцевого та 

регіонального ринку праці. Ця рада бере активну участь, серед іншого, у процесі створення 

навчальних програм та змісту освіти та визначення їх наслідків. Крім того, систематично 

проводяться співбесіди з роботодавцями, які дозволяють визначити, чи є рівень освіти 
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випускників достатньо високим, чи правильно підібрані програми для даного напрямку 

навчання, які особливості має мати випускник університету відповідати вимогам ринку праці. 

Результати проведеного дослідження розробляються, аналізуються, а потім 

представляються на університетських дидактичних нарадах. Результати цих досліджень 

використовуються для вдосконалення дидактичної пропозиції, зокрема для модифікації 

програм курсів та спеціалізацій, що реалізуються, а також для формування позитивного іміджу 

університету в ринковому середовищі.  

4.6. Перевірка результатів навчання та вдосконалення освітніх програм 

Процес перевірки результатів навчання (перевірка досягнення передбачуваних результатів 

навчання) включає заходи, пов'язані з перевіркою передбачуваних результатів навчання 

академічними викладачами (оцінка студентів та аспірантів), перевірка результатів навчання, 

отриманих як результат стажування студентів, перевірка остаточних результатів навчання 

(дипломний процес), моніторинг професійної кар’єри випускників на ринку праці та перевірка 

передбачуваних результатів навчання за участю зовнішніх зацікавлених сторін (майбутніх 

роботодавців та потенційних роботодавців випускників Старопольської Школи Вищої  

у м. Кельце, представників Свентокшиських інститутів ринку праці, випускники). 

 

№п/п  Спосіб проведення  Супутні документи  

I  Перевірка результатів навчання проводиться на різних 

етапах навчання: 

а) частковими зарахуванням (зарахуванні за всі форми 

занять з окремих предметів), 

б) перевірка результатів навчання, отриманих під час 

навчання, 

в) перевірка результатів навчання, передбачених  

в освітній програмі, шляхом дипломного семінару та 

підготовки дипломної роботи, а також під час іспиту на 

диплом, 

г) перевірка результатів навчання під час вивчення 

професійної кар’єри випускників. 

Знання, навички та соціальні компетенції підлягають 

перевірці. 

 Закон від 20 липня 2018 року. 

        Закон про вищу освіту і науку 

(Journal of Laws 2018, п. 1668);  

 Розпорядження Міністра науки і вищої 

освіти від 28 

 вересня 2018 року (Журнал законів від 

28 вересня 2018 року) про навчання; 

 Розпорядження Ьіністра науки і 

вищої освітиo від 14 листопада 2018 ( 

Журнал законів. від 28 листопада, 

pпозю. 2218) щодо характеристик 

другого рівня результатів навчання 

для кваліфікацій на рівнях 6-8 

Польської рамки кваліфікацій  

 Постанова Міністра науки і вищої 

освіти від 10 лютого 2017 р. 
(«Законодавчий журнал», 16 лютого 
2017 р., Пункт 279) про 

      професійні звання, присвоєні 

випускникам навчальних закладів, 

умови видачі та необхідні елементи 

випускних дипломів, сертифікати 

аспірантури та зразок додатка 

 Постанова Міністра науки і вищої 

освіти від 25 липня 2019 р. 

(Законодавчий журнал від 2 серпня 

2019 р.) Про рівень освіти, що 

готується до професії Вчителя; 

  Постанова № 4/2018 Польського 

комітету з акредитації від 13 грудня 

2018 року; 
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II  Результати навчання є основою для визначення обсягу 

навчального змісту, їх розташування в предметах,  

а також послідовності предметів у плані навчання. 

Опис результатів навчання подається дескриптором, який 

розуміється як загальне твердження, що визначає 

передбачувані результати навчання. 

Результати навчання визначаються в галузі знань, умінь та 

соціальних компетентностей. 

 

Опис передбачуваних результатів навчання для керунку 

навчання, 

рівень та профіль освіти враховує результати навчання, 

відповідні  до керунку навчання, рівню та профілю 

освіти. 

Напрямні ефекти  навчання повинні бути визначені таким 

чином, щоб можна було констатувати, чи були вони 

досягнуті студентом та випускником. 

Результати навчання формулюються у формі 

спрямованих результатів навчання. Їх деталі можна 

знайти в програмах. Результати навчання повинні бути 

детальними, конкретними, вимірюваними та пов'язаними 

з польською системою кваліфікацій, а також вичерпувати 

передбачувані цілі освіти. 

 

III  Правила оцінювання студентів регулюються 

Положенням про навчання, де описуються вимоги до 

предметів, що закінчуються іспитом, отримання заліку за 

вправи з предметів, що закінчуються іспитом, та 

отримання заліку за предмети, які не закінчуються 

іспитом. 

Методи перевірки результатів навчання, передбачених  

з окремих предметів, зазначені в програмі, затвердженій  

з планами навчання Радою факультету. У навчальній 

програмі вказуються методи перевірки ефектів  

з урахуванням відповідності методу перевірки   

у зазначеному змісту. 

Метод перевірки результатів навчання, отриманих під час 

навчання, зазначений у Положенні про практику. 

Перевірка результатів навчання в дипломному процесі 

регламентується положеннями про навчання та 

положеннями про екзамен на диплом. Система 

верифікації кінцевих результатів включає контроль  

і нагляд за процесом отримання диплому, а також 

дослідження професійної кар'єри випускників 

  

IV  Студентські роботи: підсумкові та екзаменаційні роботи, 

проектні  роботи та інші матеріали, що підтверджують 

результати навчання, отримані студентом і передбачені в 

навчальній програмі, архівуються протягом одного року з 

моменту їх завершення для проведення періодичних 

оглядів та аналізів. 

V  Викладачі, що проводять заняття, відповідають за оцінку 

ступеня досягнення результатів навчання. 

Оцінка роботи студента повинна відображати рівень 

оволодіння конкретними знаннями, вміннями або 

оцінювати конкретне ставлення. 
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VI  Опис результатів навчання опублікований на веб-сайті 

університету та доступний для претендентів на навчання 

у формі друкованих рекламних матеріалів. 

Опис методу перевірки результатів навчання викладачі 

представляють під час першого заняття. 

Студент має право бути проінформованим про свої 

досягнення під час занять та обґрунтувати детальне 

оцінювання. 

  

4.7. Оцінка та якісна мотивація викладацького складу 

№п/п  Спосіб проведення  Супутні документи  

I.  Періодична оцінка академічного викладача проводиться відповідно до 

обсягу його / її обов'язків. 
 Закон від 27 липня 2005 

р., Закон про Вищу 
Освіту; 

 Правила виплати 
заробітної платні у 

Старопольській Школі 

Вищій м.Кельце; 

  Положення про оцінку 
академічних викладачів 

СтШВ; 

  Постанова Сенату № 
27 листопада 2003 р .; 

 Постанова Сенату № 
39 від 25 вересня 2007 
року про призначення 
комітету на період 
оцінки академіцьних 
викладачів;  

 Постанова Сенату 
№ 20 вересня 2009 р. 
Про надання якісті 
освіти; Постанова 
Сенату № 78 від 23 

вересня 2011 р 

 Положення про 

проведення 

оцінювання 

академічних 

викладачів; 

II.   

Оцінка повинна враховувати ступінь, в якому академіцькому викладачу 

надаються належні умови для своєчасного виконання своїх обов'язків. 

III.  Оцінка дидактичної діяльності враховує: 

а) рівень та актуальність навчального змісту, 

б) надійність у виконанні педагогічних обов'язків, 

в) здатність встановлювати контакт зі студентами, 

г) творча участь у розробці нових навчальних програм, програм та змісту 

нових предметів, будівництві нових лабораторних робочих місць, 

комп’ютерних програм, інформаційних систем для дидактики 

iтп.,  

д) дидактичні публікації (академічні підручники та сценарії, статті та 

статті з педагогічним змістом), 

f) догляд за студентами, які проходять індивідуальний курс навчання, 

g) результати опитування студентів, 

з) результати госпіталізації дидактичних занять. 

IV.  При оцінці дидактичної діяльності академічного викладача, на посаді 

аспіранта чи доцента, професора враховуються також результати 

навчання викладачів. 

V.  Оцінка наукової діяльності враховує: 

а) просування докторської або професорської дисертації, 

б) опубліковані наукові праці, включаючи дисертації, монографії, книги 

та розділи, 

в) неопубліковані результати досліджень, отримані в результаті участі в 

дослідницьких групах, представлені у формі компактних звітів, 

г) доповіді на симпозіумах, конгресах, конференціях та семінарах, 

д) наукові дослідження на замовлення науково-економічних установ 

(звіти, висновки експертів, прогнози, плани експериментальних 

досліджень, системи ІТ, комп’ютерні програми тощо), 

е) рецензії докторських та професорських дисертацій, 

є) рецензія наукових книг, статей, статей та дослідницьких проектів. 

VI.  При оцінці наукової діяльності академічного викладача враховується 

рівень та пізнавальна цінність досліджень, публікацій та презентацій; 

також враховується ранг конгресів, конференцій та симпозіумів, в яких 

брав участь оцінюваний учасник, а також ранг і діапазон журналів та 

інших видавництв, в яких публікувались його / її роботи. 
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VII.  При оцінці наукової діяльності академіцького викладача також 

враховуються його творчі професійні роботи, зокрема: 

а) архітектурні та містобудівні проекти та реалізації, конструкції або 

технології, що є результатом наукових робіт, впровадження нових 

конструкцій або технологій та оптимізація існуючих, 

б) розробка промислових процесів та методів їх дослідження та оцінки, 

в) розповсюдження результатів наукових досліджень та творчих 

професійних робіт, 

г) патенти. 

VIII. При оцінці діяльності в галузі викладання, досліджень 

дослідницьке та університетське життя беруться до уваги: 

а) виконуючи функції одноосібних органів, 

б) виконуючи функції члена колективних органів, 

в) виконання управлінських функцій в організаційних підрозділах 

університету чи факультету або в інших 

організаційні підрозділи факультетів університетів, 

г) виконання інших управлінських функцій (наприклад, у комітетах, 

радах), 

д) участь у роботі комітетів, рад та інших колективних органів, 

створених в університеті чи на факультеті. 

 

IX.  У разі оцінки академічного викладача, який виконує управлінську 

функцію, враховуються також досягнення керованого ним 

організаційного підрозділу чи команди, вміння співпрацювати  

з підлеглими та інші управлінські якості..  

X.  Комісії з оцінки академічних викладачів можуть додатково встановити 

інші критерії оцінки, пов'язані з характером спеціалізації, яку 

представляє оцінювана особа. 

XI.  Оцінка академічного викладача враховує нагороди та відзнаки, отримані 

ним за досягнення в університеті та поза ним. 

Оцінка академічного викладача також враховує його діяльність у галузі: 

а) організація симпозіумів, конгресів, конференцій, семінарів та інших 

наукових зустрічей, 

б) редагування науково-технічних журналів, 

в) участь у роботі міжнародних, зарубіжних або вітчизняних науково-

технічних організацій, також у тих випадках, коли зазначена діяльність 

здійснюється за межами університету. 

  

4.8. Управління інфраструктурою, яка визначає якість освіти 

За забезпечення та підтримку інфраструктури, що підтримує навчальний процес  

у Старопольській Школі Вищій м.Кельце відповідальність несуть університетські органи. 

Планування ресурсів здійснюється на стадії бюджетного планування. Більше того, у кожному 

випадку працівник повідомляє про необхідність придбання чи заміни обладнання до  Канцлера. 

Роботи з прибирання та обслуговування в університеті виконують наймані працівники. 

Канцлер контролює виконану роботу. 

Раз на рік проводиться огляд, який включає заходи, пов’язані з верифікацією навчальної 

інфраструктури, забезпеченням доступу до комп’ютерної мережі в приміщеннях університету, 

а також наглядом та обслуговуванням мережі, а також моніторингом наявності літератури, 

рекомендованої в програми навчальних модулів. 
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4.9. Оцінка та вдосконалення системи забезпечення якості освіти 

Оцінка та вдосконалення системи управління якістю включає заходи, пов’язані з оглядом 

менеджменту, перевірки задоволеності студентів та аспірантів роботою академічних викладачів 

та роботою деканату - один раз на рік, перевірку їх задоволеності навчанням та вдосконаленням 

система управління якістю освіти. Покращення результатів навчання та пристосування їх до 

потреб ринку праці здійснюється за участю зовнішніх та внутрішніх зацікавлених сторін. 

Вдосконалення системи управління якістю включає також зміни та видання внутрішніх 

нормативних актів. Інформація про функціонування системи також отримується із звітів 

зовнішнього контролю, що проводяться в університеті. Процеси контролювання відбуваються 

постійно. Результати моніторингу процесів готуються власниками процесів раз на рік  

і представляються керівництву університету, вони є частиною матеріалів, обговорених під час 

огляду системи. 

Один раз в навчальному році проводиться огляд управління системою забезпечення якості 

освіти. Після кожного огляду готується звіт про ефективність системи з рекомендаціями та 

пропозиціями щодо вдосконалення. Звіт затверджується ректором університету.  

4.10.Принципи моніторингу та розповсюдження інформації про діяльність, спрямовану на 

підвищення якості освіти 

Результати аналізу та оцінки якості освіти у Старопольській Школі Вищій в м. Кельце 

представлені у щорічних звітах та передані ректору та директорам Інституту, а також на 

регулярних конференціях та дидактичних семінарах, та веб-сайті університету.    

  
 

Адміністративна 

одиниця 

Старопольська Школа Вища в м. Кельце 

Адреса Кельце, вул. Понурого Півника 49 

 

Підготовка 

Університетська команда з якості освіти. Повноважний 

представник з управління якістю освіти 

Підпис  

Дата розробки 1.10.2019 рік 

 

Затверджено 
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Додаток nr 1.  

Завдання учасників процедур забезпечення якості освіти 

Функція/Посада  
Завдання в межах процедури Коментарі 

Сенат 

університету 

 визначає правила прийому на навчання 1-го та 2-го 
ступеня, 5-ти річного навчання; 

 Затверджує результати навчання, навчальні програми 

для окремих галузей навчання. 

у формі резолюцій 

Сенату 

Ректор  видає розпорядження, що визначають принципи 

впровадження та моніторинг якості навчального 

процесу; 

  розглядати апеляції на рішення декана щодо не 

допущення до навчання та з інших питань; 

  призначає Комісію з оцінювання викладачів 

академіцьких 

  

 

Рада інституту 

 дає висновки щодо освітніх програм для окремих 

напрямків навчання 

  

Деканат   приймає та контролює правильність оформлення 

набору документації кандидатів на навчання; 

  веде документацію курсу навчання; 

 Готує та оприлюднює списки студентів, яких прийняли 

та не прийняли на навчання; 

  

Директор 

Інституту 

 координує розробку навчальних програм до їх 
затвердження; 

 Призначає відбіркову комісію для проведення 

кваліфікації кандидатів на другий ступінь навчання; 

  вирішує, приймати чи ні кандидатів на навчання 1-го 

та 2-го ступенів; 

 контролює виконання навчального процесу; 

 призначає екзаменаційні комісії; 

  складає графік відвідувань академічних викладачів; 

 - проводить госпіталізацію академічних викладачів 

(або призначає особу, яка госпіталізує від їх імені) та 
документи у вигляді звітів про госпітацію; 

  розробляє навчальні навантаження для кожного 

академічного викладача; 

 
На підставі 

документів 

прийняття на 

навчання та 

резолюції Сенату, а 

також результати 

процедури набору 

кандидатів на 

навчання другого 

ступеню. 

 

Академічний 

викладач 

  розробляє та представляє програму (Силабуси) з 

окремих предметів Раді Інституту; 

  розробляє питання, які є основою дипломних іспитів; 

  проводить дидактичний процес відповідно до 

розроблених навчальних планів; 

  контролює виконання навчальної програми з 

предмета; 

  постійно перевіряє наслідки освіти студентів;  

контролює та оцінює виконання студентами 

дипломних робіт (у функції наукового керівника); 

 переглядає та оцінює тези (як рецензент); 

  опікується науковим розвитком студентів та роботою 

наукових клубів (як керівник клубу). 
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Функція/Посада  
Завдання в межах процедури Коментарі 

Координатор 

практики 

 здійснює нагляд за  здійсненням практики; 

  приймає рішення про завершення практики або ні; 

На основі програм 

стажування. 

Бюро Кар'єри  проводить просування та маркетинг освітніх послуг; 

  організовує та проводить опитування для роботодавців 

з метою оцінки наслідків освіти студентів та освітніх 

потреб ринку праці; 

  

 

Команда з якості 

освіти 

 контролює разом з директором інституту виконання 
навчального процесу; 

  вивчає структуру екзаменаційних оцінок з випадково 
обраних предметів; 

  аналізує результати опитувань (щодо: якості роботи 

академічних викладачів, задоволеність випускників 

університету та опитування, організовані для 
роботодавців); 

 формулює діяльність, спрямовану на вдосконалення 
навчального процесу; 

 контролює процес оснащення навчальних лабораторій 

та бібліотек ресурсами для здійснення навчального 

процесу; 

  

 

Комісія 

екзаменаторів 

  розробляє іспитові питання на основі проведеного 

навчання на відповідних керунках ; 

  організовує та проводить дипломні іспити, 

  складає звіт про екзамен на диплом; 

Відповідно до 

регламенту 

дипломних 

іспитів 

Комісія з оцінки 

академічних 

викладачів 

 проводить процес оцінювання академічних викладачів; Відповідно до 

Розпорядження 

Ректора про оцінку 

викладачів 

академічних 

дисциплін 

Працівники 

бібліотеки 

  розроблюють перелік публікацій, що сприяють 

розширенню знань студентами; 

  задовольняють потреби в наукових публікаціях; 

  

 

Навчально-

планувальний 

відділ 

 організовує та проводить опитування щодо 

задоволеності випускників університету, 

  планує розклад занять, розміщює його в ІТ-системі 

університету. 
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Додаток nr 2.  

  

 Таблиця змін до Системи Забезпечення Якості Внутрішньої Освіти 

Номер 

зміни 

 

Розділ / пункт процедури та 

зміна опису / сторінки 

Дата  Підпис  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

  


