КІЛЬКІСНІ
ПОКАЗНИКИ
КОНКУРСУ ДО
ГАЛУЗЕВИХ
ЕКСПЕРТНИХ РАД

• Запланований склад ГЕР
• Всього - 338 осіб
• НПП
• Здобувачі освіти
• Роботодавців

- 280 осіб
- 28 осіб
- 30 осіб

• Подали заявки - 967 осіб
• НПП
• Здобувачі освіти
• Роботодавців

- 888 осіб
- 63 осіб
- 16 осіб

Сформований склад ГЕР
Були відібрані

Всього - 251 особа
З них:
НПП
- 226 осіб
Роботодавці
- 7 осіб
Здобувачі освіти - 18 осіб

Потрібно дообрати

• Всього - 81 осіб
• З них:
• НПП
- 54 осіб
• Роботодавці
- 16 осіб
• Здобувачі освіти - 63 осіб

Функції галузевих експертних рад

 готують експертний висновок щодо можливості акредитації освітньої програми і
подають;
 готують пропозиції щодо вдосконалення вимог до системи забезпечення якості вищої
освіти, критеріїв оцінки якості освітніх програм та освітньої діяльності закладів
вищої освіти і подають їх на розгляд Національному агентству;



беруть

участь

у

погодженні

стандартів

вищої

освіти

у

порядку,

встановленому Національним агентством, формують пропозиції щодо вдосконалення
стандартів вищої освіти за відповідною галуззю знань і подають їх на розгляд Науково-

методичній раді центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 забезпечують взаємодію Національного агентства з представниками закладів вищої освіти,
організацій та об’єднань роботодавців, професійних асоціацій, національного об’єднання

студентів, інших стейкхолдерів з питань, віднесених до їх компетенції;
 беруть участь у проведенні досліджень з питань якості вищої освіти та освітньої діяльності;
 розробляють рекомендації для закладів вищої освіти щодо вдосконалення якості освітніх
програм в межах відповідних галузей;

 беруть участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, інших
заходів з питань забезпечення якості вищої освіти, які проводяться
Національним агентством;
беруть участь у підготовці доповіді про якість вищої освіти в Україні, звіту

про діяльність Національного агентства;
 мають право залучати до своєї діяльності міжнародних експертів;
здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством,
Статутом Національного агентства, цим Положенням та іншими
нормативними актами.

