АҚПАРАТ
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Болон
процесі және академиялық ұтқырлық орталығы 2020 жылғы сәуірдің 10 күні
кері байланыстағы интерактивті форматпен Microsoft Teams платформасында
«ЖОО БББ Реестрі» АЖ-не енгізу мақсатында білім беру
бағдарламаларының паспорттарына сараптама жасау» тақырыбында
видео-семинар өткізді.
Семинарға жоғары оқу орындарымен қатар, экономиканың әртүрлі
салаларының аккредитациядан өткен Ассоцияциялары ұсынған 60, өткен
жылы табысты жұмыс атқарған 15 сарапшы, сонымен қатар ЕСУВОПлатонус өкілдері қатысты.
Семинарды ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім
департаменті директорының орынбасары Б.М.Нарбекова кіріспе сөз сөйлеп
ашты.
Семинар барысында «Білім бағдарламалары сараптамасының
әдіснамасы» (Г.С.Джарасова, БПжАҰО директорының орынбасары),
«esuvo.platonus.kz базасындағы Реестрге тіркеу мақсатында ББ
паспорттарына сараптама жасау» (А.А.Мұхатаев, Astana IT University СД
департаментінің директоры, ББ сарапшысы), «Білім бағдарламаларына
сараптама жасау процедурасының техникалық аспектілері және ЖОО
әзірлеген білім бағдарламаларына талдау» (А.К.Мұстафина, ХАТУ АС
жөніндегі департамент директоры, ББ сарапшысы), (ЖОО әзірлеген білім
бағдарламаларында жиі кездесетін қателіктер» (Д.Ә.Әміржанова,
Қ.Сәтбаев ат Екібастұз ИТУ ОӘЖ жөніндегі проректоры, ББ сарапшысы)
және «Білім бағдарламаларына сараптама жасау тәжірибесі»
(В.В.Юрченко, ҚарМТУ каф. меңгерушісі, ББ сарапшысы) тақырыптарында
баяндама жасалды.
Семинар соңында қатысушылардың сұрақтарына толықтай жауап
беріліп, пікір алмасылды.
Семинар материалдарымен келесі сілтеме бойынша танысуға болады.
«Жоғары және жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру бағдарламаларының тізілімі»
АЖ сүйемелдеу» жобалық тобы

ИНФОРМАЦИЯ
Центром Болонского процесса и академической мобильности МОН РК 10
апреля 2020 года в интерактивном формате на платформе Microsoft Teams был
проведен обучающий семинар для экспертов образовательных программ на тему
«Экспертиза паспортов образовательных программ с целью включения
в ИС «Реестр ОП ВПО».
На семинаре приняли участие 60 экспертов, представленные вузами и
аккредитованными Ассоцияциями работников различных отраслей экономики
страны, 15 экспертов по отдельным направлениям подготовки кадров, успешно
работавщих за прошлый год и представители ЕСУВО-Платонус.
На семинаре с приветственным словом выступила заместитель директора
Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Нарбекова Б.М.
На семинаре заслушаны доклады на тему «Методология экспертизы
образовательных программ» (Г.С.Джарасова, зам. директора ЦБПиАМ),
«О проведении экспертизы паспортов ОП для включения в Реестр на
базе esuvo.platonus.kz» (А.А.Мухатаев, директор Департамента СР Astana IT
University, эксперт ОП), «О технических аспектах процедуры экспертизы
ОП и анализ разработанных образовательных программ вузами»
(А.К.Мустафина, директор Департамента по АВ МУИТ, эксперт ОП),
«Основные недостатки, выявленные при экспертизе ОП, разработанные
вузами» (Д.А.Амиржанова, проректор по УМР Екибастузского ИТИ им.
К.Сатпаева,
эксперт
ОП)
и
«Опыт
проведения
экспертизы
образовательных программ» (В.В.Юрченко, зав. каф. КарГТУ, эксперт
ОП).
В завершении семинара состоялся обмен мнениями и предоставлены
подробные ответы на вопросы присутствовавших.
С материалами семинара можно ознакомиться по ссылке.
Проектная группа «Сопровождение
ИС «Реестр образовательных программ
высшего и послевузовского образования»

