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Савета БДУ
“Аб выніках дзяржаўнай акрэдытацыі
па новых спецыяльнасцях і рэсертыфікацыйнага аўдыту
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта”
Дзяржаўнага акрэдытацыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
новых спецыяльнасцяў праходзіла ў перыяд з 22 па 29 сакавіка 2016 года ў
адпаведнасці з загадам Дэпартамента кантролю якасці адукацыі
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Рэсертыфікацыйны аўдыт на
пацвярджэнне адпаведнасці сістэмы менеджмента якасці БДУ
патрабаванням міжнародных стандартаў ISO 9001 быў праведзены
камандай па аўдыце БелГІСС 19 красавіка 2016 г.
У ходзе дзяржаўнай акрэдытацыі былі вывучаны матэрыялы
самакантролю,
стан
вучэбна-матэрыяльнага,
інфармацыйнага
і
бібліятэчнага забеспячэння і сацыяльна-бытавыя ўмовы, пытанні
арганізацыі адукацыйнага працэсу і яго навукова-метадычнае забеспячэнне
па акрэдытуемых спецыяльнасцях, кадравыя рэсурсы. Прааналізаваныя
вучэбна-праграмная і ўлікова-метадычная дакументацыя, вынікі цякучай
атэстацыі студэнтаў, праведзеныя: ананімнае анкетаванне студэнтаў і
выкладчыкаў; комплексныя кантрольныя работы па 10 спецыяльнасцях
першай ступені атрымання вышэйшай адукацыі.
У Заключэнні, падрыхтаваным камісіяй па дзяржаўнай акрэдытацыі, і
ў Справаздачы па аўдыце адзначаецца, што ў цэлым, дзейнасць універсітэта
ў вобласці адміністрацыйнага кіравання і арганізацыі ўзаемадзеяння
структурных падраздзяленняў прызнана здавальняючай.
Адукацыйны працэс цалкам забяспечаны вучэбна-плануючай і
вучэбна-праграмнай дакументацыяй для акрэдытуемых спецыяльнасцяў.
Арганізацыя адукацыйнага працэса і яго навукова-метадычнае забеспячэнне
адпавядаюць нарматыўным прававым актам Рэспублікі Беларусь у сферы
адукацыі. Вынікі комплексных кантрольных работ сведчаць пра добры
ўзровень падрыхтоўкі.

Універсітэт мае кадравы патэнцыял, здольны забяспечыць якасную
падрыхтоўку спецыялістаў і высокі ўзровень навуковых даследаванняў і
навукова-інавацыйнай дзейнасці.
Для ажыццяўлення адукацыйнага працэсу па акрэдытуемых
спецыяльнасцях
рэсурснае
забеспячэнне
(матэрыяльна-тэхнічнае,
інфармацыйнае і бібліятэчнае) адпавядае усталяваным патрабаванням.
Выконваюцца нормы па ахове здароўя і бяспекі жыцця навучэнцаў.
У анкетаванні прынялі ўдзел усе студэнты 3 курса першай ступені і
студэнты магістратуры акрэдытуемых спецыяльнасцяў. Усе студэнты, што
прынялі ўдзел у анкетаванні, у цэлым задаволены ўзроўнем прафесійнай
падрыхтоўкі па абранай спецыяльнасці, умовамі навучання, планаваннем
заняткаў, забяспечанасцю падручнікамі і інфармацыйнымі матэрыяламі для
засваення спецыяльнасці. Вынікі анкетавання паказалі, што 24% студэнтаў
не ўдзельнічаюць у навуковай, творчай працы БДУ, 22% - у грамадскім
жыцці Універсітэта.
Разам з тым, камісія па атэстацыі і каманда па аўдыце пазначылі
асобныя праблемныя вобласці, што патрабуюць правядзення карэктуючых
дзеяняў (павышэнне кваліфікацыі прафесарска-выкладчыцкага складу,
парадак падбора выкладчыкаў, што працуюць на ўмовах штатнага
сумяшчальніцтва,
распрацоўка
вучэбна-праграмнай
дакументацыі,
арганізацыя заліковай сесіі, арганізацыя курсавога праектавання і інш.). Для
далейшага ўдасканалення дзейнасці ўніверсітэта і павышэння якасці
падрыхтоўкі спецыялістаў было рэкамендавана прыняць меры па
павышэнні кваліфікацыі супрацоўнікаў, удасканаленні кадравага
забеспячэння, вучэбна-плануючай і вучэбна-праграмнай дакументацыі ў
адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйных стандартаў новага пакалення,
арганізацыі адукацыйнага працэсу, унясенню зменаў у дакументацыю СМК
у адпаведнасці з новым стандартам ISO 9001-2015.
У сувязі з вышэйвыкладзеным Савет БДУ ВЫРАШЫЎ:
1. Прыняць да ўвагі інфармацыю пра вынікі акрэдытацыі і
рэсертыфікацыйнага аўдыту ў БДУ.
2. Зацвердзіць план мерапрыемстваў па выпраўленні заўваг і рэалізацыі
рэкамендацый камісіі па акрэдытацыі і каманды экспертаў-аўдытараў
БелГІСС па рэсертыфікацыйным аўдыце.
3. Дэканам факультэтаў, дырэктарам адукацыйных інстытутаў,
кіраўнікам
іншых
структурных
падраздзяленняў
правесці
абмеркаванне вынікаў акрэдытацыі і інспекцыйнага аўдыту і
выпрацаваць планы мерапрыемстваў па рэалізацыі прапаноў і заўваг.
Тэрмін выканання: да 15 мая 2016 г.

4. Распрацаваць план мерапрыемстваў па пераходзе на СТБ 9001-2015
Адказны: прадстаўнік кіраўніцтва па якасці.
Тэрмін выканання: да 20 мая 2016 г.
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