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Савета БДУ
"Аб выніках дзяржаўнай акрэдытацыі
па новых спецыяльнасцях і
інспекцыйнага аўдыту Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта"
Дзяржаўная акрэдытацыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта новых
спецыяльнасцей праходзіла ў перыяд з 30 сакавіка па 3 красавіка 2015 года ў
адпаведнасці з загадам Дэпартамента кантролю якасці адукацыі Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь. Інспекцыйны аўдыт на пацвярджэнне
адпаведнасці сістэмы менеджменту якасці БДУ патрабаванням міжнародных
стандартаў ІСО 9001 быў праведзены камандай па аўдыце БелДІСС з 28 па 29
красавіка 2015 г.
У Заключэнні, падрыхтаваным камісіяй па дзяржаўнай акрэдытацыі, і ў
Справаздачы па аўдыце адзначаецца, што ў цэлым дзейнасць універсітэта ў
галіне адміністрацыйнага кіравання і арганізацыі ўзаемадзеяння структурных
падраздзяленняў прызнана здавальняючай.
Адукацыйны працэс цалкам забяспечаны вучэбна-плануючай і
вучэбна-праграмнай дакументацыяй для акрэдытацыяй спецыяльнасцей.
Арганізацыя адукацыйнага працэсу і яго навукова-метадычнае забеспячэнне
адпавядаюць нарматыўным прававым aктам Рэспублікі Беларусь у сферы
адукацыі. Вынікі комплексных кантрольных работ сведчаць аб дастаткова
высокім узроўні падрыхтоўкі.
Універсітэт мае кадравы патэнцыял, здольны забяспечыць якасную
падрыхтоўку спецыялістаў і высокі ўзровень навуковых даследаванняў і
навукова-інавацыйнай дзейнасці. Сярод штатных выкладчыкаў 52,4% маюць
вучоныя званні і ступені. Разам з тым на кафедры супрацьпаветранай
абароны (якая выпускае спецыялістаў па спецыяльнасці «прыкладная
крыптаграфія») адсутнічаюць выкладчыкі, якія маюць вучоныя ступені і
званні.

Для ажыццяўлення адукацыйнага працэсу па акрэдытуемых
спецыяльнасцях
рэсурсавае
забеспячэнне
(матэрыяльна-тэхнічнае,
інфармацыйнае і бібліятэчная) адпавядае ўстаноўленым патрабаванням.
Выкананыя нормы па ахове здароўя і бяспекі жыцця навучэнцаў.
Разам з тым камісія па акрэдытацыі і каманда па аўдыце рэкамендавалі
для далейшага ўдасканалення дзейнасці ўніверсітэта і павышэння якасці
падрыхтоўкі спецыялістаў прыняць меры па аптымізацыі сістэмы яго
кіравання, павышэнні кваліфікацыі супрацоўнікаў, працягванні работы па
ўдасканаленні вучэбна-плануючай і вучэбна-праграмнай дакументацыі ў
адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйных стандартаў новага пакалення.
У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ ВЫPАШЫЎ:
1. Прыняць да ведама інфармацыю аб выніках акрэдытацыі і
інспекцыйнага аўдыту ў БДУ.
2. Зацвердзіць План мерапрыемстваў па ліквідацыі заўваг і рэалізацыі
рэкамендацый камісіі па акрэдытацыі і каманды па інспекцыйным
аўдыце.
3. Дэканаў
факультэтаў,
дырэктару
Інстытута
журналістыкі,
Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя, кіраўнікам
іншых структурных падраздзяленняў правесці абмеркаванне вынікаў
акрэдытацыі і інспекцыйнага аўдыту і выпрацаваць планы
мерапрыемстваў па рэалізацыі прапаноў і заўваг.
Тэрмін выканання: да 1 чэрвеня 2015 г.
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