
ЗАУВАЖЕННЯ

до звіту про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Відповідно до пункту 16 розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за № 880/33851, ознайомившись із звітом думку
експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Назва ЗВО Державний університет "Одеська політехніка"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 50831

Назва ОП Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

заклад вищої освіти надає мотивовані зауваження до нього:

ЗВО висловлює глибоку повагу та вдячність за проведений аналіз та високу оцінку наших зусиль по суті процесу
акредитації ОНП. Ми цінуємо високий професіоналізм, принциповість та конструктивність всіх його учасників.
Погоджуючись із рекомендаціями ЕГ, вважаємо за необхідне надати пояснення з приводу окремих з них та
аргументувати наші позиції. Критерій 1. 1. Існує певна обмеженість щодо активного публічного обговорення даної
ОНП з боку випускників й потреба у розширенні залученого до цього процесу кола роботодавців. Щодо означеного
зауваження, слід зазначити, що: 1) При активному публічному обговоренні ОНП «Економіка» в Університеті задіяно
100% випускників (єдина випускниця цієї ОНП Мацко Н.Г. отримала статус «випускниця» в 2020р. та відразу
прийняла участь у розробці проєкту ОНП «Економіка» на 2021р.
https://opu.ua/sites/default/files/files/opscans/proj/051-0_2021_onp_ekonomika_d_fil.pdf, що також підтверджено у
звіті ЕГ на стор. 5. 2) Залучення до цього процесу кола роботодавців відбувається на постійній основі шляхом
використання інформаційних ресурсів університету (https://opu.ua/quality/stakeholders), та оформлюється
відповідним чином
(https://opu.ua/sites/default/files/files/opscans/materialy_obgovorennya_proyektu_onp_np_phd_051_2020_.pdf)

Додатки:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Відповіді на звіт ЕГ 051.pdf 2eHMvBGYMEB0LMFz1jGSEiOjqCjyyYusXoIZubfBd
Rw=

***

Шляхом підписання цих зауважень запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

https://naqa.gov.ua/
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