ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова
Якість освіти – наша спільна справа.
Забезпечення високої якості освіти – справа честі кожного з нас.
Головною метою діяльності академії є впровадження та дотримування високих стандартів
вищої освіти: не тільки забезпечення установ, підприємств, організацій кваліфікованими фахівцями
сфери зв’язку та інформатизації, що відповідають сучасним вимогам ринку технологій, а й
усебічний розвиток особистостей, спроможних бути успішними.
Діяльність ОНАЗ ім. О.С. Попова та її політика у сфері якості ґрунтуються на чотирьох
принципах, визначених ESG у EHEA:
 ОНАЗ ім. О.С. Попова несе первинну відповідальність за якість пропонованих освітніх
послуг;
 забезпечення якості здійснюється відповідно до узгоджених програм;
 неухильне дотримування стандартів якості сприяє розвитку освітньої культури;
 забезпечення якості враховує вимоги та очікування студентів, стейкхолдерів та суспільства
в цілому.
Керівництво ОНАЗ ім. О.С. Попова визначило основні напрями політики у сфері управління
якістю, а саме:
1. Відповідальність керівників усіх рівнів за виконання стратегічних планів розвитку академії;
2. Розвиток ОНАЗ ім. О.С. Попова на основі:
 заснування нових та осучасненні наявних наукових шкіл;
 спрямованість освітнього процесу на практичну діяльність;
 участь у програмах студентської та викладацької мобільності: «Неперервна мовна освіта»
та «Подвійні дипломи»;
 залучення до проектів інноваційного розвитку сфери зв’язку та інформатизації;
 інтеграції освітнього процесу й наукових досліджень та розробок;
 зміцнення зв’язків у системі національної, європейської освіти та міжнародної співпраці;
 виявлення талановитої молоді, її підтримки, організації стажування та підвищення
кваліфікації в рамках міжнародних програм обміну.
3. Досягнення високого рівня якості підготовки здобувачів на основі:
 формування академічних, соціально-особистісних та професійних компетенцій, зокрема у
сфері інноваційної діяльності й розширення можливостей для самоосвіти;
 постійного вдосконалення освітніх процесів, урахування цілей та вимог усіх зацікавлених у
діяльності академії сторін;
 єдності процесів освіти, досліджень та інновацій;
 організації багаторівневої підготовки та створення умов для належного організаційного й
методичного забезпечення самостійної роботи студентів;
 удосконалення матеріальної бази, забезпечення необхідними ресурсами основних і
допоміжних процесів діяльності академії;
 заохочення до творчої активності співробітників;
 створення умов для професійного розвитку працівників, дотримання норм педагогічної
етики, академічної доброчесності, поважання гідності, прав та законних інтересів усіх учасників
освітнього процесу;
 протидії академічному шахрайству (плагіату), запобігання появам зловживання;
4. Чітка регламентація повноважень і відповідальності працівників академії на всіх рівнях
управління відповідно до принципів вимогливості й демократичного стилю управління.
Реалізація основних напрямів Політики забезпечить ОНАЗ ім. О.С. Попова першість у сфері
освітніх послуг і науково-технічної інформації. Постійний моніторинг якості освіти сприятиме тому,
що Політика у сфері якості втілюється в життя, а нормативні вимоги до освітньої послуги
виконуються.
Стратегічна мета нашого навчального закладу у сфері якості – підтримування довіри до
академії, до обсягу здобутих знань та навичок на різних рівнях підготовки, а також формування
таких компетенцій, які відповідають сучасним вимогам та здатні до саморозвитку на майбутнє.
Відповідальність за реалізацію цієї Політики несе особисто ректор академії. Участь у
реалізації Політики беруть усі співробітники ОНАЗ ім. О.С. Попова в межах своєї відповідальності,
до її впровадження та підтримування залучаються як внутрішні, так і зовнішні стейкхолдери на
кожному рівні освіти.
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