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І - тарау - Испания үлгісін зерделеу
1-Бөлім: Жоғары білім берудің ұлттық жүйесі, ғылыми зерттеулер және
сапаны қамтамасыз ету туралы жалпы ақпарат (докторантура)
1.1
Жоғары
білім беру саласы мен зерттеу жұмыстары жүйесінің қысқаша мазмұны
1.1.1
Испандық
жоғары білім беру деңгейлері бойынша жалпы ақпарат
Испания – Еуропалық Одақ құрамындағы 28 мемлекеттің бірі. Оның аумағы – 505,944 км2.
Қазіргі кезде тұрғындар саны – 46,5 миллион адам (2016 ж. дерек1 бойынша). Испанияның
астанасы- Мадрид, мемлекеттің орталығында орналасқан. 2016 жылда халықтыңжан басына
шаққандағы табысы 23970 € құрады. Белсенді кәсіпорындардың жалпы саны – 3,24 млн.,
олардың 55,4%-да ешқандай қызметкерлер жұмыс атқарамайды.
Қазіргі кездегі халық үлесі төмендегі пирамидада көрсетілген. Қою түс шетелдік
азаматтардың үлесін сипаттайды.

65 жастан асқан адамдар жалпы халық санының 18,7% құрайды (8,7 млн адам).
Испаниядағы университеттердің жалпы саны – 84, оның 50-і мемлекеттік болып табылады.
Жалпы алғанда 343 ЖОО кампустары бар (соның ішінде 274 мемлекеттік).
Бакалавриат бағдарламасына түскен студенттер саны – 8,1 млн. ЖОО аяқтамаған
студенттер үлесі - 19%, бұл пайыз ЕО мемлекеттеріндегі үлестен әлде-қайда жоғары. 2015-2016
оқу жылында ЖОО оқитын студенттер саны - 1,3 млн., оның 54,5% - ы әйел адамдар. ЖООдағы білім берудің таза үлесі - 31,1%
1 миллион адамға шаққандағы университет саны - 1,81, ал 18-24 жастағы 1 миллион адамға
26,47 университеттен келеді.
Төмендегі суретте 2015-2016 оқу жылында қабылданған жалпы студенттер мен әйел
адамдар студенттердің пайыздық үлесі әртүрлі салалар бойынша көрсетілген.
Оқу салалары
Студенттер
Әйел
саны
адамдар %
618.851
59.7%
Әлеуметтік ғылымдар мен
Құқық
254.244
25.5%
Инженерия мен Сәулет
133.710
61.1%
Өнер және Гуманитарлық
ғылымдар
240.812
69.3%
Денсаулық сақтау саласы
1
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Жаратылыстану
ғылымдары
Жалпы

81.492
1.329.109

51.0%
54.5%

Университеттік ресми бағдарламалардың жалпы саны - 2,699, тек 23-і университетаралық
бағдарламалар. Бакалавриат бағдарламасында жалпы саны 303,779 орын бар, олардың 246,642cі күндізгі оқу орындары және 57,137-сі дистанционды оқу формасы орындары. 2014-2015 оқу
жылында 231,961 студент бакалавр/магистр дәрежесін алды.
Түлектердің жұмыспен қамтылу деңгейі шамамен 75,6% құрайды. Олардың 7,8% -ы
жұмысқа орналасу үшін шетелге кеткен.
Соңғы жылдары магистратура мен докторантура бағдарламаларына талапкерлерді
қабылдау деңгейі өсті. Қазіргі уақытта магистратураға қабылданған студенттердің жалпы саны
140 мыңға жуық, ал PhD бағдарламасында 28,546 студент оқиды.
1.2
Испандық жоғары білім беру жүйесіне қатысты ұлттық ережелер
Қазіргі таңдағы Испандық университеттер мен ЖОО-дың құрылымы Ұлттық
Конституциялық Заңмен бекітіліп [BOE-LO, 2001], 2007 жылғы 12 сәуірдегі 4/2007
Конституциялық Заңмен қайта қаралған [BOE-LO, 2007]. Жалпы алғанда, бұл заңдар ЖОО-дың
қызметін жетілдіру мен сапасын арттыру және олардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін
ең қолайлы заңнамалық реттеуші шешімдерді беру мақсатында инновациялық, ашық және
икемді құрылымды ұсынады.ЖОО-дардың келесі міндеттері бар:
• Жоғары білім беру саласының мемлекеттік қызметін зерттеу, оқыту және оқу арқылы
жүзеге асыру.
• Ғылымды, техниканы және мәдениетті құру, дамыту, тарату және сынау.
• Көркем шығармашылыққа негізделген ғылыми білім мен әдістерді қолдануды талап
ететін кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайындық.
• Ғылым мен технологияның дамуы, сонымен қатар білім берудің таралуы мен бағалауы,
әрі білімнің мәдениет қызметі, өмір сүру сапасы және экономикалық даму саласына таралуы.
• Университетті кеңейту және үздіксіз білім алу арқылы білім мен мәдениеттің таралуы.
Негізгі зерттеулермен қатар, университет ғылыми-техникалық жүйенің басқа агенттерімен
бірге жұмыс істей отырып, ғылыми зерттеу нәтижелерінің өнімді секторына ауысуды
ынталандыруы керек.
Бүгінгі қоғам, өнеркәсіп және үкімет (ұлттық және аймақтық деңгейлерде) университеттен
зерттеу, оқыту және мәдениет саласында жаңа жауапкершіліктерді қабылдауға талап
етеді.Осыған орай, зерттеуді дамыту мен университетті қоғаммен байланыстыру мақсатында
бірқатар тетіктер жасалынып шығарылды.
Бұл нормативтік актілер келесі мақсаттарға жетуге бағытталған:
• ЖОО-дардағы оқыту, зерттеу және басқару сапасын арттыру.
• Студенттер мен оқытушылардың ұтқырлығын ынталандыру және одан барынша пайда
алу.
• Экономикалық қызмет осі ретінде білім беруді құру мен таратуды нығайту.
• Жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологиялар арқылы қашықтықтан жоғары
білім берумен байланысты мәселелерді шешу.
• Үздіксіз білім беру мәселелерін шешу.
• Жаңа Еуропалық жоғары білім беру кеңістігіндегі үздік мектептермен бәсекеге қабілетті
интеграциялауды жүзеге асыру.
Бір жағынан, университеттерге оқытушлырады жалдауға, профессорлардың белсенді
қызметіне қайта араласуға, қашықтан оқыту орталықтары мен құрылымдарын құруға,
студенттерді қабылдау рәсімдерін белгілеуге байланысты жаңа құзыреттер берілді.Екінші
жағынан, аймақтық үкімет органдары оқытушылардың құқықтық реттеу жүйесімен еңбекақы
беру жүйесі, оларға қосымша сыйақы белгілеу жүйесі, қаржыландырылған оқу
бағдарламаларын бекіту және университеттің сапа деңгейін бағалауды жүзеге асыру
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құзырттеріне ие.
1.2.1
ЖОО-дың басқару органдары
Заңнама мақсаттарының бірі ЖОО-дың неғұрлым жедел және тиімді басқарылу жүйесіне
жағдай жасау болып табылды. Осы себепті басқару органдары және университеттердің
өкілдіктері мен қадағалау органдары арасында төменде көрсетілгендей айқын
айырмашылықтар белгіленді:
• Басқару кеңесі: Университеттің ең жоғарғы басқару органы кадрлық потенциал,
зерттеулер, оқу құралдары, экономикалық ресурстар мен бюджетті әзірлеуге қатысты
университеттің стратегиялық және бағдарламалық бағыттарын бекітуге жауапты. Кеңес Ректор
(ол төрағалық ететін), менеджер мен Бас хатшыдан тұрады. Кеңестің қалған мүшелерін таңдау
АРТ-де бекітілген. Заңның 15-і және 2007 жылғы реформалардың 13-тармағы.
• Ректор: Ректордің құзыреті күшейтілген. Олар өз және үкімет өкілдерінің құзыреттерін
қайта бекіте алады. Ректор университет қауымдастығымен жалпыға бірдей сайлау құқығы
арқылы еркін және құпия түрде сайланады. Бұл өз кезегінде әртүрлі секторлардың дауыс беру
салмағын айқындайды.
• Әлеуметтік Кеңес: Университеттің қадағалау және есеп беру міндеттерін орындауды
жақсарту мақсатында бекітілген Университеттер туралы жаңа заң Әлеуметтік Кеңестің
құзыреті мен функцияларын күшейтеді. Бұл құзыреттерге мыналар жатады: шаруашылық
қызметті қадағалау; бюджетті және көп жылдық бағдарламаларды бекіту; басқарушы қызметін
тағайындау туралы ректордың ұсынысына сай келу; оқытушыларғақосымша сыйақы төлеу
туралы келісу; бюджеттерді әзірлеу және оны іске асыру мониторингі; қорлар мен басқа да
заңды тұлғаларды құруды мақұлдайды. Сондай-ақ, 2007 жылғы реформа Әлеуметтік кеңестер
автономдық қауымдастықтардың (аймақтық үкімет өкілдері) және Сапаны қамтамасыз ету
ұлттық агенттіктің (ANECA) бағалау органдарының тиісті ақпараттары мен кеңестерін қолдану
мүмкіндігін белгілейді.
• Ғибадат: Бұл университет қауымдастығы өкілдігі болып табылады және Ректордың
төрағалығымен қызмет етеді. Сондай-ақ басқа да функцияларды қоса алғанда, ол Жарғының
ережелерін әзірлеу мен Басқару кеңесі өкілдерінің 40%-ын сайлау құзыреті бар. Бұдан басқа,
оның мүшелерінің үштен бірінің бастамасы бойынша Ректорлік сайлау ұйымдастыру
мүмкіндігіне ие. Осындай бастаманы қабылдау ғибадаттың таратылуына және ректордың
қызметтен кетуіне алып келеді. Ғибадаттың басым көпшілігін (51%)докторлық профессорлар
құрайды, ал қалған 49% құрамын әрбір университетитің өз жарғылары бойынша анықталады.
• Сондай-ақ, факультеттің/мектептің және кафедраның басқару органдары, сәйкесінше,
факультет/мектеп басқарамасы және кафедраның кеңесімен белгіленеді.
1.2.2 ЖОО қызметінің сапасын бағалау
ЖОО қызметінің әртүрлі аспектілерінің сапасы бағаланады.Бұл бағалау кемінде мынадай
мақсаттарға ие: жоғары оқу орындарының мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау, ЖОО
арасындағы салыстыру мен айқындық және оқытушы сапасын жақсарту. Сонымен қатар, бұл
сапалық көрсеткіштер мемлекеттік әкімшіліктер үшін шешімдер қабылдау, ұтқырлықты және
оқытушылар мен студенттерді жетілдіруге көмектесетін ақпарат көзі болады.
Алдыңғы тармақта баяндалған мақсаттар төмендегі көрсеткіштерді бағалау, сертификаттау
және аккредиттеу арқылы жүзеге асырылады:
• Ұлттық немесе халықаралық сертификаттарды алуға бағытталған білім бағдарламалары,
соның ішінде докторлық бағдарлама және жоғары оқу орындар мен университтердің
біліктілігіне бағытталған бағдарламалар;
• Оқу, ғылыми-зерттеу және педагогикалық басқарма қызметі, сондай-ақ жоғары оқу
орындары;
• Мемлекеттік әкімшіліктер арқылы оқыту мен зерттеу сапасын көтеру нәтижесінде
жүзеге асырылуы мүмкін басқа да іс-шаралар мен бағдарламалар.
Бағалау функциялары және білім бағдарламаларын сертификаттау мен аккредиттеу
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мәселелері Сапаны бағалау және аккредиттеу жөніндегі Ұлттық агенттіктің (ANECA) және
аймақтық үкіметтердің бағалау органдарының жауапкершілігінде болады.
ANECA университеттер туралы Заңның 32-бабының ережелеріне сәйкес білім, мәдениет
және спорт Министрлігі құрған мемлекеттік қор болып табылады (Ата Заң 6/2001, 21
желтоқсан). Оның қызметі келесі мақсаттармен анықталады:
• Оқытушыларды конкурстық түрде жалдау;
• Университтерді ЖОО-дармен біріктіруге жәрдемдесу;
• Тәуелсіз агенттік арқылы сапаны бағалау;
• Сапа деңгейін жоғарылату мақсатында университтердің ашықтығын, салыстырмалығын,
серіктестігі мен бәсекеге қабілеттілігін көтермелеу;
• Университеттердің оқу, ғылыми-зерттеу және басқару қызметін үздіксіз жақсартуды
ынталандыру;
• Құзыреттілік саласындағы шешімдер қабылдау үшін мемлекеттік әкімшіліктерге білікті
және салыстырмалы ақпарат беру;
• Студенттерге, олардың отбасыларына және жалпы қоғамға университет бағдарламалары
мен қызметтерінің сапасы туралы хабарлау.
Бұл мақсаттар жаһандық есептерді бағалау арқылы орындалады, мысалы, университетте
сапа деңгейі туралы [ANECA, 2015] немесе үдерістерге апаратын жекелеген оқу орындары
немесе оқу бағдарламалары туралы есеп.
1.2.3 ЖОО оқытушылар санаттары
Ұлттық заңнамаға сәйкес штаттағы оқытушылар саны штаттан тыс оқытушылардан артық
болуы тиіс. Сонымен қатар, әрбір профессорда оқыту және ғылыми-зерттеу жұмыстарымен
байланысты функциялардың тиісті тізімі болуы тиіс. Оқытушыларды іріктеу тиісті
ережелермен реттеледі. Бұл рәсім іріктелген кандидатуралардың сапасы мен кәсібилігін
қамтамасыз ету үшін ашық, бәсекелестікті қамтамасыз ететін және айқын болуы тиіс.
Үміткерлер университеттің оқыту міндеттеріне қол жеткізуі үшін аккредиттеуденөтулері керек.
Ағымдағы оқытушылар санаттары келесідей:
• Оқытушы (Assistant professor): PhD докторлық дәрежесі бар оқытушылар арасынан
таңдалып, ең көп дегенде бес жыл жұмысқа қабылданды. Олардың негізгі мақсаты ғылыми
тағылымдамадан өту болып табылады. Сондай-ақ, олар жылына ең көп дегенде 60 сағатқа дейін
оқытушылық қызметке ие бола алады.
• PhD дәрежесі бар оқытушы (PhD Assistant Professor): бес жылдан аспайтын мерзімге
жалданады. Заңнамаға сәйкес, осы лауазымға орналасу үшін соңғы жылдары жалданған
университетке қатысы жоқ университеттің оң сыртқы бағасы қажет.
• Доцент: ол білім беру және ғылыми-зерттеу міндеттерін немесе ең алдымен, зерттеу
жұмысын әзірлейді. Осы лауазымды атқаратын адамдарда зерттеудің басым салаларында
кемінде үш жыл мерзімге постдокторлық бағдарлама шеңберінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жүргізуі және оң сыртқы бағасы болуы тиіс.
• Сырттай оқытушы: уақытша жұмыс істейтін және толық емес жұмыс уақытымен
қамтылған. Олар, әдетте, танымал беделге ие, өз кәсіби қызметін университеттен тыс жерде
жүзеге асырады.
• Құрметті профессор: Озық қызметімен танылған әрі зейнеткерлікке шыққан, уақытша
келісімшартқа сай қызмет атқарады.
• Шақырылған профессор: басқа университеттердің немесе зерттеу орталықтарының
танымал профессорлары немесе зерттеушілері қатарынан уақытша шақырылады.
1.3 Магистратура мен докторантура бағдарламалары арасындағы айырмашылық,
оқу деңгейі және дайындық және шығару бағыттары бойынша статистикалық деректер
Испанияда жоғары білім беру 3 деңгейден тұрады. Университет қабырғасындағы бірінші
деңгей (бакалавриат деңгейі) 4 жылға созылады. Оқыту үдерісі негізгі және жалпы білімді
қалыптастыруды көздеп, сонымен бірге, кәсіби сипаттағы қызметті жүзеге асыруға бағытталған
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басқа дапәндерді қамтиды.
Білім берудің екінші деңгейі магистр дәрежесін алуға мүмкіндік береді. Ол 1 жылдан 2
жылға дейін созылады. Оқу үдерісі тереңдетілген дайындыққа бағытталып, академиялық,
кәсіптік мамандануды немесе ғылыми тапсырмалар бастамасын ынталандыруды көздейді.
Университеттегі білім берудің үшінші деңгейі - докторантура бағдарламасы деңгейі. Оның
мақсаты - студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша тереңдетілген дайындығын
жүргізу. Оқу мерзімі - шамамен 3 жыл.
Білім берудің үш деңгейінде кадрлар даярлау құрылымы төменде көрсетілген:
Бакалавриат

240 ECTS

Магистратура

60 – 120 ECTS

Докторантура

3-4 жыл

Сол себепті, 18 жаста ЖОО түскен, күндізгі оқу орнын бітірген студент 22 жасында бірінші
ғылыми дәрежесіне ие болады, 23-24 жас аралығында магистр дәрежесіне және 26-27 жасында
докторлық дәрежеге ие болады.
Барлық бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламалары жүйелі бағалаудан
өтеді. Бұл бағалаулар университет ұсынған оқу мақсаттарының орындалуын қарастырады.
Бағалаудан өткен бағдарлама сапаны қамтамасыз ету агенттігіменаккредиттелінеді. Сонымен
қатар, мемлекеттік басқару органдары осы бағалаудың нәтижелерін арнайы қолдау және
қаржыландыру бағдарламаларын құру үшін пайдалана алады.
1.3.1 Бакалавр дәрежесі
Бакалавриатбағдарламалары ірі білім салаларына бағытталып, ресми бағдарлама дәрежесін
алу үшін Үкімет белгілеген нұсқауларға сайболуы керек. Кәсіптік біліктіліктерді талап ететін
мамандықтар (реттелмелі мамандықтар) жағдайында (Еуропалық Парламенттің 2005/36/ЕС
Директивасы) осы нұсқаулықтар сәйкесбағдарламаларғағана тән болады. Білім жіктелімі
төменде келтірілген:
• Өнер және гуманитарлық ғылымдар,
• Жаратылыстану ғылымдары,
• Денсаулық сақтау саласы,
• Әлеуметтік және құқықтық ғылымдар,
• Инженерия және сәулет.
Аталған білім салалары 240 ECTS кредиттен тұрады. Бакалавр бағдарламасыжалпы оқу
үрдісін қоса алғанда студенттің дипломдық жұмысты не жобаны әзірлеу және қорғаумен
аяқталады.
Әдетте, алғашқы 60 ECTS жалпы білім беру пәндеріне бағытталып, ағымдағы білім саласы
бойынша негізгі құзыреттіліктерді қалыптастырады. Осылайша, студенттер басқа пәндерді
таңдау мүмкіндігіне ие.
1.3.2 Магистратура дәрежесі
Магистратура бағдарламасы білім салалары бойынша ұйымдастырылмайды. Бұл жоғары
білім беру деңгейінде мамандықтың тиісті нормативтік ережелері талап еткен кезде ғана нақты
нұсқаулықтар беріледі. Тек кәсіптік біліктіліктерді талап ететін мамандықтар (реттелмелі
мамандықтар) (Еуропалық Парламенттің 2005/36 /ЕС Директивасы) жағдайында ғана магистр
дәрежесі өздерінің нұсқаулықтарымен анықталады.
Магистратура бағдарламалары 60 - 120 ECTS кредиттерді қамтып, ондағы барлық оқыту
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түрлері тиісті бағалаумен анықталады. Магистратура бағдарламасы жалпы оқу үрдісімен қоса
алғанда студенттің магистрлік жобасын не жұмысын әзірлеу және ауызша қорғаумен
тамамдалады.
Оқуды аяқтағаннан кейін түлектер университеттерде өздерінің жеке стратегияларын,
сондай-ақ кәсіптік білім беру мен оқытуды ұйымдастыруды анықтайтын және әзірлейтін
аймақтық өзін-өзі басқару органдарымен ынтымақтастықта зерттеулер жүргізе алады.
1.3.3 Докторантура
Қазіргі уақытта Испаниядағы жоғары білім берудің үшінші деңгейінің бағдарламалары PhD
диссертациясын қорғауға бағытталған ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындаумен қоса оқу
үрдісіндегі іс-шаралар қатарын қамтиды. Төмендегі суретте PhD докторантура
бағдарламаларының кезеңдері көрсетілген.
1-жыл
2-жыл
3-жыл
4-жыл
5-жыл
Қосыша
Соңғы
Оқу үрдісіндегі іс-шаралар
қосымша жыл
Ұсынылатын
шетелдік жыл
тағылымдамалар
PhD докторанты мен ғылыми жетекшісі диссертациялық жұмысты дайындау кезеңінің
алғашқы 6 айында зерттеу жоспарын ұсынады.Ол, өз кезегінде, докторлық бағдарлама
комиссиясымен жыл сайын бағаланады.
Келесі бөлімде докторантура бағдарламасына қабылдау кезінде кандидаттарға қойылатын
талаптар сипатталады.
Докторантураға қабылдауға қойылатын талаптар
2015 жылғы 43 Корольдік Жарлығына2 сай испандық университеттер түлектерін
халықаралықтандыруға жәрдемдесу мақсатында докторлық бағдарламаларға қабылдану
үрдісіне кейбір өзгерістер енгізілді. Жарлық бойынша, 3 және 4 жылдық бакалавариат және 1
не 2 жылдық магистратура бағдарламасын аяқтаған түлектер жалпы және мамандық пәндері
бойынша қосымша дайындықтан өткен жағдайда докторантура бағдарламасына түсу
мүмкіндігіне ие бола алады (Бакалавриат + Магистратура ECTS-нің ең аз мөлшері ≥ 300 ECTS
болуы керек).
Жалпы, ресми докторлық бағдарламаға қол жеткізу үшін бакалавриаттың және
магистратураның ресми дәрежелері немесе дәреженің баламалылығы, сондай-ақ жоғарыда
аталған екі білім беру деңгейінде оқу нәтижесінде кредиттерді игерген жағдайда университетте
оқытушы ретінде жұмыс тәжірибесі болуы қажет.
1.3.4 Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкестігі
Испанияның біліктілік жүйесі (Marco Español de Cualificaciones – MECU3)Еуропалық
біліктілік жүйесі4 үлгісін қолданады. MECU жүйесінің Еуропалық біліктілік жүйесі (EQF)
деңгейлерге сілтемесін қамтамасыз ететін түрлі деңгейлер мен деңгей дескрипторлары
арасында байланыс бар. Испандық біліктіліктерді түсінуді жеңілдету үшін әр түрлі деңгейлер
біліктілікті оқу нәтижелеріне қатысты сипаттайды. Жету жолына қарамастан, оқу
нәтижелерінің барлық түрлерін (соның ішінде,ресми емес және бейресми білім беру) анықтау,
растау және тану оңайырақ болып табылады.
MECU деңгейлері 1-ден 4-ке дейін белгіленеді және FQ-EHEA-да көрсетілген төрт деңгейге
сәйкес келеді: техникалық және кәсіптік білім беру, бакалавриат, магистратура және
докторантура. Бірінші деңгеі - үздіксіз білім беруді қолдауға және көтермелеуге бағытталған
жоғары оқу орнынан тыс жүргізілетін жоғары білім беру деңгейі. Кейбір кәсіптік білім беру
2

https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-943.pdf
Корольдік Жарлыққа сәйкес құрылды:Білім Министрлігі (2011). 1027/2011, Жоғары білім беруге арналған
Испаниялықбіліктілікжүйесі]: http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13317.pdf
4
Cedefop
(2016).The
application
of
learning
outcomes
approaches
across
Europe.
http://www.cedefop.europa.eu/files/3074_en.pdf
3
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бағдарламалары жоғары білім беру деңгейі болып саналса да, университеттік жүйеден тыс
жүргізіледі; мұндай кәсіптік білім беру бағдарламалары тек университетке түсу үшін ғана емес,
сонымен қатар тиісті оқу нәтижелеріне сай келетін ECTS кредиттері ретінде танылуы мүмкін.
Бұл төрт жоғары білім беру деңгейлері Дублин дескрипторларына негізделген.
Келесі кестеде әртүрлі біліктілік жүйелері арасындағы эквиваленттер көрсетілген.
EQF5
SQF6
SQF-EHEA
QF-EHEA
8
Докторантура
Үшінші деңгей
8
7
Магистратура
Екіншідеңгей
7
6
Бакалавриат
Бірінші деңгей
6
5
Кәсіптік білім беру
Бірінші деңгей
5
1.3.5 Ғылыми-зерттеу жұмысы және ғылыми кадрларды даярлау жүйесіндегі жоғары
оқу орындарының рөлі туралы Ұлттық статистика
Ғылыми-зерттеу жұмыстары жеке бюджеттен және мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылатын7 болып бөлінеді. ҒЗТКЖ-ға ең үлкен сома мөлшерін кәсіпорындар
инвестициялайды (2015 жылы ЖІӨ-нің 0,63% құраса, 2020 жылы ЖІӨ-нің 0,72% -ына дейін
құрауды көздеген). Олар 90 мыңға жуық адамды ҒЗТКЖ бөлімдерінде жұмыс орындарымен
қамтамасыз етті.Бұған қоса, мемлекеттік сектордағы әртүрлі әкімшіліктерде 40 мың адам және
жоғары оқу орындарында 74 мың зерттеуші жұмыс істейді. Дегенмен мемлекеттік секторда
ҒЗТКЖ-ғаинвестициялар мөлшеріқазіргі уақытта төмендеп,ЖІӨ-нің 1,23% құрайды. Бұл
көрсеткішті2020 жылға қарай 2,0% -ға дейін арттыру көзделініп отыр.
Ғылыми зерттеу жүргізу формалары
Университет деңгейінде зерттеу үш түрлі аспектіден қарастырылуы мүмкін:
• Оқытуды қолдау: өнеркәсіпте және ғылыми зерттеу ортасында пайда болатын
қажеттіліктерге сәйкес ғылыми қызметкерлерді (докторанттарды) жоғары деңгейде дайындау.
• Жаңа білімге бағытталған қызмет: кейбір тақырыптарды тереңірек меңгеруге септігін
тигізетін негізгі зерттеу жұмыстарын дамыту.
• Қоғам дамуының ғылыми-техникалық негізі ретінде: елге экономикалық деңгейін және
технологиялық автономия дәрежесін арттыруға мүмкіндік беретін технологияларды дамыту.
Зерттеу түрлері екіге бөлінуі мүмкін:
• Негізгі зерттеу: ол білімнің алға басу дерегі бойынша зерттеулер жүргізеді.
• Қолданбалы зерттеу: негізгі мақсаты - практикалық нәтижелерге қол жеткізу.
ЖОО-да зерттеу жұмыстарының құрылымы
ЖОО-да зерттеудің қалай жүзеге асу керектігі Заңнама бойынша анықталады. Түрлі
ұйымдар бар: зерттеу топтары, кафедралар және университеттің ғылыми-зерттеу институттары.
Жоғары оқу орындарындағы зерттеулердің типтік ұйымдық құрылымы мыналардан тұрады:
зерттеу жетекшісі, ең жоғары лауазымы - зерттеулер жөніндегі вице-президент. Бұл құрылым
түрлі бөлімшелердің болуын көздейді: зерттеу топтары, зерттеу орталықтары, кәсіпкерлермен
және патенттермен байланыс жөніндегі бөлімше, сондай-ақ ғылыми зерттеулердің
нәтижелеріне жауапты құрылымдық бөлімшелер.
1.4 Кәсіпорындар мен ЖОО арасындағы қарым-қатынастар: тағылымдамалар,
жұмыспен қамтамасыздандыру, тәжірибелер және т.б.
ЖОО және кәсіпорындар арасындағы қарым-қатынас, негізінен, зерттеу жұмыстары және
тағылымдамалар саласында жүргізіледі. Университет оқытушылары не кәсіпорын
қызметкерлері ұтқырлық жүйесіне қатыспайды. Ғылыми зерттеу жұмыстары жайлы
келісімшарттар зерттеу жұмыстарын қаржыландыратын кәсіпорындар мен университет
EQF – Еуропалық біліктілік жүйесі
SQF – Испаниялық біліктілік жүйесі
7
Plan Estatal de I+D+i 20172020.http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2017/PlanEstatal_IDI_vB.pdf
5
6
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арасында
жасалуы мүмкін. Басқа жағдайларда зерттеуді қаржыландыру мақсатында
мемлекеттік-жеке меншік әріптестік мемлекеттен қаражат алу үшін аралас консорциум құруға
міндетті болады.
Компаниялардағы өндірістік тәжірибелер студенттерге жұмыс әлемін жақсы түсінуге
көмектесіп, өнеркәсіп, бизнес немесе мекемелерден зерттеу әдістерін өз жұмысына қалай
қолдану керектігін үйретеді. Докторлық бағдарламалар студенттерге ғылыми бөлімдері бар
компанияларға орналастыруды ұсына алады.
Сырттай жұмыспен қамтуды жүзеге асыру үшін университет пен тәжірибе өтілетін
компания не мекеме арасында білім беру ынтымақтастығы туралы келісімалдын-ала
жасалынуы міндетті. Бұл келісімдокторлық бағдарламаға жауапты органның ұсынысы
бойынша рәсімделеді, және жоғары оқу орнының атынан ректор немесе құзыретті проректор,
сондай-ақ, компания немесе мекеменің атынан заңды өкілі қол қояды.
Екінші жағынан, тағылымдамалар мен жұмысқа орналасу үлестері елеулі түрде
жоғарылауда, себебі қоғамның түлектерді жұмыспен қамту мүддесі артуда. Әртүрлі заңдармен
реттелетін тағылымдамалар университеттерге не еңбек нарығына қатысты болады.
Тағылымдамалар оқу жоспарына енгізілген немесе оқу жоспарынан тыс жүргізілетін жұмыс
тәжірибесі болып екіге жіктеледі.
Стратегиялық шешімдерді бекітетін және әрбір университетті қадағалайтын университеттік
комиссияның бар екенін білу маңызды. Бұл комиссия түрлі қоғамдық мүдделі тараптардан
құрылғандықтан, тиісті және жақын маңдағы кәсіпорындар да комиссия мүшесіне кіреді.
Университеттер түрлі саяси бағдарламалар арқылы зерттеу нәтижелерін тарату мен
пайдалануды насихаттайды. Бір жағынан, бұл университтер мүддесіне жатады, себебі олардың
қаржыландыруы тікелей зерттеу нәтижелеріне байланысты. Испания бірнеше аймақтардан
тұрады және әрбір аймақ әкімшілігі ЖОО-ға бөлінетін тұрғындардың ақшасын тиімді
пайдаланудың жеке формуласын қолданады. Екінші жағынан, ЖОО-дар зерттеулер мен
нәтижелерді пайдалану мекеменің жетістігі үшін маңызды екенін біледі. Сондықтан
университеттер әдетте ғылыми жобаларға, ғылыми гранттарға, ұтқырлық бағдарламаларына,
патенттерге, зерттеу нәтижелерін қоғамға енгізуге байланысты сайыстарға және т.б. қатысады.
Соңғы жылдары түлектер арасында жеке кәсіпкерліктің үлесін арттыруға үлкен күш жұмсалды.
Студенттердің стартапына қаражат тарту мақсатында бірнеше конкурстар жүргізіледі.
1.5 Докторантура деңгейінде кадрларды даярлау жүйесінің қысқаша сипаттамасы
1.5.1 Докторантура деңгейінде кадрларды даярлау жүйесі қалай ұйымдастырылған?
Испан жоғары оқу орындары гуманитарлық, әлеуметтік және заң ғылымдары, денсаулық
туралы ғылымдар, инженерия және сәулет саласындағы зерттеушілерді даярлауға бағытталған
докторлық бағдарламалардың кең спектрін ұсынады.
Жоғары білім берудің 3-ші деңгейі Испанияның Білім, мәдениет және спорт министрлігі
(MEC) тарапынан реттеледі. Білім беру саласындағы құзыреттіліктер аймақтық үкімет
органдарына берілгендіктен, халықаралық үш-деңгейлік жоғары білім беру құрылымынан
бөлек, әрбір аймақтың құрылымға қатысты өз ерекшеліктері бар. Докторлық бағдарламалардың
жалпыға қол жетімді, орталықтандырылған дерекқоры бар және ұсынысты қабылдау не
қабылдамаудың соңғы сөзіне ие MEC әдетте аймақтық шешімдерді тікелей аударуды жүзеге
асырады.
Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі ұлттық агенттік (ANECA) аймақтар бойынша таралған
нақты заңды тұлғалар (Қорлар, Агенттіктер, Институттар және т.б.) түрінде уәкілеттенеді,
сондықтан аймақтарда орналасқан ЖОО-дың докторлық бағдарламаларын бекіту (тексеру және
аккредиттеу) тәуелсіз сыртқы сапа агенттігімен бағаланады. Өз кезегінде, агенттік
докторантура бағдарламаларды ашу/жабу туралы шешім қабылдайтын аймақтық үкімет
органдарына нәтижелерді хабарлайды.
Бірнеше аймақтар қатысатын бірлескен докторантура бағдарламасының бағалауы
жағдайында, аймақтардың бірі бас үйлестірушісі ретінде болып, ал докторантура
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бағдарламасын бағалау сол аймақтағы сапаны қамтамасыз ету жөніндегі агенттік арқылы
жүзеге асырылады.
1.5.2 Докторлық бағдарламаларды ұсынатын жоғары оқу орындарының саны
Испанияда докторантура бағдарламасын жүзеге асыратын барлығы 42 университет бар.
Зерттеу салалары аймақтық деңгейде анықталып, аймақтың стратегиялық тақырыптарына сай
зерттеулер желілеріне көбірек қаражат бөлінеді.
Ғылыми зерттеу жұмыстары докторантура бағдарламасымен қатар жүргізілетіндіктен PhD
студенттері Испаниядағы зерттеу жұмыстарының іргелі негізі болып табылады.
Докторлық диссертацияларды қорғау "NOT SUITABLE" ("САЙ ЕМЕС"), "APPROVED"
("БЕКІТІЛДІ"), "NOTABLE" ("ЖАҚСЫ"), және "OUTSTANDING" ("ӨТЕ ЖАҚСЫ") деген
ұғымдарға сәйкес бағаланады. Бұл үшін бағалау тобындағы әрбір мүше тағайындалған
біліктілік туралы есеп жазу керек. Сонымен қатар, егер жалпы баға жоғары болған жағдайда
және комисияның барлық мүшелері бірауыздан оң баға берген жағдайда, PhD диссертациясы
"cum laude" ("өте жақсы") ескертпесін алуы мүмкін.
Жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар саласына маманданған әр университетте ең
жақсы жазылған PhD докторлық диссертациясы үшін жүлделер беріледі.
1.5.3 Докторантура бағдарламалары бойынша ұлттық статистика8
Докторантура бағдарламаларынақабылданған студенттердің жалпы саны - 28 546, оның
ішінде 27 390 студент - мемлекеттік жоғары оқу орындарында және 1156 студент мемлекеттік
емес ЖОО оқиды.
Төмендегі кестелерде 2014/2015 оқу жылында қабылданған студенттер саны және PhD
докторлығын қорғаған студенттер саны көрсетілген.
Білім саласы
Докторантура
Қабылданған
бағдарламаларының студенттер саны
саны
255
7,628
Әлеуметтік ғылымдар және
Құқықтану
251
5,203
Инженерия және Сәулет
157
5,086
Өнер және Гуманитарлық
ғылымдар
170
6,564
Денсаулық сақтау
225
4,065
Жаратылыстану ғылымдары
1,035
28,546
Барлығы
Жыл

2011
2012
2013
2014
2015
2016

PhD
докторлығын
қорғаған студенттер
саны
9.483
10.504
10.889
11.316
14.694
20.049

Қорғалу деңгейін арттыру 2011 жылы қабылданған Ғылыми кадрларды даярлау
Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2015-2016. https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-alciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/datos-cifras/datos-y-cifras-SUE-2015-16-web-.pdf
8
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саласындағы белгіленген мерзімдер мен жаңа заңнама есебінен қамтамасыз етілді.

2-Бөлім.Докторантура бағдарламаларының сипаты мен ерекшеліктері
2.1 Докторлық бағдарламаларды әзірлеу әдіснамасы бойынша ақпарат (әдіснама,
ECTS…)
Испаниядағы докторантура бағдарламалары ECTS саны бойынша өлшенбейді. Дегенмен,
докторлық дәрежесі бойынша орындалуы тиіс кейбір қалыптастырушы іс-әрекеттер бар. Бұл ісшаралар әрбір нақты докторлық бағдарлама үшін реттеліп, нақты бағдарламаға қатысты жалпы
дағдылар немесе арнайы құзыреттер ретінде болуы мүмкін.
Төмендегі кестеде 2016 оқу жылында білім салаларына қатысты PhD докторлығын қорғаған
студенттер саны көрсетілген.
Білім салалары
PhD
докторлығын
қорғағандар саны
75
Қызмет көрсетулер
360
Ауыл шаруашылығы - ветеринария
958
Білім беру
958
Компьютерлік технологиялар
1.348
Бизнес, Әкімшілік және Құқық
1.601
Инжинерия, Өнеркәсіп және Сәулет
2.256
Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және
құжаттама
3.015
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет
көрсету
3.104
Өнер және гуманитарлық ғылымдар
Жаратылыстану ғылымдары

5.536

2.2 Докторантурада кадрлар даярлау жүйесінің ерекшеліктері
2.2.1 Докторантурада кадрлар даярлау жүйесін ұйымдастыру: іріктеу, қабылдау және
тіркеу
Докторантура бағдарламасына құжаттарды берер алдында студент болашақ диссертация
жұмысының ғылымижетекшісіне хабарласуы керек.Ең алдымен, докторлық бағдарламаның
үйлестірушісімен байланысуы керек.
Талапкер және жауапты академиялық комиссия докторлық бағдарламаға түсу және
қабылдау рәсімдеріне тікелей қатысады. Докторлық бағдарламаға түсуге өтініш берген кезде,
үміткерлерге келесі қадамдарды орындауды ұсынылады:
 Бағдарламаға түсу және қабылдау талаптарын қанағаттандыруды тексеріңіз.
 Түскісі келетін докторлық бағдарлама туралы барлық мәліметтермен танысыңыз.
 Докторлық бағдарламаның үйлестірушісі мен потенциалды диссертациялық жұмыстың
жетекшісіне хабарласыңыз.
 Қажетті құжаттар мен толтырылған қабылдау туралы өтініш бланкісін докторлық
мектепке өткізіңіз.
Студенттің құжаттары қабылдау талаптарына сәйкес келетінін тексергеннен кейін,
Докторлық мектеп құжаттарды тиісті докторлық бағдарламаның академиялық комиссиясына
жібереді.Комиссия, өз кезегінде, студентті қабылдау немесе қабылдамау туралы шешімді
қабылдайды.
Оқуға қабылданғаннан кейін академиялық комиссия студентке тәлімгерді
тағайындайды.Студент тәлімгер және диссертацияның ғылыми жетекшісімен бірге Оқу және
Жақсы тәжірибе туралы келісімге (Learning and Good Practice Agreement) қол қоюы керек.Бұл
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Оқу және Жақсы тәжірибе туралы келісім және басқа қабылдау құжаттары кейіннен Докторлық
мектепке қайтарылуы тиіс.
Алкала университеті Докторлық мектепке құжаттарды белгіленген мерзімде және қағаз
түрінде алғаннан кейін студенттерге олардың қабылдау/қабылдамау туралы шешімін
хабарлайды.Академиялық комиссия рұқсат беруден бас тартқан жағдайда, студенттер шешім
қабылдағаннан кейін үш күн ішінде шағым бере алады.Егер шешім әлі де теріс болған жағдайда,
студенттер Ректорға аппеляция беруі мүмкін.
Студенттер өзіндік тіркеу жүйесі арқылы тиісті докторлық бағдарламаға тіркеледі.Олар
сондай-ақ төлемді таңдалған режимде жасайды.
Жыл сайынғы меморандумдағы қабылдау рәсімі кезінде орын алған кез келген мәселелерді,
қиындықтарды не ауытқуларды анықтау үшiн әрбiр бағдарламаның Сапаны қамтамасыз ету
жөніндегі комиссиясы оқуға қабылдау туралы деректердi талдап, мүдделi тараптардың
шағымдарын және ұсыныстарын зерделеуi керек. Бұл жағдайда келесі көрсеткіштер назарға
алынады:
• Алынған орындардың пайыздық мөлшері
• Қабылданған студенттер санының дамуы
Әрбір бағдарламаның сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мынадай дәлел
көздеріне ие болады:
• Тіркеу алды формалары немесе қабылдау туралы өтініштер.
• Қабылданған студенттер саны.
2.2.2 Оқу үрдісіндегі іс-шаралар
Студенттерге докторлық ғылыми дәрежеге сәйкес келетін құзыреттілікті игеруге көмектесу
үшін Докторлық мектеп әртүрлі оқу іс-шараларын ұсынады.Бұл іс-шаралар докторлық
бағдарлама үйлестірушілерімен бірлесіп жасалған жүйелі оқыту стратегиясын құрайды. Ол
әдетте мыналарды қамтиды:
• Кең қолданыстағы дағдыларды қалыптастыру
• Арнайы оқу іс-шаралары
Студенттер Жеке іс-шаралар жазбасықұжатында (Record of Activities Document)
белгіленген оқу іс-шараларына қатысуға міндетті.
Кең қолданыстағы дағдыларды қалыптастыру
Әрбір оқу жылында Докторлық мектеп кең қолданыстағы дағдыларды қалыптастыруға
арналған үш түрлі факультативтік іс-шараларды өткізеді.Бұл шараладың мақсаты барлық
докторантура бағдарламаларына арналған жалпы құзыреттіліктер мен жеке қабілеттерді
дамыту болып табылады.
• Семинарлар. Мектеп жыл сайын барлық докторлық бағдарламалар студенттеріне
ақпарат іздеу және басқару, зерттеудің ауызша және жазбашатаныстырлымы, жобаны
дайындау, зерттеудің этикалық аспектілері және т.б. мәселелер бойынша семинарлар ұсынады.
Осы семинарларға докторантураның бірінші немесе екінші жылында қатысқан жөн.
• Жас зерттеушілер семинарлары. Бұл семинарлар студенттерге өздерінің зерттеулерін
ұсынуға және өздерінің группалас студенттері мен оқытушылары алдында зерттеудің кейбір
нәтижелерін алдын-ала қарастыруға мүмкіндік береді. Бұл шараны докторантураның екінші
немесе үшінші жылында өткізу ұсынылады.
• Компания не мекемелердегі зерттеу жұмыстары. Студенттерге жұмыс әлемін түсінуге
және өндірістен немесе институттардың зерттеу әдістерін қолдануға көмектесу үшін докторлық
бағдарламалар зерттеу бөлімдері бар компанияларда немесе мекемелерде ғылыми зерттеулерді
ұйымдастыра алады.
Кең қолданыстағы дағдыларды қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар
Кең қолданыстағы дағдыларды қалыптастыруға бағытталған іс-шаралармен қатар,
студенттер басқа Испаниялық немесе шетелдік университеттер және институттар ұсынатын
курстар, семинарлар және басқа да іс-шараларға тікелей немесе онлайн режимінде қатысып,
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тиісті сертификаттарды алуға мүмкіндік бар. Мысалы, Coursera, edX, MiriadaX сияқты онлайн
платформалар.
Осындай іс-шаралардың мазмұны кең қолданыстағы дағдыларды қалыптастыруға
бағытталу керек (яғни, барлық салалар мен докторлық пәндеріне ортақ болып табылатын
құзыреттілікті алу) және студенттер тәлімгер мен диссертациялық жұмыстың ғылыми
жетекшісінен алдын-ала рұқсат алулары керек.
Арнайы іс-шаралар
Әрбір докторлық бағдарламада студенттердің мүдделерін қанағаттандыратын арнайы
оқыту іс-шаралары болады. Бағдарламаның академиялық комиссиясы арнайы іс-шараларды
жоспарлау, олардың өлшемлерін белгілеу, мақсаттары мен мазмұнын айқындау және бақылау
рәсімдерін қалыптастыруға жауапты. Арнайы іс-шаралар көлемі әр докторлық бағдарламаға
байланысты әртүрлі болады.
2.2.3 Ғылыми жетекшінің мәртебесі, құзыреті жәнерөлі
Докторлық диссертацияларды жазу, авторлау және сараптау туралы Ережеге сәйкес
докторлық зерттеулер ғылыми жетекшінің басшылығымен жүзеге асырылады.
Докторантура бағдарламасына түсу кезінде немесе қабылдаудан кейін үш айдан
кешіктірмей докторантура бағдарламаларына жауапты Академиялық комиссия әрбір студентке
кез келген Испандық немесе шетелдік доктор ғылыми дәрежесіне ие докторлық
диссертацияның жетекшісін тағайындайды. Диссертацияның жетекшісі оқу шараларының
жүйелілігі мен өзектілігіне, дисертация жұмыс тақырыбының өз саласына әсер етуі мен
инновациялылығына, сондай-ақ, қажет болғанда, студент қатысатын басқа жобалар мен ісшараларды жоспарлау және тұжырымдауға жетекшілік етуге жауапты.
Ғылыми жетекшінің негізгі міндеттері:
• Факультет қабылдаған Оқыту мен жақсы тәжірибе туралы келісімге (Learning and good
practice agreement) қол қою.
• Іс-шараларқұжатыжазбасын (Record of Activities Document) үнемітексеру.
• Зерттеужоспарынмерзімдітүрдебаяндаужәнемақұлдау.
• Олардың студенттерінің зерттеу нәтижелері жемісті, кең таралғанын және пайдалану
үшін
жіберілгендігін,
мысалы,
қағаз
көздеріне
немесе
тиісті
жағдайларда
коммерцияландырылғанын қамтамасыз ету.
• Докторлық диссертация туралы есеп жазу.
Диссертация егер пәнаралық тақырыптық мәселе не ұлттық немесе халықаралық
серіктестермен бірлесіп жүргізілетін бағдарламалар сияқты академиялық себептер болған
жағдайда басқа да докторлармен бірлесіп жетекшілікке алынуы мүмкін.
Докторлық диссертациялардың жетекшілері көрнекі ғылыми зерттеу тәжірибесіне ие болуы
керек. Мысалы, олар соңғы он жылда алты жыл сайын өткізілетін зерттеу бағалаудың оң
нәтижесі арқылы немесе келесі өлшемлерді қанағаттандыру арқылы аккредитацияланады:
зерттеу жобаларының басшылығы, ғылыми жобаларға қатысу, докторлық диссертацияларға
жетекшілік, ғылыми жарияланымдар. Бірлескен жетекшілік жағдайында бір ғана ғылыми
жетекші алты жыл сайын өткізілетін зерттеу бағалауының оң нәтижесіне ие болуы жеткілікті.
2.2.4 Диссертацияны қорғау
Докторлық диссертация докторант жазған авторлық ғылыми-зерттеу жұмысы болып
табылады және зерттеу жоспарының негізін құрайды.
Диссертация студент жазған және тиісті журналдарда жарияланған мақалаларды дайындап
қорғала алады. Мақалалардың ең аз саны - үш. Бұл жағдайда мақалалардан басқа, диссертацияда
зерттеу жұмысының жүйелілігін көрсететін, қорытынды дәлелдерді анықтайтын және
қорытынды ретінде жазылған бір бөлімді қамтитын жалпы шолу болуы міндетті.
Академиялық комиссия диссертацияны бекітуге жауапты болады. Егер диссертацияны
қорғауға рұқсат берілсе, бағдарламаның Академиялық комиссисы стандартты форманы қолдана
отырып, сарапшылар ұсынысын дайындайды және бекітеді. Сарапшылар тобын Жоғары оқу
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орынынан кейінгі білім бағдарламаларының ресми комиссиясы тағайындайды.
Алдыңғы жарлықтар бойынша құрылған бағдарламалар үшіносы рәсімдерді бағдарламаға
жауапты кафедралар орындайды.
Өздерінің ана тілінен басқа тілде докторлық диссертациясын жазған шетел студенттері
үшін өздері оқып жүрген докторантура бағдарламасына қабылдау талаптарында
көрсетілгендей, барлығына ортақ тілдік құзыреттілік дәрежесі қолданылады.
Егер докторлық диссертациясы бірлескен оқу бағдарламасы келісімі шеңберінде жазылса,
тиісті жағдайда бұл келісімде көрсетілген тілге қатысты талап ескеріледі.
Төменде келтірілген суретте Испаниядағы докторлық диссертацияның соңғы кезеңінде
орын алатын үдеріс көрсетілген.
Докторлық диссертацияның соңғы кезеңінің үдерісі
Академиялық
комиссия мектептен
Студент жазбасын
сұратады
Академиялық
комиссия құжаттарды
тапсыруға рұқсат
беріп, сарапшылар
тобын ұсынады

Диссертацияны
қорғау

Президент
сарапшылар тобын
шақырады және
хатшы қорғау актісін
факультетке 10 күн
бұрын жібереді

Факультетке
докторлық
диссертацияның
электронды нұсқасын
тапсырады

Электронды нұсқаның
нотифиация кезеңі, 10
жұмыс күні

Студент қорғау
төлемақысын төлейді
Диссертацияны
қорғауға жіберу және
ЖОО кейінгі білім
бағдарламаларының
ресми комиссиясын
бекіту

Диссертацияны электронды түрде тапсырған сәттен бастап емтиханға дейінгі уақыт,
шамамен, 4 айға созылады.
Докторантура бағдарламасы туралы ережелер бойынша қорғауға ұсынылған жұмысты
кейін өзгертуге болмайды. Алайда, ЕО-тың басқа елдерінде қорғаудан кейін студенттің
диссертациялық жұмысы жетілдіріліп, өзгертілуі мүмкін.
2.2.5 Докторантура бағдарламаларын әртараптандыру
Кәсіпорындар мен университеттер арасындағы докторлық бағдарламаларға қатысты
қарым-қатынасты жақсарту үшін Испания үкіметі компанияда жұмыс істеу кезінде PhD
диссертацияны жүзеге асыру мүмкіндігін ережелерге енгізді. Бұл заңның мақсаты
кәсіпорындарды PhD диссертация тақырыптарын анықтауға тарту болып табылады. Сондықтан
PhD диссертация нәтижелері тікелей қоғамға аударылып отырады. Әр түрлі шаралар Бейіндік
докторантурада кадрларды даярлау үшін жасалды, мысалы, докторанттың кәсіпорында
диссертация бойынша жұмыс істеу кезіндегі жалақысын қаржыландыру. Диссертацияның
ғылыми жетекшісі зерттеу тақырыбын тәлімгермен кәсіпорынмен келісуі және кәсіпорын
базасында жүзеге асырылатын докторанттың жұмысын бақылауы тиіс, сондай-ақ ғылыми
жетекшілер университетте зерттеуді жүзеге асыратын студенттердің жұмысының тиімділігін
қадағалайды.
2.2.6 Докторантура бағдарламаларын халықаралықтандыру
Ұтқырлық бағдарламасы
Университеттің оқытушылар құрамы, зерттеушілер мен сарапшылардың осы бағдарламаға
қатысуы арқылы біз докторлық бағдарламаларды күшейтуге және испан және шетелдік
мекемелер арасындағы ынтымақтастықты кеңейтуге үміттенеміз. Студенттердің ұтқырлығы
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мәселесіне келсек, бұндағы мақсат университеттің басқа ғылыми орталықтарында / ғылымизерттеу зертханаларында жүргізілетін докторантура бағдарламаларындағы зерттеу
жұмыстарына байланысты іс-шараларды дамыту болып табылады. Сонымен қатар, ұтқырлық
испандық немесе шетелдік университеттер арасында бірлескен дипломдық келісімдерге сәйкес
жүргізілетін бағдарлама бөлігі болып табылады.
Академиялық ұтқырлықты әртүрлі жолмен дамытуға болады, мысалы:
• Әртүрлі ЖОО-дары арасында бірлескен докторлық бағдарламалардың болуы.
• Оқу жоспарының екі немесе одан да көп ЖОО бірлесіп әзірленуі және бекітілуі.
• Келісімдердің бағдарламалар жүргізілетін академиялық және әкімшілік жағдайларын
анықтауы.
• Келісімдердің оқытушылар мен студенттерге әсер ететін ұтқырлық бағдарламаларын
ұсынуы.
• Докторлық диссертацияларды бірлесіп жетекшілік ету мүмкіндігі қарастырылған.
• Білім Министрлігінің әр түрлі көлемдегі ұтқырлық және дотация гранттары.
• Халықаралық дәрежесі (International Mention) бар докторлық диссертациялар.
• Оқытушылар мен студенттерге арналған гранттар.
• Әрбір университет қаржыландыратын ғылыми қызметкерлер мен университеттің
оқытушыларына арналған қысқа мерзімді тағылымдамалар.
Халықаралық дәрежелі PhD доктор
Испаниядағы докторлық бағдарламалар халықаралық докторлық дәрежеге ие болуы
мүмкін. Осылайша докторлық дипломда халықаралық доктор («Doctor international») деген
белгі жазылады. Докторлық дәрежені қорғау келесі талаптарға сай болуы керек:
• Міндетті оқу кезінде докторлық ғылыми дәрежені алу үшін докторант шетелдік ЖОО не
беделді зерттеу орталығында үш айлық тағылымдаманы өтіп, оқуды немесе ғылыми зерттеу
жұмысын аяқтауы керек. Шетелдік тағылымдама кезеңі және ондағы іс-шаралар Директордың
мақұлдауы және академиялық комиссияның рұқсатымен өткізіліп және докторанттың қызмет
туралы құжатына қосылады.
• Докторлық диссертацияның бір бөлімі, кем дегенде, қысқаша мазмұндамасы мен
қорытындысы, сол білім саласында ғылыми қарым-қатынас үшін қолданылатын тілдердің
бірінде жазылып, ұсынылуы керек. Ол Испаниядағы кез-келген ресми тілдерден басқа тіл болуы
керек. Бұл ереже шетелдік тағылымдаманың есептері мен испан тілінде сөйлейтін елдердің
сарапшылары болған жағдайда қолданылмайды.
• Диссертациялық жұмысты испандық емес ЖОО-да немесе ғылыми-зерттеу мекемесінде
қызмет ететін, кем дегенде, екі сарапшы доктор бағалауы керек: испандық емес ЖОО-да немесе
ғылыми-зерттеу орталығында қызмет ететін, докторлық дәрежеге ие және а) тармағында
айтылған шетелдік тағылымдамаға жауапты емес тұлға болып келетін, кем дегенде, бір
сарапшы диссертацияны бағалау комиссиясының құрамында болуы керек.
Диссертациялық жұмыстың қорғалуы студент оқитын Испандық университетте немесе
бірлескен докторлық бағдарлама болған жағдайда, қатысушы университеттердің кез-келгенінде
ынтымақтастық туралы келісімде көрсететін ережелерге сәйкес өткізілуі тиіс.
Докторлық диссертацияның электронды нұсқасын өткізген кезде докторант диссертация
қорғалатын тілдің (ана тілінен басқа тіл) B2 деңгейін тапсыру керек.
Бірлескен докторлық бағдарлама
Сонымен қатар, студенттер бірлескен докторлық дәрежені алу мүмкіндігіне ие. Бірлескен
докторлық дәреже (“joint doctorate” немес “cotutelle doctorate” деп аталады) зерттеу жұмысына
жетекшілік, үйлестірушілік және тексеру міндеттеріне бірдей жауапты екі немесе одан да көп
мекемелер тағайындайтын PhD дәрежесі болып табылады.
Бірлескен жетекшілік рәсімі келесі реквизиттерге сәйкес келуі керек:
• Докторантураға түсу тәртібі және докторлық диссертациялардың электронды нұсқасын
өткізу мен бағалау тәртібі тиісті ЖОО-да жоғары білім беру бағдарламаларын басқаратын
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ережелерге сай келуі керек.
• Бірлескен докторлық бағдарламаның студенттері бағдарламаға қатысатын әрбір ЖООдағы диссертация жұмысының жетекшілері бақылауымен және жауапкершілігімен дәріс
алулары керек.
• Әрбір диссертациялық жұмыс екі ЖОО арасындағы өзара келісім негізінде және өзара
түсіністік қағидасы негізінде жүзеге асырылады. Келісімге сәйкес әрбір мекеме докторлық
диссертацияның дұрыстығын бірлескен баяндаманың күші бойынша мойындап, әрбір
университет доктор дәрежесін беруді міндетіне алады.
• Докторант екі жоғары оқу орнында да тіркеледі, бірақ біреуінің төлемдерінен
босатылады. Келісім қай университеттің төлемінен босатылатындығын көрсетуі керек.
• Диссертацияны зерттеу және жазу кезеңі келісімге қол қойылған сәттен бастап үш
жылдан астам уақытқа созылмауы керек. Сонымен қатар, келісімде аталған кезең
университеттер бойынша бөлінеді. Бір университеттегі оқу кезеңінің ең аз жалпы мерзімі 6 айға
созылады, ал қалған кезең екінші универиситетте жүргізіледі. Әр оқу кезеңі бір немесе бірнеше
кезеңдерден тұруы мүмкін.
• Зерттеу нәтижелерін жариялау, пайдалану және қорғау әрбір мемлекеттiңбелгiленген
рәсiмдерiне сәйкес екі мекемемен қамтамасыздандырылады.
• Диссертация екі жоғары оқу орнының бірінде ғана қарастырылады. Осы ережені
белгілейтін тармақ екі мекеме қол қоятын келісімде болуы керек.
• Диссертацияны сараптау тобы екі университеттің өзара келісімі бойынша
тағайындалады, ал оның құрамы екі мемлекеттің заңнамаларына сәйкес бекітіледі.
• Диссертация тиісті білім саласында ғылыми қарым-қатынас үшін қолданылатын
тілдердің бірінде жазылады және бірлескен келісімге қол қойған университеттердің
мемлекетінің біріндегі ресми тілінде жазылған түйіндемемен толықтырылады.
2.3 Докторантура деңгейінің жағдайы
Испандық университеттерінің автономиялығына байланысты әрбір Докторлық мектеп
университеттегі стратегиялық бағыттарға байланысты докторлық бағдарламаларын ұсынады.
Докторлық зерттеу тақырыбы, әдетте, жақсы зерттеу желісі бар және зерттеушілердің белгілі
бір санына ие тақырыптармен байланысты болады. Айта кету керек, әрбір докторлық
бағдарлама сипаттамасында қамтылған әрбір зерттеу желісін қолдайтын 3 зерттеуші бар.
Әрбір университет докторлық бағдарламаны қолдау және бекіту мүмкіндігіне ие болуына
қарамастан, аймақтық үкімет органдары әртүрлі шараларға қаражат бөледі және тек қана озық
зерттеу нәтижелері бар докторлық бағдарламалар қаржыландырылады. Осылайша, іс жүзінде,
бұл конкурстық жүйеге қатысу үшін сіз жақсы зерттеу нәтижелеріне ие болуыңыз керек немесе
бұл құрылымды қамтамасыз етуді төлейтін жеке университет болады. ЖОО-дары алған қаражат
ғылыми зерттеулер мен докторлық бағдарламалардың сапасына байланысты болады.
Әрбір алты жыл сайын әр докторлық бағдарламаны сыртқы сапа агенттігі бағалайды.
Докторлық бағдарламаның сапасын бағалаумен әртүрлі негізгі өлшемдермен жүзеге
асырылады. Бағдарламаның жарамдылығын анықтайтын өлшемдердің ең аз келісімді
саныболады.
Сонымен қатар, докторантура бағдарламасы сапаны арнайы мойындауға үміткер бола
алады. Танылған сападағы докторантураның бағдарламалары ғана қатыса алатын қорлары мен
зерттеудің конкурстық қаржыландырылуы бар.
Төменде докторанттардың жұмыспен қамтылу серпіні көрсетілген, бірінші кестеде
жұмысқа орналастырылған барлық студенттердің үлесін көрсетіледі және екінші кесте – PhD
зерттеу саласында жұмыс істейтіндер, барлығы 2010 жылы диссертацияларын қорғады, мұнда
диссертация қорғалғаннан кейін 1 және 4 жылдан кейінгі 2011 және 2014 жылдары жұмыспен
қамту туралы мәліметтер көрсетілген.
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Білім саласы
Әлеуметтік ғылымдар мен
Құқық
Инженерия мен Сәулет
Өнер мен Гуманитарлық
ғылымдар
Денасулық сақтау
Жаратылыстану
ғылымдары
Барлығы
Білім саласы
Әлеуметтік ғылымдар мен
Құқық
Инженерия мен Сәулет
Өнер мен Гуманитарлық
ғылымдар
Денасулық сақтау
Жаратылыстану
ғылымдары
Барлығы

2011

2014

65.1%

64.6%

70.3%
52.5%

67.8%
50.7%

77.0%
59.6%
66.2%

76.2%
57.0%
68.3%

2011

2014

93.7%

94.7%

96.9%
94.0%

95.1%
94.8%

96.9%
94.0%
95.3%

96.5%
91.3%
94.4%

PhD докторлық дәрежесі бар тұлға белгілі бір қызмет саласы бойынша жоғары
маманданады (бұл қазір үлкен артықшылық болуы мүмкін, бірақ болашақта компаниялар бұл
қолайсыздық тудырады деп есептеуі мүмкін), бірақ оның болашаққа қатысты көзқарасы,
халықаралық контексте (және мәдениетаралық контексте) жұмыс істей алуы қабілеті және оның
технологиялық қадағалауды жүзеге асыру қабілеті оған зерттеудің жаңа жолдарын ашуға және
оның жетістіктеріне жаңа қолданыс табуға мүмкіндік береді. Докторлық дәрежеге ие
қызметкерлер компаниядағы жұмысы барысында өзінің жұмысқа деген үлкен әлеуетін,
жұмысына деген жауапкершілігін, инновациялық бейімділігін, тәуекелдерді басқарудағы
тәжірибесін және өзінің кәсіби мансабы кезінде алған басқа да бірқатар сипаттамаларын
көрсетеді.Осы артықшылықтарға қарамастан, шағын және орта бизнес кәсіпорындары
қызметркерлері арасында PhD докторлары аз.Испаниядағы кәсіпорындардың тек 4% жұмысқа
қабылдау кезінде докторлық дәреженің бар болуына қарайды.
Сондықтан Испания үкіметі PhD докторларды «Torres Quevedo» сияқты бағдарламалар
арқылы жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді.Бұл гранттар зерттеушілердің кәсіби мансабын
қолдау, жеке меншік секторда R + D жоспарлары мен жобаларына бағдарланған қызметкерлерге
сұранысты ұлғайту, сондай-ақ жақында құрылған технологиялық компанияларды
шоғарландыруды нығайтуға бағытталады.Гранттар индустриялық зерттеу жобаларды,
тәжірибелік әзірлемелерді немесе техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлейтін
докторларды үш жылға жұмыспен қамтамасыз етеді.Грант әрбір жұмысқа жалдаған
зерттеушілердің жалақысын және Әлеуметтік қамсыздандыру үлесін бірлесе қаржыландыру
үшін пайдаланылады.
2.4 Докторанттар мен түлектер мониторингі
2.4.1 Докторлық бағдарламаның академиялық комиссиясы/тәлімгерлер жүргізетін
мониторинг
Испаниядағы докторлық бағдарламалар ережесіне сәйкес докторанттарды бақылау және
бағалау жыл сайын докторлық бағдарламаның академиялық комиссиясы тарапынан жүргізіледі.
Бұндай мониторингті жүргізу үшін, әдетте, келесі рәсімдер қолданылады:
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• Тәлімгер/диссертацияның ғылыми жетекшісі өз докторанты туралы есеп жазады. Егер
ғылыми жетекші тәлімгер қызметін атқармаған жағдайда немесе бірнеше жетекшілер болған
жағдайда, әр жетекші және тәлімгер жеке есеп жазады. Есепте, негізінен, студент орындаған ісшаралар және зерттеу жоспары немесе егер әлі бекітілмеген болса, оның жобасы назарға
алынады.
• Бұл есеп студенттің іс-шаралары туралы жазбасының жаңартылған көшірмесімен бірге
академиялық комиссияның үйлестірушісіне жіберіледі, және академиялық комиссиямен
бағаланады.
• Бағалау аяқталғаннан кейін, академиялық комиссия тиісті жылдық бағалау және
мониторинг есептерін жазып, оларды тәлімгер/ диссертацияның жетекшісі жазған есеппен бірге
докторлық бағдарламаға жауапты факультетке жібереді. Бағдарламаны жалғастыру үшін оң
баға алу керек.
Негізделген теріс баға болған жағдайда студент алты айдан кейін қайта бағалаудан өтуі
керек.Осыған орай, егер студенттің зерттеу жоспары бекітілген болса, жаңа жоспар жасауы
қажет.
Қатарынан екі рет теріс баға алған жағдайда, студент оқудан шығарылады.
Мониторингтің міндеттерінен басқа тәлімгерлер:
• Студенттің бағдарламаның Академиялық комиссиясымен қарым-қатынасын бақылайды.
• Студенттерге қатысты жетекшілік функцияларын белгілейтін жазбаша міндеттемеге қол
қояды.
• Студенттердің қызметі туралы құжатты үнемі тексеріп отыру.
• Мерзімді түрде есеп береді және студенттердің зерттеу жоспарын бекітеді.
• Оқу үрдісі кезінде студенттердң қажетті ақпарат, басшылық және ресурстармен
қамтамасыз етіп, көмектеседі.
• Білім беру және мектептің озық тәжірибесі туралы келісімді сақтайды.
2.4.2 Докторанттардың құқықтары мен міндеттері
Испаниязаңнамаларында қарастырылған құқықтардан басқа, докторанттар келесі
құқықтарға ие:
1. Жарияланым, патенттер нысанында жұмыстардың және зерттеу нәтижелерінің
жаһандық шығармашылық әлеуетін ескеретін бағалаумен олардың оқу қызметінің жария,
объективті, ашық және алдын ала белгіленген өлшемдеріне сәйкес бағаланады.
2. Оқу барысында жасалған туындылардың авторлығын тану және олардың зияткерлік
меншігін, атап айтқанда, докторлық диссертацияның және бұрынғы зерттеулердің нәтижелерін
осы мәселе бойынша қолданылып жүрген заңдарда белгіленген мерзімде қорғау.
3. Оқу үрдісі кезінде жетекшілік ететін тәлімгерге ие болу және диссертацияны аяқтауға
жетекшілік ететін жетекші немесе, қажет болған жағдайда, аккредиттелген зерттеу тәжірибесі
бар қосымша жетекшіге ие болу.
Докторанттардың келесідей міндеттері бар:
1. Оқу үрдісін аяқтауға көмектесетін академиялық іс-шараларға белсенді түрде қатысу,
тәлімгерлер мен диссертацияның ғылыми жетекшілерімен жүйелі және тұрақты қарымқатынаста болу және қолданыстағы ережелерге сәйкес қызмет туралы құжатты толықтырып
отыру.
2. Пәндеріне сәйкес,танылған этикалық тәжірибелер мен принциптерді, сондай-ақ түрлі
ұлттық, салалық немесе институционалдық кодекстерге енгізілген этикалық стандарттарды
сақтау. Студент этика кодексін сақтау туралы келісімге / міндеттемеге қол қоюы тиіс.
3. Жетекшiлермен және/немесе басқа зерттеушiлермен бiрлесiп жүзеге асырылған зерттеу
кезінде зияткерлiк меншiк қағидасын немесе деректердiң бiрлескен меншік қағидасын ұстану.
4. Еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасының, әсіресе, зертханаларды, далалық жұмыстарды
және басқа да зерттеу орталарын пайдалануға қатыстыішкі ережелерін білу және сақтау.
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3-Бөлім. Сапаны ішкі қамтамасыз ету тетіктері
3.1 Алькала университетінде сапаны ішкі қамтамасыз ету тетіктерінің кейсін
зерттеу
Алкала Университетінің (UAH) докторантура бойынша сапаны ішкі қамтамасыз етуі
докторлық мектеппен және оның ішіндегі түрлі комитеттермен жүзеге асырады. UAH-нің
докторлық мектебі 2012 жылдың 29 қазанында бес ғылым саласы бойынша (Өнер және
Гуманитарлық ғылымдар, Жаратылыстану Ғылымдары, Әлеуметтік ғылымдар мен Құқық,
Денсаулық сақтау, Инженерия және Сәулет) докторлық дәрежелерді дайындау мақсатында
құрылған.
Докторлық бағдарламасы студенттерді ғылыми-зерттеу әдістері бойынша озық
дайындауды қамтамасыз етіп, докторлық диссертация ретінде танымал ғылыми-зерттеу
жұмысын дайындау мен сараптауға бағытталады. Егер диссертациялық жұмыс ойдағыдай
қорғалса, студентке жоғары академиялық дәреже болып табылатын Доктор дәрежесі
беріледі.Төмендегі суретте UAH-дегі докторлық бағдарламаларады басқару бөлімі құрылымы
мен ұйымдастырылуы көрсетілген:

Докторлық мектеп - Басқару
Докторлық мектеп деканы
Комитет төрағасы
Докторлық бағдарламалар
Академиялық комитет
3.2 Докторлық мектеп
Докторлық мектеп және оның докторлық бағдарламалары 99/2011 Корольдік жарлыққа
сәйкес және аталған мектептің ішкі ережелерімен ұйымдастырылады және реттеледі.
Докторлық мектеп келесідей міндеттерге ие:
1. Докторлық білім беру моделін UAH-нің зерттеу және оқу стратегиясымен сай жасап,
докторанттардың сапалы зерттеулер жүргізуі үшін тиісті негіздерді құрастыру.
2. Докторанттардың еңбек нарығына енулеріне себептесу үшін жалпы үздіксіз білім беруді
және докторанттардың құзыреттіліктерге ие болуын қамтамасыз ету.
3. Докторанттардың, сондай-ақ олардың жетекшілері мен тәлімгерлерінің ішкі және
сыртқы акакдемиялық ұтқырлығын дамыту.
4. Әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында әкімшілікті, компанияларды
және басқа да ұйымдарды мектептің қызметіне тарту.
5. Түлектердің кәсіби траекториясын бақылау.
UAH докторлық мектептің деканы келесі міндеттерге ие:
1. Мектептің қызметін бағдарлау және үйлестіру әрі оның міндеттерінің үздіксіздігін және
орындалуын қамтамасыз ету.
2. Жетекшілік ететін органдардың алдында және қажет болған басқа да жағдайларда
докторлық мектептің мүддесін білдіру.
3. Мектептің басқару комитеті келісімдерін жүзеге асыру.
4. Мектеп бюджетін басқару.
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5. Жылдық есептерді, стратегиялық жоспарларды, бюджет нұсқауларын және алдыңғы
қаржы жылының жабылуын дайындап, оны бекіту үшін Басқару комитетіне жіберу.
6. Алдыңғы қатарлы тәжірибе кодексіне және оның міндеттеріне сәйкес келуін бағдарлау
және қадағалау, сондай-ақ туындауы мүмкін мәселелерді шешу үшін қажетті шараларды
қабылдау.
Университеттегі докторантураның Бас комитеті докторантура бастығынан, докторлық
бағдарламалардың үйлестірушілерінен, ЖОО-мен оқу келісімдері бар сыртқы ұйымдардағы
әртүрлі сыртқы қатысушылардан тұрады. Бас комитет келесі міндеттерге ие:
1. Докторанттарға арналған жалпы білім беру шараларын анықтау және ұйымдастыру әрі
қызығушылық тудыратын басқа да іс-шараларды реттеу.
2. Докторлық бағдарламалардың академиялық комиссиялары ұйымдастырған оқу және
ғылыми-зерттеу жұмыстарын бақылау.
3. Білім сапасына кепілдік беру арқылы оқыту мониторингісін қамтамасыз ету.
4. Әр жағдайда академиялық және экономикалық өміршеңдігін, стратегиялық
мүмкіндіктерін, қолданыстағы нормаларға және бағдарламаның академиялық сапасына
сәйкестігін зерделей отырып, докторлық бағдарламалар үшін ұсыныстарды талдау.
5. Құзыретті органдардың растау және рұқсат беру үшін Докторлық бағдарламаларды
бекіту және кейіннен Басқару кеңесіне беру үшін жоғары оқу орынынан кейінгі оқу
бағдарламаларының ресми комитетіне ұсыныс жасау.
6. Докторантураның қызметі туралы есепті қамтитын деканның жылдық есебін бекіту.
7. Докторантурада оқудан өткен студенттердің кәсіби жұмысқа кіруін бақылауға кепілдік
беру.
8. Ішкі тәртіп ережесі туралы ұсынысты дайындау мен бекіту және, қажет болған жағдайда,
оны өзгерту.
9. Мектепқызметкерлері қол қоятын алдыңғы қатарлы тәжірибе туралы нұсқаулықты
бекіту.
10.
Докторлық мектептің органдары арасында туындайтын мәселелерді UAH
ережелеріне сәйкес шешу.
11.
Осы Ережені қолдану кезінде туындайтын мәселелерді шешу, қажет болған
жағдайда оны өзгерту немесе басқа да даму стандарттарын құруды ұсынуға жәрдемдесу.
Күнделікті жұмыста туындайтын сұрақтарды шешу үшін докторлық мектептіңБас комитеті
мүшелерінен құрылған тұрақты комиссия бар.
Әр докторлық бағдарламада бағдарлама үйлестірушісі және әр зерттеу бағытының кем
дегенде бір өкілінен тұратын Академиялық комитет бар. Докторлық бағдарламаның оқу және
ғылыми қызметіне жауапты орган ретінде Академиялық комитеттің келесі міндеттері бар:
1. Докторлық бағдарламаның ғылыми жоспарын бекіту және оны тіркеу үшін жоғары оқу
орнынан кейінгі бағдарламалардың ресми қызметіне жіберу.
2. Докторлық бағдарламаның студенттеріне тәлімгерлерді тағайындау және докторлық
бағдарламаның кезкелген кезеңінде дәлелді негіздер болған жағдайда тәлімгердің енгізген
кезкелген өзгерістерін басқару.
3. Қабылданғаннан кейін 6 айдан аспай студенттердің диссертацияларының ғылыми
жетекшілерін тағайындау және дәлелді негіздер болған жағдайда бағдарламаның кез келген
кезеңінде ғылыми жетекшінің өзгерістерін басқару.
4. Басқа да ұлттық немесе халықаралық институттармен бірлескен докторлық
бағдарламалар немесе тақырыптардың пәнаралық сипаты сияқты салмақты академиялық
себептер болған жағдайда диссертацияға бірлескен жетекшілік етуге рұқсат беру.
5. Жылдық бағалауға ықпал ету және қажет болған жағдайда докторлық бағдарлама
студенттерінің зерттеу жоспарын және меморандумын, сондай-ақ олардың тәлімгерлерінің
және диссертациялық жетекшілерінің есептерін өзгерту.
6. Осы бағдарлама бойынша студенттерінің докторлық бағдарламаны жалғастыруы не
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жалғастырмауы туралы негізделген шешім қабылдау.
7. 99 / 2011ж. Король Жарлығының 14-бабының 6-тармағында көрсетілгендей
диссертацияның белгілі бір мазмұнын жариялауға әсер ететін айрықша жағдайларды анықтау.
8. Халықаралық докторлық дәрежені алу мақсатында шетелдік тағылымдама мен
шараларға докторанттардың оқу бағдарламасының бөлігі ретінде рұқсат беру.
9. Докторанттардың докторлық бағдарламаларға қабылдау немесе шығуы туралы
өтініштерін Басқару комитеті қабылдау үшін есептер беру.
10.
Докторанттардың диссертациясын қарастыруға рұқсат беру және аталған
диссертацияларға емтихан комиссиясын ұсыну.
3.3 Докторлық мектептің сапа комитеті
Сапа комитеті докторлық мектептің сапасын қамтамасыз ету жүйесін жоспарлау және
бақылау үшін жауапты орган болып табылады. Ол докторлық бағдарламалардың басқаруы және
қызметімен қатар жүреді.
Студенттердің академиялық, кәсіби немесе ғылыми мансаптарына мамандандыруға
мүмкіндік беретін Алкала университетінің докторлық бағдарламалардың сапасына деген берік
міндеттемесі докторлық дәрежелерді университеттің басты назарына айналдырды. Бұл тұрғыда,
UAH докторлық мектебі сапаға қатысты мынадай жалпы мақсаттарды белгілейді:
• Докторантурадағы сапа саясаты барлық қызметкерлерге түсінікті және қабылданған,
сондай-ақ барлығына қолжетімді болуын қамтамасыз ету.
• Докторлық бағдарламалардың әкімшілік және академиялық көрсеткіштерінің сапа және
үздіксіз жетілдіру мәдениетін байыту.
• Докторанттардың қанағаттану деңгейін көтеру үшін студенттерге тікелей және жеке
көңіл бөлу. Бұл, өз кезегінде, олардың нәтижелері мен академиялық көрсеткіштерін жақсартып,
жұмысқа орналасу кезінде бәсекелестік артықшылықтарын негіздейді.
• Қалыпты тәртіп нормасының сапасын жүйелі жетілдіруге үнемі бейілділікті қамтамасыз
ету және қажет болуы мүмкін түзету және алдын алу шараларын ұсыну және жүзеге асыру.
• Сапаны қамтамасыз етудің тиімді болуын, жүйелі қадағалауын және қайта қарастыруын
қамтамасыз ету.
3.4 Докторлық бағдарламалар – Қанағаттану деңгейі сауалнамасы
Докторантура сапасы жөніндегі Комитет олардың қалай өткізілгендігін бағалау және қажет
болған жағдайда өзінің жыл сайынғы мониторинг туралы есебін жақсарту жөнінде тиісті
ұсыныстар жасау үшін толассыз оқу іс-шараларына қатысты сауалнамалар жүргізетін
болады.Осы мақсатта келесі көрсеткіштер ескеріледі:
 Ұсынылатын трансверсалдық оқу іс-шараларының саны.
 Әрбір іс-шарада ұсынылған орын саны.
 Әр іс-шараға қатысатын студенттер саны.
 Студенттердің сауалнамаларын бағалау туралы есеп.
 Жұмысқа орналасқан докторанттардың саны.
 Ынтымақтастық туралы қол қойылған келісімдердің саны.
3.5 Докторлық бағдарламаның сапасын қамтамасыз ету Комиссиясы
Әрбір докторлық бағдарламаның Сапа жөніндегі комиссиясы оқу үдерісімен
қанағаттанушылық деңгейін бағалау үшін сауалнама жүргізеді және қажет болған жағдайда
бағдарлама мониторингінің бөлігі ретінде жазылатын жыл сайынғы Сапа меморандумын
жетілдіру үшін тиісті ұсыныстар жасайды.
Әрбір
бағдарламаның
Сапа
жөніндегі
комиссиясы
жыл
сайын
басқа
университеттеұтқырлық бойынша оқитыноқытушылар мен студенттер санын, сондай-ақ,
шақырылған дәріс беруші ретінде келген оқытушылардың санын талдау керек. Сонымен қатар,
басқа университеттерден келген және басқа университетке кеткен студенттердің саны туралы
есеп береді.
Әрбір бағдарламаның сапа жөніндегі комиссиясы мынадай дәлелдерге ие болады:
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• Бірлескен бағдарлама туарлы келісімдердің саны.
• Диссертация жазған докторанттардың саны.
• Басқа зерттеу мекемесінде тағылымданы қамтитын халықарлық дәрежесі бар
диссертациялар саны.
• Ұтқырлыққа қатысушы студенттер саны.
• Ұсынылған гранттар мен субвенциялар.
• Докторанттардың ұтқырлықты ұйымдастыру тәртібімен қанағаттану дәрежесі.
• Қажет болған жағдайда бірлескен докторантура бағдарламаларына қатысатын ЖООлардың саны мен осы бағдарламаларға қабылданған студенттердің саны.
3.6 Түлектерді жұмысқа орналастыру мониторингі
ЖОО-ның «практиканы ұйымдастыру және кәсіптік бағдар беру» қызметі түлектердің
оқуын аяқтағаннан кейін мерзімді зерттеулер жүргізеді. Түлектер мониторингісін жүргізу үшін
бөлім, докторлық бағдарламаларды бағалау туралы меморандумдарда көрсетілгендей,
компьютерлік бағдарлама арқылы толтырылатын сауалнаманың деректерін қамтитын жазбаны
жүргізеді.
Жыл сайын докторлық мектеп өзінің бұрынғы түлектерін сауалнаманы толтырудың
артықшылықтары туралы хабардар етеді. Сауалнама үш түрлі деректер түрін қамтиды:
1. Академиялық деректер:
a. Бакалавр және магистр дәрежесі
b. Докторантура: бағдарлама, күндер, ұзақтығы, класс, ұтқырлық, жүлделері және т.б.
2. Кәсіби деректер:
a. Корпоративті немесе кәсіби сектор
b. Жұмыс істеу мерзімі мен ұзақтығы
c. Компания немесе мекеме: атауы, қызметкерлердің саны, орналасқан жері және т.б.
d. Кәсіби санат және лауазым
3. Басқа деректер.
a. Сіздің компанияңыз I + D жобаларын жүзеге асыра ма?
b. Сіздің лауазымың PhD дәрежесін қажет ете ме?
c. Сіздің көмегіңіз жұмысыңызды жақсартуға көмектесті бе?
d. Сіз зерттеулер жүргізуді жалғастырудасыз ба немесе жақын арада мұны іске асырасыз
ба?
e. Сіздің жұмысыңыз докторлық диссертациямен байланысты ма?
f. Сіз диссертацияңыздың ғылыми жетекшісімен байланыстасыз ба?
g. Сіз докторлық бағдарламаңызды жүргізген кафедра немесе институтпен байланыстасыз
ба?
h. Докторлық бағдарламаңызды қалай бағалайсыз?
Экс-түлек қосымшаны ашқанда, сауалнама экранда соңғы сауалнамаға қатысты өзгерген
деректерді енгізу үшін толтырылған соңғы деректермен көрсетіледі.
Сауалнамалардан деректер жиналғаннан кейін, нәтижелер бағаланады. Осы мақсатта
компьютерлік бағдарлама барлық сауалнама нәтижелерін бағалау туралы есеп жасайды. Бұл
есеп нәтижелерді талдау ұшін және қажет болған жағдайда жақсартуларды анықтау үшін
докторлық бағдарламаның сапа жөніндегі комиссиясына беріледі.
Сапа жөніндегі Комиссия соңғы 5 жылдың нәтижелеріне байланысты мынадай деректерді
қамтиды:
• Докторлық тезистерден алынған бағалар (үздік Сum Laude деп белгіленген тезистердің
үлесі көрсетілген).
• Халықаралық ұсыныстары бар еуропалық докторанттар.
• Жүлделер (ерекше докторлық жүлделер немесе басқалар).
• Табыстылық көрсеткіші: 3, 4 немесе 5 жыл бойы өз диссертацияларын ұсынатын және
қорғайтын толық құқылы тұлғалардың жалпы санының пайызы.
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• Толық емес жұмыс күні жұмыс істейтін докторанттардың үлгерім деңгейі: 5, 6, 7 немесе
8 жыл бойы өз диссертацияларын қорғайтын және ұсынатын толық емес жұмыс күніне
докторанттардың жалпы санының пайызы.
Шағымдарды және ұсыныстарды басқару
Университеттің Бас Хатшылығы университет қауымдастығының кез келген мүшесіне
немесе қызметтерінің сыртқы пайдаланушысына әртүрлі орталықтардың немесе әкімшілік
қызметтердің іс-әрекеттеріне қатысты шағымды немесе ұсынысты тіркеу үшін әртүрлі
арналарды ұсынады. Виртуалды кампус пен веб парақша көмегімен UAH оқиғаларды,
шағымдарды немесе ұсыныстарды тіркеуге және оны қалай жасауға болатындығы туралы
қатысушыларға хабарлайды.
Университетте шағымдар мен ұсыныстар қорапшасы бар. Оның мақсаты докторлық мектеп
жұмысы туралы шағымдар, идеялар немесе ұсыныстарды тіркеу болып табылады. Мүдделі
тараптар шағымды немесе ұсынысты екі жолмен бере алады:
1. Бетпе-бет: UAH-ның сайтында бар бланкті толтырып, шығарып, Алкала университетінің
кез келген тізілімінен беру.
2. Электронды түрде: толтырылған бланктіquejas.sugerencias@uah.es сайтына жіберу
арқылы. Электрондық пошта мекенжайы міндетті түрде көрсетілу керек.
UAH Докторлық мектебі шағымды қабылдағаннан кейін, шағымнемесе оқиғалар
талқыланып, мәселені шешу үшін тиісті шаралар ұсынылады. Сонымен қатар, жасалған
ұсыныстардың орындылығы - зерттеу мен олардың қызмет сапасын жақсартуға бағытталған
үлес.
Сонымен қатар, докторлық бағдарламаның үйлестірушісі немесе оның профессорлықоқытушылар құрамы студенттерден тікелей шағымдарды ала алады. Егер шағымдарды тікелей
алған жағадйда, олар бағдарламаның сапа жөніндегі комиссиясына және, қажет болған
жағдайда, шағым немесе ұсыныс жасалған қызметкерлерге хабарлауы тиіс.
Мүдделі тараптар 20 күн ішінде қабылданған барлық іс-шаралар туралы хабардар болады
және қабылданған шараларға қанағаттанбаған жағдайда жоғары оқу орнының басшылығына,
мысалы, УниверситеттіңОмбудсмене жүгінуге тиіс екендігін ескертеді.
Әрбір ымыралы мәлімдемеде ешқандай мәліметтер болмайды. Қызметтердің қандай да бір
нормаланбаған жұмыс істеуі сәйкес келмеген жағдайда тиісті әрекеттер әрбір нақты жағдайда
қабылдануы мүмкін. Ешбір жағдайда шағымдар жазаға әкімшілік шақыру ретінде
қарастырылмайды.
Алынған шағымдар негізінде, Университеттің Бас Хатшылығы негіздемелерді және
қабылданған шараларды қарастыру туралы есеп шығарады.
Жылына бір рет бағдарламаның сапа жөніндегі комиссиясы оқу жылы барысында
қабылданған шағымдар мен ұсыныстарды қарастырады; ең жиі қайталанатын шағымдардың
негіздерін, шағымдарды шешу жылдамдығы және ұсыныстардың жарамдылығы мен өзектілігін
талдайды. Бұл жағдайда төмендегі көрсеткіштер ескеріледі:
• Оқу жылы ішіндегі орын алған оқиғалардың саны.
• Оқу жылында түскен өтініштер саны.
• Оқу жылында алынған ұсыныстардың саны.
• Оқиғаларды шешу жылдамдығы.
• Шағымдарды шешу жылдамдығы.
Әр бағдарламаның сапа жөніндегі комиссиясы мынадай есептерді ұсынады:
• Істерді, шағымдар мен ұсыныстардың тергеу барысында жүргізілетінін растайтын
құжаттар.
• Оқиғалармен шағымдар файлдары.
• Докторлық бағдарламада орын алған оқиғалар, шағымдар мен ұсыныстар туралы
жылдық есептер.
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3.7 Мүдделі тараптардың қанағаттануы
Мүдделі тараптардың қанағаттануы студенттерге, оқытушыларға, мектептерге,
әкімшіліктерге және қызмет көрсететін қызметкерге бағытталған сұрақтардың көмегімен
бағаланады.
Докторлық бағдарлама бойынша студенттердің қанағаттануын анықтауға бағытталған
сауалнаманың деректері Сапа жөніндегі техникалық бөлімге жіберіледі. Олар, өз кезегінде,
деректерді өңдеуге жауап беріп, әр докторлық бағдарламаның Сапа жөніндегі комиссиясына
жібереді.
Әр оқу жылының соңында аяқталуы тиіс қандай да бір пәндер шеңберінде сабақтар
өткізумен қанағаттанушылық деңгейі туралы докторанттардың оқытушыларынан сауалнама
алынады. Деректер Сапа жөніндегі техникалық бөліммен өңделіп, тиісті докторлық
бағдарламаның сапа жөніндегі комиссиясымен талданады.
Докторантураға қатысты әкімшілік қызметкерлердің қанағаттану көрсеткішін анықтайтын
сауалнама екі жылда бір рет орындалады. Сапа жөніндегі техникалық бөлім алынған деректерді
өңдейді және оны әрбір докторлық бағдарламаларға жауапты тұлғаларға жібереді.
Барлық сауалнамалардан алынған деректер жыл сайын әрбір докторлық бағдарламаның
сапа жөніндегі комиссиясымен талданып, сапа жөніндегі Меморандумда ұсынылады.
3.8 Ғылыми қызметкерлер мен оқытушыларды оқыту және біліктілігін арттыру
UAHDS оқытушылардың кәсіби дамуына ықпал ететін, инновацияларды ынталандыруға
және педагогикалық тәжірибені жетілдіруге бағытталған арнайы оқыту іс-шараларын
жоспарлайды, басқарады, бақылайды және бағалайды.Бұл докторантура бағдарламаларына
қатысты инновациялық тәжірибелермен бөлісуге, таратуға және дамытуға бағытталған негізгі
қызмет болып табылады.
Докторлық бағдарламаға қатысатын оқытушыларға арналған оқыту іс-шаралары зерттеу
жетекшілігіне байланысты нақты сұрақтарды білу мен оған қатысты білімді тереңдетуге
негізделген мүмкіндіктер ретінде сипатталуы мүмкін. Бұл іс-шаралар ашық, қолжетімді және
тегін, олар UAH немесе басқа мекемелерге тиесілі құзыретті мамандармен бақыланады.
Педагогикалық кадрларға қолдау көрсету құрылымы ретінде, UAH-ның виртуалды оқыту
сыныптары оқу мен оқыту үдерісін басқаруға арналған электрондық оқыту платформаларын
қолданады. Виртуалды оқыту сыныптары оқытудың жаңа әдістемелері мен технологиялық
құралдарын қолдану бойынша бастауыш және ілгері деңгейлі курстар өткізіледі. Оқуға
арналған бағдарламалар аясында кез келген іс-шаралары үшін виртуалды оқыту модулі мен
Blackboard виртуалды оқыту платформасы қолданылуы мүмкін.
Әрбір бағдарламаның сапа жөніндегі комиссиясы Сапа туралы меморандумда
оқытушылардың оқыту іс-шараларына қатысты келесі көрсеткіштерді анықтайды:
 Оқыту іс-шараларының саны.
 Қатысушылардың саны.
 Виртуалды
платформадағы
оқытушылар
мен
студенттерге
бөлінген
пайдаланушылардың тіркеу саны.
3.9 Ресурстар
Әр докторлық бағдарлама әртүрлі ақпараттық ресурстар арқылы студенттерге қолдау
көрсетеді: бағдарламаны бекіту туралы меморандумды егжей-тегжейлі баяндай отырып,
зертханалар мен шеберханалар, кітапханалар, дерекқорға қолжетімділік, қосылу мүмкіндігі
және т. б.
Әрбір докторлық бағдарламаның сапа меморандумы бар материалдық ресурстар мен басқа
да құралдардың сапалы білім алуға кепілдік беру үшін жеткілікті ме деген мәселені шешуі
тиіс.Талдау кезінде келесі көрсеткіштер назарға алынады:
 Докторанттарға қол жетімді ақпараттық ресурстар мен басқа да мүмкіндіктер.
 Шетелге шығу үшін көзделген, конференциялар өткізу және шетелде болу үшін
қаржылық қолдау көрсететін ресурстар.
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 Семинарларды, конференцияларды және басқа да ұлттық және халықаралық оқыту
бастамаларын қаржыландыру.
 Гранттар немесе келісімшарт негізінде оқитын докторанттардың пайыздық мөлшері.
3.10 Талдау, жетілдіру және есеп беру
Әр докторлық бағдарламаның сапа жөніндегі комиссиясы бағдарламаның нәтижелерін
көрсететін жылдық есеп жазу керек.Бұл есеп, сапа туралы меморандум Денсаулық сақтау
министрлігінің Сапа жөніндегі комитетіне бекітуге жіберіледі.Меморандум докторлық
бағдарламаның нәтижелерін, белгіленген сапалық мақсаттардың орындалуын және жетілдіру
бойынша қабылданған шаралардың тиімділігін бағалап, жаңа жетілдірулер үшін ұсыныстар
жасайды. Бұл сапа туралы меморандумға жетілдірулер бойынша жылдық жоспар қосымша
болып тіркеледі.
Меморандум сапа жөніндегі комиссия тағайындаған мүдделі тараптар үшін қолайлы
болуына сәйкес берілетін болады. Университеттің докторантура мектебі мақұлдағаннан кейін,
ол бағдарламаның қалған меморандумдарымен бірге жоғары оқу орнының сапа жөніндегі
комитетіне жіберіледі, ол оны тексереді және университет сапасы туралы жалпы меморандумды
жазады. Бұл, өз кезегінде, басқару органына оны бекіту үшін сапа мәселелеріне жауапты
проректорға беріледі, содан кейін университеттің Байланыс жоспарына сәйкес тиісті түрде
жарияланатын болады.

4-Бөлім. Сапаны сыртқы қамтамасыз ету тетіктері және ұлттық
стратегиялар
4.1 Докторантураға қатысты ұлттық стратегия мен докторантура деңгейінде
сапаны қамтамасыз ету: ағымдағы жағдай
Испания Корольдігінің 99/2011 Жарлығы докторантурадағы ресми білім беру жүйесін
реттейді, Еуропалық жоғары білім беру кеңістігінің (ЕНЕА) қағидаттарын қабылдап, түрлі
Еуропалық және халықаралық форумдардан ұсыныстар жасап, докторлық бағдарламаларға
арналған жаңа нормативті құрылымды орнатады. Осылардың барлығы докторантураның
құрылымы мен ұйымдастырылуына, иеленетін құзыреттіліктерге, қол жетімділік жағдайына
және ғылыми мансапты бастапқы кезеңде дамытуға, ғылыми-зерттеулердегі жетекшіліктің
маңызды рөліне, қарым-қатынас пен шығармашылықты ынталандыратын зерттеу ортасына
енуіне, бағдарламалардың осы түрі үшін маңызды халықаралықтандыру мен ұтқырлыққа,
сондай-ақ бағдарламаны халықаралық деңгейде тануы үшін сапаны бағалау және аккредиттеуге
қатысты.
99/2011 Корольдік Жарлығында анықталған жаңа құрылымның негізгі аспектілерінің бірі
университеттегі зерттеу және докторантураның оқу стратегиясын анықтаумен
байланысты.Университет, өзінің ережелеріне сәйкес, докторлық мектептегі немесе тиісті
жарғыда, ынтымақтастық туралы келісімдердене жоғарыда аталған Корольдік жарлықта
бекітілген зерттеу бөліміндегі докторантура бағдарламаларында жүзеге асырылатын
стратегиясын анықтайды.Осы стратегия бойынша әр докторлық бағдарламаны академиялық
комиссия құрастыруыкерек.
Докторлық бағдарламаларды Университеттердің кеңестері (BCU) тексеруі керек және
құзыретті уәкілетті органдары (әр аймақтық үкіметтің білім беру кеңестері) 4/2007
Университеттер Заңымен өзгертілген 6/2001 Ата Заңының 35.2-бабының ережелеріне сәйкес
оны іске асыруға рұқсат береді. Алынған докторлық дәрежелер 12 қыркүйектегі 1509/2008
Король
Жарлығымен
сәйкес
университеттердің,
орталықтар
мен
атақтардың
9
бірыңғайтізілімінде тіркелуі керек.
Тексеру үрдісі кезінде Университет кеңестері міндетті және шешуші бағалау есептерін
әзірлеу үшін ЖОО-нан ұлттық немесе аймақтық сапаны қамтамасыз ету агенттіктеріне
бағдарлама ұсыныстарын жібереді. Ұсыныстарды бағалауға арналған үрдістердің мақсаты
9
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әкімшілік талап ететін ақпаратты алу, сондай-ақ докторантура бағдарламаларын ашуғарұқсат
алу.
Ұлттық ережелер докторлық мектептердің құрылуын көздейді, докторлық
бағдарламалардың академиялық комиссияларын, сондай-ақ докторлық бағдарлама үйлестіруші
тағайындайды. Докторлық диссертацияны тексеру және мониторинг жүйесін болжайды және
толық емес жұмыс күні немесе күндізгі бөлімде оқу мүмкіндігі бар докторантура ұзақтығының
ең жоғары кезеңін алғаш рет белгілейтін Докторанттың қызметі туралы жаңа құжат енгізілді.
Екінші жағынан, жаңа жіктелім докторлық бағдарламалардың ережелерін белгілейді. Бұл, өз
кезегінде, магистратура мен докторантура арасындағы айырмашылықты тудырып, докторлық
бағдарламаларды тексеру мен бағалаудың нақты өлшемлерін анықтады.
Негізгі жаңашылдықтар қатарында докторлық диссертацияларды бағалауға жауапты
сарапшылар тобы негізінен университеттен тыс және басқа мекемелердің докторларынаеан
құрылуы тиіс деп күтілуде. Жаңашылдықтар құпия мәліметтер мен ғылыми-зерттеу
жұмыстарына патенттерді қорғауға қатысты басқа да аспектілер мен «Халықаралық доктор»
дәрежесін алу мүмкіндігін белгілейді.
Корольдік Жарлыққа, өз кезегінде, докторантура бағдарламасындағы оқу үрдісін,
докторанттың игеруге міндетті құзыреттілігін, қабылдау өлшемлеріне қол жеткізу талаптарын
белгілейді. Докторлық бағдарламаларда ECTS кредиттері бойынша ұйымдастырылуы және
сипатталуы талап етілмейтін зерттеу жұмыстары, әрбір бағдарламаның көлеміне қатысты
жалпы және нақты оқыту түрлері болуы керек. Алайда кез келген жағдайда докторанттың
негізгі қызметі - бұл зерттеу болып табылады.
Осындай оқытуды ұйымдастыру және оны бақылау рәсімдері докторлық бағдарламаларды
тексеру мақсатында баяндалуы керек. Бұл бағдарламаларды аккредиттеуді жаңғыртудың негізгі
бөлігі болып табылады.
Сондай-ақ, докторлық дәрежені алу әр түрлі салаларда, әсіресе шығармашылық пен
инновацияны қажет ететін салаларда жоғары кәсіби дайындықты қамтамасыз етуі керек.
Докторантура бағдарламаларын аккредиттеуге тексеріс жасау, мониторингілеу және
өзгерту
Ресми докторлық дәрежені алуға мүмкіндік беретін докторлық бағдарламалар университет
кеңесімен BCU тексеріліп, тиісті аймақтық үкімет органдарымен бекітілгеннен кейін, әрбір
алты жылда қайтааккредиттеу мақсатында бағалау рәсімінен өту керек. Докторлық
бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету және олардың дұрыс дамуына кепілдік беру үшін
университет тиісті салада тәжірибесі бар озық зерттеу топтарының болуын дәлелдеуі керек.
Докторлық бағдарламаларды тексеру және аккредиттеу үрдісі аккредиттелген тәжірибесі
бар зерттеушілердің пайыздық үлесін, олар қатысатын бәсекеге қабілетті жобаларды,
докторанттарға қол жетімді жаңа басылымдарды және қаржыландыруды ескереді. Сондай-ақ,
докторанттардың халықаралықтандыру деңгейі бағаланып, ынтымақтастық желілерінің
болуына, профессорлар мен шетелдік студенттердің қатысуына, олардың ұтқырлығына,
бірлескен жетекшілік, Еуропалық және халықаралық дәрежелер, халықаралық зерттеушілермен
бірлескен жарияланымдар, тиісті семинарларға қатысу сияқты диссертация нәтижелеріне
немесе осыған байланысты анықталған кез келген басқа өлшемлерге ерекше назар аударылады.
Докторлық бағдарламаларды алға жылжыту
Білім министрлігі жыл сайын бағдарламалардың нәтижелері мен халықаралықтандырудың
жоғары деңгейіне арналған «Жоғары сапалы бағдарлама» атты докторлық бағдарлама атағына
конкурс өткізеді. Сонымен қатар, Білім министрлігі олардың беделіне және арнайы
халықаралық жобаларына сәйкес келетін докторантурадағы кемелділік атағы үшін конкурс
өткізеді.
4.2 Сапаны сыртқы қамтамасыз ету саясаты
Жоғары білім берудегі сапаны сыртқы қамтамасыз ету ұлттық агенттік (ANECA) және
кейбір автономиялық аймақтардағы бірқатар агенттіктер арқылы жүзеге асырылады. Сапаны
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қамтамасыз ету агенттіктердің құзыреттері орындалатын рәсімдерге және агенттіктің Жоғары
білім сапасын қамтамасыздандыру Еуропалық Ассоциациясының (ENQA10) және Еуропалық
сапаны қамтамасыз ету регистрінің (EQAR11) мүшелігіне ие/ие емес екеніне байланысты
өзгереді.
ANECA докторлық ұсыныстарды сыртқы және тәуелсіз бағалауы үшін бірнеше құралдарды
енгізді: тексеру, мониторинг және аккредитация. Барлық осы құралдар келесі жалпы
міндеттерге ие:
 Жақсартуға бағытталған үдеріс арқылы ресми докторлық бағдарламалардың
ұсыныстарын жобалау сапасын қамтамасыз ету.
 Тексеру үдерісінің ресми бағдарламаларды тексеру, бақылау, өзгерту және аккредиттеу
шеңберіне сәйкес мониторингпен, түрлендірумен және аккредиттеумен байланысты болуын
қамтамасыз ету. Осы мағынада докторлық бағдарламалар қазіргі уақытта магистр дәрежесін
беретін және берілетін бағдарламалар бойынша әзірленуіне ұқсас жыл сайынғы мониторинг
үдерісі өтетін болады. Сонымен бірге докторлық бағдарламаларды әзірлеуге байланысты негізгі
индикаторларды енгізу және пайдалану үшін қажетті шаралар қабылданатын болады.
 Ресми біліктілікпен байланысты қоғамдық ақпаратты жасау мен бағалауға мағыналық
және формалық жағынан сәйкес келетін жаңа бағдарламаларға ұсыныстар әзірлеуге
жәрдемдесу.
 Ұсыныстардың тиімділігін және тұрақтылығын қамтамасыз ететін академиялық және
зертеу ресурстарды әрі олардың орнығуына мүмкіндік негіздерді нақты бағалау мақсатында
алдынала бағалау арқылы ұсыныстарды анықтау.
 Ресми докторлық бағдарламалар үшін ұсыныстар дайындайтын тұлғалар мен
ұсыныстарды бағалайтын тұлғаларға бірдей нұсқаулықтар берілгеніне көз жеткізу.
 Бакалавр студенттері, магистранттар мен докторанттарға баламалы және тиісті бағалау
рәсімдерін белгілеу.
4.3 Докторлық бағдарламаларды тексеру
4.3.1 Агенттіктердің сапасын бағалау жөніндегі комитеттер
Сыртқы бағалау үдерістерінің дұрыстығын, сенімділігін және пайдалылығын қамтамасыз
етуге ықпал ететін элементтердің бірі сыртқы сарапшылардың тиімділігі (әріптестердің
жұмысын бағалау) болып табылады. Бағалау үдерісінің сапасы мен тәуелсіздігі мамандар
ретінде және пайдаланушылар ретінде ғылыми-техникалық және тәртіптік нұсқауды
қамтамасыз ететін комиссияларды құрайтын сарапшыларға тиесілі.
4.3.2 Арнайы бағалау комиссиялары (SEC)
Сапаны қамтамасыз ету агенттігі (ұлттық немесе аймақтық агенттіктер,) әдетте, әртүрлі
арнайы білім беру салалары мен мамандықтары үшін арнайы бағалау комиссияларын (SEC)
құрайды. Олар тұрақты сипатқа ие. SEC бағдарламалар мен институттарды бағалауға, демек,
тексеру, мониторинг, өзгерту және аккредиттеу үдерісіне де жауапты.SEC-тің негізгі
функциясы жаңа бағдарламаларға арналған ұсыныстардың тұрақтылығы мен барабарлығын
бағалау болып табылады.
SEC олар бағалайтын ресми бағдарламалар мен университеттер орталықтарының санына
байланысты мүшелердің ауыспалы санына ие.SEC көлемі бойынша кіші комитеттерді құрай
алады. Атап айтқанда, ресми докторлыөқ бағдарламалар бойынша SEC келесі құрамға ие:
 Президент, әдетте танылған академиялық еңбегі бар профессор.
 Кем дегенде, әрбір білім саласы үшін екі ғылыми қызметкер.
 PhD докторанты.
 Хатшы, әдетте, сапаны қамтамасыз ету агенттігінің техникалық қызметкері.
SEC комиссияларына олардың жауапкершілігіндегі біліктілікті бағалау саласындағы нақты
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аспектілер бойынша кеңес беретін беделді басқа сарапшылар көмектесе алады. Сарапшылар
тиісті SEC назарға алынатын тәуелсіз техникалық есептерді жібереді.
4.3.3 Бағалау үдерісі
Аккредиттеу үдерісінің негізгі кезеңдері келесілер болып табылады:
1. Университетте
докторлық
бағдарламаларды
стратегиялық
жоспарлау.
бағдарламаларды бағалау үдерісі жүргізілетін болса, келесі оқу жылында қандай докторлық
бағдарламалар жүзеге асырылатыны жайлы ақпарат.
2. Зерттеу және докторлық бағдарламаларды жүргізу стратегиясы.Университет
докторантурадағы зерттеу және оқыту стратегиясы жайлы ақпаратты сапаны қамтамасыз ету
агенттігіне бағдарламаларын тексеру үдерісіне ұсынғанға дейін өткізу керек. Бұл құжат әр
докторлық бағдарламалар жайлы ақпараты бар есеппен толықтырылып, осы бағдарламаларды
іске асырудың негіздемесімен танысу үшін SEC тарапынан бағаланады. Докторантурадағы
оқыту және зерттеу жұмыстары бойынша есеп кемінде мынадай аспектілерді қамту керек:
 Зерттеу жұмыстарына қатысты университеттің миссиясы мен жету мақсаттары.
 Зерттеулердің шоғырландырылған салалары және басым бағыттар.
 ҒЗТКЖ ортасымен өзара қарым-қатынас (ҒЗТКЖ-на қатысатын мекемелер және оларды
қаржыландыру бағдарламалары).
 Университеттегі докторлық бағдарламаларға қатысатын зерттеу топтарының қызметін
бақылауға арналған құралдар.
 Әртүрлі докторлық бағдарламалары бар салалар мен әрбір саланың бір бөлігін құрайтын
бағдарламалар (бағдарламалар картасы). Сондай-ақ, докторлық бағдарламалармен тікелей
байланысты университет магистрінің дәрежесін қосу ыңғайлы болып келеді.
 Докторлық бағдарламаларды басқару әдістемесі мен жүйесі (докторантура мектебі,
басқа да бөлімшелер).
 Қазіргі уақытта қол жетімді немесе болашақта қарастырылған кадрлық ресурстар мен
материалдар.
 Зияткерлік меншік ережелері және компаниялармен ынтымақтасатын докторанттардың
зерттеу жүргізу ережелері.
Докторантурадағы зерттеу мен оқыту стратегиясын кем дегенде 6 жыл бойы қолданылуы
ұсынылады, бұл докторлық бағдарламалар қайта аккредиттеуден өтуі керек кезең болып
табылады. Содан кейін алынған нәтижелерге және ҒЗТКЖ контекстіне негізделген зерттеу
стратегиясын қайта қарауға қолайлы болады.
Стратегия қабылданғаннан кейін, университет жаңа докторлық бағдарламалар үшін өз
ұсыныстарын бере алады. Бұл ұсыныстар стратегияда көрсетілген түрлі салаларға
топтастырылады. Яғни, белгілі бір салаға жататын барлық бағдарламалар бір мезгілде
тексеруден өтеді (мысалы, биомедицина, гуманитарлық ғылым, антропология, экономика,
техника, химия және т.б. салалар). Осылайша, SEC (арнайы комитет) бағдарламалардың
контекстін және негіздемесін, олардың синергизмін, кадрлық ресурстарын және олардың
университеттің зерттеу стратегиясы мен докторантурасына сәйкестігін неғұрлым барабар
бағалай алады.
3. Тексеруге өтініш беру. Университеттер өздерінің ұсыныстарын білім, мәдениет және
спорт министрлігі (MECD) осы мақсат үшін ұсынатын онлайн-өтінім арқылы ұсынуы тиіс.
4. Өтінішті қарау және қабылдау.BCU ұсынылған құжаттаманы қарастырады және
белгіленген талаптарға сәйкес келетін өтініштерді қабылдайды. Талаптарға сәйкес келмеген
жағдайда, университеттер 10 күн мерзімі ішінде түзетулер енгізу қажет болады. Егер өтініш
деректері қабылданса, өтініш тиісті сапаны қамтамсыз ету агенттігіне беріліп, ең көп дегенде 9
ай ішінде шешім қабылданады.
5. Ұсынысты бағалау. Ұсыныс докторлық бағдарламалардың SEC-не жіберіліп, олар
ұсынысты бұрын белгіленген стандарттарға және өлшемдерге сәйкес бағалайды.
6. Алдын ала тексеру туралы есеп.SEC алдын-ала тексеру туралы есебін береді. Егер
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қажет болған жағдайда, есеп MECD-тің компьютерлік өтініші арқылы ЖОО-дарына өтініш беру
үшін жіберіледі.
7. SECпен бағдарламаның өзара әрекеттесуі. Бағдарлама/университетке жауапты
қызметкер SEC хатшысы арқылы SEC комиссиясымен байланыс жасай алады. Хатшы
сұрақтарды шешу үшін тиісті тетіктерді іске қосуға немесе басқа мүшелерден түсініктеме талап
етуге тиіс. Қажет болған жағдайда бағдарлама менеджерлері мен SEC мүшелері арасында
кездесу өткізіледі.
8. Арыздар.Шамамен, 20 күн ішінде ЖОО назарға алу үшін SEC есебінің нәтижелері
бойынша орынды деп санайтын айыптауларды ұсына алады. Айыптау алдын ала баяндамада
SEC көрсеткен аспектілерге қатысты болады.
9. Арыздарды қарастыру.SEC мекеменің жаңа ұсынысын бағалайды және анықталған
кемшіліктердің дұрысталғанын/дұрысталмағанын талдайды.
10.
Қорытынды есеп. Берілген арыздарды бағалағаннан кейін, SECMECD-тің
компьютерлік платформасы арқылы қорытынды тексеру есебін BCU-ге жібереді. Есептің
нәтижесі оң немесе теріс баға терминдерімен көрсетілуі тиіс.
11.
Тексеру рұқсаты. QAA, BCU есебін алғаннан кейін білім беру мекемесі жүзеге
асыратын жаңа бағдарламаны тексеруге немесе енгізуге тыйым салуға рұқсат береді.
12.
Апелляция. Университет шешімді хабарлаған сәттен бастап бір ай мерзім ішінде
апелляцияға бере алады. Ресурсты өңдеуге рұқсат етілсе, BCU оны сапаны қамтамасыз ету
агенттігіне 3 ай ішінде жіберуі керек.
13.
Апелляциялық шешім. Шағым Апелляциялық комиссиямен бағаланады. Ол
кемінде докторантура бағдарламасының екі оқытушысын талап етеді. Апелляцияны қарастыру
тек университеттің ұсынған есебіне және құжаттамадағы құжаттарға ғана негізделеді.
Бастапқыда ұсынылған ақпараттың айқындау үшін ғана болмаса, бағалау үдерісінде ұсынылған
қосымша ақпарат әдеттте қарастырылмайды.
14.
Апелляциялық есеп. Апелляциялық комиссия бір айдың ішінде BCU-ға тиісті
есепті беруі керек.
15.
Апелляция туралы шешім. Апелляциялық есеп қабылданғаннан кейін, BCU 2
ай ішінде соңғы шешім шығарады, ол әкімшілік жолмен орындалуы тиіс. Шешім
университетке, аймақтық үкімет органдарына және ұлттық MECD-ге жіберіледі. Осы кезеңде
ұсынылған қарардың болмауы шағымды қабылдамаған деп қарауға мүмкіндік береді.
4.3.4 Стандарттар мен бағалау өлшемлері
Докторлық бағдарлама туралы жаңа ұсынысты тексеру үшін төмендегі аспектілер
бағалануы керек:
1. Докторлық бағдарламаның сипаттамасы.
2. Құзыреттіліктер.
3. Студенттерді қабылдау және қолжетімділік.
4. Оқу іс-шаралары.
5. Бағдарламаны ұйымдастыру.
6. Адами ресурстар.
7. Докторанттарға қол жетімді материалдықресурстаржәнеқолдауқызметтері.
8. Бағдарламанықарастыру, жетілдіружәне оның нәтижелері.
Бағдарламаны бағалау хаттамасының құрылымы төменде көрсетілген келесі сұрақтарға
берілетін жауаптардан тұрады:
Бағдарламаның мақсаты не және ол неге ұсынылады?
Ең алдымен, ұсыныстарды әкімшілікті түрде айқындайтын және қызығушылығы мен
қажеттілігін анықтайтын аспектілер мен оқыту бағдары бойынша зерттеудің анықтамасын беру
қажет.
Ол қалай жүзеге асырылады?
Бағдарламаны оқыту мақсатына келесі үдерістердің сапасын қамтамасыз ету есебінен қол
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жеткізілуі тиіс:
 Оқу үрдісінің басталу нүктесін құрайтын студенттердің қол жетімділігі мен қабылдауы,
студенттердің қалайтын оқу бағдарына жетуін қамтамасыз ету үшін докторанттардың
қызметтерін және ұсынысты қалыптастырушы шараларды бағалау мен жетекшілік ету.
 Білім беру бейініне қол жеткізуге бағытталған оқыту, мониторинг және бағалау бойынша
іс-шараларды әзірлейтін, ұйымдастыратын және жүзеге асыратын оқу қызметін жоспарлау.
 Кадрлық ресурстар, материалдық ресурстар және оқытуға қол жеткізу үшін қажет
қолдау.
Қандай нәтижелер күтіледі және оларға жетуді қамтамасыз ету қалай жүзеге
асырылады?
Көрсеткіштердің сандық мәндерімен сипатталған күтілетін нәтижелер мен сапаны
қамтамасыз ету тетіктері алынған нәтижелерге немесе қажет болған жағдайда олардың
өзгеруіне сәйкес құрылған бейімге қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін ресми докторлық
бағдарламалар мен рәсімдерді мониторингілеуге, қайта қарауға және жетілдіруге мүмкіндік
береді.
4.4 Докторлық бағдарламалардың мониторингісі және аккредиттеуүдерістері
Докторлық бағдарламалардың мониторингісі екі негізгі мақсатқа ие. Бір жағынан, ол
университеттің дамуын ішкі бағалаудан өткізетін университет менеджменті үшін пайдалы
болып келеді. Мониторинг қазіргі жағдайды талдай алу және даму ұсыныстарын жасай алу үшін
нақты көрсеткіштерді (диссертацияның қорғалуы, докторанттарды зерттеу ортасына қосу,
докторанттар мен профессорлардың қанағаттануы, т.б.) талдайды. Екінші жағынан, мониторинг
мекемелерге жасалатын сапармен қатар докторлық бағдарламаларды аккредиттеудің негізгі
дәлелі болады.
Мониторингтің мақсаты - докторлық бағдарламалардың дамуы туралы талқылау үдерісін
аккредиттеудің негізі ретінде жасау. Басқаша айтқанда, аккредиттеу мониторинг үдерісінің
шарықтау шегі ретінде белгіленеді. Идея екі үдерісті біртұтас тұтас ретінде түсіну болып
табылады: алынған нәтижелердің сыртқы валидтеуімен жоғары нүктеге жететін үздіксіз
жетілдіру үдерісі.
Осы мақсатқа жету үшін мониторинг үдерісі барысында жасалған деректер
бағдарламаларды аккредиттеу үшін қажет болатын деректерге сәйкес келуі керек. Осы
деректердің ішінде арасында өзін-өзі бағалау есебі маңызды болып табылады.
Докторлық бағдарламалардың мониторинг есептері (ISPD) аккредиттеу үрдісінде
қолданылатын алты өлшем бойынша айқындалады: оқыту бағдарламасы, қоғамды
ақпараттандыру, профессорлардың бағдарламаға сәйкес келуі, білім беру үдерісін қолдау
жүйелерінің тиімділігі, сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесі, сондай-ақ бағдарламаның
нәтижелерін шолу, жетілдіру және оның сапасы. Мониторинг есебі, кемінде, үш жылда бір рет
жасалуы тиіс. Алайда бағдарламалар мен институттар әрбір курс бойынша негізгі даму мен
академиялық көрсеткіштерді алу үшін тетіктерді іске асыруы керек.
Екі үдерістің тиімді ықпалдастығын қамтамасыз ету үшін мониторинг есебінің бұл
құрылымы аккредиттеу кезінде берілетін өзін-өзі бағалау есебімен бірдей болуы керек.
Осылайша, соңғы мониторинг бойынша есеп өзін-өзі бағалау есебіне айналады және растау
сәтінен бастап немесе соңғы аккредиттеуден өткен кезден бастап, докторлық бағдарламаның
даму синтезінің көрінісін қамтамсыз етеді.
Университеттер бағдарламалардың алғашқы аккредитациясына дейін дайындалған
мониторинг туралы есептерді Сапаны бағалау агенттігіне өткізу керек. Мерзімді түрде Агенттік
бағаланатын ISPD кейбіреулерін бағалау үшін таңдап алады. Таңдау кезінде университеттер
арнайы белгілеген, маңызды өзгерістер ұсынысын қамтитын, даму көрсеткіштерінің анализі
бойынша сәйкес клетін докторлық бағдарламалар туралы есептерге басымдылық береді.
Жыл сайын әрбір университет мониторинг үдерісін, олардың академиялық жетістіктері мен
бағдарламалардың дамуында анықталған мәселелерді, ұсынылған немесе орындалған дамыту
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шараларын және жақсы тәжірибелерді бағалау мақсатында қолданылатын мониторинг туралы
есепті (ISU) дайындайды. Бұл есепте стильдік талаптар жоқ және сол оқу жылында мониторинг
есебін жасаған бағдарламаларды қамтиды. Мекеменің барлық докторлық бағдарламалары
бірінші реттік аккредитациядан өткеннен кейін есептерді Сапаны қамтамасыз ету агенттігіне
жіберілуі тиіс. Докторлық бағдарламалар докторантураның қарамағында тұрған
университеттерде мониторинг туралы есеп мектеп баяндамасына айналады.
VSMA құрылымына сәйкес, докторлық бағдарламалардың модификациясы мониторинг
үдерісінде жасалынған бұрынғы талдаумен байланысты, сондықтан маңызды өзгерістер тек
қана ISPD дайын болған жағдайда ғана сұралуы мүмкін және аталған есептен туындаған
көріністермен байланысты болады. (Аралық бағалау комиссиялары 4.3.1-бөлімде сипатталған)
4.4.1 Мониторинг үдерісін бағалау
Мониторинг үдерісінің кезеңдері:
 Мониторинг туралы есепті әзірлеу. Бағдарлама басшылықтарды әзірлейді және тиісті
есепті оның SGIQ-да (сапаны Ішкі қамтамасыз ету жүйесі) белгіленуіне сәйкес, сондай-ақ осы
басшылықтың стандарттары мен өлшемдеріне сәйкес әзірлейді. Бұл есеп агенттіктер ұсынған
тіркелген құрылымға сәйкес келуі тиіс.
 ISPD мониторингі туралы есептерді таңдау. Сапаны қамтамасыз ету агенттігі жыл
сайын бағалау үшін таңдалатын ISC жайлы жоғары оқу орындарына хабарлайды. Таңдау
кезінде университеттер арнайы белгілеген, маңызды өзгерістер ұсынысын қамтитын, даму
көрсеткіштерінің анализі бойынша сәйкес клетін докторлық бағдарламалар туралы есептерге
басымдылық беруге мүмкіндік болады.
 Мониторинг туралы есептерді бағалау. Бұл бағалаудың негізгі аспектілерінің бірі
докторлық бағдарламаның дамуын бағалау болса, екіншісі мониторинг үдерісінің және оның
есебінің сәйкестігі мен өзектілігін бағалау болып табылады.
 Бағалау есебі. Сапаны бағалау агенттігі CEA бекіткен ISPD бағалау есебін ЖОО-ға
жібереді.
 Арыздар. Шамамен бір ай ішінде мекеме апелляция комитеті үшін алдыңғы есептер
бойынша орынды деп санайтын кез келген шағымдарды назарға алу және апелляцияны шешу
үшін бере алады. Апелляциялық комитет апелляцияны назарға алады және шешеді.
4.4.2 Мониторинг есептерін әзірлеу (ISPD)
Білім беру сапасын қамтамасыз етуге байланысты үдерістер докторлық бағдарламаларды
үздіксіз жетілдіру және аккредиттеу мақсатының ауқымын жетілдіруге бағытталған
мекемелердің Сапаны ішкі қамтамасыздандыру жүйесінде (SGIC) сипатталған. Сондықтан,
SGIC докторлық бағдарламалар мониторингі үшін қажетті ақпараттың негізгі көзі және оны
аккредиттеудің негізгі құралы болып табылады.
Үдерістің сапасын қамтамасыз ету үшін, ISPD, басқалардан бөлек, келесі талаптарға сай
болуы тиіс:
 Толық, қатаң және ерекше болу. Ол талдау және жақсартуға қажет жағдай үшін негізгі
болып саналатын элементтерді талдауы және ойластыруы керек.
 Бағдарламаны әзірлеу барысында туындайтын дәлелдерге негізделген болуы керек.
 Себептерді және, тиісінше, жақсарту үшін қажет элементтерді жүйелі және егжейтегжейлі талдау қажет.
 Оң аспектілерде де, жақсартылуы қажет аспектілерде де теңдестірілген болу керек.
 SGIC-де белгіленген рәсімдерге сәйкес талдау кезінде өзінің өкілеттілігін қамтамасыз
ету үшін, университет қоғамдастығымен ортақ пайдаланылуы және расталуы керек.
ISPD әзірлеу кезеңдері
ISPD әзірлеу жауапкершілігі
Мониторинг есебін әзірлеу және бекіту жауапкершілігін SGIC белгілейді. Белгіленген
орган докторлық бағдарламалардың түрлі мүдделі топтарының, мысалы, ғылыми
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қызметкерлер, оқытушылар мен әкімшілік қызметкерлер, докторанттар және тиісті деп
саналатын басқа ұжымдардың пікірін ескеруі керек.
Аккредиттеу үрдісі басталғанға дейінгі соңғы ISPD аккредитацияға берілетін өзін-өзі
бағалау есебіне сәйкес келуі керек болғандықтан, бағдарламаға қатысты барлық білім
қоғамдастығына ашық таныстырудан өтуі керек.
Ақпарат жинау жүйесі
ISPD-ны әзірлеу, SGIC-да қарастырылған рәсімдерден туындайтын барлық дәлелдерді және
көрсеткіштерді ескереді. Докторлық бағдарлама мен тиісті орталықтан алынған деректер мен
талдаулар да ескерілу қажет. Ақпарат сандық немесе сапалық сипатта бола алады және
орталықтың немесе басқару декертері мен көрсеткшітерден бастап докторлық мектептің
қызметі нәтижелері мен үрдістері туралы мәліметтерден тұрады.
Барлық қажетті ақпарат жиналғаннан кейін, жауапты тұлға белгіленген стандарттарға
сәйкес келу және жоспарды жетілдіру үшін деректердің жалпы көлеміне талдау жасауы керек.
Аккредиттеу үдерісіндегі берілген соңғы ISPD-де аккредиттеу үшін тексеру мен сыртқы
сапар уақыты арасындағы кезең қамтылуы тиіс.
ISPD мазмұны
Мекеме аккредитацияның сапаны қамтамасыздандыру стандарттарына қол жеткізгені
немесе, керісінше, табысқа жету үшін шаралар туралы ойлау қажет. Ол аккредиттеу үдерісінде
қолдануға болатын алты бөлікте тұжырымдалған құжат ретінде көрсетіледі.
1. Бағдарламаны таныстыру. Бұл бөлімде мекеме есептің оқырманы үшін бағдарламаға
шолу жасау керек. Осылайша, бағдарлама бейімі бойынша ең маңызды жетістіктер (докторлық
бағдарламалар мен докторанттар саны, профессорлық-оқытушы құрамы мен оның біліктілігі
және т.б.) туралы ақпарат берілуі мүмкін.
2. ISPD әзірлеу үдерісі. Институт ISPD әзірлеу үдерісі жайлы қысқаша сипаттама беруі
керек. Бұл үдерісте орын алған проблемаларды (деректерді жинау және т.б.) немесе SGIC
күтпеген сәйкессіздіктің бар-жоғын белгілеп көрсету керк. Есепте жауапты орган, әзірлеу
кезеңі, орган мен бекіту күні анық көрсетілуі қажет.
ISPD докторлық бағдарламаларды өзгерту немесе аккредиттеудің негізгі құралы
болғандығы өте маңызды, өйткені ISPD әзірлеу кезеңі аса маңызды болып табылады және
әрдайым бұрынғы және осы үдерістерді іске қосумен байланысты болады. Күтілетін уақыттан
кез келген ауытқулар нақты көрсетілуі керек.
3. Стандарттарды қолдану аясын бағалау. Осы бөлімде мекеме стандарттар ауқымы
туралы негізделген дәлелді әзірлеу керек.
Стандартқа байланысты, докторлық бағдарлама және/немесе мекеме стандарттарға сәйкес
келетін ең маңызды деректерге тікелей сілтеме жасай отырып, бағалау жүргізуі керек. Әрбір
жағдайда қойылған мақсаттардың орындалу дәрежесі және белгіленген талаптар ауқымы
(мысалы, қорғалған диссертацияның болжамды санына жету немесе зерттеу бағыты санының
жеткілікті болуы және т.б.). Ескерілуі тиіс стандарттар келесідей:
1. Бағдарламаның сапасы-формативті қызмет.
2. Қоғамды ақпараттандырудың өзектілігі.
3. Сәйкес профессорлық-оқытушылар құрамы.
4. Білім беру үдерісін қолдау жүйесінің тиімділігі.
5. Сапаны ішкі қамтамасыздандыру жүйесінің тиімділігі.
6. Нәтижелердің сапасы.
ISPD-да осы стандарттардың әрқайсысының ауқымын бағалауды енгізу ұсынылады. Бұл
тұрғыда мекеме келесі өлшеу мәндерін пайдалана алады:
 Жоғары дәрежелі сапаға жету үдерісінде. Стандартқа толығымен сай және ең төменгі
талаптан асатын жақсы тәжірибе мысалдары бар.
 Қол жеткізілген. Стандарт докторлық бағдарламаға толық сәйкес келеді.
 Кейбір ерекшеліктермен қол жеткізілді. Стандарттың ең төменгі деңгейіне қол
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жеткізілді, бірақ жақсартуы қажет аспектілер бар. Бұл аспектілер ақылға қонымды мерзімде
жақсаруы мүмкін.
 Қол жеткізілген жоқ. Докторантура тиісті стандартқа қол жеткізу үшін ең аз қажетті
деңгейге жетпейді. Енгізу керек жақсартулар орынды уақыт аралығында стандартқа қол жеткізу
мүмкін емес шамаға ие.
4. Жақсарту жоспарын бағалау және ұсыну
Докторлық бағдарлама өзінің жұмыс істеуі мен дамуын талдау және ойластыру керек. Ол
қоғамдық ақпарат пен деректерге, SGIC-дан алынған көрсеткіштер мен сапалық ақпаратқа
негізделуі керек. Егер мекеме оны қолайлы деп есептесе, бағдарламаның дамуын
қорытындылау үшін жалпы бағалау жүргізілуі мүмкін.
Бағалау анализін ескере отырып, дамыту іс-шараларын жоспарлау қажет (талдап тексеру,
уақыт кестесі мен міндеттерін анықтау). Бағдарлама көрсеткіштерінің мақсаттары мен
нәтижелеріне байланысты болса, осы іс-шаралардың тиімділігі жоғарырақ болуы мүмкін.
Ол (мониторинг туралы есеп), сондай-ақ, алдыңғы кезеңнің есебінде ұсынылған және
жоспарланған іс-әрекеттерге нақты жауап беруі, олардың іске асырылғанын растайтын
дәлелдемелерді ұсынуы және орындалмаған және келесі кезеңге белгіленген адамдардың
сәтсіздігін түсіндіруі тиіс.
5. Дәлелдемелер
ISPD дамыту кезінде дәлелдемелерді ескеру қажет және аккредитацияға ұсынылатын өзінөзі бағалау есепке алуды әзірлеу кезінде ең маңызды дәлелдемелер ғана қолданылады.
Университет мониторингісі туралы есептер (ISU)
ISPD-ны ескере отырып, университет барлық докторлық бағдарламалардың дамуын
бағалайды.ISPD әзірлеу мен бекіту кезінде орын алуы мүмкін жағдайлар көрсетілуі керек.ISU
ерекше назарды талап ететін және дамуы мен орындалуы жоғары деңдейдегі докторлық
бағдарламаларға бағытталады. Есеп, егер қажет болған жағдайда, барлық бағдарламаларды
жетілдіруге және бақылауға себептесу үшін пәнаралық даму шараларын жинайды. Университет
есептің ең қолайлы үлгісін және құрылымын анықтайды. Университетте докторлық мектеп
болған жағдайда, ISU-ны дайындау осы орталыққа тәуелді болады.
4.4.3 Бағалау стандарттары мен өлшемдері
Оқу бағдарламасының сапасы
Мекемелер өздерінің SGIC шеңберінде докторлық бағдарламаларды әзірлеуге және
бекітуге мүмкіндік беретін үдерістерге ие болуы керек. Бұл бағдарламалар еуропалық
стандарттарға және жоғары оқу орындарында сапаны ішкі қамтамасыздандыру
нұсқаулықтарына сай орындалу керек, әсіресе ESG 1.2 (бағдарламаларды және зерттеулерді
бекіту, бағалау мен мерзімді шолу) нұсқаулығы. Бұл нұсқаулықта "академиялық мекемелердің
өз бағдарламалары мен біліктіліктеріне бекіту, бағалау және мерзімді мониторинг жүргізу үшін
ресми тетіктері болуы тиіс" (ENQA, 2005) деп айтылған.
Докторлық бағдарламаға жауапты тұлғалар бағдарламаның құрылымы (зерттеу бағыттары,
құзыреттіліктер және қалыптастырушы әрекеттер профилі) пәннің талаптарына сәйкес
жаңартылып, MECES талап етілетін оқыту деңгейіне сәйкестігін талдау керек:
Бағдарламада докторанттардың бейінін тіркеудің барабарлығын қамтамасыз ету тетіктері
қарастырылған, ал олардың саны бағдарламаның зерттеу бағыттарының сипаттамасы мен
бөлінуіне және ұсынылатын бос орындар санына сәйкес келеді.
Бағдарламада докторанттарға арналған барабар бағалау тетіктері және, қажет болған
жағдайда, оқу іс-шаралары бар.
Осы стандартты бағалау кезінде ескеруі қажет көрсеткіштер келесідей:
 Ұсыныс пен сұраныс.
 Қабылданған докторанттар (жаңадан түскен докторанттар).
 докторанттардың жалпы саны.
 Шетелдік докторанттардың үлесі.
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 Басқа жоғары оқу орындарынан келген докторанттар үлесі.
 Бірлесу бойынша оқитын докторанттардың пайызы.
 Шәкіртақы алатын докторанттардың үлесі.
 Қабылдау талаптарына сәйкес докторанттардың үлесі.
 Зерттеу бағыты бойынша оқитын докторанттардың пайызы.
4.4.4 Қоғамдық ақпараттың өзектілігі
ESG 1.7-ге сәйкес («Қоғамдық ақпараттандыру») «Мекемелер үнемі өздері ұсынатын
бағдарламалар мен біліктілік туралы жаңартылған, әділ және объективті ақпараттысандық және
сапалық көрсеткішпен жариялауы керек».
Бұл ақпарат жалпыға ортақ және қоғамға оңай қолжетімді болуы керек және докторлық
бағдарламаның дамуы туралы ақпарат пен оның негізінде алынған нәтижелерді қамтуы керек.
Екінші жағынан, ESG 1.1 бойынша (сапаны қамтамасыз ету саясаты мен рәсімдері)
«Стратегия, саясат және рәсімдер ресми мәртебеге ие болуы және жалпыға қол жетімді болуы
керек» деп айтады. Сондықтан, мекеме SGIC туралы, әсіресе докторлық бағдарламаның
мониторингі мен аккредиттеу үдерісі туралы есеп беру керек.
Ақпаратты жариялау ашықтықты қамтамасыз етеді және жоғары білім беру сапасына
еуропалық өлшемдерге сәйкес есеп беруді жеңілдетеді. Атап айтқанда, ESG 1.6 (ақпараттық
жүйелер) бойынша «мекемелер өздерінің оқу жоспарларын және басқа шараларды тиімді
басқару үшін тиісті ақпаратты жинау, талдау және пайдалануды қамтамасыз етуі керек» деп
айтылады.
Қоғамдық ақпараттандырудың сапасын қамтамасыз ету үшін мекемелер мерзімді түрде
қоғамдық ақпараттың жарамдылығы, өзектілігі мен жаңартуы, қолжетімділік және сапаны
қамтамасыз ету үдерістерінің үнемі жетілдірілуін қарастыруы керек.
СондықтанЖОО барлық мүдделі тұлғалар докторлық бағдарламаның сипаттамалары
туралы және оның сапасын қамтамасыз ететін басқару үдерістері туралы жеткілікті түрде
хабардар ма деген сұрақты талдайды.
ЖОО докторлық бағдарламаның сипаттамалары, оның операциялық дамуы және алынған
нәтижелер туралы шынайы, толық және жаңартылған ақпаратты жариялайды.
ЖОО барлық мүдделі тараптардың тиісі ақпаратқа оңай қол жеткізуін қамтамасыз етеді.
Бұл ақпарат мониторинг нәтижелерін және, қажет болған жағдайда, оның аккредиттеуін
қамтиды.
ЖОО докторлық бағдарлама құрылған SGIC жариялайды.
Осы стандартты бағалау үшін қарастырылуы керек деректер келесідей:
 ЖОО Веб-парақшасы немесе оқу желісі (университеттің).
 Қоғамдық ақпарат, ақпарат жинау және есеп беру туралы SGICүдерістерінің
құжаттамасы.
4.4.5 Сапа ішкі қамтамасыз ету жүйесінің тиімділігі
Бұл бөлім ESG 1.1-ге жауап беруі керек. Онда "ЖОО-да өз бағдарламалары мен
біліктіліктерінің сапасы мен өлшемдерін қамтамасыз етуге байланысты рәсімдер саясаты болуы
тиіс» деп жазылған.
Олар, сондай-ақ, жұмысында сапа мен сапаны қамтамасыздандыру маңыздылығын
мойындайтын саясатты әзірлеуге толығымен қатысуы керек. Осы мақсатқа жету үшін сапаны
үздіксіз жоғарылату стратегиясын жасау және енгізу қажет. Стратегия, саясат және рәсімдер
ресми мәртебеге ие болуы және жалпыға қол жетімді болуы керек. Сондай-ақ, студенттер мен
басқа да мүдделі тараптардың рөлі ескеріледі. ESG 1.2 осы бөлімінде "оқу орындарының өз
бағдарламалары мен зерттеулерін бекіту, бағалау және мерзімді мониторингілеу үшін ресми
тетіктері болуы тиіс"деп хабарланады.
Докторлық бағдарламаға жауап бергендер ІQA-ның құрылған және енгізілген формальды
жүйесі тиімді ме және ол докторлық бағдарламаны тиімді әрі сапалы үздіксіз жетілдіруді
қамтамасыз ету-етпеуін талдау керек.
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- Іске асырылған SGIC докторлық бағдарламаны әзірлеу және бекіту, бақылау және
аккредиттеу үдерістерін жеңілдетеді.
- Іске асырылған SGIC докторлық бағдарламаларды тиімді басқару үшін ақпарат жинау мен
тиісті нәтижелеріне кепілдік береді.
- Іске асырылатын SGIC өзінің өзектілігін талдау үшін және оңтайландыруға арналған даму
жоспарларын жетілдіру үшін мерзімді түрде қайта қаралады.
Осы стандартты бағалау кезінде келесі деректер назарға алынуы тиіс:
 SGIC (Университет) құжаттамасы:
o Докторлық бағдарламаларды жобалау және бекіту үдерісі.
o Докторлық бағдарламалар мониторингі үдерісі.
o Докторлық бағдарламаларды аккредиттеу үдерісі.
o SGIC бағалау үдерісі.
 Докторлық бағдарламасын (Университет) дамытуға бағытталған шаралардың жоспары
мен мониторингі.
 Мүдделі топтардың (Университет) қанағаттану дәрежесін анықтауға мүмкіндік беретін
құралдар.
4.4.6 Оқытушылар құрамының сапалық құрамы
Оқытушылар құрамы докторлық бағдарламаның мақсаттарына сәйкес келетін тәжірибе мен
білімге ие болуы керек және өздерінің негізгі функцияларын орындау үшін жеткілікті саны мен
ынтасы болуы керек: диссертациялық жұмысқа жетекшілік, оқу үрдісін жүргізу мен бағалау,
сондай-ақ, қажет болған жағдайда, бағдарламаны басқару және т.б.
Оқытушылар құрамының сапасы мен құзерттілігін қамтамасыз ету ЖОО сапаны ішкі
қамтамасыз етудің еуропалық стандарттарына тікелей сәйкес келеді. Атап айтқанда, ESG 1.4
(оқытушылар құрамының сапасын қамтамасыз ету) "ЖОО-лар оқытушылардың дайындығы
мен құзыреттілігін қамтамасыз ету үшін барабар жүйені табуға тиіс"деп ұсынады. Бұл жүйе
сыртқы бағалаушыларға қол жетімді болуы керек және тиісті есептерде толық сипатталуы керек
(ENQA, 2005).
Докторлық
бағдарламаға
жауапты
тұлғалар
докторлық
бағдарламалардың
сипаттамаларына, ғылыми салаға және студенттердің санына сәйкес оқытушылардың саны
жеткілікті және сәйкес келетінін талдау керек.
Оқытушылар құрамының аккредиттелген зерттеу қызметі бар.
оқытушылар құрамы саны жағынан жеткілікті және өз қызметтерін жетілдіру ынтасына ие.
Докторлық бағдарламаның диссертациялық зерттеуді ілгерілету үшін тиісті шеңбері бар.
Ғылыми профессорлар мен халықаралық докторлардыңбақылау комиссияларына және
диссератацияны бағалау комитеттеріне қатысуы бағдарламаның ғылыми саласына сәйкес
келеді.
Докторлық бағдарламаға жауапты тұлғалар бастапқы жағдайларға (тексеру үдерісінде),
әсіресе, келесі аспектілер бойынша, талдау жасауы керек:
 оқытушылар құрамы және ғылыми қызметкерлердің аккредиттелген тәжірибесі.
 Ғылыми үлесі бар жұмыстардың сапасы.
 Қазіргі уақытта өткізілетін конкурстық жобалардың саны.
 Профессорлардың халықаралық қызметі.
 Осы стандартты бағалау үшін келесі куәліктер қарастырылуы керек:
 Докторлық бағдарламаның профессоры (Университет) қатысатын бәсекеге қабілетті
қолданыстағы зерттеу жобалары.
 Ағымдағы конкурстық зерттеу жобаларға қатысатын профессорлар (Университет).
 Бағдарламаның (Университет) саласындағы профессорлардың сәйкес ғылыми үлесі.
 Докторлық диссертацияларға жетекшілік ететін және оқу үрдісін жүргізетін шетелдік
профессорлар (Университет).
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 Кеңес беру кезінде докторанттарға жәрдемдесу нәтижелері (Университет).
Егер бұл қолданылатын болса, оқыту жоспарын немесе оқытушылар құрамының сапасын
қамтамасыз етуге, Адам ресурстары саласындағы саясатқа және т. б. байланысты SGIC
құжаттарын қарастыруға болады.
Осы стандартты бағалау кезінде ескерілуі қажет көрсеткіштер:
 Бұрын қорғаған докторанттары бар жетекшілердің саны (Университет).
 Диссертациялар жетекшілігінің мойындалған зерттеу кезеңдері (алты жылдық кезең)
(университет).
4.4.7 Қолдау жүйесінің тиімділігі
оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерден басқа, мекемелер докторанттарға
өздерінің оқу үрідісін ынталандыру, жеңілдету және толықтыру үшін әртүрлі қызметтер мен
ресурстарды ұсынады. Бұл тұрғыда ESG 1.5 (оқыту ресурстары және студенттерді қолдау)
«Мекемелер студенттердің оқу үрдісін қолдауға бағытталған ресурстардың әр бағдарлама үшін
жеткілікті және тиісті болуын қамтамасыз етуі тиіс» екенін айшықтайды (ENQA, 2005).
Сондықтан ЖОО-ның докторлық бағдарламада қарастырылған іс-шаралар мен оқыту
үрідісін әзірлеу үшін қажетті материалдық ресурстар мен қызметтердің докторанттардың
санына, бағдарламаның сипаттамасына жеткілікті және сәйкес келетінін талдауы күтіледі.
Бұл бөлім оқыту үрдісіне себептесетін барлық қызметтер мен ресурстарды қамтиды.
Қолжетімді материалдық ресурстар докторанттар санына және докторлық бағдарламаның
сипаттамаларына сәйкес келеді.
Докторанттарға ұсынылатын қызметтер оқыту үрдісін барынша қолдайды және олардың
еңбек нарығына енуін жеңілдетеді.
Осы бөлімнің аясы келесілерді қамтиды:
 Жабдықтар (докторанттарға арналған оқу орындары, зертханалар, компьютерлік
сыныптар, кітапханалар және т.б.), технологиялық инфрақұрылымдар, құралдар мен ғылымитехникалық материалдар және т.с.с. сияқты материалдық ресурстар.
 Қызметтер, негізінен қабылдау және басқа да материалдық-техникалық жеңілдіктер
(тұрғын үй, тұрғын жерге қатысты құқықтық мәселелер жөніндегі кеңес және т.б.), академиялық
бағдар (стипендия, ұтқырлық, жобалар және т.б.), кәсіптік бағдарлау мен жұмыспен
қамтамсыздандыру.
Осы стандартты бағалау үшін келесідей дәлелдер қарастырылады:
 Материалдық ресурстардың сапаны қамтамасыз ету үрдісі туралы SGIC құжаттамасы
(университет).
 Жұмыспен қамтамсыз етуді жеңілдететін институционалдық жоспарлар (университет).
 Докторанттарды қолдау және бағдарлау үдерісі туралы SGIC құжаттамасы
(университет).
Осы стандартты бағалау үшін ескеру қажет көрсеткіштер келесідей:
 Докторанттардың оқу бағдарламасымен қанағаттануы (Университет).
 Диссертациялардың ғылыми жетекшілерінің оқу бағдарламасына қанағаттануы
(Университет).
4.4.8 Нәтижелердің сапасы
Докторлық бағдарламаларда оқытуды бағалау - бұл нәтижелерге қол жеткізу дәрежесін
анықтауға мүмкіндік беретін үдеріс, оның ішінде ESG 1.3 (білім алушыларды бағалау)
мыналарды ұсынады: "студенттер жарияланған және дәйекті түрде қолданылатын өлшемдерді,
стандарттар мен рәсімдерді пайдалана отырып бағалануы тиіс" (ENQA, 2005). Докторлық
диссертацияны да, докторанттың формативті қызметін де бағалау жүйесі орынды, жалпыға
қолжетімді және оқу профилінде көрсетілген оқытуды сертификаттау үшін сәйкес болуы тиіс.
Бағалау жүйесінің барабарлығы олардың релеванттылығын (орындылығын) бағалауды және
осы қызметте сапаны (сенімділік) көрсету дәрежесін бағалауды білдіреді.
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Докторларды жұмыспен қамтамасыздандыру нәтижелері осы бөлімде бағалануы керек,
өйткені бұл нәтижелер университеттің қалыптасуының негізгі нәтижелерінің бірі болып
табылады. Бұл бөлім өзінің негізгі көрсеткіштерін контекстендірілген талдауды жүргізуге
мүмкіндік беретін осы аспект бойынша университеттердің ақпараттық жүйесінің көптігін
пайдалануы керек.
Докторлық бағдарламаға жауапты тұлғалар докторлық диссертация, оқыту үрдісіндегі ісшаралар және бағалаудың оқыту бейініне сәйкес келетінін/келмейтінін талдайды. Сондай-ақ,
академиялық және жұмыспен қамсыздандыру көрсеткіштерінің сандық нәтижелері сәйкестігін
тексереді.
 Докторлық диссертациялар, оқыту үрдісіндегі іс-әрекеттер және оларды бағалау оқыту
бейініне сәйкес келеді.
 Академиялық көрсеткіштердің мәні докторлық бағдарламаның сипаттамаларына сәйкес
келеді.
 Жұмыспен қамтамасыздандыру көрсеткіштерінің мәндері докторлық бағдарламаның
сипаттамаларына сәйкес келеді.
Осы стандартты бағалау кезінде назарға алынуы тиіс куәліктер:
 Докторлық бағдарламаны дамуы мен жетілдіру нәтижелерін жинауға және талдауға
байланысты үдерістер бойынша SGIC құжаттамасы (Университет).
 Докторлық бағдарлама негізінде жазылған докторлық диссертациялар (Университет).
 Оқыту үрдісі және бағалау жүйелері туралы ақпарат (Университет).
Осы стандартты бағалау кезінде ескеру қажет көрсеткіштер:
 Күндізгі оқу бөліміндегі қорғалған диссертациялар саны.
 Сырттай докторантурада жартылай қорғалған диссертациялар саны.
 Күндізгі оқу бөліміндегі докторантураның орташа ұзақтығы.
 Сырттай оқу бөліміндегі докторантураның орташа ұзақтығы.
 Бағдарламаны орындамайтын докторанттардың пайызы.
 Лауда біліктілігі бар тезистер пайызы.
 Халықаралық дәрежеге ие докторлардың үлесі.
 Докторлық диссертациялар бойынша ғылыми мақалалар саны.
 Оқуды мерзімінде аяқтайтын студенттердің пайызы.
 Жұмыспен қамту деңгейі.
 Мамандық бойынша жұмысқа орналасу көрсеткіші.
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ІІ - тарау – Франция үлгісін зерделеу
1- Бөлім: Жалпы сипаттама – ұлттық жоғары білім беру жүйесі (ЖББ),
ғылыми зерттеу және сапаны қамтамасыз ету туралы жалпы ақпарат
(докторантура)
1.1 Жоғары және ЖОО-дан кейінгі білім деңгейі туралы қысқаша шолу
1.1.1 Францияның жоғары білім жүйесі және ғылыми зерттеулер туралы жалпы
ақпарат
• Франция – Испания, Италия, Швейцария, Германия, Люксембург, Бельгия тәрізді
елдермен, Андорра және Монако княздіктерімен шекаралас, Еуропаның дәл ортасында
орналасқан. Францияның ауданы – 551 695 км² (астаналық бөлігі), онда 67 186 638 адам тұрады
(2018 жылғы санақ бойынша). Адам басына шаққандағы ішкі жалпы өнімінің өсімі 38 000 АҚШ
долларын (2016) құрайды.

Дереккөзі: Insee, халық санағы (2017 жылдың cоңы)
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• Франция зерттеулер жүргізуге белсенді тартылған әлем елдерінің бірі болып табылады.
Ол әртүрлі зерттеулер мен инновациялық әзірлемелерге шамамен 48 млрд. еуро
инвестициялайды. Франция ҒЗТКЖ шығындарымен ЭЫДҰ-да көлемі бойынша бесінші
экономика болып табылады. Зерттеуге бөлінетін ІЖӨ үлесі 2,23% құрайды.
• Білім беру және жоғары білім беру жүйесі ірі ұлттық инвестициялардан пайда табады. Бір
студентке жұмсалатын орташа шығын басқа ЭЫДҰ елдерінің көрсеткіштеріне ұқсас.
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• Бүгінде Францияда 3500-ге жуық мемлекеттік немесе жекеменшік жоғары оқу орындары
бар (ЖОО), оның ішінде:
- 74 университет (2017), олардың басым көпшілігі – мемлекеттік,
- 230 инженерлік мектеп (оның ішінде 30% университет қабырғасында),
- 220 бизнес мектебі,
- 120 өнер мектебі,
- 20 сәулетшілік мектебі.

Жоғары білім жүйесінде тіркелген студенттер,
Дереккөз: Ұлттық білім, жоғары білім, зерттеулер мен инновациялар министрлігі
(№10- сәуір 2017 ж.)

• Францияның жоғары білім беру жүйесінде тіркелген студенттер
2015 жылы жоғары білім беру жүйесінде 2 551 000 студент тіркелген, олардың 60%-ы –
университет студенттері. Соңғы жылдары студенттердің саны артты. Бұл сан 2025 жылға дейін
жоғары білім студенттерінің жалпы контингенті 2 900 000-ға дейін өсетіні күтілуде.
Жоғары білім студенттерінің саны (мыңдық есеппен, дереккөз: Жоғары білім министрлігі).

• Франция университеттерінде тіркелген студенттер
2016 жылы Франция университеттеріндегі студенттер саны 1 626 828 адамды құрады,
олардың 60%-ы әйелдер (Дереккөз – Жоғары білім министрлігі).
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Алдыңғы кесте LMD схемасы бойынша студенттердің қайта үлестірімін көрсетеді.
• Ұлттық біліктілік шеңберімен сәйкестік
Болон біліктілігінің шеңберіне тікелей негізделген француз ұлттық жоғары білім
біліктілігінің шеңбері орта мектепті бітіргеннен және «Baccalaureat» атты сертификат (диплом)
алғаннан бастап студенттің біліктілігін сипаттайды. Жоғары білімнің үш кезеңі бар: Лицензия
(Licence) – Магистратура (Master) және Докторантура (Doctorate). Licence алу үшін оқу кезеңі 3
жыл Baccalaureat (180 ECTS) аяқталғаннан кейін басталады. Магистратурада 5 жыл (120 ECTS)
және одан кейін докторантурада 3-4 жыл оқиды.
1.1.2 Жоғары білім беру жүйесінің компаниялармен ынтымақтастығы:
тағлымдамалар, практикалар және т.б.
Францияда мемлекеттік және бизнес секторлар докторлық бағдарламаларда біршама
шектеулі рөл атқарады. Бұл Францияда ғылыми сарапшы мансабы жоғары бағаланбауымен
түсіндіріледі. Жоғары мектептің түлегі мен сол мектептің докторантының жалақылары
арасындағы айырмашылық шамалы ғана.
Қазіргі уақытта жеті инженердің кем дегенде біреуі ғана докторантурға түседі. Дегенмен,
бұл сан мамандыққа байланысты айтарлықтай өзгереді: физика, табиғи материалдар және
энергетика саласында маманданған инжинерлердің 25%-ы, химиктердің 22%-ы, аэроғарыш
өнеркәсібі саласындағы мамандардың 13%-ы және азаматтық құрылыс, сәулетшілік, тау-кен
өнеркәсібі және геология мамандарының 2%-ы докторанттар болып табылды. Көптеген
инженерлер академиялық зерттеулер мен қолданбалы зерттеулер арасында таңдау жасамастан,
өз зерттеулерін жүзеге асыру үшін докторантурада оқиды. Зерттеулер жүргізу, сондай-ақ оларға
өз мамандануы бойынша Францияда жұмыс істеуге мүмкіндік береді, өйткені компаниялар
өздерінің зерттеу орталықтарын өндірістік кәсіпорындарымен салыстырғанда елден тыс
жерлерге ауыстыруға аса қабілетті емес. Кейбір докторанттар зерттеулермен айналысу үшін
осындай үлгі бойынша оқиды, ал екінші біреулері жеке сектордағы мансапты таңдайды да,
өнеркәсіптік зерттеулер жүргізу туралы келісімдер (өнеркәсіптік зерттеулер саласындағы
ынтымақтастық туралы келісімдер (CIFRE12) аясында оқиды.
12

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22130/les-cifre.html##dispositif

45

Франциядағы CIFRE бастамасы кәсіпорындарға зерттеу жобалары қоғамдық зерттеу
бөлімшесінің бақылауымен PhD философия докторы дәрежесін алуға арналған диссертацияны
қорғауға әкелетін жас докторанттарды тарту үшін қаржылық қолдау алуға мүмкіндік береді.
CIFRE докторанттары докторантурада оқитын студенттердің жалпы санының шамамен 10%-ын
ғана құрайды.
CIFRE үш серіктеспен жұмыс істейді:
- докторантқа оның диссертациясы үшін зерттеу жобасын беретін бизнес (немесе
коммерциялық емес ұйым, қоғамдық немесе әлеуметтік жоба бойынша жұмыс істейтін
жергілікті билік),
- докторантқа ғылыми жетекшілікті қамтамасыз ететін сыртқы зерттеу тобы,
- докторант, магистр дәрежесінің иегері.
Компания түлекті, жас магистрді тұрақты немесе үш жылдық келісімшартқа, ең төменгі
жылдық еңбекақымен айына 23 484 еуро (1 957 еуро) мөлшерінде жалдайды және оған болашақ
диссертацияның тақырыбы ретінде зерттеу жобасын береді. Компания өз кезегінде ұлттық
ғылыми-техникалық қауымдастықтан (A.N. R. T.) үш жыл бойы € 14 000 мөлшерінде жыл сайын
грант алады. Компания мен бөлімше арасында зерттеу жүргізілетін талаптарды және докторант
алған нәтижелерге қатысты зияткерлік меншік туралы ережелерді көрсете отырып,
ынтымақтастық туралы келісім белгіленеді. Докторанттың зерттеуі компанияға компанияда
жұмыс істейтін кез келген басқа зерттеушіге арналған критерийлерге сәйкес ҒЗТКЖ-ға
шығындарды шегеру құқығын алуға мүмкіндік береді. Компания түлекті, жас магистрді үздіксіз
немесе үш жылдық келісімшартпен 23 484 еуро (айына – 1 957 еуро) мөлшерінде ең төменгі
жалпы жылдық жалақымен жұмысқа алады және болашақ диссертациялық жұмысының
тақырыбы ретінде ғылыми-зерттеу жобасын ұсынады. Өз кезегінде, компания Ұлттық ғылымитехнологиялық қауымдастықтан (A.N.R.T.) үш жыл бойы жыл сайын 14 000 еуро мөлшерінде
грант алады. Компания мен бөлімше арасында ынтымақтастық туралы келісім жасалады, онда
зерттеу жүргізілетін жағдайлар мен докторант алған нәтижелерге қатысты зияткерлік меншік
туралы ережелер көрсетіледі.
Докторанттың зерттеу жұмысы компанияға онда жұмыс істейтін кез келген зерттеушіге
қолданылатын критерийлерге сәйкес ҒЗТКЖ шығындарын шығарып тастау құқығына ие болу
мүмкіндігін береді.
Компания докторанттың ұлты мен жасына қандай да бір талаптар қоймайды.
1981 жылдан бастап 26 450 докторант CIFRE бастамасын пайдаланды, ол бизнес-секторлар
мен ғылыми облыстардың ауқымды аясынан 9 000 компания мен 4 000 зерттеу топтарын
біріктірді. CIFRE-ға қатысуға өтінімдер саны он жыл ішінде екі есе өсіп, 2011 жылы 1 750-ге
жетті. Өтінімдер санының 3 жылдық төмендеуінен кейін CIFRE бастамасы 2016 жылы 8%-ға
ұлғаюын белгіледі.
2016 жылы CIFRE бастамасымен 1 377 жаңа докторант қабылданды. Табыс коэффициенті
(қорғалған диссертациялар саны мен өтінімдер санының қатынасы) 83% құрайды. CIFRE
үлесіне қаржы алатын докторанттардың 10%-ы тиесілі.
• Зерттеу нәтижелерін тарату және енгізу саясатын ілгерілету үшін ынталандырудың кейбір
мысалдары:
Соңғы он жылда Француз университеттері немесе мекемелер топтары стартап жобаларын
құруды қолдау үшін көбінесе мектептермен ынтымақтаса отырып, технологиялар трансферті
орталықтарын (SATT) және инкубаторларды құрды.
Осы инкубаторлардың шамамен отызы 2014 жылдың наурыз айында «PEPITE»13
(инновация, трансфер және кәсіпкерлік үшін студенттік полюс) ретінде Caissedesdépôts-пен
серіктестікте Француз жоғары білім, зерттеулер мен инновациялар министрлігінде
аккредиттелді. Бұл бастамалардың мақсаты – болашақ кәсіпкерлерді қолдау және
13
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дербестендіру. Сондай-ақ бұл бастамалар негізінен жас PhD түлектеріне арналған, оларды
жобаларына қарамастан, білім берудің барлық деңгейлеріндегі студенттер де пайдалана алады.
Бастамалардың нақты мақсаты: «студенттердің хабардар болу деңгейін арттыру» және олардың
кәсіпкерлік рухын дамытуға ықпал ету, студенттерді оқу кезінде және әсіресе, докторлық
зерттеулер жүргізу кезінде кәсіпкерлікке көбірек «үйрету», сондай-ақ жеке тәсіл арқылы
студенттерді «қолдау» болып табылады.
1.2 Докторантура бағдарламаларының қысқаша сипаттамасы
1.2.1 Францияда 3 цикл бағдарламаларын ұйымдастыру
Докторантура Болон үдерісіндегі LMD схемасына енгізілген жоғары университет дәрежесі
болып табылады. Докторантураға магистратурадан (докторантура: орта мектептің дипломынан
кейін 8 жылдан соң) кейін бірден түседі. (3 + 2 + 3)).
Докторантура аяқталғаннан кейін ұлттық деңгейде мойындалған сертификат беріледі.
Сертификатты Жоғары білім және зерттеулер министрлігі уәкілеттік берген жоғары оқу орны
(университет немесе докторлық мектеп) береді. Докторантураның әдеттегі ұзақтығы
академиялық және/немесе қолданбалы зерттеулердің 3 жылын (немесе одан көп) құрайды. Оқу
жүргізілген зерттеу нәтижелерін қорғаумен аяқталады.
Докторантураға бірнеше тұлғалар мен органдар кіреді: PhD студенті; ғылыми жетекші,
зерттеу орталығы/институт, компания/ұйым, кеңес беруші диссертациялық комитет, докторлық
мектеп, диссертацияны қорғау жөніндегі кеңес және т.б. Докторантураның мақсаты
докторанттарға ғылыми жетекшінің және зерттеу орталығының/институттың қолдауымен
зерттеулер жүргізу саласында ғылыми дайындықты ұсыну, сондай-ақ оларды болашақ жұмысқа
орналастыруға дайындау болып табылады.
Пайдалы сілтемелер:
Докторантура туралы 2006 жылдың тамыз айындағы бұйрық:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000267752
http://www.enseignementsup-recherche.gouv .fr/cid20185/la-formation-doctorale.html
Докторантура туралы 2016 жылдың мамыр айындағы бұйрық:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086
Көлбеу
қаріппен
алынған
барлық
бөлімдер
Пьеррик
Гандольфоның
"LaréussitedoctoraleenFrance: constatsetbonnespratiques" мақаласынан алынды. Мақала
PeterLangEditions басылымында өндірісте жатыр, 2017. Пьеррик Гандольфо –
RouenNormandy университетінің профессоры. Ол ВСОИВО (Hcéres) ғылыми кеңесшісі және
сол сияқты докторлық мектептерді бағалауды ұйымдастыратын білім беру бағдарламаларын
аккредиттеу департаментінің үйлестірушісі болып табылады.
"2016 жылғы 25 мамырдағы докторлық дәрежені беруге және оқуға қойылатын Ұлттық
талаптарды белгілейтін жаңа бұйрыққа сәйкес (және 2006 жылғы 6 тамыздағы бұйрыққа
сәйкес) «докторлық дәреже – зерттеу бағдарламасы мен кәсіби зерттеулер тәжірибесін
білдіреді. […]
Докторантурада оқу докторлық зерттеу жүргізуге, сондай-ақ докторлық мектеп
ұсынатын тренингтерден өтуге негізделген. Басты назар ғылыми, экономикалық, әлеуметтік,
технологиялық немесе мәдени зерттеулерге бөлінеді. Бағдарлама аяқталғаннан кейін
докторлық дәреже беріледі». Бұйрықта сонымен қатар, «докторлық мектептер [...]
докторанттарды оқытуды ұйымдастыратындығы және оларды докторлық дәрежені алғаннан
кейін жұмысқа орналастыруға дайындайтындығы» атап көрсетілген.
«Бірнеше ерекшеліктерден басқа, докторлық мектеп әдетте тақырыптар бойынша
ұйымдастырылған. Әр тақырып бірқатар пәндерді қамтиды, олар өз кезегінде өзара
байланыста болатын зерттеу орталықтарын немесе институттарды қамтиды. 270-ке
жуық француз докторанттары нақты ғылымдар, технологиялар және денсаулық сақтау
(90-ға жуық нақты ғылымдар мен технологиялар саласында және 50-ге жуық өмір және
қоршаған орта туралы ғылымдар саласында) және гуманитарлық және қоғамдық
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ғылымдар (40-тан астам құқық, экономика, менеджмент саласында және 80-ге жуық
әдебиет, тілдер және гуманитарлық ғылымдар саласында) арасында тең бөлінген. 2014
жылы оқу басында 75 000-нан астам докторант тіркелген (шамамен жартысы нақты
ғылымдар, технологиялар және денсаулық сақтау саласында) және 14 400-ге жуық
докторлық дәреже берілді (олардың үштен екісі нақты ғылымдар, технологиялар және
денсаулық сақтау саласынан ұсынылды).
Докторлық мектептер туралы қосымша ақпарат 2.3 .т. берілген.14
1.2.2 Докторлық бағдарламаларды ұсынатын жоғары оқу орындарының саны:
Жалпы алғанда, Францияның 74 университетінің 67-і докторлық дәрежелер беретін
университет пен институттардың 20 қауымдастығына және институттардың 5 қауымдастығына
біріктірілген. Дәрежені мектептер (факультеттер) емес, тек жоғары оқу орындары ғана береді.
1.2.3 Докторантура бойынша ұлттық статистика (Дереккөз – Жоғары білім
министрлігі)
• Докторанттар ретінде 60 000 студент тіркелген, олардың 50% -ы әйелдер, 37% - шетелдік
студенттер.15
Құқық
және
Экономика
Гуманитарлық
ғылымдар
Нақты ғылымдар
Спорт
Денсаулық сақтау
• Докторанттар санының азаюы:
Кесте 1.2.3а: 2009 - 2015 жж. аралығындағы зерттеулер саласы бойынша докторанттар
саны
Адам туралы ғылым
және гуманитарлық
ғылымдар
Әлеуметтік ғылымдар
Медициана және
биология
Басқа

14
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15
67 университет, 3 технологиялық университет (Compiègne, Belfort-Montbéliard және Troyes) және
Жан-Франсуа Шамполлион атындағы университеттің Оқу және Зерттеу Орталығы (француздық
мемлекеттік ғылыми, мәдени және кәсіби институттар), Université Paris-Dauphine және Université de
Lorra ine, сондай-ақ мемлекеттік әкімшілік мекеме болып табылатын de Formation et de Recherche de
Mayotte Университеттің орталығы.
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/10/EESR10_R_38-le_doctorat_et_les_docteurs.php
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Кесте 1.2.3 b: 2009 - 2015 жж. зерттеулер саласы бойынша берілген докторлық дәрежелер

Айта кету керек, кестеге сәйкес докторанттардың саны төмендесе, ал сол көрсетілген уақыт
аралығындағы қорғалған диссертациялардың саны артуда.

2-Бөлім. Докторлық бағдарламалардың негізгі сипаттамалары
2.1 Докторлық бағдарламаларды әзірлеу туралы ақпарат (әдіснама, ECTS ...)
Барлық докторлық бағдарламалар «университетте алдыңғы оқу бағдарламаларын
жалғастыру үшін өздерінің докторанттарына олардың біліктілігіне сәйкес келетін
деңгейде жеке немесе академиялық секторда болсын, оларды қоғамға кірігуге дайындау үшін
теориялық және практикалық ресурстар ұсынуы тиіс».
Осы ресурстардың көпшілігі «мазмұны (саланы
білу, ойлаудың әдіснамалық,
талдамалық және сыни қабілеті және т. б.) және курс сағаттарының саны тұрғысынан
нақты ұйымдастырылған және келісілген бірқатар ғылыми және кәсіби бағдарламалар
арқылы қол жетімді болады».
Докторлық мектептері бар жетекші мекемелерде колледж (немесе баламалы орган)
кәсіби / пәнаралық курстарды жиі басқарады, ал докторлық мектептер тақырыптық /
ғылыми курстарды орталықтандырады және үйлестіреді. Олар зерттеу бөлімшелерінің /
федерациялардың / институттардың, технологиялық платформалардың немесе магистрлік
бағдарламалардың директорларымен серіктестікте әзірленеді.
Қолданыстағы ережелер нақты сағат санын белгілемесе де, докторлық мектептердің
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көпшілігі докторанттар бірнеше ондаған сағаттан 500 сағатқа дейінгі ауқымда
курстардың белгілі бір санын өтуін талап етеді, олардың көпшілігі 80-нен 120 сағатқа дейін
болады. Докторанттардан, әдетте, тақырыптық және кәсіби курстардың тең үлесінен
өтуді сұрайды.
Докторантура ұсынатын курстар қабылдаушы елдің зерттеу бөлімінде алынған барлық
білім мен дағдыларды толықтырады. 2016 жылғы 25 мамырдағы бұйрықта көрсетілгендей,
докторанттар...бағдарламамен оқу кезіндегі докторанттың барлық іс-қимылдарының,
докторлық дәрежемен жұмыс істеу кезінде дамыған дағдыларды көрсететін сабақ беруді,
ғылыми мәдениетті таратуды немесе технологияны беруді қоса алғанда дербестендірілген
тізімін қамтитын портфолио толтырады және үнемі жаңартады.16
2.2 3-цикл бағдарламаларының сипаттамалары:
2.2.1 Докторлық бағдарламаларды ұйымдастыру (үміткерлерді іріктеу, қабылдау
және үлгерім)
• Іріктеу критерийлері
Докторантураға түсу үшін алғышарт Францияда алынған магистрлік дәреже немесе
магистрлік білімге баламалы кез келген дәреже, атап айтқанда Еуропалық жоғары білім
кеңістігінің аумағында алынған магистр дәрежесі болып табылады.
Франциядан тыс, бірақ еуропалық жоғары білім кеңістігінің аумағынан тыс алынған
баламалы дәрежесі бар, сондай-ақ Францияның білім беру Кодексінің I 613-5-бабына сәйкес бар
білімі үшін кредит алған индивидтер докторлық мектеп Кеңесінің ұсынысы негізінде ерекшелік
ретінде докторантураға қабылдануы мүмкін. Ол үшін олар таңдаған докторлық бағдарлама
бойынша үміткер ретінде докторлық мектепте тіркелуі, зерттеу жобасын ұсынуы және
профессордың докторлық зерттеуге жетекшілік етуге келісімін алуы қажет.
Барлық жағдайларда, докторанттар жыл сайын бүкіл оқу кезеңі ішінде өзінің мәртебесін
жаңартуы тиіс. Докторант оқудан уақытша шеттетуге (академиялық демалысқа) бір жыл
мерзімге өтініш бере алады. Академиялық демалыс докторлық мектептің ішкі ережелерімен
белгіленген талаптарға сәйкес беріледі.
Әрбір мектеп докторанттарды іріктеу критерийлерін өзі белгілейді. Сонымен, кейбір
докторлық мектептер студенттерді жүйелі конкурстық іріктеу арқылы іріктейді, үміткерлермен
сұхбатты қоса алғанда, ал басқа докторлық мектептер диссертация және/немесе зерттеу/ғылыми
бөлімдер басшыларының пікіріне толық сүйенеді.
• Қабылдау
Докторлық бағдарламаға қабылдау барысында диссертациялық зерттеудің тақырыбын,
докторлық бағдарламаның мәнмәтінін және үміткер түсуді жоспарлап отырған университетті
көрсету қажет.
Ұсынылып отырған зерттеу тақырыбы бірегей және ақпараттық, сондай-ақ оқу кезеңі
аясында іске асырылатын болуы тиіс. Тақырыпты үміткер болашақ ғылыми жетекшімен бірге
анықтайды және қабылдау үдерісі аяқталғаннан кейін ресми түрде бекітіледі. Зерттеудің
жоспарланған саласындағы оның мойындалған сараптамалық білімінің негізінде таңдап
алынған ғылыми жетекшінің рөлі үміткерге инновациялық табиғатты және ұсынылған
тақырыптың ғылыми контексте өзектілігін анықтауға көмек көрсету болып табылады. Сонымен
қатар, ғылыми жетекші үміткердің докторлық зерттеу жүргізу үшін қажетті зерттеу бастамасы
мен инновациялық ойлау қабілетіне ие болуын анықтауы тиіс.
Докторлық мектептер докторанттарға қаржыландыруды талап етпейді, алайда кейбір
докторлық мектептер, мысалы, нақты ғылымдар мен технологиялар саласында докторанттарды
үш жылға қаржыландырған жағдайда ғана қабылдайды.
• Үлгерім
16

PierrickGandolfo,op.cit.
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Оқу процесінің басында ғылыми жетекші мен зерттеу бөлімінің директоры докторанттың
зерттеуді жүргізуі және аяқтауы үшін қандай ресурстар қажет екенін анықтап, докторанттың
оларға қолжетімділігіне көз жеткізуі тиіс. Өйткені, докторант университеттің/ғылыми бөлімнің
зерттеу ортасына толығымен бірігу үшін қажетті барлық нәрсеге ие болуы керек.
Ғылыми жетекші докторанттың үлгерімін және алынған нәтижелер негізінде зерттеудің
алдағы бағыттарын талқылай отырып, оның зерттеудегі ілгерілеушілігін үнемі қадағалайды.
Ғылыми жетекші докторанттың үлгерімін және алынған нәтижелер негізінде зерттеудің
алдағы бағыттарын талқылай отырып, оның зерттеудегі ілгерілеуін үнемі қадағалайды. Ғылыми
жетекші докторантты оның зерттеулерінің сапасы туралы оң немесе теріс баға бере отырып,
сондай-ақ, зерттеуді жақсарту үшін ұсыныстар бере отырып, дер кезінде хабардар етуге
міндетті.
2016 жылдың мамыр айында күшіне енген докторлық бағдарламаларды реформалау туралы
бұйрыққа сәйкес, екінші жылдан бастап докторант жүргізілетін зерттеуді екі мүшеден
(профессорлардан) тұратын диссертациялық Комитетке (ДК) ұсынуға міндетті. ДК мүшелерін
докторлық мектептің директоры тағайындайды. ДК мүшелерін тағайындау кезінде олардың
ғылыми сараптамасы және/немесе докторлық диссертациялар мен зерттеулерге басшылық
етудегі тәжірибесі ескеріледі. Диссертация жетекшісі әрдайым ДК құрамына кірмейді. ДК
мүшелерінің есімдері мен байланыс деректері докторанттардың назарына олар
тағайындалғаннан кейін бірден жеткізіледі. Докторант өзінің зерттеуін ДКмүшелерімен кез
келген уақытта кездесуге және талқылауға құқылы.
Жыл сайын, екінші оқу жылынан бастап, ДК мүшелері докторант оқитын оқу шарттарын
бағалайды, сондай-ақ, оны зерттеудің ілгерілеуіне мониторинг жүргізеді. ДК-нің міндеті –
докторантқа қатысты қандай да бір қақтығыстарды, кемсітушілік немесе қауіп-қатерді
болдырмау немесе шешу. ДК докторантқа диссертациямен жұмыс істеу үшін қажетті жағдай
жасалғанына (жұмыс жағдайы, жетекшімен байланыс, жұмысқа уәждеме және т.б.) көз жеткізу
үшін докторантпен «сұхбат» өткізеді. ДК-нің негізгі назары докторанттың ғылыми-зерттеу
ілгерілеуінің мониторингіне емес, білім беру және, әсіресе, адами қолдау көрсетуге
бағытталған. Сонымен, ДК докторанттың зерттеуінің алға жылжитындығына көз жеткізуге
міндетті. Докторант пен оның жетекшісі арасында қандай да бір мәселелер анықталған немесе
докторанттың зерттеуі қозғалмайтыны анықталған жағдайда, ДК бұл туралы докторлық
мектепті уақтылы хабардар етуге міндетті.
Сонымен қатар, диссертациялық зерттеу жетекшісі өзінің докторантымен қандай да бір
мәселелер туралы ДК-ге хабарлай алады. Үкіметтің бұйрығына сәйкес докторантпен «сұхбат»
оның жетекшісінің қатысуынсыз өткізіледі. Бұйрықта диссертация жетекшісі ДК мүшесі бола
алмайтыны анық жазылған. 2016 жылғы 25 мамырдағы бұйрықтың 13-бабына сәйкес ДК
докторлық мектеп директорына, докторантқа және оның басшысына «сұхбат» өткізгеннен кейін
есеп пен ұсыныстар беруге міндетті.
Сонымен қатар, докторлық мектеп докторантқа зерттеу жүргізу әдістемесі, кең қолдану
дағдылары мен ғылыми дайындық саласында тренинг ұсынады.Докторанттар өздеріне қажетті
пәндерді өздері таңдайды.Алайда докторлық мектептер оқуға міндетті ретінде кейбір пәндер
мен тренингтер (тілдік пәндер, бағдар күніне қатысу, докторанттарға арналған іс-шаралар және
т.б.) белгілеуге құқылы.
Әрбір пәнді докторлық мектеп өзінің өлшемдеріне сәйкес бекітеді.Пәндерге кредиттер
(ECTS) беріледі.Әрбір докторант диссертацияны қорғауға шығу үшін талап етілетін
кредиттердің ең аз мөлшерін игеруге міндетті.
Диссертация докторанттың мүдделері мен құқықтарына нұқсан келтірмейтін докторлық
бағдарлама шеңберінде белгіленген мерзімде орындалуы тиіс.
2.2.2 Жетекшінің мәртебесі, құзыреті және рөлі
Жетекшіге докторантты дайындауда негізгі рөл беріледі, өйткені докторант оның
бақылауында және жауапкершілігінде болады.
- Кім жетекші бола алады? (2016 жылдың 1 шілдесінде енгізілген толықтырулармен 2016
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жылғы 25 мамырдағы бұйрыққа сәйкес)
- «Зерттеуді басқару құқығына аккредиттеуден» өткен профессорлар мен доценттер (HDR)
- Ғылыми-зерттеу құзыреттілігі негізінде оқу немесе институт басшысы бекіткен докторлық
дәрежесі бар тұлғалар және академиялық кеңестің зерттеу комитетінде олардың
кандидатураларын талқылағаннан кейін докторлық мектеп директорының ұсыныстары.
2016 жылғы 25 мамырдағы бұйрыққа сәйкес докторлық диссертацияның жетекшілігі екі
жетекшімен бірге орындалуы мүмкін. Әрбір жетекшінің (бірлескен жетекшінің) тартылу және
жауапкершілік дәрежесі докторлық бағдарламаның құжаттамасында, сондай-ақ, жетекшілер
тиесілі институт немесе екі институт қол қоятын шартта көрсетілуі тиіс.
Бірлескен жетекшілік, сондай-ақ, университет/институт өкілі мен әлеуметтікэкономикалық сектордың бір немесе екі өкілі арасында бөлінуі мүмкін.
Тиімді басқаруды қамтамасыз ету үшін бір жетекшінің басқаруына арналған
докторанттардың саны шектеледі. Профессор немесе доцент жетекшілік ететін
докторанттардың ең көп саны әр докторлық мектептің ішкі құжаттарында көрсетіледі және
әдетте докторлық мектеп пен зерттеу саласына байланысты 3-тен 20-ға дейін докторанттарға
дейін өзгереді. Жетекшілерді тағайындаудағы бұл тәсіл докторанттарды оқудан шығару
деңгейінің төмендеуіне ықпал етеді.
2.2.3 Диссертацияны қорғау механизмдері мен ережелері
Диссертацияны қорғау 2016 жылғы 25 мамырдағы бұйрыққа (17-19 - баптар) сәйкес жүзеге
асырылады.2016 жылғы 25 мамырдағы бұйрықтың 17-бабына сәйкес, «диссертацияны қорғауға
рұқсатты докторлық мектеп директорының қорытындысы және басшының ұсынысы негізінде
институт басшылығы береді», сондай-ақ диссертация екі емтихан алушы қарастырғаннан кейін
рұқсат етіледі.
Докторлық мектеп директорының қорғауға арналған қорытындысын алу үшін докторант
басшылық барысында талап етілетін қажетті кредит санын жинауы тиіс. Докторант алдын ала
қорғау бойынша екі оң қорытынды алуға міндетті, олар екі сыртқы сарапшымен ұсынылады
(олар кейіннен диссертациялық кеңестің құрамына кіреді). Сонымен қатар, докторант
докторлық мектеп директоры мен университет Президентінің келісімдерін алуға міндетті.
Бағдарламалық жасақтама плагиатқа диссертацияны тексеру және қорғауға рұқсат беру
үшін қолданылады.
Ғылыми жетекшінің рөлін өзгерту:
«Соңғы жылдар ішінде жетекшінің рөлі айтарлықтай өзгерді және енді докторантқа оның
диссертациялық зерттеу саласында қолдау көрсету ғанаболып табылмайды. Қазір жетекшілер
докторанттарға оқу үшін қажетті пәндерді (докторлық мектепте оқытылатын тақырыптық
немесе пәнаралық пәндерді) таңдауға және/немесе докторанттарды докторантураны
бітіргеннен кейін кәсіби қызметке дайындауға көмек көрсету үдерісіне тартылған, өйткені
бүгінде докторлық дәрежесі бар адамдар үшін еңбек нарығы зерттеуге немесе білімге
байланысты мамандықтармен шектелмеген. Бұл тұрғыда жетекшілер докторанттар үшін
кеңесші ретінде сөз сөйлейді, олар Білім және ғылым саласындағы, сондай-ақ Францияда және
шетелде академиялық саладан тыс, әртүрлі мүмкін болатын кәсіби келешек туралы қажетті
ақпарат береді».
«Жоғары білім берудің докторлық диссертацияларды басқару сапасына назарының өсуі
көптеген университеттер/институттар жетекшілерге арнайы әзірленген тренингтерді өткізу
жүйесін енгізе бастауына алып келді. Бұл бастама 2016 жылғы 25 мамырдағы бұйрыққа сәйкес
келеді. Мұндай тренингтер жиі скептицизммен қабылданса да, осындай оқудан өткен
басшылардың немесе болашақ басшылардың пікірлері жалпы оң болып табылады. Докторлық
Бағдарламалардың сапасын арттыру мақсатында кейбір университеттер/институттар осындай
тренингтерді міндетті түрде өткізуді жоспарлап, зерттеуді басқаратын профессордың құзыретін
растайтын сертификатты соңында алады. Өз кезегінде, кейбір ЖОО-лар басшыларға іс-әрекет
еркіндігін беруді қалайды және осы бастамаға қатысуға шешім қабылдайды. Екінші жағынан,
барлық докторанттар өз зерттеулерін, сондай-ақ, университетте/институтта/факультеттерде
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жүзеге асырылатын өзге де зерттеу жобаларын толық және үлкен тәуелсіздік дәрежесімен
біріктіруі тиіс деп күтілуде».
Докторлық диссертацияны қорғау жөніндегі емтихан кеңесінің құрамы 2016 жылғы 25
мамырдағы бұйрықтың 18-бабына сәйкес анықталады және тағайындалады. Осы кеңестің
құрамына зерттеуге басшылық ету құқығына аккредитациядан өткен институт/факультеттен
кем дегенде бір профессор және диссертацияның жетекшісі/жетекшілері кіреді.
Жетекші (-лер) тек диссертацияны талқылауға қатыса алады, бұл ретте жұмысты қорғау
бойынша жетекші рөлде докторант болып қалады. Сонымен қатар, жетекші (-лер) қорғау
бойынша қорытынды шешім қабылдауға қатыспайды. Олардың пікірлері институттың сыртқы
және ішкі мүшелері үшін докторлық мектепте белгіленген пропорцияларға сәйкес ескеріледі.
Жетекші (-лер) диссертацияны қорғау туралы есепке қол қояды, бірақ отырыс хаттамасына
қол қоймайды. Диссертацияны қорғау туралы есепте диссертация жетекшісін (лерін)
қоспағанда, қорғау туралы шешімді тек қана диссертациялық Кеңес мүшелері қабылдағаны
көрсетіледі.
Диссертациялық Кеңес мүшелерінің бейнеконференция арқылы қорғау үдерісіне қатысуы
тек ерекше жағдайларда ғана 2016 жылғы 25 мамырдағы бұйрықтың 19-бабына сәйкес мүмкін
болады. Емтихан Кеңесі Төрағасының қатысуы әрдайым міндетті. Докторлық диссертация
орындалған тіл қорғау тілі болып табылады. Алайда, егер қорғау француз тілінде болмаса, онда
диссертациялық Кеңес мүшелері өз пікірін француз тілінде білдіре алады.
Дәреже (латын атауына сәйкес дәрежелер) 2009 жылғы бұйрыққа сәйкес беріледі, ол 2016
жылғы 25 мамырдағы бұйрықпен өзгертілген жоқ. Емтихан кеңесі мүшелерінің пікірі
диссертацияны қорғау жөніндегі есепке енгізіледі, сондай-ақ, отырыс хаттамасында
көрсетіледі.
2.2.4 Докторлық бағдарламаларды әртараптандыру
«Классикалық» PhD және бұрынғы кәсіби докторлық бағдарламамен қатар «practice-led»
PhDдеп аталатын жаңа докторлық бағдарлама енгізілуде.
Бүгінде PhD дәрежесі мемлекеттік мекемеде, мысалы, мұражайда, сондай-ақ, жеке
компанияда, мысалы, сәулет фирмасында Халықаралық еңбек нарығында басшылық лауазым
алу үшін басты талаптардың бірі болып табылады. Сондықтан, Францияның жоғары оқу
орындары сәулетшілердің, ландшафт бойынша Сәулетшілердің, халықаралық мансапты құруға
ұмтылатын суретшілер мен жазушылардың талаптарына жауап беретін practice-ledPhD
бағдарламаларының даму маңыздылығын түсінеді.
Францияда PSL Париж университеті демеушілік ететін Sacre 17 (Science, Art,
CreationandResearch) бағдарламасы және Aix - Marseille университеті ұсынған «көркем және
әдеби шығармашылық практикасы мен теориясы» PhD бағдарламасы18, сондай-ақ Paris-Seine
университетінің practice-ledPhD бағдарламалары суретшілер мен ғалымдарды шығармашылық
жобалар жасау аясында біріктірді, алайда олар сәулет, сәулет ландшафты және мәдени мұра
саласында жұмыс істемейді.
Екінші жағынан, PhD және докторлық бағдарламалардың жаңа нысандарын құру жөніндегі
бастамалар бүкіл әлем бойынша біртіндеп ұлғаюда. Мысалы, мұндай бағдарламалар
Ұлыбританиядағы RMIT Europe, SEAHA19, ASIA (University of Brighton, UK және Kingston
University), сондай-ақ Нидерландыдағы Маастрихт қаласындағы NACCA-да әзірленуде.20
Practice-led PhD мақсаты зерттеу үдерісіне кәсіби тәжірибеге инкорпорациялау болып
табылады, өйткені тәжірибе білімді құру құралдарының бірі болып табылады.Өнер мен
шығармашылық саласындағы соңғы теориялық және эпистемологиялық дамуларға сәйкес,
кәсіби тәжірибе қозғаушы күш рөлін атқаратын және жаңа зерттеу мақсаттарының, міндеттер
мен жаңалықтардың көзі болып табылатын зерттеу стратегияларын жасау және енгізу үшін
17
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практикаға негізделген зерттеулерде бүгінгі таңда қолданылатын қағидалардың шеңберінен
шығу идеясы бар.Бұл идея тұрақты даму стратегиясына тәжірибені тарту және зерттеу және
оның жеке тәсілдеріне, құралдарға және дәлелдерге ойлау арқылы жетілдіру мәселесіне жатады.
Тәжірибеге негізделген зерттеу кәсіби саланы дамыту үшін де пайдалы, өйткені оның
нәтижелері кәсіби қызметте пайдаланылатын болады. Бұл аспект, көбінесе, имплицитпен
көрсетілген болса да, кез келген ғылыми жұмыстың критерийлері болып табылатын
рефлексиямен және білім берумен қатар талаптардың ажырамас бөлігі болып табылады.
Тәжірибеге негізделген зерттеу тек жоғары білім және ғылым саласында ғана емес, сондайақ түлектерді жұмысқа орналастыру саласында да сұрақтар мен мәселелерді шешуге қабілетті
өз мамандарының пулын құруға ұмтылады.
2.2.5 Докторлық бағдарламаларды интернационалдандыру
Докторлық бағдарламалар төмендегі себептерге байланысты үнемі халықаралық деңгейде
жүргізіледі:
- Франциядағы докторлық бағдарламаларда көптеген шетелдік студенттер оқиды,
- Мансаптық мүмкіндіктер халықаралық докторлық бағдарламалар арқылы кеңейе түсуі
мүмкін,
- Халықаралық ұтқырлықты дамыту ынталандыруларының саны артуда.
• Бірлескен жетекшілік:
Докторантураны интернационалдандырудың ең оңай жолы – бірлесіп жетекшіленетін
халықаралық докторлық диссертациялар (cotutelle21). Бұл профессорлар арасындағы
ынтымақтастықтық дәстүріне, сонымен бірге, докторлық мектептің халықаралық деңгейіне,
Франциялық бен шетелдік ғылыми топтардың ғылыми ынтымақтастығына негізделген.
Кейбір негізгі мәліметтерді есте сақтау қажет:
- Шарттары: Бір немесе бірнеше шетел жоғары оқу орындарымен келісім
- Мазмұны: Әр елде диссертациялық жұмыс жетекшінің жауапкершілігіне жүктеледі, ол
жетекшілік функциясын басқа жетекшінің әріптестігімен жүзеге асырады.
2016 жылғы 25 мамырдағы бұйрыққа сәйкес докторлық мектептің халықаралық деңгейін
нығайту, докторанттар ұтқырлығын арттыру және француз бен шетелдік ғылыми топтардың
ғылыми ынтымақтастығын дамыту мақсатында бірлескен жетекшілік (cotutelle)
құрылды.Сotutelle әртүрлі елдердегі екі институттың арасында орнатылады.Сotutelle
диссертациясын реттейтін қағидаларды анықтау үшін келісім жасалыну керек. Докторант екі
мекемеде де оқиды. Ол әр елде өзінің жетекшілік міндеттерін толық орындауға міндеттенетін
әрі басқа жетекшімен бірлесіп жұмыс жасайын ғылыми жетекшілермен бірге зерттеу жұмысын
жүргізеді. Мұндай диссертацияны қорғау тек бір рет ғана жүргізіледі, бұл ретте докторант екі
жоғары оқу орнының докторлық дәрежесін алады. Әйтпесе, бірлескен ғылыми басшылық
докторанттарға екі дәреже алуға мүмкіндік береді.
Бірлескен ғылыми жетекшілігі бар докторлық бағдарлама француз және шетелдік ЖООның нормативтік құжаттары мен процедураларымен реттеледі. Әрбір жоғары оқу орны
бірлескен ғылыми жетекшіліктің шынайылығын мойындайды және серіктес ЖОО дәрежесін
мойындайды.
Дәрежені берудің екі мүмкіндігі бар:
- Студент екі мекеменің бірлесіп ұсынған дәрежесін алады. Содан кейін, дәреже беру
туралы хатта екі атау көрсетіледі (мысалы, «Doctorat en littérature française» және «Француз
әдебиеті» бойынша философия докторы)
- Докторант екі дәрежеге ие бола алады. Яғни, әрбір ЖОО өз дәрежесін береді. Әр дәрежеде
ЖОО-ның атауы көрсетіледі және диссертация серіктес ЖОО атауын көрсете отырып,
бірлескен ғылыми басшылық аясында орындалғаны жазылады.
Екі жағдайда да диссертацияны қорғау екі ЖОО-ның тиісті жауапты тұлғаларының
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келісімін алғаннан кейін бір рет қана серіктес ЖОО-да өтеді.
Сotutelle қалай жүзеге асырылады?
Диссертацияны дайындаудың әр жылында студенттер екі жоғары оқу орнында оқиды, ал
оқу ақысы олардың біреуінде төленеді. Сotutelle кезіндегі әлеуметтік сақтандыруды
келісімшарт туралы меморандумда көрсетілген агенттік өтейді. Келісімде серіктес ЖОО
орналасқан елде тұру туралы ақпарат және қаржыландыру жоспары, яғни студенттің өзі
жабатын шығындар көрсетіледі.
Диссертацияларды дайындаудың ұзақтығы әр елдегі (бір жылдан кем емес мерзімде)
баламалы мерзімдер арқылы екі мекеменің арасында бөлінеді. Докторлық бағдарламаның
қалыпты ұзақтығы – 3 жыл.
Диссертация тақырыбы мен зерттеу нәтижелерін жариялау, алға жылжыту және қорғалуы
докторанттардың екі елдегі зертханалары арқылы елдегі нақты рәсімдерге сәйкес жүзеге
асырылады.
Диссертацияны ауызша қорғау
Ауызша қорғау кезіндегі қазылар алқасы әріптес университеттер тарапынан екіжақты
келісіммен тағайындалады. Оның құрамы әр мекеменің ғылыми жетекшілер мен сыртқы
ғылыми өкілдерден тұратын мүшелердің теңдестірілген үлесіне негізделген. Сotutelle аясында
қорғауды қаржыландыру, көбінесе, нақты көмекке жатады. Орналасу/тұру шығындары
қабылдаушы университет тарапынан өтеледі. Қазылар алқасы мүшелерінің жол жүру
шығындары басқа серіктес университеттің институционалдық рәсімдеріне сәйкес төленеді.
Ауызша қорғау тілі
Екі тілдегі мемлекеттік тілдер әртүрлі болған жағдайда диссертация бір әріптес жоғары оқу
орынында диссертация үшін жазбаша тіл ретінде қабылданған тілде жазылады. Дәл осындай
ереже ауызша қорғау кезінде де қолданылады. Сонымен қатар, докторант диссертацияның
түйінін басқа тілде де жазу керек.
Докторанттарға, сондай-ақ, ұтқырлық бағдарламасына қатысуға, мысалы, жол
шығындарын жабуға көмек берілуі мүмкін.22
• Еуропалық докторлық дәреже:
Университеттер сонымен қатар докторанттар үшін Еуропалық докторлық дәрежені23 бере
алады.
Бұл дәреже Еуропалық дәрежелерге арналған университет ректорлары мен
президенттерінің конференциясында анықталған қағидаларға негізделген. Еуропалық
докторлық дәреже – университет президенті шығаратын «Еуропалық сапа» сертификатына ие
дәстүрлі докторлық дәреже.
Еуропалық докторлық дәрежені беруге өтініш беру үшін қорғау рәсімін ұйымдастыру
кезінде төрт шартты орындау қажет:
1. Қорғау өтетін елде оқудан басқа, докторант Еуропа елдерінің бірінде кем дегенде бір жыл
оқудан өтуі тиіс.
2. Диссертацияны қорғауға арналған ұсыныстарды қорғау жоспарланған елден басқа,
зерттеуге басшылық ету құқығына екі еуропалық елден аккредиттеуден өткен кемінде екі
профессор ұсынылуы тиіс.
3. Диссертацияны қорғау жөніндегі емтихан кеңесінің ең болмағанда бір өкілі қорғау өтетін
елден басқа қандай да бір еуропалық ел университетінің қызметкері болуы тиіс.
4. Диссертацияны қорғаудың бір бөлігі жұмыс қорғалатын елдің тілінде болуы тиіс,ал басқа
бөлігі Еуропалық Одақтың қандай да бір басқа тілінде ұсынылуы тиіс.
Еуропалық докторлық дәрежені алу процесі бірлескен ғылыми басшылықты қолданатын
Source CampusFrance, Note sur le doctorat en co-tutelle, février 2016.13 Some examples : https://www.universite-parissa clay.fr/en/ node /8802,https:// edseg.univ-lyon3.fr/Presentation/2735-European-Doctorate-label
23
https://www.univ-paris5.fr/eng
/INTERNATIONAL/Strategy-2010-2013/International-degrees/European-DoctorateLabelhttps://college-doctoral.u-bordeaux.fr/ en/Internationalization/Systems/The-European-doctorate-label
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докторлық бағдарламалармен ұқсас элементтерге ие, бірақ бәрібір бірдей болмайды.
«Еуропалық сапа» белгісі дәреже беру туралы дипломда белгіленбейді,алайда докторлық
бағдарламаны халықаралық деңгейде ілгерілету бойынша қандай да бір артықшылығы болады.
Еуропалық докторлық дәреже алуды жоспарлайтын докторанттар бұл туралы олар оқитын
докторлық мектепті қорғау рәсімі басталғанға дейін хабардар етуге міндетті.
2.3.Үшінші цикл бағдарламасын позициялау: докторлық мектеп және оның
зерттеумен байланысы
Франциядағы докторлық мектептердің таныстырылымы мен рөлі:
«Францияда барлық докторанттар елдегі 261 докторлық мектептердің біреуінің құрамына
кіреді. Бұл докторлық мектептер бір немесе одан да көп аккредиттелген мекемелердің немесе
жоғары оқу орындары мен институттар қауымдастығы жауапкершілігімен жұмыс істейді». 24
«Докторлық мектептер өз жұмысы үшін институт (тар) немесе университет (тер)
ұсынатын адами, қаржылық және материалдық ресурстарды пайдалануға
құқылы.Дегенмен, әрдайым болмаса да, докторлық мектептердің орташа жылдық
бюджеті бір докторантқа 100 евро көлемінде болады. Әрбір докторлық мектеп өз қалауы
бойынша осы стипендияны жыл сайын өткізілетін курстар, іс-шаралар (мысалы, бағдарлау
күндері, ғылым күндері), докторанттарының ұтқырлығы (ұлттық және халықаралық
конференцияларға қатысу, зерттеу бөлімі, жұмысқа орналасу) немесе диссертациялық
қорғау кеңес мүшелерінің жол шығындарына (кейбір гуманитарлық және әлеуметтік ғылым
салалары үшін шектеулі) жұмсайды."
«Жалпы алғанда, докторантурада оқитын студенттердің саны 200-ден 400-ге дейін,
яғни кем дегенде 60-тан 80-ге дейін, ал ең көп дегенде 1200 докторантқа дейін болады.
Докторлық мектеп, әдетте, бір немесе екі директор көмекшілері бар директордың
жауапкершілігіне жүктеледі. Оларға Кеңес (оның құрамы реттелген) және докторлық
мектептің қалауы бойынша құрылған Комитет қолдау көрсетеді. Кеңес әдетте мектептің
стратегиясын қабылдау үшін жылына 3-4 рет кездеседі, ал Комитет докторанттар мен
докторлық мектептің құжаттарын тұрақты негізде басқаратын ресми емес және
реакциялық орган болып табылады. Докторлық мектептер мектеп әкімшілігі мен
докторанттар арасында дұрыс қарым-қатынас орнатуға ықпал ету үшін өз қызметіне бір
немесе екі докторанттарды тартатынын атап өту қажет".
"Басқаша айтқанда, докторлық мектептің міндеті стандарттау мен университеттің
докторлық бағдарламаларының халықаралық деңгейде танымалдығын арттыру болып
табылады.
Докторлық
мектептер
студенттердің
пәнаралық
мәдениетін
қалыптастырады. Олар нақты және объективті критерийлерге негізделген
докторанттарды іріктеу саясатын жүзеге асырады. Яғни, олар "студенттерді оқуға түсу
шарттары, талап етілетін дағдылар, қолда бар қаржыландыру, докторлық дәрежені
алғаннан кейін жұмысқа орналасу деңгейі мен мүмкіндіктері туралы хабардар етеді" (2016
жылғы 25 мамырдағы бұйрықтың 3-бабына сәйкес).
Сонымен қатар, докторлық мектептер докторанттарға ұсынылатын ғылыми
жетекшіліктің сапасын қадағалайды. Олар докторанттардың өз диссертацияларын
оңтайлы жағдайда жазу және қорғау мүмкіндігіне ие болуына ықпал етеді. Олар
институт/университет докторанттары арасында ғылыми және зияткерлік диалог
ұйымдастырады. Олар докторанттарға студенттерді зерттеу және болашақ мансабын
жүргізу үшін, сондай-ақ кең ғылыми түсінікті дамыту үшін қажетті білім мен дағдыларды
қамтамасыз ететін пәндер мен тренингтер ұсынады. Олар студенттерге мемлекеттік
немесе жеке секторда жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді. Олар өз түлектерін жұмысқа
орналастыру мониторингісін жүргізеді. Олар бүкіл Еуропа бойынша және халықаралық
деңгейде, атап айтқанда, бірлескен ғылыми жетекшілікті (cotutelles) дамыту және
Pierrick Gandolfo (professor at the Université de Rouen-Normandie, Hcéres Scientific advisor, Programme evaluation
department, coordinator of the Doctoral Schools evaluation), “The doctoral success in France: reports and best practices”,
article in press in Peter Lang Editions.
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имплементациялау арқылы жаңа мүмкіндіктер береді."25
• Зерттеумен байланыс
Докторлық бағдарламаның нәтижесі – докторант студент ретінде қабылданған
институт/факультетпен бірлесіп жүргізген зерттеу.
Докторлық зерттеулердің тақырыбын институт/факультет ұсына алады, бұл ретте осы
тақырыптарға ұсынылған тақырыптар аясында зерттеулерді аяқтау үшін қажетті білімі мен
дағдысы бар докторанттарды іріктейді. Бұл жағдайда іріктеу жағдайы жергілікті мәнмәтінге
және зерттеу саласына байланысты. Мәселен, нақты ғылымдарда зерттеу тақырыптары, әдетте,
ұсынылады, ал гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдарда тақырыпты басшылар мен
докторанттар анықтайды.
Өз зерттеулерімен жұмыс істеу кезінде докторанттарды белгілі бір зерттеу бөліміне немесе
топқа бекітеді, Олар докторанттың барлық оқу кезеңінде қызметіне қолдау көрсетеді және
бақылау жасайды. Олардың зерттеу нәтижелері семинарлар, конференциялар және өзге де ісшаралар аясында таратылады.
Докторлық мектептердің директорлары докторанттарға зерттеу институттарына тез кірігу
үшін жағдай жасауы тиіс. Зерттеу институттары студенттердің докторлық зерттеулерінің
ілгерілеуіне мониторинг жүргізеді. Мониторинг докторантпен сұхбат және докторанттардың
зерттеу институтының мәжілістерінде немесе «Journée de Doctorants» докторанттарына
арналған ашық күн барысында зерттеу нәтижелері туралы презентациялар түрінде өтуі мүмкін.
Таныстырылымдарға, әдетте, танымал ғалымдар мен зерттеушілер, сондай-ақ, мүмкіндігінше
басқа оқу ұйымдарының профессорлары қатысады, олар осы іс-шараларға докторлық
зерттеулердің сапасын арттыру үшін тартылады.
2.4 Докторанттар мен мектеп түлектерінің мониторингі
2.4.1 Докторанттарға кеңес беру
Докторанттар зерттеулерінің ұзақ мерзімді мониторингісі диссертациялар жазу
барысында оларға тиісті қолдау көрсету, сондай-ақ, студенттерді оқудан шығару деңгейін
төмендету үшін негізгі шарт болып табылады.Бұл мониторинг ғылыми жетекшінің
зерттеу институтымен/факультетімен және докторлық мектебімен бірлесе отырып әр
түрлі жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін.
Ғылыми жетекші докторанттың зерттеудегі ілгерілеуін қадағалауға жауапты негізгі
тұлға болып табылады. Көп жағдайда мұндай мониторинг ғылыми жетекшінің
докторантпен тұрақты кездесуі есебінен жүзеге асырылады. Алайда кездесулердің жиілігі
зерттеу саласының мәнмәтініне байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Мысалы,
нақты, техникалық және медициналық ғылымдар саласында докторанттар өздерінің
зерттеу институттары шеңберінде эксперименттер жүргізуге міндетті,бұл олардың
ғылыми жетекшілерімен жиі кездесулеріне әсер етеді. Гуманитарлық және әлеуметтік
сала студенттерінің жұмысы докторанттардың ғылыми жетекшілерімен кездесулерінің
аз санымен сипатталады, өйткені олар зерттеу институтынан тыс жерлерде өз
зерттеулерін жүргізе алады. Зерттеудің әртүрлі салаларына жататын докторанттардың
және Басшылардың кездесулерінің жиілігінің бұл айырмашылығы тиімді мониторингті
қамтамасыз етуде кемшілік болып табылмаса да, гуманитарлық және әлеуметтік
бағыттағы студенттер үшін осындай кездесулердің кестесін жоспарлау немесе құру
қажет. Докторанттардың зерттеу қызметін қолдау үшін мониторингті докторанттарға
ішкі дәрістер өткізу мүмкіндігін беру арқылы немесе жұмыс топтарын/комитеттерді,
олардың зерттеушілері мен зерттеу институтының профессорларын құру арқылы
ұйымдастыруы мүмкін. Дегенмен, мониторинг тәжірибесі әртүрлі болады, өйткені кейде
студенттің қызметі тек өзінің ғылыми жетекшісімен ғана зерттеу жүргізу болуы мүмкін.
«Докторанттарды зерттеу саласына қарамастан, докторлық мектеп докторанттардың
25
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зерттеу және жариялау нәтижелеріне, сондай-ақ, докторантураны бітіргеннен кейін болашақ
мансапқа қажетті дағдыларды дамытуға қатысты ілгерілеуге мониторинг жүргізудің әртүрлі
тетіктерін әзірлеуге және енгізуге міндетті. Мониторингтің әзірленген тетіктері тиімді болуы
үшін (әдетте, олар докторлық мектеп кеңесін бекітеді), олар студенттердің профайлдарына
сәйкес бейімделіп, зерттеу институты мен ғылыми жетекшілермен бірлесіп іске асырылуы
тиіс».26
2.4.2 Докторантура бағдарламаларының пәндері
Жалпы, Франциядағы докторлық бағдарламалар құрылымы зерттеу жүргізуге негізделген,
сонымен қатар, кейбір пәндерді меңгеруді қамтиды. Докторанттар қажетті пәндерді өзінің
ғылыми жетекшісімен бірге таңдайды. Кейбір докторлық мектептер докторлық бағдарлама
аясында оқуға міндетті пәндерді енгізеді.
1) Париж-Сакле Университеті27

2) Гренобль университеті - Université GrenobleAlpes:28

26

Ibid.
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/node/8644
28
https://doctorat.univ-grenoble-alpes.fr/en/during-a-doctorate/doctoral-student-training/
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Докторанттарды оқыту ғылыми-зерттеу жұмыстарына қосымша болып табылады.
Диссертация дайындау кезеңінде студент кемінде 120 сағаттық (максималды шегі жоқ) оқуын
аяқтауы керек. Оқу міндетті болып табылады және төмендегі элементтерді қамтуы тиіс:
 Оқу курстарының 1/3-і диссертация тақырыбына байланысты болуы керек, ол,
шамамен, 40 сағатты құрайды.
Бұл курстар докторлық мектеппен басқарылады және олар студент пен оның жетекшісі
арқылы таңдалады. Жыл сайын докторлық мектеп докторанттарға бірқатар ғылыми оқу
курстарын ұсынады. Докторлық мектеп серіктестері докторанттардың жеке талаптарын
қанағаттандыру мақсатында басқа курстарды ұсына алады.
 Оқу курстарының 2/3-і диссертацияның пәндік саласына қатысты болмайды және
кәсіби бағытқа арналған кем дегенде 24 сағаттық курстарды қамтуы керек.
Бұл курстарды университеттің докторлық мектептері, Гренобль Альпс университетінің
докторлық колледжі және DFI, Оқу, Бастау және Кәсіби Орындауға арналған докторлық бөлім
(“service Doctoral pour la Formation, l'Initiation et l'insertion professionnelles”) ұсынады.
Докторанттар докторантурада бекітілген сыртқы курстарға қатыса алады.
 Докторантураның оқу бағдарламалары
Université Grenoble Alpes lso-нің докторлық колледжі бес нақты жұмыспен қамту саласына
бағытталған бес оқу бағдарламасын ұсынады:
 Кеңес және сараптама
 Мемлекеттік мекемелер мен халықаралық ұйымдар
 Бизнесті бастау
 Зерттеулер, бизнес және инновация
 Зерттеу және жоғары білім
Оқу жоспары мен тәжірибелер бағдарламаларға байланысты өзгереді. Олар 80 сағаттан
астам кіріспе курстарын құрайды. Бағдарламалық курстарға тіркелген докторанттар қосымша
40 сағат ғылыми тағлымдамадан өтуі керек.
2.4.3 Докторанттардың құқықтары мен міндеттері
«2016 жылғы мамырдағы бұйрыққа сәйкес докторант және ғылыми жетекші екі тарап
арасындағы шарт болып табылатын Thesis Chapter деп аталатын құжатқа қол қояды. Аталған
жоспар-шарт докторанттың зерттеу жоспарына, кәсіби және жеке дамуына қатысты
аспектілерді, сондай-ақ, зерттеу тақырыбына сәйкес таңдалған жеке оқыту бағдарламасын
қамтиды.Бұйрық сондай-ақ, осы жоспар-шарт жыл сайын докторант пен ғылыми жетекші қол
қойған қосымша қосымшаларды енгізу арқылы толықтырылуы мүмкін» (12-бап). Зияткерлік
меншік талаптары мен этикалық нормаларды ұстану докторанттарды дайындаудағы маңызды
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аспект болып табылады. Соңғы жылдары докторлық диссертация арнайы компьютерлік
бағдарламаларды қолдану арқылы плагиатқа тексеру рәсімінен өтеді. Ол үшін докторант қорғау
рәсімін бастағанға дейін өз диссертациясын тексеруге электронды түрде тапсыруға міндетті.
Докторлық бағдарламаны қалай аяқтауға болады?
«Докторанттар мен кейде, тіпті, ғылыми жетекшілер бағдарлама бойынша оқуды
аяқтауда қиындықтарға тап болады. Докторантурада оқу үдерісі болашақ бітірушінің
профайлына әсер етеді, бірақ оқу кезіндегі проблемалармен, докторанттың диссертацияны
аяқтауға қабілетсіздігімен (және/немесе қорғауға шығуға қажетті мақалалар санын
жариялаумен) немесе жеткіліксіз қаржыландырумен байланысты студенттің оқудан
шығарылуы да мүмкін. Соңғы жағдайда докторантурада оқытудан басқа жұмыс істеу қажет,
бұл диссертацияны жазу және қорғауға дайындау үдерісіне кері әсерін тигізеді. Контекстке
қарамастан, сапалы басшылық пен барабар қаржыландыруды ұсыну докторлық
бағдарламаны табысты аяқтаудағы негізгі аспектілер болып табылатыны анық».
«2014 жылы Француз ұлттық білім, жоғары білім, ғылым және инновация Министрлігі
(MENESR) жариялаған есепке сәйкес, статистика 2012 жылы қорғалған диссертациялардың
40%-ы үшін 40 айдан аз уақыт дайындыққа керек болғанын көрсетеді. Докторанттардың
үшінші бөлігі өз диссертацияларын аяқтау үшін қосымша жыл талап етті, ал докторанттардың
11% алты және одан да көп жыл өткеннен кейін дәрежеге ие болды. 40 айдан аз уақыт ішінде
аяқталған диссертациялардың жартысы нақты ғылымдар саласында болды, ал гуманитарлық
және әлеуметтік ғылымдар саласындағы жұмыстардың 30% алты жылдан астам уақыт
өткеннен кейін ғана қорғалды және тек 14% ғана 40 айдан аспайтын мерзімде қорғалды.
Зерттеу салалары арасындағы бұл айырмашылық гуманитарлық және әлеуметтік
мамандықтар бойынша оқитын докторанттардың көпшілігі жұмыспен қамтылуына
байланысты. Бұл жағдай тек осы білім саласына ғана емес, сонымен қатар, докторлық
бағдарламалар бойынша оқитын және медициналық мекемелерде жұмыс істейтін медицина
қызметкерлеріне де тән. Бұл жағдайда докторлық зерттеу жазу үшін көп уақыт қажет. Жұмыс
орнындағы кәсіби міндеттер жұмыс істейтін докторанттардың үнемі докторлық зерттеу
жұмыстарын кейінге қалдыруға мәжбүр болуына әкеп соғады. 2016 жылдан бастап
докторанттар докторантурада оқуды бір жыл мерзімге ұзарта алады. Мұндай жаңалық,
алайда, бұйрыққа сәйкес ерекше жағдайларда ғана әрекет етеді және жұмыс істейтін
докторанттарға қатысты болады».29
2.4.4 Әлеуметтік-экономикалық аспект
•Шәкіртақылар мен субсидиялар
«Докторанттардың 65%-ға жуығы арнайы қаржыландырылады, 19% жұмыс істейді және
12% - ы мүлде қаржыландырылмайды.бұл сандар әртүрлі зерттеу саласындағы мамандықтар
арасындағы елеулі айырмашылықты көрсетпейді. Мәселен, нақты, техникалық және
медицина ғылымдарының барлық студенттері, әдетте, докторлық келісімшарттар аясында
қаржыландырылады, ал гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар докторанттары көп
мөлшерде жұмыс істеуге мәжбүр, әсіресе, мектеп мұғалімдері жұмысты докторантурада
оқытумен қатар атқарады. Диссертацияны сәтті аяқтауға кедергі келтіретін, докторлық
бағдарламаларды түзету есебінен төлейтін студенттер де бар».
•Еңбек нарығымен бірігу
«2006 жылғы бұйрық докторлық мектептер «еңбек нарығында өз түлектері мен
докторанттарының бірігуге және жұмысқа орналасуына мониторинг жүргізуге» міндетті
екендігін мәлімдейді.
2016 жылғы Жаңа бұйрық «интеграция» терминін «мансап» терминімен ауыстырды.
Мониторинг жүргізудің ең көп таралған құралы докторлық мектеп немесе университеттің
құрылымдық бөлімшесі – басқа балама құрылыммен ұйымдастырылатын сауалнама болып
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табылады. Мұндай сауалнаманың мазмұны оның мақсаттарына байланысты өзгеруі мүмкін.
Мысалы, сауалнама докторанттарға бар мансаптық мүмкіндіктері туралы ақпарат беру және,
сонымен қатар, докторанттардың жұмысқа орналасуда докторлық көмек көрсету туралы
пікірін білу үшін пайдаланылуы мүмкін. Мұндай сауалнамаға қатысқан докторанттар
докторлық бағдарламаларды жетілдірудің құралы ретінде қолдануға болатын ақпарат бере
алады деп күтілуде.
2015 жылдың желтоқсан айында жарияланған 2010 жылы оқуды аяқтаған PhD түлектерін
жұмысқа орналастыру туралы есепте Франция білім беру, тренингжәне жұмысқа
орналастыру саласындағы зерттеу орталығы «2011 жылдан 2013 жылға дейінгі кезеңде
экономикалық құлдырау мәнмәтінінде докторантура түлектері бизнестегі және мемлекеттік
сектордағы зерттеу ұстанымдарының саны өсуінің есебінен ұтысты жағдайға тап болғанын
көрсетті» деп атап өтеді. Осы ұстанымдар да тұрақты болды және 2010 жылы жұмысқа
орналасқан түлектердің 67%-ымен салыстырғанда докторантура түлектерінің 82%-ын
жұмыспен қамтамасыз ете алды. 2011-2013 жылдар аралығында жұмыссыздық деңгейі 11%дан 9%-ға дейін төмендеді. Алайда осы сандардың оң тренді әртүрлі зерттеу саласындағы
түлектердің жұмысқа орналасуының айырмашылығын көрсетпейді. Сонымен, жұмысқа
орналастырылған түлектердің ең көп саны инженерлік және компьютерлік ғылымдар
саласындағы докторлық бағдарламаларға, ал жұмысқа орналастырылған докторлық
дәрежедегі иегерлердің ең аз саны химия, биология, гуманитарлық ғылымдар және жер
туралы ғылымдар саласындағы бағдарламаларға тиесілі.
Бір қызығы, зерттеу барысында жұмысқа орналаспаған PhD түлектің «типтік бейнесі»
айқындалмағанын және «докторлық зерттеу орындалған талаптар қорғалғаннан кейін үш жыл
ішінде жұмысқа орналаспауға әсеретпейтінін"атап көрсетеді. Алайда, докторлық
мектептердің бітірушілерді жұмысқа орналастыру жағдайын жақсарту бойынша қабылдаған
шаралары да оң әсер ететінін мойындау керек.
Бүгінде үш жылдан бес жылға дейін зерттеулер жүргізумен шектелетін докторанттардың
саны тым көп. Олардың аз ғана бөлігі оқу процесінде алынған білім мен дағдыларды
толығымен қолдана алады. Сонымен қатар, олар өз саласындағысарапшылар болып
табылады, олар талдау және қорытынды жасау қабілеттеріне ие, сондай-ақ, әртүрлі
тәжірибесі бар адамдардан, мысалы,зерттеушілерден, профессорлардан, инженерлерден,
техникалық қызметкерлерден, әкімшілік қызметкерінен және студенттерден тұратын
командада жұмыс істеу дағдыларына ие. Осы қасиеттер докторлық дәрежені бірегей етеді,
өйткені оның иелері жаңа жағдайларға оңай бейімделеді. Оларды, тіпті, метафоралық мәнде
«швейцариялық армия пышағы» (жүздері көп жиналмалы пышақ) деп атайды. Докторлық
зерттеуді аяқтау мақсатында докторанттар әртүрлі сұрақтар мен мәселелерді шешуге мәжбүр.
Сонымен қатар, диссертацияны жазу барысында олар тек докторлық дәрежемен өсе алатын
қабілеттерін дамытады. Әрбір докторант докторлық бағдарламаны табысты аяқтау үшін
техникалық, әдіснамалық, операциялық мәселелерге, коммуникация және т.б. мәселелеріне
байланысты сұрақтармен қиындықтарды шешуге мәжбүр. Әлбетте, докторлық мектептер,
докторанттар және докторлық бағдарламалар түлектері PhD ғылым докторының біліктілігінің
қоғам мен әлеуетті жұмыс берушілер арасында танымал болуы үшін жұмыс істеуі тиіс.30
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3-Бөлім: Сапаны ішкі қамтамасыз ету тетіктері

Лион III университетінің сапаны қамтамасыз етудегі ішкі жүйенің тетіктері

Докторлық Бағдарламалар сапасын ішкі қамтамасыз ету мәселелері оларды іске асырудың
барлық кезеңінде: докторанттарды тіркеу (қабылдау), бағдарламаны әзірлеу, қорғауды
ұйымдастыру және кандидатқа докторлық дәреже берілгеннен кейін де туындайды.
Әдістемелік жазба: докторлық бағдарламаларды жүзеге асырудың ұлттық талаптары мен
ережелерін университеттердің маневр өрісінде тұрған тетіктерден ажырату қиын. Докторантура
бағдарламаларының сапасын қамтамасыз етуге қатысты жоғары оқу орындарының өздері істеп
жатқанын көрсету үшін біз ең үлкен докторлық мектептердің бірі болып табылатын Лион 3
Университетінің докторлық құқық мектебінің тәжіірибесіне сүйенуді жөн деп таптық (онда
докторанттардың басым бөлігі білім алуда).
3.1 Phd бағдарламасына қабылдау кезіндегі ішкі сапа жүйесі
Студентке қойылатын талаптар:
• Ұлттық деңгейдегі талап: магистр немесе оның баламасы дәрежесінің иегері
• Докторлық құқық мектебінің талабы: магистрлік диссертацияны қорғағаны үшін 12/20
және 14/20 магистратура емтихандарының бағасы
Жетекшіге қойылатын талаптар:
• Ұлттық деңгейдегі талап: докторанттардың бір жетекшіге ең көп санын пән
ерекшеліктерін ескере отырып, докторлық мектеп Кеңесі белгілейді.
• Құқық докторлық мектебінің талабы: 10 докторант. Жалпы, бір жетекшіге 3 докторант
келеді (104 жетекшіге барлығы 320 докторант)
3.2 Бағдарламаны әзірлеу кезеңінде сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі
Мониторинг комитеті:
• Ұлттық деңгейдегі талаптар: докторанттарды оқытудың екінші жылынан бастап жыл
сайынғы мониторинг комитетін қалыптастыру
• Докторлық құқық мектебінің талаптары: ұлттық талаптарға толық сәйкестігі: 2016-2017
жылдары докторлық мектепте оқитын 196 докторанттың 185-і 2015-2017 жылдар аралығында
мониторинг комитетінің процедурасынан өтті, үш студент академиялық демалыс алды.
Оқыту және оқу сабақтарының бағдарламасын бағалау:
• Ұлттық деңгейдегі талаптар: бағалау докторанттарға сауалнама жүргізу арқылы жүйелі
түрде өтуі тиіс. Бағалау үнемі жетілдіру процесінің кезеңі болып табылатындықтан, оның
нәтижелері докторлық мектеп кеңесінде таныстырылуы және талқылануы тиіс.
• Докторлық құқық мектебінің талаптары: нәтижелерді таныстыру.
3.3. Диссертацияны қорғау кезеңінде сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі
• Ұлттық деңгейдегі талаптар: ішкі және сыртқы сарапшылардың теңгерімді санын, сондайақ, гендерлік теңдікті қоса алғанда, құрамында 4-тен 8 адамға дейінгі комиссия. Сонымен қатар,
диссертация жетекшісі қорғауға қатыса алады, бірақ шешім қабылдауға қатысуға құқығы жоқ.
62

• Докторлық құқық мектебінің талаптары: алғашқы екі ұлттық талаптар толығымен
имплементтелген. Үшінші талапты жүзеге асыру мүмкін емес (біз оған ұмтыламыз): жетекші
кейде шешім қабылдауға қатысады.
3.4. PhD дәрежесі берілгеннен кейін сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі
Ресми талаптарға қосымша, келесі сапа өлшемдері қабылдануы мүмкін:
• Оқытудың орташа ұзақтығы
• Тіркелген және қорғалған студенттердің арақатынасы және кезеңі
• Оқуға қабылданғандар саны, бағдарламаға тіркелмеген студенттер саны
• Қаржыландыру формалары студенттер диссертацияны жазуға бөлінетін уақыт
индикаторы ретінде
Докторлық құқық мектебіне қатысты:
• Жылдар бойынша қорғалған диссертациялардың орташа саны: 5.33 - 2014 ж., 5.6 -2015 ж.,
5.25 - 2016 ж.
• Жылдар бойынша қорғалған диссертациялар саны: 52 - 2014 ж., 41 - 2015 ж., 37 - 2016 ж.,
40 - 2017 ж.
• Тіркелген студенттер саны: 297- 2014-15 жж., 322 - 2015-16 жж., 320 - 2016-17 жж.
• Қабылданған студенттер саны: 12 - 2014-15 жж., 12 - 2014-2015 жж., 5 - 2016-17 жж.
• Тіркелмеген студенттер саны: 35 - 2014-15 жж., 26 - 2014-15 жж., 28 - 2016-17 жж.

4-бөлім: Сапаны қамтамасыз етудің сыртқы жүйесінің тетіктері және
ұлттық саясат
4.1 Докторантура бағдарламалары мен сапаны қамтамасыз ету жүйесіне қатысты
ұлттық стратегия мен саясат: қазіргі жағдай
Академиялық зерттеуді Бағалау жөніндегі Француз агенттігін (AERES) ауыстыра отырып,
Зерттеу және жоғары білімді бағалау жөніндегі Жоғары Кеңес (HCÉRES 31) 2013 жылғы 22
шілдедегі Заңға сәйкес құрылған тәуелсіз әкімшілік орган болып табылады.32
Зерттеуді және жоғары білімді бағалау жөніндегі Жоғары Кеңес (бұдан әрі – ЗЖББЖК) –
бұл сапаны қамтамасыз ету жөніндегі ұлттық агенттік, жоғары білім сапасын қамтамасыз ету
Еуропалық қауымдастығының (ENQA) мүшесі, білім сапасын кепілдендіру жөніндегі
агенттіктердің (EQAR) еуропалық тізілімінде тіркелген және білім беру бағдарламаларын,
жоғары оқу орындары мен зерттеу орталықтарын бағалауға жауапты.
ЗЖББЖК өз миссиясын іске асыру үшін үздік халықаралық тәжірибелерді қажет етеді.
Бағалау критерийлеріне қатысты агенттік әдістері барлық бағаланатын жоғары оқу орындарына
қатысты объективтілік, транспаренттілік және теңдік қағидаттарына, сондай-ақ, олардың
халықаралық ғылыми сараптамасын, ұсынылатын қорытындылардың объективтілігі мен
теңгерімділігін ескере отырып, бағалау жүргізетін сарапшылар тобын іріктеуге негізделген.
Бағалауды іске асыратын сараптамалық комитеттер арасында туындауы мүмкін мүдделер
қақтығысын болдырмауға ұмтылады. Біздің агенттік бағалауды дербес жүргізе алады және,
сонымен бірге, басқа орган жүргізген бағалаудың сапасын олардың рәсімдері мен әдістемелерін
валидтеу арқылы тексере алады. ЗЖББЖК ұйымдарға өткізілген бағалау нәтижелерін ұсынады.
Францияның докторлық мектептері әр 5 жыл сайын аккредиттеуден өтеді. Аккредиттеуді
ЗЖББЖК бағдарламаларын бағалау департаменті жүргізеді.
Докторлық мектепті аккредиттеу шарт ретінде келесі 5 жылға құрылған мектеп жобаларына
негізделген. Мұндай шарт өзгеруі (атауын өзгерту, басқару және т.б.), өзге де докторлық
31

http://www.hceres.fr/
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E248667E924662099357C1640F63A146.tpdjo08v_3?cidTexte
=JORFTEXT000027735009&categorieLien=id
Source: HCÉRES,
http://www.hceres.fr/MODALITES-D-EVALUATIONS/Campagne-d-evaluation-20182019/Evaluation-des-ecoles-doctorales
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мектептермен біріктірілуі немесе қайта құрылуы мүмкін. Сондай-ақ, жоба заңмен жасалуы
мүмкін (ex-nihilo).
Докторлық мектептердің жобаларын бағалау докторлық мектептің негізгі үдерістері мен
функцияларын зерделеуге және өзін-өзі бағалауға негізделген. Мектептің әр жобасы үшін
сарапшылар тобы тағайындалады. Команда құрамына 4-тен 6-ға дейін сарапшы, оның ішінде
төраға мен докторантураның бір түлегі, кіреді, Сараптамалық топтың жұмысы басталғанға
дейін докторлық мектептің есебіне, сондай-ақ, келесі бес жылға арналған жобалар жоспарына
талдау жүргізіледі.
Докторлық мектепке бару жарты күн бойы жүргізіледі, оның барысында докторлық
бағдарламалардың барлық стейкхолдерлерімен – қызметкермен, докторанттармен және
жобалар көшбасшыларымен сұхбат ұйымдастырылады.
Докторлық мектепке бару барлығы 2-3 күн алуы мүмкін. Институционалдық мәнмәтінді
түсіну үшін сапардың бірінші күнінің бірінші жартысында жоғары оқу орны өз қызметі туралы
таныстырылым (1) және докторлық бағдарламаларды жүзеге асыру саясатының
таныстырылымын (2) (әдетте докторлық мектеп пен факультет дайындайды) ұйымдастырады.
Докторлық мектепті бағалау/аккредитациялау мақсаты оның қызметін бақылау емес, одан
әрі жетілдіру және оның білім беру бағдарламаларының сапасын арттыру үшін оған көмек
көрсету болып табылады. Аккредиттеу арқылы біз университеттерге өздерін сыртқы жағынан
көруге, олардың миссиясы мен стратегиясын бізбен талқылауға мүмкіндік береміз, сонымен
бірге, біз олардың миссиялары мен мақсаттарына жету үшін не істеп жатқандықтарын
көрсетеміз.
Сапаны қамтамасыз етудің ұлттық жүйесі
«Институттарды аккредиттеуді Францияның зерттеулер мен жоғары білімді
бағалаудың Жоғары Кеңесі (HCÉRES) өткізеді. Аталмыш аккредитация ЖОО-да қазіргі
немесе бұрынғы директордан және докторантураның соңғы түлегі болып табылатын бір
сарапшыдан тұратын сарапшылар тобын тарту арқылы жүргізіледі (жақында өз
диссертациясын қорғады, оқыған докторлық мектебінің дамуына елеулі үлес қосты,
жұмысқа орналасты). Үш критерий бойынша мектептерді талдау үшін әрбір докторлық
мектеп бойынша сараптамалық топтың төрағасы толық есеп дайындайды: зерттеу
жүргізуге докторлық мектептің қатысуы, докторанттарды басқару және оқыту,
түлектерді жұмысқа орналастыру және мониторинг жүргізу. Бұл есептер өз пікірін
түсіндіре алатын докторлық мектептер орналасқан жоғары оқу орнына жіберіледі.
Аккредиттеу жөніндегі есептер мен берілген есептер кейіннен Францияның Ұлттық Білім,
Жоғары білім, зерттеулер мен инновациялар министрлігіне (MENESR) жіберіледі және
Агенттіктің сайтында жарияланады».33

33

Pierrick Gandolfo, op.cit.
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HCÉRES сапа бағалау стандарттары
“Докторлық мектептерді сырттай бағалау кезінде докторанттармен бірқатар сұқбат
команда сарапшыларымен жабық есіктерде өткізіледі. Сұқбат барысында ә»ртүрлі
сұрақтар талқыланады, бірақ сұқбатқа қатысатын докторанттар оқитын докторлық
бағдарламаға ерекше көңіл бөлінеді. Бұл үнемі бола бермейді, бірақ сұқбат кезінде (1)
докторанттарға өз оқу бағдарламасын әзірлеу бойынша толық ақпарат әрдайым
берілмейтіні, (2) әртүрлі білім беру бағдарламаларының қолжетімділігі барлық талаптарға
әрқашан сәйкес келе бермейтіні, (3) барлық докторлық мектептер студенттердің докторлық
бағдарламалар туралы пікірлеріне жауап бермейтіні анықталады. Сауалнамалар жүргізіліп
жатса да, олардың нәтижелері бағдарламалардың өзін, олардың форматын, мазмұнын және
ұйымдастырылуын жақсарту үшін қолданылмайды. Бұл тәжірибе докторлық мектеп
әкімшілігімен докторанттар арасында алшақтық бар екенін көрсетеді".
ЗЖББЖК Сыртқы сапа жүйесінің стандарттары төмендегіше құрылымданған:
1 Зерттеу жүргізуге докторлық мектептің қатысуы. Осы стандарт мынандай
аспектілерді сипаттайды және талдайды:
* Докторлық мектептің жоғары оқу орнында немесе зерттеу институтында орналасуы.
* Докторлық мектепті ұйымдастыру және басқару.
* Докторанттарды іріктеу және қабылдау, бағдар беру кезеңінің саясаты •
* Докторлық мектептің зерттеу саясаты •
2 Докторанттарға жетекшілік ету және оқыту
Осы стандарт келесі аспектілерді сипаттайды және талдайды:
* Докторлық диссертацияны басқару саясаты •
* Докторанттардың мониторингі •
* Докторанттарға ұсынылатын білім беру бағдарламалары мен іс-шаралар •
* Докторлық диссертацияны жазу және қорғау саясаты •
3 Жұмысқа орналастыру мониторингі
Осы стандарт келесі аспектілерді сипаттайды және талдайды:
* Докторантура түлектері үшін мансаптық мүмкіндіктерді ұсыну
* Бітірушілердің жұмысқа орналасуы мен мансабын мониторингілеу шаралары •
* Деректерді талдау,коммуникация және қолдану •”
4.2 Ұлттық деңгейде 3 цикл бағдарламасын дамыту бойынша жоспарланған шаралар
Ұлттық шара: докторлық бағдарламаларды реформалау Францияда докторантураның
саясаты 2016 жылдың мамыр айында өзгерді, оған сәйкес әрбір докторант екінші жылдан бастап
өзінің жеке кеңес беру Комитетімен бірлесе отырып, өз диссертациясымен жұмыс істеуі тиіс.
Докторант өзінің кеңес беру комитетінің мүшелерімен үнемі кездесуі тиіс. Кеңесші комитет
мүшелерінің міндеті:
- диссертацияға жетекшілік ету, докторанттың зерттеудегі ілгерілеуі туралы есеп дайындау,
докторант күйзеліске ұшырайтын мәселелер мен қиындықтарды анықтау және бұл туралы
докторлық мектептің әкімшілігіне хабарлау. Негізгі өзгерістерге, сондай-ақ, диссертациямен
жұмыс істеу уақыты бойынша (3 және 6 жыл, 1 қосымша жыл алу мүмкіндігімен) неғұрлым
қатаң талаптар енгізілгені және жетекшінің диссертацияны қорғауға шешім қабылдауға
қатыспау туралы шешімі енгізілгені жатады.
Жоғары оқу орындарына / профессорларға / докторанттарға қатысты ішкі шаралар
Докторлық диссертацияларға жетекшілік ету арқылы профессорлардың мансаптық дамуы
саясаты енгізілуде.
Францияда докторлық диссертацияларға жетекшілік ету үшін қаржы бонустары жоқ.
Докторлық диссертацияның жетекшісі ретінде танылуы және мойындалуы, сондай-ақ,
қорғалған диссертациялардың саны, диссертациялардың сапасы докторанттармен жұмыс
істейтін профессорлардың басты уәждеуіштері болып табылады.
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III-тарау – Польша үлгісін зерделеу
1-Бөлім. Ұлттық жоғары білім жүйесі, ғылыми зерттеу және
қамтамасыз ету туралы жалпы ақпарат (докторантура)

сапаны

1.1 Жоғары білім жүйесі және ғылыми зерттеулер туралы қысқаша шолу (Польшада
ЖБ оқыту кезеңдері туралы жалпы сәйкес ақпаратты қоса алғанда)
Польша – Еуропалық Одаққа кіретін 28 елдің бірі болып табылады. Оның ауданы 312 679
км2 құрайды. Қазіргі халқы 38 422 346 адамды құрайды. Польша астанасы – мемлекет
ортасында орналасқан Варшава. Ішкі жалпы өнім ІЖӨ (сатып алу қабілетінің паритеті) 2018
жылы (бағалау деректері) жан басына шаққанда 30 827 АҚШ долл. құрады. Польша халқы үшін
ағымдық пирамида төмендегідей.

Польшадағы мектеп түріндегі жоғары оқу орындары ( 2015/2016 оқу жылы) төмендегідей.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
б – барлығы
м – мемлекеттік
ж – жеке меншік

Жалп
ы саны

б

1348
822

Он
ың
ішінде
әйелдер

776
464
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Жалпы саннан – оқыту түрлері
Күндізгі
Сырттай
бағдарламалар
бағдарламалар

Бар
лығы

Он
ың
ішінде
әйелдер

Барл
ығы

Оның
ішінде
әйелдер

895
725

520
672

453
097

255
792

Барлығы

м
ж
б

Университеттер

м
ж
б

Техникалық
университеттер

м
ж
б

Ауылшаруашылық
академиялары

м
ж
б

Экономика
академиялары

м
ж
б

Жоғары
педагогикалық мектептер

м
ж

Медицина
университеттері
Теңіз
университеттері
Дене шынықтыру
академиялары

б
=
м

б
=
м
м
ж
б

Діни академиялар

м
ж
б

Басқа жоғары оқу
орындары

587
284
189
180
271
251
264
334
6
917
104
222
99
750
4
472
40
078
39
803
275
104
370
40
473
63
897
33
500
26
390
7
110

813
596
82
129
324
677
314
891
9
786
220
433
216
277
4
156
50
041
49
845
196
69
867
46
861
23
006
25
705
23
635
2
070

473
258
47
414
217
852
211
424
6
428
87
670
86
021
1
649
31
804
31
725
79
40
612
28
457
12
155
19
631
18
034
1
597

62
270

44
991

52
755

8 911

2
762

24
754
17
082
16
055
1 027

9 211

б
=
м

б
Бейнелеу өнері
академиялары

1034
161
314
661
403
690
393
252
10
438
285
165
272
767
12
398
68
031
67
179
852
174
603
66
563
108
040
43
751
34
540

м

5 656
389
5 267
227
176
59
748

220
565
232
532
79
013
78
361
652
64
732
56
490
8 242
17
990
17
334
656
104
736
19
702
85
034
18
046
10
905

114
026
141
766
53 399
52 910
489
16 552
13 729
2 823
8 274
8 078
196
63 758
12 016
51 742
13 869
8 356

7 141

5 513

38
817

9 515

6 174

6
397

1
972

2 514

790

13
070

20
960

11
169

3 794

1 901

11
436
10
882
554
2
536
233
2
303
138
958
35
306

14
683
14
131
552
3
394
389
3
005
86
916
47
558

9
892
9
589
303
1
333
233
1
100
52
851
28
748

2 399

1 544

1 924

1 293

475

251

2 262

1 203

–

–

2 262

1 203

67

140
260
12
190

86 107
6 558

ж
б
=
м
Ұлттық қауіпсіздік
министрлігінің
Академиялары
Ішкі істер
министрлігі мен Әкімшілік
академиялары

167
428

103
652

39
358

24
103

128
070

79 549

22
759

8
147

17
461

6
300

5 298

1 847

4 974

1
143

2
436

769

2 538

374

б
=
м

2015/2016 оқу жылындағы мектеп түріндегі жоғары оқу орындарының түлектері туралы
статистика (шетелдіктерді қоса алғанда):
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Жалп
ы саны

б – барлығы
м – мемлекеттік
ж – жеке меншік

м
ж
б

Университет

м

тер
ж
б
Техникалық
университеттер

м
ж
б

Ауылшаруаш
ылық
академиялары

м
ж
б

Экономика
академиялары

м
ж
б

Жоғары
педагогикалық
мектептер

Жалпы саннан – оқыту түрлері

Күндізгі
бағдарламалар
Барл
Оның
ығы
ішінде
әйелдер
б

Барлығы

Оны
ң ішінде
әйелдер

м

364
619
274
763
89
856
104
290
100
954
3 336
77
195
74
815
2 380
18
209

233
202
173
223
59
979
76
992
74
637
2 355
33
441
32
269
1 172
11
820

231
734
214
129
17
605
80
850
77
860
2 990
61
755
61
134
621
13
994

17
987

11
708

13
955

222
50
314
20
051
30
263
14
473

112
33
276
13
645
19
631
11
523

39
18
613
13
937

12 059
9 285

6 114

4 676

2 774

25
587

7 479

6 063

6 994

11
080

8 942

7 017

5 685

4 063

68

147
605
136
137

Сырттай
бағдарламалар
Барл
Он
ығы
ың
ішінде
әйелдер
132
85
885
597
60
37
634
086
72
48
251
511
23
17
440
619
23
17
094
373
346
246
15
5
440
241
13
4
681
391
1 759
850
2
4 215
221

11 468
59 373
57 264
2 109
28 200
27 878
322
9 599
9 582

4 032

17

183
31
701

2
126
95
21
217
4
360
16
857
5
460
3
257

ж
Медицина
университеттері
Теңіз
университеттері
Дене
шынықтыру
академиялары

2 581

462

378

2 931

13
252

10
431

11
527

9 146

1 725

1 791

819

1 168

514

623

305

6 622

3 871

5 504

3 225

1 118

646

4 588

3 073

3 844

2 572

744

501

4 387

2 945

3 760

2 514

627

431

ж

201

128

84

58

117

70

б

1 071

590

625

301

446

289

64

36

63

36

1

–

1 007
65
372

554
44
270

562
20
878

265

445
44
494

289
30
062

16
318

10
824

12
707

8 663

3 611

2
161

49
054
6 236

33
446
2 727

8 171

5 545

4 821

2102

40
883
1 415

27
901
625

1 206

369

676

243

530

126

б=м
б=м
б=м
б

Бейнелеу
өнері
академиялары

Діни
академиялар

м

м
ж
б

Басқа
жоғары оқу
орындары

м
ж
б=м

Ұлттық
қорғаныс
министрлігінің
академиялары

2
203
1
285

3 393

14 208

б=м

Білім деңгейі (2016 жылы) бойынша жұмыспен қамту деңгейі айтарлықтай жоғары емес:

1.2 Польша жоғары біліміне қатысты мемлекеттік нормативтер
2005 жылы «Жоғары білім туралы» Заң Польша жоғары білім жүйесінің қызметіне әсер
ететін көптеген мәселелерді шешуге көмектесті.
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- Жоғары оқу орындары
Польшадағы жоғары оқу орындары (ЖОО) мемлекеттік (мемлекеттік) және жекеменшік
(мемлекеттік емес) мекемелерге бөлінеді. Жоғары оқу орындарының екі негізгі категориясы
бар: университеттік және университеттік емес мекемелер. Университеттік типтегі
университеттерде кемінде бір бөлімше докторлық дәрежесін (PhD) беруге құқылы, яғни ол
кемінде бір докторлық бағдарлама ұсынады.
Польшадағы мемлекеттік университеттер
Ағылшын тілінде атауы

Орналасқан жері

University of Białystok / Белосток Университеті
Casimir the Great University / Ұлы Казимир
Университеті
University of Gdańsk / Гданьск Университеті
Jagiellonian University / Ягеллон университеті
John Paul II Catholic University / Иоанн Павел II
Католик университеті
Мария Кюри-Склодовская Университеті
University of Łódź / Лодзин университеті
University of Warmia and Mazury / Вармия және
Мазур Университеті
Opole University / Ополе Университеті
Adam Mickiewicz University / Адам Мицкевич
Университеті
University of Rzeszów / Жешув Университеті
University of Silesia / Силезия Университеті
University of Szczecin / Щецин Университеті
Nicolaus Copernicus University / Николай Коперник
Университеті
University of Warsaw / Варшава Университеті
Cardinal Stefan Wyszyński University / Кардинал
Стефан Вышиньский университеті
University of Wrocław / Вроцлав Университеті
University of Zielona Góra / Зелена-Гура Университеті
Jan Kochanowski University / Ян Кохановский
Университеті

Białystok /
Белосток
Bydgoszcz /
Быдгощ
Gdańsk / Гданьск
Kraków / Краков
Lublin / Люблин

Негізі қаланған
жылы
1997
1969
1970
1364
1918

Lublin / Люблин
Łódź / Лодзь
Olsztyn /
Ольштын
Opole / Ополе
Poznań / Познань

1944
1945
1999

Rzeszów / Жешув
Katowice
/Катовице
Szczecin / Щецин
Toruń / Торунь

2001
1968

Warsaw / Варшава
Warsaw / Варшава

1816
1954

Wrocław /
Вроцлав
Zielona Góra /
Зелёна-Гура
Kielce / Кельце

1702

1994
1919

1945
1945

2001
1969

- Польшадағы оқыту құрылымы
Жоғары оқу орындары күндізгі, сырттай, кешкі және сыртқы курстар өткізеді. Күндізгі
оқыту курстары оқытудың негізгі түрі ретінде анықталады.
Польша Еуропалық жоғары білім саласындағы Болон үдерісінің ұсынымдарына сәйкес
келеді. Үш циклді құрылымға негізделген дәрежелер жүйесі Еуропалық кредиттерді аудару
және жинақтау жүйесімен (ECTS) бірге сәтті жүзеге асырылған. Жоғары білім саласындағы
еуропалық стандарт студенттерге басқа елдерде біліктіліктерін мойындатуды жеңілдетеді.
Бірінші цикл бағдарламасы (3 жылдан 4 жылға дейін),
licencjator inżynier кәсіби атағын иеленуге (машинажасау, ауыл
шаруашылығы немесе экономика саласының инженері)
1-ші Цикл
жеткізеді. Бұл бакалавр дәрежесінің польшалық баламасы.
Студенттерді болашақ жұмысқа дайындауға немесе оқуларын
магистратурада жалғастыруға басты назар аударылады. Осы
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дәрежеге ие болу үшін студенттер 180-240 ECTS кредитін
жинау керек.
Екінші цикл бағдарламасы – оқытудың бірінші циклінен
соң болатын және Master кәсіби атағын иеленуге жеткізетін
магистрлік бағдарлама (1,5 жылдан 2 жылға дейін) (магистр
немесе оқу курсының бейініне байланысты баламалы дәреже).
Ол теориялық білімге, сондай-ақ шығармашылық дағдыларды
2-ші Цикл
игеруге және дамытуға бағдарланған. Көркемдік пәндерде
шығармашылық пен таланттарды дамытуға баса назар
аударылады. Магистр дәрежесінің иегерлері докторлық
бағдарламаға қатыса алады. (үшінші цикл білімі). Дәрежеге ие
болу үшін студенттер 90-120 ECTS кредитін жинау керек.
Жалпы құрылымға қосымша ретінде, актерлік, өнер
туындыларын сақтау және қалпына келтіру, басқа, канондық
құқық, стоматология, құқық, медициналық талдау, медицина,
өндіріс және фотосурет, фармация, психология және
ветеринарияны қоса алғанда, оқытудың 11 саласы тек ұзақ
циклді бағдарламалар ғана ұсынады.
Ұзақ циклді бағдарламалар – Master кәсіби атағын
Long-cycle
иеленуге жеткізетін магистрлік бағдарлама (4,5 жылдан 6
studies / Ұзақ цикл
жылға дейін) (магистр немесе
оқу курсының бейініне
бағдарламалары
байланысты баламалы дәреже). Осы дәрежеге ие болу үшін
студенттер 270-360 ECTS кредитін жинау керек. Мұндай ұзақ
циклді
бағдарламалар базалық
оқыту және терең
мамандандыруды
қамтитын
интеграцияланған
оқу
бағдарламасына негізделген. Бұл дәрежені игеру екінші цикл
бағдарламасы бойынша магистр дәрежесіне сәйкес келетін
біліктілікті береді.
Үшінші цикл бағдарламалары –
докторантура
бағдарламалары (әдетте 3 жылдан 4 жылға дейін), магистрлік
бағдарлама түлектері үшін қолжетімді, нәтижесінде
университет түріндегі мектептер, сонымен қатар кейбір зерттеу
институттары
(Польша
Ғылым
академиясының
3-ші Цикл
департаменттері, сол сияқты ғылыми-зерттеу мекемелері)
ұсынған (PhD) докторы ғылыми дәрежесін иеленуге алып
келеді. Диссертациялық комиссия алдында докторлық
диссертациясын қорғап, докторлық емтихан тапсырған
үміткерлерге ғылыми атақ беріледі.
График түрінде көрсететін болсақ:
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 Білімді бағалау (емтихандар)
Барлық жоғары оқу орындары өз курстарын емтихандармен аяқтауы міндетті. Пәннің жеке
бөлімдерінде бірнеше тәуелсіз емтихандар немесе тестер болуы мүмкін. Ауызша және жазбаша
емтихандар, әдетте емтихан сессиясы кезінде әр семестрдің соңында өткізіледі. Студенттер
әрбір пән бойынша жеке-жеке емтихан тапсырады. Бағалау кезеңі бір семестр немесе бір оқу
жылын қамтиды.
Семестрді (немесе жылды) сәтті аяқтау үшін студент оқу жоспарымен қамтылған пәндер
бойынша барлық бағалау және емтихандардан «өту» бағасын (кем дегенде «қанағаттанарлық»)
және барлық интеграциялық жиынтықтардың тиімділігін бағалау үшін кредиттер жинау керек.
 5 өте жақсы (bardzo dobry)
Бағалау: Әрбір ЖОО Оқыту
 4 жақсы (dobry)
ережелерінде өзінің жеке бағалар
шкаласын анықтайды. Ең көп
 3 қанағаттанарлық (dostateczny)
таралған шкала төмендегі
 2 қанағаттанарлықсыз (niedostateczny)
бағаларды қамтиды:
 кредит / сынақ (zaliczenie)
Кейде сандық бағалауды өзгерту үшін қосу белгісі немесе ондық белгісі қолданылады.
Сонымен қатар, шкаламен берілген бағалар ECTS кредиттеріне тікелей
аударылмайтындығын атап өту керек.
 ECTS кредиттері
Баға шкаласына қосымша ретінде ЖОО-ларда Еуропалық кредиттерді аудару жүйесі
(ECTS) қолданылады, оған сәйкес алған бағаларға қарамастан белгілі бір кредиттер саны
берілген пән бойынша бөлінеді. Жылын сәтті аяқтау үшін студент 60 кредит (бір семестрде 30)
жинау керек.
ECTS (Еуропалық кредиттерді аудару жүйесі) Еуропа жоғары білім жүйелері арасындағы
жақындау үдерісінде Еуропалық жоғары білім кеңістігіндегі (European Higher Education Area)
барлық университеттер қабылдаған
стандарт болып табылады. 2007 жылдан бастап
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Польшаның барлық жоғары оқу орындары оқыту бағдарламалары шеңберінде Еуропалық
кредиттерді аудару және жинақтау үшін ECTS пайдалану керек. ECTS кредиттері шетел
студенттерінің Польшадағы жоғары оқу орындарында оқыған мерзімдерін мойындатуға
мүмкіндік береді.
 Диплом
Жоғары білім алуы үшін студенттер міндетті:
 барлық пәндер, кешенді және практикалық сабақтар бойынша үлгерім бағасынан өту
және берілген мамандықтың оқыту бағдарламасында қарастырылған барлық емтихандарды
тапсыруға;
 белгіленген күні диплом жобасын ұсынуға және осы жоба бойынша «жіберілді»
бағасын алуға;
 Дипломдық емтихан тапсыруға.
Оқуды аяқтаған соң студент белгілі бір салада оқуды аяқтағаны туралы дипломды
Дипломға қосымшасымен (дәрежесі, деңгейі және мамандандыруды көрсете отырып, шет
тіліне аударылған диплом көшірмесі) бірге алады.
1.3 Халықаралық ынтымақтастық
Интернационалдандырудың міндетті элементтері қабылдау кезінде В2 деңгейінде шет
тілінде (ең бастысы ағылшын тілінде) сөйлеуді, халықаралық рейтингтік тізімдерде
жарияланымдарды,
халықаралық және шетелдік конференцияларға қатысуды және
халықаралық тілдерде жарияланымдарды міндетті түрде талап ету болып табылады.
Сонымен қатар, халықаралық докторантура үшін келесі қадамдар жоспарланып отыр:
халықаралық алмасу бағдарламаларына қатысу, Journal Citation Reports, гуманитарлық
ғылымдар бойынша Еуропалық анықтамалық көрсеткіштің (ERIH) тізіміндегі және SCOPUS
деректер базасы журналында кем дегенде бір ғылыми мақаланы жариялау; ғылыми
зерттеулерді қаржыландыруды жүзеге асыратын халықаралық агенттікке ғылыми зерттеулерді
қаржыландыруға
өтінім беру; шетелдік ғылыми бөлімшеде кем дегенде бір ай ғылыми
тағлымдамадан өту; сабақтардың бір бөлігін ағылшын тілінде өткізу; халықаралық гранттар
бойынша қаржыландырылатын жобаларға қатысу. Сонымен,
• білім беру бағдарламалары немесе жеке курстар әдетте шетел тілдерінде оқытылады;
• білім беру бағдарламаларын халықаралық жоғары оқу орындарын қоса алғанда, екі немесе
одан
да
көп
ЖОО-мен
бірлесіп
ұсынуға
болады;
• бірлескен дипломдар бар (жоғары білім министрінің реттеуіне қалдырылған);
•Польша ЖОО-лары шетелде өз бөлімшелерін және шетел ЖОО-лары Польшада өз
бөлімшелерін құра алады және т.б.
2011 жылы 18 наурыздағы «Жоғары білім беру туралы» Заңға, «Ғылыми дәреже және
ғылыми атақ, өнер саласындағы дәреже және атақ туралы» Заңға түзетулер енгізу туралы Заң
және кейбір басқа заңдарға өзгерістер енгізу 2009 жылы 24 қарашадағы Министрлер Кеңесінің
шешімімен және 2009 және 2010 жылдары Польша ректорларының Мекемесімен бекітілген
«Елдің ұлттық даму стратегиясының жоспары» аясында 2008 жылдың аяғынан бастап
жүргізілген қорытынды жұмыс болды. Осындай түзету басқа да 12 заңға енгізілді.
Жоғары білім беру жүйесін реформалау 2011 жылы аяқтала қоймады. Өзгерістер енгізген
заңдардың ішінде 2014 жылғы 11 шілдедегі заң айырықша маңызды болды. Ең алдымен,
инновациялық зерттеу бағдарламаларын жүргізуге материалдық ынталандыруды арттыру
мақсатында зерттеу нәтижелерін коммерциаландыру (тікелей және жанама) мәселесі шешілді.
Оқытудың нәтижелері сияқты жоғары білім беруде белгілі бір уақыт ішінде қалыптасқан
тұжырымдамалардың анықтамаларын жүйелендіруге талпыныс ғылым мен жоғары білім беру
бойынша
интеграцияланған ақпараттық жүйесінің жұмысын реттеу мәселесінде
қарастырылды; жазбаша диссертациялық жұмыстардың
жалпы мемлекеттік қорының
құқықтық негіздерін енгізіп, ғылыми-педагогикалық мекемелер/дидактика студенттері мен
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қызметкерлерінің тәртіптік жауапкершілігінің негізін кеңейту арқылы дипломдық жұмыстың
плагиатына қарсы күрес әдістері белсендірілді. Сондай-ақ, докторанттардың құқықтық
мәртебесін және түлектердің мониторингін реттейтін ережелер атап көрсетіле отырып, оларға
көптеген жеңілдіктер беретін қағидалар бар.
1.4 Жоғары білімді басқаратын мекемелер
Польшадағы университеттер Жоғары білім туралы заңда баяндалған қағидаттарға сәйкес өз
қызметінің барлық салаларында дербес болып табылады. Ғылым және жоғары білім
министрлігі Польшадағы жоғары білімді қадағалайтын тиісті министрлік болып саналады.
Ғылым және жоғары білім министрі кадрлар даярлау саласындағы оқу нәтижелерін
сипаттауды, білім деңгейлері мен бейіндерін қоса алғанда, Ұлттық біліктілік шеңберін (және
Польша біліктілік шеңберін) анықтайды.
Жоғары білім саласында мемлекеттік білім саясатын анықтауда ғылым және жоғары білім
министрімен және басқа да мемлекеттік басқару ұйымдарымен ынтымақтасатын жоғары білім
берудің негізгі өкілетті ұйымы Жоғары білім берудің Бас кеңесі болып табылады.
Білім сапасын бағалауды Польша аккредиттеу комиссиясы жүргізеді.
Польша аккредиттеу комитеті жоғары білім берудің польшалық жүйесінде жұмыс істейтін
барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес жоғары оқу орындарында білім беру сапасын
жақсарту бағытында жұмыс атқаратын тәуелсіз сараптаушы ұйым болып табылады.
ПАК (Аккредиттеу жөніндегі комитет) бағдарламалық және институционалдық бағалауды
жүргізеді және олардың нәтижелерін жоғары білім беру министріне ұсынады, университеттер
немесе олардың негізгі ұйымдастыру бірліктерін құру туралы пікір қалыптастырады, белгілі бір
салада, білім беру деңгейі мен бейінінде зерттеулер жүргізу құқығын береді, белгілі бір салада,
білім беру деңгейі мен бейінінде зерттеулер жүргізу рұқсаты тоқтатылған жағдайда қайта
қалпына келтіру туралы, сондай-ақ Польшада университет немесе шетелдік университет
филиалын құру туралы пікірлерді анықтайды.
1.5 Жоғары білім беру сапасын бағалау
ЖОО сапасының әртүрлі аспектілері бағаланады. Бұл бағалау кем дегенде келесі
жайттарды қамтиды: ЖОО-ның қызмет көрсету тиімділіктерін өлшеу, университеттер
арасындағы салыстыру және ашықтық, оқытушылар сапасын жоғарылату. Сонымен қатар, осы
сапалық бағалаулар шешімдер қабылдағанда, оқытушылар мен студенттердің артықшылығын
және ұтқырлықты қамтамасыз еткенде мемлекеттік ұйымдар үшін басты ақпарат қызметін
атқарады.
Алдыңғы тармақта баяндалған мақсаттар келесі мәселелерді бағалау, сертификаттау және
аккредиттеу арқылы орындалады:
• ұлттық немесе халықаралық білім сертификаттарын, оның ішінде университеттердің және
жоғары оқу орындарының біліктіліктері мен докторлық дәрежелерін алуға бағытталған оқулар;
• оқыту, зерттеу және оқытушы қызметін, сондай-ақ жоғары білім беру орталықтарын
басқару;
• мемлекеттік ұйымдардың зерттеулер мен оқыту сапасын жоғарылату нәтижесінде жүзеге
асыруы мүмкін басқа да бағдарламалар мен қызмет түрлері.
Білім беру сапасын жақсартуға жауапты сыртқы органдар, олардың бағалауы білім деңгейі
мен сапасын белгілейді:
- Польша аккредиттеу комиссиясы;
- академиялық медициналық мектептер бойынша аккредиттеу комиссиясы (ACAMS);
- Мейірбике және акушерлік мектептеріне арналған Ұлттық аккредиттеу кеңесі;
- Университет аккредиттеу комиссиясы.
Кельцтегі Ян Кохановский Университеті (UJK) білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз
етудің стратегиялық мақсатын жете түсінеді. Университет басты назарда ұстайды:
- Болон декларациясының ережелерін;
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- Жоғары білім туралы Заңды;
- Еуропа біліктілік шеңберлерін;
- Польша біліктілік шеңберлерін және т.б.
UJK тұрғысынан «сапа» термині мыналарды қамтиды:
- «басқару сапасын» жетілдіру;
- негізгі ішкі және сыртқы стейкхолдерлердің (мүдделі тараптардың) қызметін бағалау
арқылы «институционалдық сапа» туралы хабардар болу;
- күту және нақты нәтижелер арасындағы ауытқуларды азайтатын механизмдерді енгізу.
Білім беру сапасын жоғарылату мақсатында UJK сол сияқты университет ресурстарын
басқару саласында сапаны жетілдіруді іске асырады:
- қаржы;
дидактикалық-ғылыми
инфрақұрылым
және
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар инфрақұрылымы;
- білім және адами ресурстар.
Докторлық білім беруге арналған сапаны қамтамасыз ету жүйесі (сондай-ақ оқытудың
бірінші және екінші циклдері мен жоғары оқу орнынан кейінгі білім) Польшада бірнеше
деңгейде жұмыс істейді. Атап айтқанда, ол мынандай жерлерде орын алады:
• оқу жоспарына сәйкес жеке пәндер бойынша сабақтарда (жауаптылар: тьюторлар және
ғылыми жетекшілер);
• аспирантура факультеті деңгейінде (білім беру сапасы жөніндегі факультет комиссиясы);
• университет деңгейінде (Ректордың оқыту сапасын қамтамасыз ету жөніндегі өкілетті
өкілі, Университеттің білім беру сапасы жөніндегі комиссиясы).
1.6 Жоғары мектеп оқытушыларының санаттары
- Академиялық оқытушылар
Академиялық оқытушы – университетте жұмыс істейтін оқытушы. 2005 жылғы 27
шілдедегі Жоғары білім туралы Заң негізінде академиялық оқытушыларды төмендегідей
қызметке жалдайды:
• зерттеушілік және оқытушылық құрамға,
• оқытушылық құрамға,
• зерттеу қызметкері ретінде,
• сертификатталған кітапханашылар мен ғылыми ақпарат және құжаттама бойынша
сертификатталған қызметкерлер ретінде.
Зерттеушілік және оқытушылық құрам
Ғылыми қызметкерлер өздерін толығымен ғылыми-зерттеу жұмысына арнайды.
Академиялық және дидактикалық қызметкерлерді төмендегі лауазымдарға пайдаланады:
• толық профессор,
• қауымдастырылған профессор,
• шақырылған профессор,
• профессор ассистенті,
• ассистент.
Ғылыми және оқытушы кадрлардың міндеттері
Жоғары білім туралы Заңға сәйкес зерттеушілік және оқытушылық құрам міндетті:
• студенттерді оқытуға,
• ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді жүргізуге;
• ғылыми немесе көркем шығармашылықты дамытуға;
• университеттің ұйымдастырушылық жұмысына қатысуға.
Польша университтеттерінің зерттеушілері Заңға сәйкес міндетті:
• ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді жүргізуге;
• ғылыми немесе көркем шығармашылықты дамытуға;
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• университеттің ұйымдастырушылық жұмысына қатысуға.
Оқытушылық құрам
Оқытушылар ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе алмайды, олар өз жұмыс уақытын
толығымен дидактикаға (студенттерге сабақ беру) және соған байланысты ұйымдастыру
мәселелеріне арнайды. Оқытушылық құрам төмендегі лауазымдарда жұмыс атқарады:
• аға оқытушы / аға нұсқаушы.
• оқытушы,
• дәріскер / нұсқаушы.
Кәсіби жоғары мектептерде оқытушылық құрам төмендегі лауазымдарда да
жұмыстар атқаруы мүмкін:
• толық профессор,
• қауымдастырылған профессор,
• шақырылған профессор,
• ассистент.
Оқытушылық құрам міндеттері
Жоғары білім туралы заңға сәйкес оқытушылық құрам міндетті:
• студенттерді оқытуға,
• өзінің кәсіби біліктілігін жоғарылатуға,
• университеттің ұйымдастырушылық жұмысына қатысуға.
Жоғары білім берудің оқытушылық құрамы деңгейі мен жынысы жағынан – 2015 жылы
(мың түрінде), статистикада, – ЕО мен Польшада:
Жоғары білім,
Қысқа циклді
Өзге жоғары білім
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(1) Қысқа циклді және өзге жоғары білім: 2014
(2) Тәуелсіз жеке ЖОО-лар: жоқ. Өзге жоғары білім: қысқа циклді жоғары білімді қамтиды;
2014. Басқаруда жеке ЖОО-на тәуелді академиялық тұлғалар: жоқ.
(3) 2014
(4) Тәуелсіз жеке ЖОО-лар: жоқ. Қысқа циклді жоғары білім: үшінші циклдің екінші білімі
бар қызметкерлерін қамтиды.
(5) Өзге жоғары білім және жалпы жоғары білім: оған жоғары оқу орындарында сабақ
беретін арнайы орта білімі бар қызметкерлер. Өзге жоғары білім: 2014.
Дереккөз: Eurostat (мәліметтердің онлайндық кодтары: educ_uoe_perp01).
1.7 Ұлттық біліктілік құрылымын сипаттау
- Сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі:
1. білім беру үдерісінің барлық кезеңдері мен аспектілеріне қатысты,
2. жоғары, ЖОО-дан кейінгі білім және докторантура бағдарламаларын жетілдіру бойынша
іс-шараларды қамтиды,
3. ескереді: жоғары білім берудің, ЖОО-дан кейінгі білімнің (аспирантураның) және
докторантураның барлық деңгейлері мен факультеттерінде білім беру әсерін; білім берудің
болжамды нәтижелеріне қол жеткізуді бағалауды; оқудың әрбір циклі аяқталған кезде
студенттерді, докторанттарды және аспиранттарды бағалауды; университеттер түлектерінің
кәсіби өсу мониторингінен қорытындыны және жұмыс берушілердің күтулерін және оқу
нәтижелерінің еңбек нарығының сұраныстарымен үйлесімділігін зерттеу бойынша
қорытындыны тексеру тәсілі.
Сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесінің мақсаты:
1) Университеттің сапаны жетілдіру және қамтамасыз ету саласындағы миссиясы мен
стратегиясының орындалуын қамтамасыз ету;
2) басқа университеттерге қатысты UJK-тың тартымдылығын және бәсекеге қабілеттілігін
арттыру;
3) UJK-де білім беру сапасын арттыру және сапа мәдениетін қалыптастыру;
4) сапаны қамтамасыз ету үшін іс-шаралар жасау мен насихаттау және осы үдеріске бүкіл
академиялық қоғамдастықты тарту;
5) оқытушылық құрамның білімділік сапасын, инфрақұрылымды және ұсынылатын оқыту
әдістерін жақсарту;
6) білім беру үдерісін бақылау және бағалау үшін айқын және ашық стандарттарды құру.
Жоғары білім сапасын қамтамасыз етудің ішкі жүйесінің міндеттерін орындау үшін, біз
білім сапасы бойынша университеттік комиссия құрдық. Ол университеттің білім беру сапасын
қамтамасыз ету және сапаны бағалау жөніндегі топтан тұрады.
Сапаны бағалау жөніндегі тобы екі ішкі комиссиядан тұрады:
- оқытушыларды оқытатын ішкі комитет
- докторлық және ЖОО-дан кейінгі оқыту бойынша ішкі комитет (ДжЖК):
Кельцтегі Ян Кохановский Университеті ректорының № 78/2015 бұйрығына (19 қазан 2015
жылы) сәйкес докторлық және ЖОО-дан кейінгі оқыту бойынша ішкі комитет міндеттері
мыналар болып табылады:
1) докторлық және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің сапасын қолдау, мониторинг
және талдау;
2) докторлық және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің қолданыстағы ішкі және
сыртқы нормативтік құжаттарға сәйкестігін талдау;
3) докторлық және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша пікір
білдіру;
4) докторлық және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруге өзгерістер ұсыну;
5) докторлық және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруде күтілетін болжамды
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нәтижелерге қол жеткізуді растау әдістерінің барабарлығын талдау.
Университет факультеттерінің деңгейінде оқытушылар даярлау сапасын қамтамасыз ету
Комитеттері жұмыс істейді, олар мынандай топтарды белгілейді:
- сапаны қамтамасыз ету бойынша секторлық топтар;
- білім беру сапасын бағалау топтары;
- бағытталған оқыту бойынша бағдарламалар командалары.
Докторлық білім беру нәтижелері (және олар қалай расталады және құжатталады)
докторлық оқытуды жүзеге асыратын ұйымдық бөлімшені анықтайды. UJK жағдайында
бұл бөлімше департамент болып табылады.
Докторлық білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету, сонымен қатар, бұл оқу
жоспарларын құру тәсілі, ол докторанттардың төменде көрсетілгендерге қатысуын қамтамасыз
етеді:
- оқу саласымен тығыз байланысты пәндер бойынша міндетті курстар;
- кәсіптік дағдыларды дамытатын және докторантты ғылыми-зерттеу және тәжірибелікконструкторлық жұмыстарға дайындайтын қосымша пәндер;
- педагогикалық дағдыларды дамытатын және докторанттарды оқытушы мамандығы
бойынша тәжірибеге дайындайтын факультативтік сабақтар;
- кәсіби тәжірибе.
Сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесінің маңызды бөлігі - университет пен
факультеттер деңгейінде пулдар түрінде жүргізілетін зерттеулер және салалар бойынша
жүргізілетін тексерулер болып табылады:
1) студенттер, докторанттар, жоғары оқу орнынан кейін білім алатын студенттер, оқу түрі
және деңгейлері әртүрлі түлектер арасында,
2) оқытушылар арасында,
3) білім беру үдерісіне қызмет көрсететін академиялық емес қызметкерлер арасында.
Сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі жалпыуниверситеттік рәсімдер және департамент
деңгейінде – факультет рәсімдерінің сапа жүйесінің маңызды бөлігі болып табылады. Олар
үнемі қарастырылады және жаңартылып отырады. Қазіргі уақытта UJK-нің жалпы
қолданыстағы рәсімдері мыналарды қамтиды:
1. Жоғары білім беру/докторантурада және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруде
курстарды құру, өзгерту және жою рәсімі;
2. Болжамды нәтижелерге қол жеткізудің тиімділігін бағалау рәсімі;
3. Білім сапасын қамтамасыз етудің ішкі жүйесін бағалау рәсімі;
4. Студенттерді дидактикалық, ғылыми және материалдық жағынан қамтамасыз ету рәсімі;
5. Оқу курсын басқару рәсімі;
6. Тарату рәсімі;
7. Университетті жалпы тексеруден өткізу рәсімі;
8. Академиялық оқытушыны бағалау рәсімі;
9. Түлектердің кәсіби мансабына мониторинг жүргізу рәсімі;
10. Диссертация бойынша рәсімдер;
11. Студенттердің тағлымдамасын өткізу және құжаттандыру рәсімі;
12. Сабаққа қатысу рәсімі;
13. Шет тілдері бойынша сертификаттық емтихандарды өткізудің әдістері мен түрлері;
14. Элективті (таңдау бойынша) курстарға студенттердің қатысуы;
15. Ауани Университетке бағалауды енгізу рәсімі;
16. Шағымдар мен шешімдерді қарау және дау-дамайларды шешу рәсімі.
Сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесінің толық сипаттамасы (мұнда көрсетілген)
Кельцтегі Ян Кохановский университетіне қатысты. Польшадағы кейбір жеке
университеттердің шешімдері әртүрлі болуы мүмкін, бірақ әр мекемеде – мемлекеттік және
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мемлекеттік емес болсын – жүйенің төмендегіше жұмыс істеуі маңызды болып табылады:
- білім беру сапасын арттыру бойынша жүйелі жұмысты Польша аккредиттеу комиссиясы
(ПАК) жүзеге асырады. Оны барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес жоғары оқу
орындарының білім беру сапасын арттыру бойынша жұмыс істейтін сараптамалық топ құрған,
ол оқыту талаптарын орындау және I, II және III оқыту дәрежелерінде және аспирантурада
сапаны бағалау, сондай-ақ жоғары оқу орындарындағы бейінді ұйымдық бөлімшелердің
қызметін бағалау біліктілігіне ие.
- ПАК 2001 жылы 20 шілдедегі «Жоғары Білім туралы» Заңға өзгертулер мен толықтырулар
енгізу туралы» Заңына сәйкес (мемлекеттік аккредиттеу комиссиясы деген атаумен) 2002 жылы
1 қаңтарда құрылды. Заң және оның міндеттері мен құзыреттерінің ауқымы 2005 жылы 27
шілдедегі «Жоғары білім туралы» қолданыстағы заңмен, сондай-ақ 2016 жылы 23 маусымдағы
«Жоғары білім туралы» Заңға өзгертулер енгізу туралы» Заңымен және бірқатар басқа да
актілермен қайта қаралды және толықтырылды.
- Польша аккредиттеу комиссиясының бағалауынан өту міндетті болып табылады, және
оның теріс рейтингісі жоғары білім үшін жауапты министрдің осы салада және осы білім беру
деңгейінде білім беру құқығын жою немесе тоқтату шешімін қабылдауына әкеп соғады (сондайақ, докторантура үшін).
- Польша аккредитациялау комиссиясы оқыту, жоғары білім деңгейлері мен бейіндері
салаларында білім беру сапасын бағалауға негізделген бағалау бағдарламасын жүргізеді.
- Түзетілген «Жоғары білім туралы» Заң және онымен байланысты ережелер Польша ЖООларында білім беру сапасын бағалау үшін ПАК-қа мейлінше қарапайым және барынша
мазмұнды тәсілді қолдануға мүмкіндік береді.
Бағдарламаны бағалаудың жан-жақты критерийлерін дайындағанда комиссия
қолданыстағы заңнамаға негізделген шешімдер қабылдайды, сонымен бірге «Еуропа
кеңістігінде жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша стандарттар мен жетекші
құжаттарды» назарға алады, соларға сәйкес бағдарламаны бағалау критерийлері мыналардан
құралады:
- тұжырымдама және оқу жоспары, оқу орнының миссиясы мен стратегиясына оның
сәйкестігі,
оқу
нәтижелеріне
жету
мүмкіндігі;
- профессор-оқытушылар құрамы;
- әлеуметтік-экономикалық ортамен ынтымақтастық;
- дидактикалық және ғылыми инфрақұрылым және білім беру ресурстары;
- студенттерге қамқорлық таныту және білім алуда қолдау көрсету және нәтижелерге қол
жеткізу.
Жалпы білім беру пәндері бойынша білім беру сапасын бағалауда ПАК бірінші кезекте
мына мәселелерге талдау жасайды:
- ғылыми-зерттеу жұмысының білім беру және педагогикалық үдеріспен белгілі бір бағытта
өзара байланысы;
- ғылыми зерттеулердің оқу нәтижелеріне қол жеткізуге әсері;
- студенттердің ғылыми зерттеулерге қатысуы.
Тәжірибелік бейін жағдайында, Комиссияның басты назарындағы мәселе – студенттерге
төмендегілерді қабылдауға мүмкіндік қалай берілетінін анықтау:
- білім;
- тәжірибелік дағдылар;
- нақты жұмыс орындарына барынша жақындатылған жағдайлардағы әлеуметтік
құзыреттілік27
ПАК жалпы көзқарасы білім беру сапасына әсер ететін ең маңызды фактор – белгіленген
мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті жағдайларда таңдап алынған оқытушылар құрамымен
тиісті дәрежеде өткізілетін заманауи талаптарға жауап беретін жан-жақты ойластырылған,
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заманауи білім беру бағдарламасына сәйкес қағидатқа негізделген.
Комиссия сол сияқты мынаны да назарға алады:
- түлек қол жеткізуі тиіс нақты анықталған нәтижелер;
- дипломатияның қалыптасуына ерекше назар аудара отырып, студенттерді оқытуға тиімді,
әртүрлі және дәл таңдалған және бейімделген тәсілдерді қолдану фактісі;
- барлық болжамды оқу нәтижелеріндегі түлектердің жетістіктерін растау.
«Жоғары білім туралы» Заңға түзетулерде өте бюрократиялық болып табылатын Польша
университеттеріндегі білім беру үдерісі (әсіресе сапаны қамтамасыз ету мен білім беруді
бағалауға қатысты ережелер жүйесі) ескеріледі. Университеттер сапалы жақсы білім беруді
қамтамасыз ету жөніндегі өздерінің күш-жігерін толық құжаттау үшін ауқымды ішкі рәсімдер
әзірледі. Бұл негізінен сапаны қамтамасыз ету жүйесінің ресми ішкі құрылымының жұмысына
қатысты болды. Сонымен қатар сапа мәдениетінің өлшемі осы жүйенің тиімділігі болуы тиіс,
ал Польша аккредиттеу комиссиясы ресми сипаттамадан гөрі, оның тиімділігін бағалауы керек.
Сапаны бағалау жүйесіне өзгертулер енгізген кезде білім саласында ПАК сапасын бағалау
мазмұнды сипатта болуы және критерийлердің нақты жиынтығына негізделуі тиіс деп
топшыланған болатын. «Жоғары білім туралы» Заңдағы өзгертулердің мәні Польша
аккредиттеу комиссиясының білім берудің белгілі бір бағыты, білім деңгейі мен бейіні бойынша
оқыту үшін көптеген ресми талаптардың сәйкестігін тексеру қажеттілігінен ауытқуында болып
отыр. Оқудың заңдылығын тексеру үдерісі білім беру сапасын мазмұнды бағалау үдерісінен
оқшауланады. Оқыту бөлімшелеріне бюрократиялық жүктемені азайту үшін ресми тексеру
есеп-қисап жүйесі бойынша жиналған деректерге, соның ішінде POL-on жүйесіне негізделеді.
ПАК сапасын бағалау үдерісі (немесе, заңға соңғы түзетулер енгізген авторлардың жасаған
болжамдарында) ғылым және жоғары білім министрінің қаулысында анықталған барлық жалпы
бағалау критерийлеріне қатысты дау сипатына ие болады деген тұжырым жасалды. Оның
қатысушылары – бағалау командасы және академиялық қоғамдастық – бағаланатын бағытта
оқытуға қатысатын, оқу үдерісін қолдайтын университеттің оқытушылары, студенттер мен
қызметкерлер. Осы даудың нәтижесінде, бағалау тобы жүргізген бағалаудан басқа, оқыту
үдерісін жақсартуға кепілдік беретін ұсынымдар жасалуы тиіс.
Жоғары білім туралы Заңға түзетулер ПАК институционалдық бағалауын жойды, ол
бойынша тұтастай алғанда білім беру мекемесінің негізгі қызметіне бағалау жүргізілетін, онда
бағдарламаны бағалау осы мекеменің көпшілік курстарының мысалында жүргізілді.
ПАК сарапшыларының арасында бағалаудың мұндай түрін қайта енгізу керек деген
пікірлер бар. ПАК пікірлері мен қорытындылары Жоғары білім үшін жауап беретін министрге
ұсынылды.
- Польша аккредиттеу комиссиясы толық құқылы мүше мәртебесіне ие:
1) Жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі агенттіктердің Орталық және
Шығыс Еуропа желісі (CEENQA) – 2002 жылдың қаңтар айынан бастап,
2) Еуропалық аккредиттеу консорциумы (ECA) – 2005 жылғы желтоқсаннан бастап;
3) Жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық агенттіктер желісі
(INQAAHE) – 2007 жылдан бастап,
4) Жоғары білім беру саласында сапаны қамтамасыз ету жөніндегі еуропалық қауымдастық
(ENQA) – 2009 жылдың қаңтар айынан бастап.
2009 жылдың 15 қаңтарынан бастап Комиссия еуропалық стандарттарға және сапаны
қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес жұмыс істейтін агенттіктердің тізіліміне –
Жоғары білім беру сапасын қамтамасыз етудің Еуропалық тізіліміне (EQAR) енгізілді.
2012 жылы Американың шетелдік медициналық білім және аккредиттеу жөніндегі Ұлттық
комитеті (NCFMEA) Польша аккредитттеу комиссиясы медициналық мектептерді аккредиттеу
үдерісінде пайдаланатын рәсімдер мен стандарттарды АҚШ рәсімдері мен стандарттарымен
салыстыруға болатындығын бағалады.
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ПАК Жарғысының ережелеріне сәйкес Комиссияның қызметі сыртқы шолуға (5 жылда 1
рет) бағынады. Осындай бірінші бағалауды 2008 жылы Халықаралық сарапшылар тобы
жүргізді және оның нәтижелері Польша аккредиттеу комиссиясын Еуропалық сапаны
қамтамасыз ету жөніндегі агенттіктердің тізіліміне (EQAR) енгізуге мүмкіндік берді. 2013 және
2014 жылдардың кезекті шолуының қорытындысы бойынша ENQA-да ПАК толық мүшелігі
расталды.
Докторлық білім алудың нәтижесінде алған, белгілі бір салада докторлық дәрежеге ие
болумен аяқталатын біліктіліктер Интеграцияланған Біліктілік Жүйесіне (2015 жылғы 22
желтоқсандағы «Интеграцияланған біліктілік жүйесі туралы» Заң) енгізілді – Польша біліктілік
шеңберінің 8-ші деңгейіне сәйкес келеді.
Польшалық білім беру жүйесінде тіркелетін біліктіліктер
Білім беру
Біліктілік атауы
ECTS кредиттер
PQF-та
түрі
саны
жоспарланған
біліктілік деңгейі
Оқудың
Лицензиаттың
180 кем емес
6
бірінші
циклі кәсіби
атағын
(Бірінші
сертификаттайтын
Болондық цикл)
диплом немесе балама
атақ
Оқудың
Магистрдің кәсіби
Оқудың
екінші
7
екінші
циклі атағын
циклі – 90 кем емес
(Екінші Болондық сертификаттайтын
цикл)
диплом немесе балама
Магистратурада
атақ (мысалы, дәрігер) оқудың ұзақ циклі:
300 кем емес (5 жыл
оқу), 360 кем емес (6
жыл оқу)
Оқудың
Нақты
сала
45-60
8
үшінші
циклі бойынша доктордың
(Үшінші
ғылыми
дәрежесін
Болондық цикл)
сертификаттайтын
диплом
қосымша
Дәрежесіз
Дәреже
Кем дегенде 60
Бағдарламаға
ЖОО-дан кейінгі берілместен
ЖОО (оқу кем дегенде 2 байланысты
оқу
кейінгі оқуды бітіргені семестр
жалғасуы
туралы куәлік
тиіс)
Польша біліктілік шеңберлері Интеграцияланған Біліктілік Жүйесінің ажырамас
бөлігі болып табылады.
Польшаның біліктілік шеңбері – бұл біліктілікті анықтаудың, ұйымдастыру мен
сипаттаудың Еуропалық біліктілік шеңберімен (EQF) келісілген, заманауи тәсілі,төменде
көрсетілгендер арқылы алынған білім нәтижелерін қоса алғанда:
1) ресми білім (мектептер, жоғары білім);
2) бейресми білім – жалпы білім беру шеңберінен тыс;
3) кәсіби және жоғары білім беру жүйесі (мысалы, біліктілік, тіл, сертификатталған маман);
4) курстар;
5) бейресми білім берудегі оқу нәтижелері (мысалы, кәсіби тәжірибе мен іс-тәжірибе,
тағлымдама, студенттік тағлымдамалар, өздігінен оқу).
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2-Бөлім. Польшада докторантура қалай ұйымдастырылады? (докторлық
зерттеулер сипаттамалары, әдіснама, ects және т.б.)
2.1 Докторантураның негізгі сипаттамалары
Польшада докторлық оқыту мекеменің өтініші бойынша ғылыми дәреже мен атақтар
жөніндегі Орталық комиссия тиісті өкілеттік берген мекемелерде жүргізіледі.
Орталық комиссия:
1) мекеменің ғылыми немесе көркемдік қызметінің деңгейін және онда жұмыс істейтін
ғылыми атағы немесе ғылым докторы академиялық дәрежесі бар адамдардың санын ескереді;
2) Ғылым мен жоғары білім жөніндегі орталық кеңеспен ақылдасқаннан кейін бұл құқықты
береді;
3) сапаны қамтамасыз ету үдерісіне ықпал етеді, докторантурада жұмыс істейтін ғылыми
және педагогикалық қызметкерлердің деңгейіне бақылау жасайды, заңмен белгіленген
талаптарды қанағаттандырудан бас тартқан жағдайда, мекемеге жүктелген өкілеттіктерді
жоюға құқығы бар;
4) PhD докторы дәрежесін беру талаптарын орындауды мерзімді бағалауды жүргізеді;
5) сондай-ақ докторлық дәреже алуға өтініш беруші бас тарту туралы шешімге шағым
жасай алатын орган болып табылады (апелляция қаралғаннан кейін алты айдан аспайтын
мерзімде Орталық Комиссия шешімді қолдайды немесе оны жойып, мәселені сол немесе басқа
мекеме алқасының қарауына береді).
6) өз сайтында сақтайды, жаңартады және жариялайды:
- дәрежелерді тағайындауға уәкілеттендірілген мекемелер туралы ақпарат, осы
дәрежелердің тізбесімен бірге;
- Орталық Комиссия дәрежелер беру құқығын шектеген, жойған немесе тоқтатқан
мекемелер туралы ақпарат, іс-қимылды тоқтатқан күні, сондай-ақ құқықты шектеу, күшін жою
немесе тоқтата тұру себебі туралы ақпарат;
- докторлық оқуды жүзеге асыратын мекемелер туралы ақпарат;
- докторлық диссертациялардың түйіндемелері және докторлық дәрежеге ұсынылған
пікірлер.
Ішкі бағалау үдерісінің мәні, атап айтқанда, студенттердің оқудағы болжамды нәтижелерге
қол жеткізуін бағалау және бағалау әдістерін растау арқылы болжамды оқу нәтижелеріне қол
жеткізудің тиімділігін анықтауда болып табылады. Жауапты тұлғалар мыналар болып
табылады:
- жетекші оқытушылар;
- жетекшілер;
- пікір берушілер (докторлық диссертацияға);
- тьюторлар;
- оқу жоспарлары бойынша командалар;
- білім беру сапасын бағалауға арналған факультет бөлімшелері;
- білім сапасын бағалау бойынша университет командасы.
Болжамды оқу нәтижелеріне қол жеткізудің тиімділігін тексеру төмендегі шаралар арқылы
жүргізіледі:
- пән картасын (оқу жоспарын) бағалау және білімдер, дағдылар және әлеуметтік
құзыреттілік саласындағы болжамды оқу нәтижелерін тексеру;
- дипломдық үдеріс – дипломдық жұмыс арқылы білім берудің болжамды нәтижелері
тексеріледі. Оларға ұйымдастырушы және пікір беруші (әртүрлі факультеттердің дипломдары
және диплом алу тәртібі) баға береді;
- студенттік іс-тәжірибе (докторлық) – студенттік тағлымдама кезінде алынған білім беру
нәтижелері білім беру тұжырымдамасын толықтырады;
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- студенттермен халықаралық алмасу – студенттерден серіктес-ЖОО-да болу жағдайында
олардың білімдері, дағдылары мен әлеуметтік құзыреттілігі туралы ақпарат алу;
- ғылыми саладағы жетістіктер – сыртқы шолулар арқылы кері байланыс (ғылыми
жарияланымдар, конференцияларға қатысу, ректордың, министрдің шәкіртақысымен
марапатталғандар);
- бітірушілердің мансабын зерделеу – алынған білімдер, дағдылар мен құзыреттілік және
олардың еңбек нарығы үшін өзектілігі туралы кері байланыс орнату арқылы;
- жұмыс берушілердің сауалнамасы – білім беру бағдарламалары туралы жұмыс
берушілердің пікірі, оның ішінде күтілетін оқу нәтижелері және оларды тексеру әдістері, әсіресе
тәжірибелік сабақтарды ұйымдастыру туралы;
- студенттерді оқуға қатысты ғылыми-практикалық жұмыстарды жүргізуде терең білім мен
дағдыларды игеруге дайындайтын іс-шаралар мониторингі.
Докторантурада оқу кезінде білім беру сапасын тексеру, оның ішінде төмендегі
жұмыстар арқылы өткізіледі:
1) Докторанттың оқу барысында орындайтын кезеңдік жұмыстары: коллоквиум, тестер,
қорытынды жұмыстар, таныстырылымдар, кейстер;
2) Пән бойынша емтихандар – емтиханға дайындалған сұрақтар дәрістер/ жаттығулар
кезінде оқу бағдарламасына енгізілген мазмұннан тыс шықпауы керек. Студенттің оқытушыдан
алған бағалары бойынша түсініктеме алуға құқығы бар; емтихан формасы: ауызша/жазбаша,
практикалық жұмысты мұғалім анықтайды және пән картасына енгізіледі;
3) сынақ және балды сынақ – оқытушы бағалау критерийлерін анықтайды, білім алушыға
баға береді және студенттің сынақ кезінде алған бағасын негіздейді. Бағалау критерийлері және
оның құраластары курстың сипаттамасында анықталды;
4) ғылыми жетекші немесе ұйымдастырушы ұсынған диссертация дайындау және ғылымизерттеу жұмыстарының орындалу барысы туралы есеп – әр оқу жылының соңындағы есеп;
5) ғылыми жетістіктердің параметрлерін белгілеу – UJK докторанттары ғылыми-зерттеу
модуліне жеке профиль арқылы өздерінің ғылыми жетістіктерін (оқу жылы ішіндегі) енгізуге
міндетті.
Бағытталған оқытудың нәтижелеріне қол жеткізуді растау да докторлық диссертацияларға
оң баға беру, диссертация жазу, оң рецензиялануы және қорғалуы болып табылады.
«Жоғары білім туралы» Заңға жуырда енгізілген түзетулерге сәйкес, ғылым және жоғары
білім министрі «жазбаша дипломдық жұмыстарды ұлттық сақтау орнымен ынтымақтасатын
және университеттердің бұл жүйені еркін пайдалануына кепілдік беретін Бірыңғай антиплагиат
жүйесін басқарады» – осы ережеге сәйкес 2018/19 оқу жылынан бастап әр университет диплом
жұмыстарын Ғылым және жоғары білім министрлігінің орталық жүйесінде тексеруге міндетті.
Антиплагиат рәсімі барлық бакалавр, магистрлік және докторлық диссертацияларды қамтиды.
Польша университеттері осы күнге дейін плагиатпен күрестің әртүрлі жүйелерін пайдаланып
келді (мысалы, Plagiat.pl немесе ашгық антиплагиат жүйелері) – 01.10.2014 ж. «Жоғары білім
туралы» заңға енгізілген түзетулерге сәйкес антиплагиат рәсімін өткізу бойынша міндеттеме
енгізілді (2015/16 оқу жылынан бастап).
Осы түзетуге сәйкес ЖОО ректорлары 31.12.2018 дейін жазбаша жазбаша диссертациялық
жұмыстардың ұлттық репозиторийіне 2009 жылғы 30 қыркүйектен кейін сәтті қорғалған
жұмыстар туралы мәліметтерді ұсынуы тиіс.
Антиплагиат рәсімінен өту диссертацияны қорғауға жіберу талабы болып табылады. Егер
тексеру жұмыс антиплагиат рәсімінің критерийлеріне сәйкес келмейтіндігін және сол сияқты
плагиаттық алғышарттар қамтылғандығын көрсетсе, онда мұндай диссертация бағалауға жіберу
үшін қабылданбайды және антиплагиаттық базаға енгізілмейді.
Антиплагиат рәсімінің критерийлеріне сәйкес келмейтін, сол сияқты плагиаттық
алғышарттар қамтылған жұмыс декан тағайындайтын комиссияның қосымша бағалауына
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жатады. Комиссия деканнан немесе деканның көмекшісінен, промоутерден және осы
диссертация пәні бойынша докторлық дәрежесі немесе ғылыми атағы бар басқа маманнан
тұрады. Ол жұмыстың плагиат немесе плагиат емес екендігі туралы түпкілікті шешім
шығарады.
Әрине, мәселе тек докторлық диссертацияны ғана емес, ең алдымен пән бойынша әдебиетті
цифрлау дәрежесіне байланысты. Егер студент/докторант жұмысты шет тілінде осы деректер
базасынан тыс пайдаланса, антиплагиаттық жүйелер рұқсатсыз / тіркелмеген шеттен алуды
анықтай алмайды.
Ғаламторда сіз адамдарға антиплагиат бағдарламасын айналып өту және плагиатқа
«ұсталып қалмау» үшін не істеу керектігі туралы айтылған көптеген кеңестер/нұсқауларды таба
аласыз. Осылайша, бұл әлі де толық шешімін таппаған
мәселе. Көптеген адамдар
диссертацияны орындау кезінде жетекшінің әлі де үлкен рөл атқаратынын атап көрсетеді.
Польша университеттері пайдаланатын антиплагиат жүйесінің тиімділігін 2014 жылы Жоғары
бақылау палатасы теріс бағалады, тиімсіз, жеңіл алдау, танымал порталдардан алған қарапайым
нәрселерді анықтауға қабілетсіз деген кінәраттар тағылды, сондай-ақ олардың жұмыс
нәтижелері колледждер/университеттер арасында салыстыруға келмейтінін атап өтті.
Профессор Тадеуш Грэбиньски Польша университеттері пайдаланатын антиплагиат
бағдарламасын талдап (Plagiat.pl, Open Antipollution System, Podkarpackie Anti-Plagiarism
Platform и Genoa), плагиат жұмыста қанша шеттен алу бар деген мәселеден гөрі, бұл жұмыста
(әрбір сала үшін жеке) қанша бірегей зерттеулер бар екенін көрсету керек.
Университеттер
ECTS
тиісті
ережелері
мен
стандарттарын
анықтайды.
Факультет/докторлық бағдарлама менеджері ECTS сәйкес басқа университетте немесе зерттеу
институтында сабақ жүргізетін докторантқа арналған оқу жоспары мен бағдарламасын жеке
әзірлейді. ECTS кредиттерінің саны докторант оқу жоспарына және ECTS стандарттарына
сәйкес зерттеген және кредит алған барлық пәндер бойынша беріледі.
2.2 Докторлық зерттеулерді әртараптандыру
Польшада докторантураның үш түрін енгізу жоспарлануда: докторлық мектептерде,
зерттеу және оқу университеттерінде жүзеге асырылатындар, докторлық гранттар мен «еркін
аяқтар» гранттары арқылы. Сонымен қатар, докторлық зерттеулерді әртараптандыру аясында
докторантура мен кәсіби докторанттарды сәйкестендіру, сондай-ақ докторлық экологиялық
және пәнаралық зерттеулерді әртараптандыру қарастырылуда. Ғылым және жоғары білім
министрлігі «2017 жылы білімді дамытудың функционалдық бағдарламасын дамыту» ІІІ
басымдығы бойынша жүзеге асырылатын «Докторантурада білім беру: әртүрлі бейіндегі
докторлық бағдарламалар әзірлеу» жобасын іске асыру аясында әртүрлі бейіндегі докторлық
зерттеулерге арналған 6 шеңберлік бағдарлама әзірленді .
Олар мынадай критерийлерді қамтиды: бейіні (академиялық немесе қолданбалы), жоба
бойынша серіктеспен ынтымақтастық түрі (сектораралық, пәнаралық немесе қарапайым, яғни
бөлімше жүзеге асыратын тәуелсіз), қамту (ұлттық немесе халықаралық) және білім саласы
(Ұлттық ғылыми орталықтың жіктемесіне сәйкес). Бұл бағдарламалар: академиялық,
халықаралық (ST), қолданбалы, сектораралық, ұлттық (HS), академиялық, пәнаралық,
халықаралық (HS), қолданбалы, пәнаралық және сектораралық, ұлттық (ST), академиялық,
пәнаралық, халықаралық (NZ) және қолданбалы, сектораралық, ұлттық (NZ).
2.3 Тезистер
Докторлық диссертацияны қорғау рәсімі орындау қажетті болып табылатын төмендегі
алдын ала қадамдарды қарастырады:
- Phdпромоутерге докторлық диссертацияны ұсыну,
- антиплагиат жүйесі арқылы жұмысты талдау,
- қадағалау органы мен тиісті ғылыми кеңес жұмысты қабылдауы,
- екі сыртқы рецензентті тағайындау – хабилиттенген докторларды,
85

- рецензиялау үшін жұмысты беру,
- оң пікір алғаннан кейін тиісті ғылыми кеңес қорғау күнін және комиссия құрамын
белгілейді,
- тікелей қорғау рәсімі екі бөліктен тұрады – жария және жабық.
Бірінші бөлім мыналарды қамтиды:
- промоутер тарапынан PhD студентінің бейінінің таныстырылымы,
- докторанттың диссертацияны ұсынуы,
- рецензия берушілердің рецензияларын ұсынуы,
- докторантқа комиссия мүшелерінен сұрақтар және көпшілік алдында қорғауға ұсыну,
- PhD студентінің рецензия берушілердің түсіндірмелері мен сауалдарына жауаптары,
- докторанттың жауаптарын рецензия берушілердің бағалауы және сұрақтар қою.
Жабық бөлімде комитет жұмысты және қорғау барысын талқылайды және қорғау және
(мүмкін) жұмысты орындау бойынша жасырын дауыс береді.
Нәтижелерін ашық жариялап, докторлық комитет қорғауды оң мақұлдағаннан кейін тиісті
ғылыми кеңес жасырын дауыс беру арқылы доктор дәрежесін береді.
Магистрлік және докторлық деңгей арасындағы келісушілік (зерттеу және зерттеу
саласы деңгейіндегі ықтимал статистика және т.б.).
Магистр мен докторант деңгейінің арасындағы келісушілік интеграцияланған біліктілік
жүйесі және 8 деңгейлі Польша біліктілік шеңбері қабылдануымен қатар 2016 жылы енгізілді.
Магистрлік зерттеулер 7-деңгей, докторантура – 8-деңгей шеңберімен қамтылады.
Бұл шеңбер ғылым мен өнердің нақты салаларымен және пәндерімен қатар, білімнің 8
саласын біріздендіруді қамтиды.
Польшада магистр дәрежесін алған саладан өзге ғылым саласынан докторлық дәреже алуға
болады.
Жоғары білім туралы Заңның 196-бабында екінші дәрежелі біліктілігі, яғни магистр
дәрежесі бар тұлға докторантураға жіберілетіндігі қарастырылады.
Докторантураға қабылдау үшін ерекше талаптарды университет сенаты, ал жекелеген
жағдайларда – жеке ғылыми кеңес анықтайды.
2.4 Докторантураға оқуға қабылдаудың әртүрлі нұсқалары (үшінші саты бойынша оқу,
«фрилансер» және т. б.)
Польшада PhD докторы дәрежесі магистрлік дәрежеге ие тұлғаға, докторға немесе
докторлық емтихандарды тапсырған және докторлық диссертацияны қорғаған баламасына
беріледі.
Ғылыми дәрежені оған құқығы бар жоғары оқу орындарының немесе ғылыми мекемелердің
факультеттері береді.
Докторлық диссертацияны дайындау университетте ассистент ретінде (қызмет алған сәттен
бастап 8 жыл бойы жарамды) немесе жекелеген университеттерде жүзеге асырылатын
докторантурада оқу (үшінші саты бойынша оқу) немесе ғылыми жетекшімен тәуелсіз
ынтымақтастық аясында «еркін курсты» игеру жолымен жүргізіледі.
Ұлттық зерттеулер статистикасы және жоғары оқу орындарының зерттеу жүйесіндегі
рөлі
2016 жылы Польшада зерттеулер мен әзірлемелерге арналған жалпы шығындар 17943044
600 мың злотаны (4059512,3 мың еуро) құрады, оның ішінде 5630383,9 мың злота (1273842,5
мың еуро) жоғары білім шығындары және 419683,9 мың злота (949511 мың еуро) тікелей
жоғары оқу орындарының шығындары болып табылады. Мұнда 394265 мың злота (89 200,2
мың еуро) жоғары оқу орындарының меншікті қаражаттары болып табылады.
Айта кету керек, бұл соманың басым бөлігі жоғары мемлекеттік мектептерге арналған –
389764,2 мың злота (881819,5 мың еуро).
Егер біз зерттеу мен дамытуға қызметкерлердің қатысуын біріктіретін болсақ, Польшада
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213971 адамның 123786-сы жоғары білім беру жүйесінде, ал 108817-сі тікелей жоғары оқу
орындарында (оның ішінде 99870-і жоғары мемлекеттік мектептерде) жұмыс істеді.
Статистикалық деректер бойынша, жоғары оқу орындары студенттерінің деңгейі және
жынысы жағынан саны – 2015 жылы (мың), келесі (ЕО және Польшада):
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Жоғары білім, барлығы

Жоғары білімнің қысқа циклі

Бакалавр немесе эквивалент

Магистр немесе эквивалент

Докторант немесе эквивалент

барлығы

ерлер

әйелдер

барлығы

ерлер

әйелдер

барлығы

ерлер

әйелдер

барлығы

ерлер

әйелдер

барлығы

ерлер

әйелдер

EU-28

19530,6

8969,2

10561,3

1397,5

668,8

728,7

11984,4

5597,4

6387,0

5423,1

2324,0

3099,1

725,5

379,0

346,5

Бельгия

504,7

222,7

282,0

24,4

90,

15,4

365,9

160,0

205,9

97,9

44,8

53,1

16,5

8,9

7,6

Болгария

279,0

126,8

152,2

-

-

-

186,7

88,4

98,3

85,6

35,1

50,5

6,6

3,2

3,4

395,5

168,9

226,6

1,0

0,4

0,6

236,9

101,2

135,7

133,1

53,6

79,5

24,6

13,7

10,9

Дания

313,8

134,7

179,1

35,0

17,7

17,2

195,1

80,2

114,8

73,8

31,9

41,9

9,9

4,9

5,1

Германия

2977,8

1550,1

1427,6

0,4

0,1

0,3

1792,4

981,5

811,0

988,8

459,5

529,3

196,2

109,1

87,1

Эстония

55,2

22,7

32,5

-

-

-

36,3

15,4

20,9

16,0

6,1

10,0

2,9

1,2

1,7

Ирландия

214,6

105,4

109,3

16,5

7,6

8,9

161,3

80,6

80,7

28,6

13,1

15,5

8,2

4,1

4,1

Грекия

677,4

347,7

239,7

-

-

-

599,0

312,3

286,7

54,6

22,8

31,8

23,9

12,6

11,2

Испания

1963,9

920,2

1043,7

372,4

193,0

179,4

1204,4

553,6

650,8

355,1

157,5

197,6

32,1

16,1

15,9

Франция

2424,2

1102,9

1321,2

495,5

250,7

244,8

991,2

412,6

578,5

868,9

403,2

465,7

68,6

36,4

32,2

Хорватия

162,0

70,5

91,5

0,1

0,0

0,1

100,9

47,1

53,8

57,9

22,0

35,9

3,1

1,3

1,8

Италия

1826,5

797,6

1028,9

6,5

4,9

1,6

1076,7

491,4

585,3

710,5

285,2

425,2

32,8

16,1

16,7

Кипр

37,2

16,1

21,1

3,1

1,5

1,6

20,0

9,5

10,5

12,9

4,5

8,4

1,1

0,5

0,6

Латвия

85,9

34,7

51,2

16,1

6,4

9,7

50,6

21,8

28,9

16,9

5,7

11,3

2,2

0,9

1,3

Литва

140,6

59,7

81,0

-

-

-

108,1

48,2

59,9

29,9

10,4

19,5

2,6

1,1

1,6

Люксембург

6,9

3,4

3,5

0,6

0,3

0,3

3,2

1,6

1,6

2,5

1,2

1,3

0,6

0,3

0,3

Венгрия

307,7

139,9

167,8

11,7

4,3

7,3

214,7

100,3

114,5

74,1

31,7

42,4

7,2

3,6

3,6

Мальта

13,2

5,8

7,4

2,5

1,1

1,4

7,0

3,0

4,0

3,5

1,6

2,0

0,1

0,1

0,0

Нидерланды

842,6

401,9

440,7

18,7

8,1

10,6

646,9

311,0

335,8

162,6

75,5

87,1

14,5

7,3

7,2

Австрия

426,0

199,2

226,7

77,9

36,0

41,8

183,8

87,0

96,8

140,3

63,3

76,9

24,1

12,9

11,2

Польша

1665,3

682,1

983,2

2,7

0,5

2,2

1104,4

483,8

620,6

514,8

178,0

336,8

43,4

19,9

23,5

Португалия

337,5

157,7

179,8

0,4

0,3

0,1

203,8

94,1

109,8

114,0

54,3

59,7

19,3

9,0

10,3

Румыния

541,7

251,0

290,7

-

-

-

354,2

172,5

181,7

168,2

68,4

99,7

19,3

10,0

9,3

Словения

85,6

35,8

49,8

11,5

6,6

4,9

48,9

20,0

28,9

22,6

8,0

14,6

2,6

1,2

1,4

Словакия

184,4

74,5

109,9

2,8

1,0

1,8

102,4

42,2

60,3

70,0

26,6

43,4

9,1

4,7

4,3

Финляндия

302,5

140,4

162,1

-

-

-

219,4

105,2

114,2

63,2

25,8

37,4

19,9

9,4

10,5

Швеция

428,6

174,9

253,7

25,2

12,7

12,5

246,4

91,2

155,2

135,6

59,8

75,7

21,4

11,1

10,2

Ұлыбритания

2330,3

1021,9

1308,4

272,5

106,5

166,0

1523,9

681,7

842,2

421,1

174,3

246,8

112,8

59,4

53,5

Исландия

18,9

7,0

11,9

0,5

0,2

0,2

13,4

5,2

8,2

4,5

1,4

3,1

0,5

0,2

0,3

Лихтенштейн

0,8

0,5

0,2

-

-

-

0,4

0,3

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

Норвегия

268,2

113,0

155,2

9,8

8,2

1,6

188,8

74,0

114,8

62,1

27,2

34,9

7,5

3,6

3,8

Швейцария

294,5

147,8

146,6

10,3

4,2

6,1

195,4

99,3

96,1

65,0

31,5

33,5

23,7

12,8

10,9

Македония БЮР

63,5

29,0

34,5

-

-

-

59,4

27,2

32,2

3,9

1,7

2,2

0,3

0,1

0,2

Сербия

241,1

106,6

134,5

-

-

-

194,7

88,4

106,3

37,8

14,6

23,2

8,6

3,6

4,9

1062,8

950,9

3527,6

1915,9

1611,7

443,3

252,4

190,9

78,2

45,5

32,7

Чехия Республикасы

Түркия
6062,9
3276,7
2786,2
2013,8
Ақпарат көзі: Eurostat (online data code: educ_uoe_enrt0
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2.5 Университеттің ғылыми құрылымы
Польша университеттерінде зерттеулер төменде көрсетілген шаралар аясында өткізіледі:
1) кәсіби даму (докторлық және постдокторлық диссертациялармен жұмыс); әрбір
зерттеуші зерттеу жұмысын аяқтау үшін ақылы ғылыми демалысқа құқылы,
2) заңды зерттеулер деп аталатындар (міндеттеменің бір бөлігі ретінде зерттеулер жүргізу
және ғылыми жұмыс туралы жыл сайын есеп беру), бұл зерттеулер көбінесе зерттеу
топтарындағы жұмыстан тұрады, ресми зерттеулер университеттің бюджеттік қаражатынан
қаржыландырылады,
3) жекеменшік (жеке) зерттеулер, жекеменшік зерттеулер университеттің зерттеу қызметіне
арналған бюджеттік қаражатынан қаржыландырылады,
4) әртүрлі конкурстарда алынған қаржылар, ең алдымен Ұлттық ғылыми орталық және
Ұлттық зерттеу және әзірлемелер орталығы аясында (Preludium, Etiuda, Sonata, Maestro,
Symphony, andHorizon);
5) жаңа зерттеушілерге арналған жобалар мен гранттар (Diamond, MobilityPlus, Iuventus
Plus гранты))
6) зерттеу гранттары,
7) шаруашылық субъектілерінің тапсырыстары.
2.6 Жоғары білім мен кәсіпорындар арасындағы қарым-қатынастар: тағлымдамалар
және т.б.
2014 жылдан бастап барлық үш деңгейдегі жоғары білім жоспарында міндетті пән оқу
саласы мен бейініне сәйкес келетін мекемелер мен кәсіпорындарда жүзеге асырылатын
практика (жалпы академиялық бейінде 100-ден 350 сағатқа дейін және зерттеудің практикалық
бейінінде үш ай) болып табылады. 2014 жылдан бастап жұмыс берушілердің зерттеулерге
ықпал ету мүмкіндіктері едәуір ұлғайды.
Жұмыс берушілердің университетпен бірлесіп тағлымдаманы ұйымдастыру үшін оқу
бағдарламаларын жасауға, студенттерге теориялық және практикалық сабақтар жүргізуге,
университет жиналыстарына қатысуға және болашақ даму бағыттары туралы пікірлерін айтуға
мүмкіндіктері бар.
Университтерде академиялық мансап бөлімдері (АВК) құрылған, оған жұмыс берушілер
тағлымдамадан өтуге өтініш береді. ABK еңбек нарығы мен жоғары білімнің өзара ісқимылының тоғысында жұмыс істейді. Олар студенттерге жұмыс жөнінде ұсыныстар,
тағлымдама мен практикалар туралы ақпарат береді, еңбек нарығында оқып-үйренуге кеңес
береді және ұйымдастырады.
Поляк университеттерінде еңбек нарығына бағытталған курстар жиі өткізіледі.
Бұл құбылысты тарату «2014-2020 құзыреттіліктерді дамыту бағдарламасы» үкіметтік
жобасының аясында жүзеге асырылады. Жұмысқа орналастыру бюросы, академиялық мансап
бөлімдері мен студенттік ұйымдар қызметкерлер іздеген компаниялар және жұмыс іздеген
адамдармен кездесуге мүмкіндік жасауға бағытталған бос орындар жәрмеңкесі деп аталатын ісшараны ұйымдастырады.
Тағлымдамаларды Ғылым және жоғары білім министрлігінің гранттары аясында
университеттер, сонымен қатар еуропалық қорлардан бірлесе қаржыландырылады. 2009
жылдан бастап Ұлттық зерттеулер мен жобалар орталығы тағлымдамалар мен практикаға
шамамен 2 миллион злота (454545 еуро) бөлді.
Жұмыс беруші кәсіби бағдарлама туралы тікелей университетпен шартқа отырады.
Бағдарламада дидактикалық және ұйымдастырушылық бақылау, сол сияқты лауазым мен
жұмысқа арналған құралдарды ұсыну міндеттемесі көрсетіледі.
Мұндай келісім жұмыс беруші (мансап мақсаттары), сондай-ақ университет (білімдік
мақсаттар) тұрғысынан тиімді іс-тәжірибе мақсаттарын анықтауға көмектесуі тиіс.
Жоғары білім деңгейі бойынша жұмыспен қамту деңгейі, 25-44 жас, 2015 жылға (%
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түрінде):
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Ақпарат көзі: Eurostat (EU-LFS арнайы іріктеу, 2015). Ескерту: ж/сыз – жарамсыз; д/т –
сенімділік деңгейі төмен; ISCED 5 – қысқа циклді жоғары білім; ISCED 6 – бакалавр; ISCED 7
– магистр; ISCED 8 – докторант
2.7 Докторлық зерттеулер бойынша ұлттық статистика
Үшінші цикл бойынша оқу ретінде докторлық оқудың жаппай таралуы оны мойындаудың
салдары (бакалавриат пен магистратурада оқыған соң) болды.
2006-2013 жылдары Польшадағы докторанттар саны 40%-ға артты. 2011/2012 оқу жылында
олардың саны 40 000 жетті және содан бері осы деңгейден төмен түскен емес. 2015 жылы
Польшада 43 177 адам үшінші саты бойынша білім алды. Польшадағы студенттердің жалпы
санына шаққанда докторанттар үлесі 2 пайызды құрайды (бұл жоғары білімнің Еуропа
кеңістігіндегі елдер үшін орташа көрсеткіштен сәл төмен - 3%). Докторанттар қатарында ерлер
саны 2000 жылмен салыстырғанда 8%-ға қысқарды, ал әйелдер үлесі 5 жыл бойына 52-53%
деңгейінде тұрақты сақталып келеді.
2008/2009 – 2012/2013 оқу жылдары ассистенттер саны екі мыңға жуық қысқарды (11,844тен 9,914-ке дейін). Ал мемлекеттік университеттердегі докторанттар саны 27 743-тен 36 340
адамға дейін артты. Осылайша, докторантура құрылымы сапалы түрде өзгерді. Ассистенттер
қызметін көбінесе докторанттар орындайды.
2013 жылдан 2014 жылға дейін PhD докторантураның 261 түлегінен тек 108-і ғана (41,4%)
тиісті дәрежесін алды. Нақты және медицина ғылымдары саласында докторантурада оқитын
докторанттар білім алудың мейлінше жоғары тиімділігіне қол жеткізді – түлектердің 66 % PhD
атағына ие болса, ал гуманитарлық және әлеуметтік зерттеулер саласында түлектердің тек 27 %ы ғана алды.
2013 жылдан 2014 жылға дейін докторлық диссертация қорғаған докторантура түлектерінің
арасында пайыз бойынша ең жоғарысы – өнерде (57,5%), медицинада (56%) және техникалық
(48,6%) болса, ал ең төмені – педагогикада (20,7 %) болды.
Еуропа Одағы мен Польшадағы ІЖӨ (ВВП) қатысты жоғары білімге жұмсалатын
мемлекеттік шығындар (% түрінде 2014 жылға) төмендегідей:
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Ескерту: Грекия мен Хорватия бойынша мәліметтер жоқ
(1)2013
Ақпарат көзі: Eurostat (online data code: educ_uoe_enrt01)
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Қосымша 1 – Франциядағы докторлық мектептерді сыртқы бағалаудың HCERES
өлшемдері критерийлері
Бағалау науқаны 2018-2019 Е тобы
Қараша 2017 ж
Ғылыми зерттеулерді және жоғары білімді бағалау жөніндегі Жоғары кеңес (бұдан әрі –
«Орталық») кез-келген докторлық мектепке (ДМ) тән құндылықтар мен мақсаттар жиынтығына
негізделген докторлық мектептерді (ДМ) бағалау процесін құрды. Жоғарыда аталған кадрларды
іріктеу критерийлерге бөлінеді, олар докторлық мектептің сапасын басқарудың үш бағыты
бойынша топтастырылған.
Жоғарыда айтылғандай, осы үш бағыт «критерийлерге» енеді және одан әрі әрі ДМ
(және/немесе колледж немесе оған теңестірілген мекеме және мекемелер) қол жеткізетін
мақсаттарға бөлінеді. Бұл бағыттарды ДМ-дің жалпы жұмысының сапасы мен тиімділігін,
олардың сапа динамикасында бағалау үшін Hcéresevaluation комиссиясын қолданады:
1-сала: мектептің қызметі мен ғылыми позициясы.
2-сала: докторанттарды оқыту және бақылау.
3-сала: докторанттардың кәсіби мансабын жалғастыру.
Бұл құрылым ДМ-ге өз жобасын құрудан бұрын өзін бағалауға мүмкіндік береді. Бұл
тәсіл жетекші немесе өзара байланысты мекемелердің өзін-өзі бағалаудың жалпы әдісінің бір
бөлігі болып табылады.
1-САЛА: МЕКТЕПТІҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН ҒЫЛЫМИ ПОЗИЦИЯСЫ
1-1 критерийі: ДМ өзін жоғары оқу орындарындары мен зерттеу мекемелерінде
анық және тиімді көрсетеді.
• ДМ атауы барлық зерттеу бөлімшелерінің ғылыми көлеміне сәйкес келеді.
• ДМ-дің позициясы және оның қабылдаушы мекеме(лер) және докторантурамен (немесе
бар болса, балама құрылым) өзара әрекеттесуі маңызды және тиімді.
• докторантураның өз орнында жұмыс істеуі, ДМ-тің әртүрлі пайдаланушылар мен
қатысушылардың өкілдерін қамтамасыз етеді. Колледждегі ДМ-тің іс-шараларын біріктіру
негізделген, тиімді және маңызды болып табылады.
• Мектептің жалпы жұмысын (докторанттарды іріктеу, докторанттарды оқыту, одан кейін
оқыту, докторантураны қолдау және т.б.) маңызды қамтамасыз ету үшін ДМ өзінің зерттеу
бөлімшелерімен екіжақты тиімді байланысады.
1-2 критерий: ДМ-ді ұйымдастыру және басқару оның оперативті
қажеттіліктеріне сәйкес келеді.
• ДМ басқаруы тиімді және оның профилі мен контексіне бейімделген (басшылық,
директорлар, бюро, кеңес, комиссия және т.б.). ДМ оның мазмұны мен сипаттамаларын
ескеретін, тұтастай алғанда оның жұмыс жағдайларын сипаттайтын рәсімдер ережелерін
қабылдайды.
• ДМ кем дегенде жылына үш рет тұрақты жиналатын мектеп кеңесіне сүйенеді. Оның
құрамы қолданыстағы құжаттарға сәйкес келеді, ал оның міндеттері мен жұмыс әдістері нақты
анықталған және ДМ пайдаланушылары мен серіктестеріне жеткізілген.
• докторанттар өкілдерін тарту және олардың қатысуы тиімді. ДМ бұл өкілдерге барлық
докторанттармен және мектеп түлектерімен тиімді қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді.
• ДМ ішкі және сыртқы байланыстың көрінікті және функционалды құралдарына ие.
Осылайша, ДМ әкімшілік процедуралардың (жұмысқа орналасуға конкурсқа қатысу, тіркелу,
қайта кіру күндері және т.б.), кең мағынадағы ғылыми-зерттеу қызметінің (зерттеу бөліміне
кіру, басқа серіктес, ғылыми құрылымдар мен дағдылардан алған дағдыларды тану және т.б.),
ғылыми және/немесе кәсіби іс-шаралардың (мектеп күндері, оқу курстары, конференциялар
және т.б.) докторанттар мен олардың жетекшілеріне қол жетімді және белгілі екендігіне
кепілдік береді.
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• ДМ үнемі өзін-өзі бағалауды, сонымен қатар докторанттардың сауалнамасын жүргізеді.
Тәжірибе жүзінде ол өзінің қызметіне қатысты (докторанттарды қабылдаудан бастап
түлектердің мансаптық өсуіне дейін) тәртіп пен көрсеткіштерді анықтайды және олардың
жетістіктерін бақылайды. Ол өзінің жалпы қызметін өзгерту және оның жолын анықтауда өзінөзі бағалаудың қорытындыларын пайдаланады. ДМ өзін-өзі бағалаудың қорытындылары (және
олардан туындайтын өзгерістер) мекемелерге, оның Кеңес мүшелеріне және барлық
пайдаланушыларға таратылуын қамтамасыз етеді.
1-3 критерийлер: ДМ және оның серіктестерінде докторанттарды қабылдау мен
біріктірудің нақты саясаты бар.
• ДМ өз мақсаттарына және өзін-өзі бағалауға сәйкес келетін диссертацияны
қаржыландыру саясатын ұстанады. Бұл саясат диссертацияны қаржыландырудың барлық
түрлерін басқаруды көздейді.
• ДМ докторанттарды іріктеудің нақты ережелерін белгілейді. Қабылданған процедуралар
(диссертация тақырыбын таңдау, жарияланымдар, жұмысқа қабылдау рәсімдері, қабылдау
талаптары, қаржыландыру шегі және т.б.) қол жетімді, түсінікті және әділ болып табылады.
• ДМ докторанттардың диссертация қорғауына дейін жеткілікті қаржы ресурстармен
(және олардың біліктілік деңгейіне бейімделген) және доктор дәрежесін алу үшін тиісті
жағдайлармен (бақылау, материалдық ресурстар және т.б.) қамтамасыз етуге кепілдік береді.
• аспиранттарды қабылдау үшін тиісті жағдайлар әртүрлі мүдделі тұлғаларға
(француз/шетелдік докторанттар, ақылы/ақысыз, мүгедектер және т.б.) тиісті ДМ-дегі зерттеу
бөлімшелер мен институттарға тез және тиімді қосылуға мүмкіндік береді.
• ДМ өз қызметін доктор дипломына негіздейді, оны әзірлеу/растау үшін аккредиттелген
мекемелер жауапты. Осы Харте оқуту келісімі арқылы докторанттарды саралау мен бақылау
шарттары белгілейді.
1-4 критерий: ДМ және оның серіктестері жан-жақты және оның профилі мен
қоршаған ортасына сәйкес келетін нақты ғылыми саясатты жасайды.
• ДМ ғылыми миссиялары олардың ғылыми бағыттарына сәйкес оның зерттеу
бөлімшелерімен (және институттармен, ғылыми федерациялармен және т.б.) бірлесіп
анықталады.
• зерттеу бөлімшелерімен қатар, институттармен, докторанттармен (немесе соған сәйкес
құраммен, бар болса), аймақпен, салалармен және/немесе қауымдастықтармен жедел өзара
әрекет орнатылады. ДМ осы өзара әрекеттесулердің құндылығын өлшейді және оларды жалпы
қызметке біріктіреді.
• доктор дәрежесін кеңейту және ғылым докторларының мансаптық өсуін оңтайландыру
үшін жасалған ғылыми саясаты жергілікті, ұлттық және халықаралық динамиканың бөлігі
болып табылады.
• шетелдік мекелер және/немесе зерттеу бөлімшелерімен/орталықтарымен халықаралық
қатынастар негізінде, ДМ халықаралық қол жетімділіктің кешенді және жедел саясатын жүзеге
асырады (кіріс және шығыс ағымдарын басқару, бірлескен бақылаудағы тезистерді басқару,
шетелдік докторанттарды қабылдау, ұтқырлыққа көмек).
2-САЛА: ДОКТОРАНТТАРДЫ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ
2-1 критерийі: ДМ докторантура студенттерін бақылаудың қатаң саясатын
қолданады.
• өзінің ғылыми ұстанымына және жетекшілік ету әлеуетіне сәйкес (және олардың
дамуына) ДМ бақылау тұрғысынан дәл және нақты ережелерді белгілейді
(докторанттар/жетекшілер саны, бақылау әдістері, бірлескен бақылау мен бірлескен бақылауды
басқару, докторанттардың нақты профильдері және т.б.).
• аккредиттелген институттар жүзеге асыратын докторантураның Жарғысына сәйкес ДМ
өзінің докторанттарына 2016 жылғы 25 мамырдағы Жарлықта аталған барлық элементтерден
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тұратын оқу Келісімін ұсынады. Докторлық бақылау жүйесімен тығыз байланысты осы
Конвенцияны қайта тіркеу кезінде түзетулер енгізілуі мүмкін.
2-2 критерийі: ДМ докторанттардың кейінгі қадамдарын қамтамасыз ететін
механизмдерді қолданады.
• жергілікті мүдделі тараптардың қатысуымен және PhD Жарғысы мен Оқу туралы
Конвенция негізінде мектеп өзінің докторанттарының жеке бақылау комитеттерін құрады және
ұйымдастырады. Бұл комитеттердің құрылу және жұмыс тәртібі нақты анықталған,
докторанттар мен олардың жетекшілері үшін түсінікті және айқын болуы керек.
• жеке бақылау комитеттері дипломдық жұмыстың (алынған нәтижелер,
жарияланымдар/мәлімдемелер, оқу курстары және т.б.) және мансаптық өсуге дайындықты
тиімді бақылау үшін докторанттардың бейініне бейімделген. Сондай-ақ шарттардың
(қаржылық, бақылау және материалдық) барабар болуын қамтамасыз етеді.
• ДМ көзқарас келіспеушілігі, дискриминацияның немесе қысым көрсетудің кез-келген
түрінің алдын алу, сондай-ақ сәтсіздікке әкелетін мүмкін жағдайларды (жеке бақылау комитетін
қоса) шектеу механизмдерін жүзеге асырады. Жарғыда келіспеушілік немесе ғылыми тұтастық
бұзылған жағдайда делдалдықты жүргізу шарттары, сондай-ақ рәсім ережелері көрсетілген.
2-3 критерий: ДМ докторантураға арналған жекеленген оқытуды және арнайы ісшаралар жиынтығын ұсынады.
• ДМ өзінің докторанттарының профилдеріне бейімделген оқу саясатын (сағаттық
дайындық, оқыту түрлері, тексеру және бағалау әдістері және т.б. міндеттеледі/ұсынылады)
белгілейді.
• зерттеу бөлімшелерімен және докторанттармен серіктестікте (немесе бар болса, балама
құрылым) ДМ докторанттар үшін пәндік/ғылыми және кәсіптік оқыту туралы ұсыныстар
жасайды. Бұл ұсыныс ДМ-тің ғылыми бағытына, оның докторанттарының бейініне және
болашақ түлектер таласа алатын мансаптық мүмкіндіктеріне сәйкес келеді.
• ДМ (немесе бар болса, баламалы құрылым) барлық докторанттарға зерттеу этикасы мен
ғылыми тұтастық туралы білім береді.
• докторанттардың әр курсты (пәндік/ғылыми және кәсіби) бағалауын ДМ талдайды және
тұтастай алғанда ұсынысты жақсарту үшін (докторантураға немесе оларды бағалауға жауапты
кез-келген құрылыммен серіктестікте) қолданады.
• жергілікті мүдделі тараптардың қатысуымен (докторанттарды қосқанда), ДМ
қосымша/ғылыми/кәсіби іс-шараларға қатысады. Әрбір қызмет түрі үшін, атап айтқанда
докторанттарға қол жетімділік, тексеру және бағалау әдістері анықталады және таратылады.
• ДМ ұсынған тиісті құралдарды қолдана отырып (және/немесе докторлық колледжде
және институтта) докторанттар докторантурада алған пәндік және көлденең дағдыларға, яғни
портфолио түрінде «дағдылар портфолиосы»-на жеке баға береді.
2-4 критерийі: ДМ диссертацияларды қорғау мен оның ұзақтығының нақты
ережелерін белгілейді.
• диссертацияны қорғаудың нақты критерийлері докторанттарға жеткізіледі. Жаңа білім
алуды қамтамасыз ете отырып, бұл өлшемдер докторлық дәрежеге кепілдік береді.
• өз докторанттарының профильдерін (ғылыми тәртіп, ақылы/ақы төленбеген жұмыс,
жетекшілік ететін рефераттар және т.б.) және кез-келген ерекше жағдайларды (декреттік
демалыс, сырқаттану және т.б.) ескере отырып, ДМ диссертациялардың ұзақтығы бойынша
бейімделген мақсаттарды анық көрсетеді.
3-САЛА: ДОКТОРАНТТАРДЫҢ КӘСІБИ МАНСАБЫН ЖАЛҒАСТЫРУ
3-1 критерийі: ДМ докторларының мансаптық өсуіне ықпал ету және
докторантураны бағалау үшін нақты іс-әрекеттерді орындайды.
• ДМ өзінің докторанттарына барлық мамандықтарға (академиялық немесе академиялық
емес) қол жетімділік шарттары туралы хабарлайды.
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• ДМ мекемелер және докторлық бағдарламалармен серіктестікте (немесе бар болса,
балама құрылым) болашақ түлектердің докторлық дәрежесін талап ететін жұмыс орындарында
(академиялық немесе академиялық емес) кәсіби мансабын жалғастыруына ықпал етеді.
• жетекші мекемелер және докторлық бағдарламалармен (немесе баламалы құрылыммен)
серіктестікте ДМ серіктес (академиялық және жеке) арасында докторлық дәрежені
жоғарылату/арттыру механизмін жасайды: жергілікті, ұлттық және халықаралық.
3-2 критерий: ДМ дәрігерлердің еңбек нарығына ықпалдасуының тиімді
мониторингін белгілейді.
• Докторанттардың қатысуымен ДМ және оның институционалды серіктестері түлектер
желісін құруға ұмтылады.
• Жарғыға сүйене отырып, ДМ түлектерінің PhD докторынан кейінгі кәсіби мансаптары
туралы ақпарат алу туралы кез-келген сұраныстарға жауап беретіндіктеріне, білетіндігіне
кепілдік береді.
• Зерттеу бөлімшелері мен диссертациялық бөлімдердің белсенді қатысуымен ДМ
(және/немесе осы миссияны қамтамасыз ететін мекеменің кез-келген құрылымы) жоғары
деңгейге кепілдік беретін докторлардың топтарын бақылаудың тиімді жүйесін жасайды.
• Мониторинг механизмі табиғат/бейін/сыйақы/географиялық орналасуды, сондай-ақ
докторлардың атқаратын жұмыстың эволюциясын ескереді.
Критерий 3-3: Жиналған деректер ДМ-те талданады, жіберіледі және
пайдаланылады.
• ДМ жиналған мәліметтер үшін жауап береді, оны Кеңестің мүшелері,
кандидаттар/докторанттар/докторлар және докторантураға қатысатын әр түрлі жергілікті
серіктестер арасында таратады.
• ғылым кандидаттарының мансаптық өсуіне жасалған талдау орта мектептің қызмет ету
(ғылыми саясат, диссертация тақырыптарын таңдау, магистранттар жиынтығы және т.б.),
бақылау (қадағалау ережелері, жеке бақылау форматы/комитеттің жұмысы) және
докторанттарды даярлау (тәртіптік және кәсіптік дайындық сипаты/дәрежесі, балаларға
арналған мектептің академиялық күндері және т.б.) т.б. тұрғысынан дамытуда қолданылады.
• Жұмыспен қамту туралы деректерді талдау жергілікті, ұлттық және халықаралық
серіктестер (институттар мен әлеуметтік-экономикалық серіктестер) арасында докторлық
дәрежені жоғарылату үшін қолданылады.
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2-қосымша - Францияның докторанттарына арналған сыртқы бағалау
стандарттары (БХСЖ 8-деңгей)
HCÉRES колледжі 2018 жылдың 26 наурызында қабылдаған
КІРІСПЕ
Бағдарламалардың мазмұны мен құрылымы әр елде әр түрлі болуы мүмкін. Терминдерді
салыстырып, жалпы терминдер қабылдауды жеңілдететін жіктеудің бірнеше түрлері бар. Осы
стандарттар үшін HCERES ЮНЕСКО-ның білім берудің халықаралық стандарттық жіктеуішін
(БХСЖ), «білім беру жүйелеріне кеңінен қолданылатын ғаламдық эталондық жіктеуді»
қолдануға шешім қабылдады, ол мерзімді түрде қайта қаралады. Білім берудің халықаралық
стандартты жіктемесі 2011 ЮНЕСКО Бас конференциясында 2011 жылдың қарашасында
қабылданды және 8 деңгейден тұрады.
БХСЖ 8 деңгейі келесі негізгі сипаттамаларды пайдалана отырып анықталған «докторлық
немесе балама деңгейге» сәйкес келеді:
• «БХСЖ 8 деңгейіндегі бағдарламалар, немесе докторантура немесе балама деңгей,
негізінен, ғылыми зерттеулерде білімін жалғастыруға арналған. БХСЖ-дегі осы деңгейдегі
бағдарламалар тереңдетілген зерттеуге және түпнұсқа зерттеулерге арналған және әдетте
университеттер сияқты зерттеуге бағытталған жоғары оқу орындары ғана ұсынады.
Докторантура бағдарламалары академиялық және кәсіби салаларда да бар.
• БХСЖ 8 деңгейі, әдетте, диссертацияны ұсыну және қорғаумен аяқталады, немесе тиісті
оқу саласындағы білімге қомақты үлес қосатын баспа сапасының баламалы жазбаша жұмысы
болып табылады. Сондықтан, бұл бағдарламалар әдетте тек курстық қағаздарға ғана емес,
зерттеулерге де негізделген. Кейбір білім беру жүйелерінде 8 деңгейлі БХСЖ
бағдарламаларында өте шектеулі курстық жұмыстар бар немесе мүлдем жоқ, докторлық дәреже
алу үшін жұмыс істейтіндер негізінен өздері немесе бақылау деңгейлері аз топтарда зерттеу
жүргізеді. Кейбір білім беру жүйелерінде докторантураны бір уақытта докторантурада оқитын
кіші ғылыми қызметкерлер немесе ғылыми қызметкерлер ретінде университет жалдаған
адамдар жүзеге асырады.
• БХСЖ 8 деңгей бағдарламаларына немесе кіші ғылыми лауазымдарға кіру әдетте БХСЖ
7 деңгейінің белгілі бір бағдарламаларын сәтті аяқтауды талап етеді. БХСЖ-дің 8 біліктілік
деңгейіне қол жеткізу мемлекеттік және өнеркәсіп салалары үшін жоғары білікті академиялық
дағдылар мен ғылыми лауазымдарды қажет ететін мамандықтарға, сонымен қатар БХСЖ 6, 7
және 8 бағдарламаларын ұсынатын оқу орындарындағы ғылыми және оқытушылық
лауазымдарға қол жетімділікті қамтамасыз етеді.»
HCERES өзінің докторлық бағалауы мен аккредиттеу процесін докторанттардың белгілі
бір сапа деңгейіне жетуге ұмтылатын құндылықтар мен мақсаттардың жиынтығы негізінде
құрды.
Бұл мақсаттар төрт сала бойынша ұйымдастырылған:
• 1 сала: докторантураның позициясы.
• 2 сала: докторлық диссертацияны ұйымдастыру және басқару.
• 3-сала: докторанттарды бақылау және оқыту.
• 4-сала: докторлардың еңбек нарығына кірігуі.
Бұл төрт сала докторантураның мақсаттарын білдіретін «стандарттарға» (мысалы,
докторлық бағдарламаларда және/немесе докторлық мектептерде ұйымдастырылған) және
олардың жетекші институттарына бөлінген. Бұл стандарттар орындалуы қажет қызметтер түрін
түсіндіретін өлшемдерге бөлінген.
Бұл құжатты институттар өздерінің докторлық дәрежесін бағалау үшін қолдана алады.
Осылайша, бұл тәсіл олардың үздіксіз жетілдірудің жалпы әдісіне сәйкес келеді.
Сонымен, HCERES бағалау комиссиясы бұл стандарттарды докторлық қызметтің сапасы
мен тиімділігін бағалау үшін өз қызметі аясында қолданады.
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1 САЛА: ДОКТОРАНТУРАНЫҢ ПОЗИЦИЯСЫ
1-1 стандарты: Докторантураның ерекшелігі мен мақсаттары нақты анықталған
• Докторантураның мазмұнын ғылыми тұрғыдан оңай анықтауға және түсінуге болады.
• Докторантураның мақсатты аудиториясы нақты белгіленген.
• Докторантураның мақсаттары нақты анықталған, тұжырымдалған және барлық мүдделі
тараптарға жеткізілген.
• Докторлық дәреже оқу орнының ғылыми саясатына сәйкес келеді.
1-2 стандарты: Доктордың орналасуы оның қоршаған ортасына сәйкес келеді.
• Доктордың ұстанымы және оның жетекші мекемелермен өзара әрекеттесуі маңызды,
ресми түрде және тиімді.
• Докторлық дәреже оқу орнының әлеуетін арттыруға көмектеседі.
• Докторлық диссертация зерттеу бөлімшелерімен, қызмет ету саласымен, әлеуеті мен
ғылыми тақырыптары оның мақсаттарына сәйкес келеді.
• Бұл зерттеу бөлімшелер докторантураға қатысады (докторанттарды қабылдау,
докторанттар мен түлектерді оқыту, бақылау, нәтижелерді пайдалану/докторлық
бағдарламаларды алға жылжыту және т.б.).
• Докторантура докторанттарды дайындауда және/немесе докторанттарды еңбек
нарығына кіріктіруде маңызды рөл атқаратын әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтікмәдени ортамен өзара әрекеттеседі.
• Шетелдік
мекемелер
және/немесе
зерттеу
бөлімшелерімен/орталықтарымен
халықаралық байланыстар арқылы докторантурада докторанттарға (жұмысқа орналасу, оқу,
конференциялар, ғылыми резиденциялар және т.б.) пайда әкелетін халықаралық бағыттың
нақты және жедел саясаты бар.
• Докторантура докторантураны дамыту үшін ынталандыру саясатынан (университетте,
серіктестікте немесе ұлттық деңгейде) пайда көреді. Қажет болған жағдайда ұзақ мерзімді
қаржылық тұрақтылық пен бағдарламаның болашағын қамтамасыз ету үшін серіктестік туралы
келісімдер жасалады (университеттер арасында, жергілікті басқару органдары немесе
халықаралық келісімдермен).
2 САЛА: ДОКТОРЛЫҚ ДИССЕРТАЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ
2-1 стандарты: Докторантураны тиімді ұйымдастыру және басқару
• Докторантураның ұйымдастырушылық құрылымы оны сәтті басқаратын және
үйлестіретін ғылыми, оқытушылық және әкімшілік топқа негізделген. Әр топ мүшесінің рөлі
мен міндеттері барлық мүдделі тараптар нақты анықталған және түсінілген.
• Докторлық диссертацияны басқару (директорлар, кез-келген директорлар, директорлар
кеңесі, комитеттер және т.б.), оның мазмұны мен мақсаттарына сәйкес келеді және
докторанттардың өкілдерін қамтиды.
• Басқару докторантураның жалпы жұмысының процедураларын егжей-тегжейлі
көрсететін және қолданушыларға хабарланған нақты ережелерге негізделген (жарғы, ішкі
ережелер және т.б.).
• Докторантурада материалдық және адами ресурстар, оның ішінде оның мақсаттарына
сәйкес келетін ресурстар бар (құралдар, қызметкерлер, сандық платформа және арнайы
бағдарламалық қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелер, сандық құжаттар үшін ресурстар).
• Докторантурада ішкі және сыртқы байланыстың жұмыс істейтін құралдары бар.
Докторантура (әкімшілік процедуралар, зерттеу қызметі, ғылыми және / немесе кәсіби
дайындық шаралары және т.б.) докторанттар мен қызығушылық танытқан адамдар үшін қол
жетімді.
• Докторантурада сапаны қамтамасыз етудің ішкі механизмдері бар. Докторантураның
өзін-өзі бағалауы процедураларға және нақты белгіленген көрсеткіштерге негізделген. Атап
айтқанда, бұл докторанттар мен диссертациялар жетекшілеріне арналған сауалнамаларды
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қамтиды (мысалы, оқыту жүйесін бағалау және қосымша білім беру) және докторанттың
дамуына көмектеседі. Өзін-өзі бағалаудың қорытындылары және олардан туындайтын
өзгерістер жетекші мекемелердің, докторанттардың және басқа мүдделі тұлғалардың назарына
жеткізіледі.
2-2 стандарты: Докторанттарды өз бағдарламаларына сәйкес қаржыландыру мен
жалдаудың нақты саясаты бар.
• Докторлық дәреже диссертацияны қаржыландырудың анық саясатына негізделеді, оның
мақсаттары мен мекеменің ғылыми саясатына сәйкес келеді. Саясат осы қаржыландыруды
басқарылатын басқаруды қамтиды.
• Қабылдаудың нақты ережелері бекітілген. Қабылданған процедуралар (диссертация
тақырыбын таңдау, қабылдау шарттары, қаржыландырудың түрі мен мөлшері және т.б.) қол
жетімді, нақты көрсетілген және әділетті.
• Студенттерді орналастыру қызметі докторанттардың барлық түрлеріне (халықаралық
студенттер, мүгедектігі бар студенттер және т.б.), оларға докторантураны жақсы жағдайда алуға
көмектесу үшін жарамды.
• Қабылданған докторанттардың докторлық диссертацияны дайындау үшін тиісті
жағдайлары бар (жетекшілік, материалдық ресурстар және т.б.) және диссертацияны қорғауға
жеткілікті қаржы ресурстары бар.
3-САЛА: ДОКТОРАНТТАРДЫ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ
3-1 стандарты: Докторантура студенттерін бақылау мен кейінгі оқытудың қатаң
саясатын қолданады.
• Докторанттарды бақылау және одан кейінгі оқыту үшін нақты ережелер бекітілген
(ғылыми жетекшінің сапасы, бір жетекшінің докторант саны, бірлескен директордың немесе
бірлескен жетекшінің жағдайын басқару және т.б.): бұл ережелер олардың назарына жеткізіледі.
• Докторанттар мен диссертация жетекшілерінің (немесе директорлардың) жауапты
міндеттері нақты анықталған және олардың назарына жеткізілген.
• Докторлық дәрежеге докторанттар мен диссертациялар жетекшілері үшін нақты
белгіленген, дәйекті және айқын процедуралары бар докторанттарды жеке және жүйелі түрдегі
бақылау кіреді.
• Бұл шара диссертация бойынша жұмыстың орындалу барысын өлшейді (алынған
нәтижелер, жарияланымдар/нәтижелер, алынған дайындық және т.б.), жұмысқа дайындалу
барысын тексереді және тиісті жағдайлардың (қаржы, бақылау және материалдық ресурстар)
болуын қамтамасыз етеді.
• Докторантура алаяқтыққа, плагиатқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
шараларын қолданады.
• Докторантурада көзқарас келіспеушілігін, дискриминация мен қысымның барлық
түрлерінің алдын алатын, сондай-ақ докторанттарды оқудан шығаруға себеп болатын
жағдайларды шектейтін жүйелер бар. Келіспеушілік туындаған немесе ғылыми тұтастық
болмаған жағдайда медиацияға жүгіну тетіктері жасалады және қолданушылардың назарына
жеткізіледі.
3-2 стандарты: Докторантура әр түрлі дайындықты ұсынады және қосымша
шараларды ұйымдастырады.
• Докторанттар профильдік және мансаптық жоспарларына сәйкес тәртіптік / ғылыми
білім алуға және оқуға (адам дағдылары, жұмыс орны, жұмыс тәжірибесі және т.б.) қол жеткізе
алады. Докторанттар зерттеу этикасы мен ғылыми тұтастық туралы білімдерін арттырады.
• Ұсынылатын тренинг ғылыми дәрежелермен байланысты зерттеу бөлімшелері мен
әлеуметтік-экономикалық серіктестердің тәжірибесіне негізделген.
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• Осы дайындыққа қол жеткізу және тексеру әдістері (алынған білімді тексеру,
диссертацияны қорғауға дейінгі талап етілетін/ұсынылған оқу сағатының саны және т.б.) нақты
анықталған және қолданушыларға белгілі.
• Докторантура докторанттарды қосымша ғылыми және/немесе кәсіби іс-шараларға,
мысалы ғылыми іс-шараларға, конференцияларға немесе топтық талқылауларға және т.б.
қатысуға шақырады. Әрбір қызмет түрі үшін қол жеткізу, тексеру және бағалау әдістері
анықталған.
3-3 стандарты: Докторантура диссертацияны қорғау мен қорғаудың нақты
ережелеріне негізделген.
• Докторантурада докторлық профильдер және кез-келген ерекше жағдайларды
(докторанттардың бос уақыты, оқу демалысы, ата-аналық демалысы, аналық демалысы және
тағы басқа) ескере отырып, жыл сайын диссертациялар мерзімі және докторанттарды қайта
қабылдау мақсаттары нақты және тиісті қойылған.
• Докторанттар мен диссертация жетекшілері диссертацияны қорғаудың нақты
критерийлерін (жаңа білім алу, нәтижелерді пайдалану, тестілеу жаттығулары, ұтқырлық және
т.б.) ұсынады.
• Диссертацияны қорғаудың ұйымдастырушылық ережелері (емтихан комиссиясының
құрамы және оның мүшелерінің рөлі, шақыру туралы хабарлама, қолжазбаны ұсыну және т.б.)
докторанттар мен ғылыми жетекшілерге жеткізіледі. Бұл ережелер әділ және айқын түрде
анықталған.
4-САЛА: ДОКТОРЛАРДЫҢ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНА КІРІГУІ.
4-1 стандарты: Докторлық дәрежелер докторларға еңбек нарығына кірігуін
жеңілдететін тетіктерді қамтиды.
• Жетекші мекемелермен бірлесе отырып, докторантура жергілікті, ұлттық және
халықаралық серіктестер (мемлекеттік және жеке секторлар) арасында ілгерілету жүйесіні
енеді.
• Докторанттарға барлық әлеуетті лауазымдарға қол жетімділіктің талаптары мен
шарттары туралы ақпарат беріледі.
• Докторантурада алған дағдыларды (пәндік және ауысымдық дағдыларды) бағалау үшін
тиісті құралдар қолданылады.
4-2 стандарты: Докторантура докторлары еңбек нарығына интеграцияны тиімді
бақылайды.
• Докторлар санаты үшін пайдалы жауаптардың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін
тиімді бақылау жүйесі бар.
• Мониторинг жүйесі докторлардың жұмыс орындарындағы түрін, бейінін, сыйақысын,
географиялық орналасуын және мансаптық өсуін ескереді.
• Докторанттар/докторанттардың қатысуымен, докторанттар мен оның институционалды
серіктестері бұрынғы докторанттар желісін құруға ұмтылады.
4-3
стандарты:
Жиналған
мәліметтер
талданады,
жіберіледі
және
пайдаланылады.
• Докторанттардың
менеджерлері
жиналған
деректерді
талдауға
және
кандидаттарға/докторанттарға/докторларға және мүдделі тұлғаларға жіберуге кепілдік беру
үшін пайдаланады.
• Жұмысқа қатысты деректерді талдау докторлық дәрежені дамыту үшін қолданылады
(докторанттарды жалдау және кейінгі жұмысы, қосымша оқу және ұсынылған қызмет түрлері
және т.б.).
• Жұмыспен қамту туралы деректерді талдау жергілікті, ұлттық және халықаралық
серіктестер (институционалдық және әлеуметтік-экономикалық серіктестер) арасында
докторлық дәрежені жоғарылату үшін қолданылады.
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