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Вимоги і рекомендації ESG 

• 2.4. External quality assurance should be carried out by groups of 
external experts that include (a) student member(s). 
• contribution to the work of the agency through input from various 

perspectives 

• selection + skills + training/briefing 

• no-conflict-of-interest policy 

• international experts desirable 



Завдання експертів 

• Завдання експерта у ході акредитації – винести обґрунтоване 
судження щодо рівня відповідності застосовуваним стандартам. 
• експерти – колеги (peers), а не ревізори 

• Стандарти – якими вони мають бути, аби дозволити експертне 
судження? 
• стандарти, сформульовані як кількісні індикатори, потребують не 

судження, а фактичної перевірки 

• стандарти, придатні до експертного судження, оперують відкритими 
(open-ended) критеріями 



Завдання експертів 

• Через експертне судження експерти не тільки пасивно 
«застосовують» стандарти, але активно беруть участь у їх 
створенні (co-creation), наповнюючи широко сформульовані 
стандарти змістом. 

• Цей зміст відбиває особистий досвід експертів, але водночас 
реплікує уявлення про якість відповідної групи стейкхолдерів. 

• Не існує «аподиктичного» поняття якості вищої освіти. Якість – це, 
серед іншого, те, що про неї думають стейкхолдери. 



Preserving integrity 

• ESG, intro: At the heart of all quality assurance activities are the twin 
purposes of accountability and enhancement. 

• Accountability: бенефіціаром від акредитації є не лише ЗВО, але і 
суспільство загалом 
• HE as public good / public responsibility for HE 

• Одне із завдань акредитації – надати надійну і достовірну 
інформацію про програму/заклад. Це вимагає integrity зі сторони 
експертів. 
• запобігання конфліктові інтересів 

• code of conduct 



Відповідальність експертів 

• Акредитаційна агенція має мати внутрішні процедури задля 
збереження integrity. 

• Якою мірою можна ставити під сумнів судження експертів? 
• презумпція добросовісності: give them a benefit of doubt; але: 

• substantial breach of procedure 

• явно необґрунтований висновок 

• Чи може судження експертів стати предметом зовнішнього 
перегляду (наприклад, судового)? 
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