
 

УАСС (Українська асоціація студентського самоврядування) – Незалежне та демократичне об’єднання понад 1 600 000 
студентів України та 180 органів студентського самоврядування з метою захисту прав та представництва спільних інтересів 
студентської молоді, сприяє об’єднанню, консолідації та координації діяльності органів студентського самоврядування та самоврядних 
студентських організацій вищих навчальних закладів України. УАСС створена 24 листопада 2002р. є найбільшим неурядовим 
об’єднанням студентів України. З 2003 року має договір про співпрацю з МОН України. З 2008 року УАСС набула повноправного 
членства в ESU (об’єднанні національних союзів студентів з 38 країн Європи). Партнерами Європейського Союзу Студентів є 
Європейський Союз, Рада Європи та ЮНЕСКО. 
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Щодо проведення Всеукраїнського  

студентського тренінгу з питань 

 забезпечення якості освіти 

 

Українська асоціація студентського самоврядування  інформує що, з 21 по  

23 червня 2015 року в місті Київ відбудеться Всеукраїнський  тренінг «ЯКІСТЬ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ», присвячений питанням забезпечення 

якості вищої освіти та участі студентів у цьому процесі. 

Тренінг запланований в рамках стратегії залучення студентів до роботи 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та зміни системи 

забезпечення якості вищої освіти в Україні відповідно до Європейських стандартів 

та рекомендацій із забезпечення якості вищої освіти та Закону України «Про вищу 

освіту». 

Організатором тренінгу виступає національне об’єднання студентів України 

- Українська асоціація студентського самоврядування. У якості тренерів 

запрошені досвідчені міжнародні експерти Європейського союзу студентів та 

члени Європейської студентської експертної групи з питань забезпечення 

якості вищої освіти. Тренінг відбудеться за підтримки Європейської Комісії в 

рамках проекту Tempus “IMPRESS”. 

З метою залучення студентів та лідерів студентського руху вищих 

навчальних закладів до процесу участі у розбудові системи забезпечення якості 

вищої освіти в Україні просимо Вас сприяти у поширенні інформації серед 

студентської спільноти ВНЗ.       

Реєстрація на захід триває до 14 червня (включно) за електронною 

адресою  uass.org.ua/qatraining , за результатами відбору учасники будуть 

запрошені до участі.    

Додаткова інформація за телефоном  (044) 383-58-23 (Секретаріат асоціації). 

 

З повагою, 

Голова Секретаріату        Олена Руснак 

 


