
KUTEL - технологияларды пайдалана оты-
рып, білім беру сапасын қамтамасыз ету   
процестеріне жәрдемдесетін қазақстандық 
университеттер - бұл ERASMUS Plus бағдар-
ламасы шеңберінде Еуропалық Комиссия 
қаржыландыратын үш жылдық жоба,  2-не-
гізгі іс-қимыл «Жоғары білім беру саласын-
дағы әлеуетті нығайту». Жоба консорци-
умы 14 ұйымды біріктіреді: Еуропа елдері 
- Италия, Болгария, Финляндия және Гре-
ция - 4 және Қазақстаннан 10 ұйым. Қаты-
сушы қазақстандық ұйымдардың қатарына 
еліміздің түрлі облыстарынан 7 универси-
тет, ғылым және білім министрлігі, аккре-
диттеу жөніндегі агенттік және қоғамдық 
қор кіреді.

KUTEL ресми түрде 2018 қараша айында басталды. Жоба қазақстан-
дық жоғары оқу орындарында технологияларды (TEL) пайдалана 
отырып, оқытудың сапасы мен өзектілігін арттыруға, сондай-ақ 
оларды жоғары білімнің Еуропалық кеңістігіне неғұрлым жеңіл 
енгізуге бағытталған. Жобаның негізгі мақсаты – ұлттық  деңгейде 
TEL курстары мен оқу бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету 
үшін аккредиттеу стандарттарын, басшылық принциптер мен рәсім-
дерді жақсарту, әзірлеу және енгізу. Жобаға қатысушы ұйымдар 
Римде жоба үйлестірушісі Università degli Studi Guglielmo Marconi 
үй-жайында, жоба бойынша 2019 жылдың 25 және 26 ақпанында 
өткен бастапқы кеңесте кездесті. Бұл серіктестерге бір-бірін білуге, 
кооперативтік байланыстар салуды бастауға және қаржылық және 
әкімшілік ережелерді іске асыру бойынша іс-шаралар тұрғысынан 
алға басты қадамдарды түсіндіруге мүмкіндік болды.

Жоба консорциумы алғашқы іс-шаралар жұмыстарын бастады: бар-
лық серіктестер деректерді жинап, институционалдық және ұлттық 
деңгейде жоғары оқу орындарында TEL сапасын қамтамасыз ету 
жағдайы туралы есептер жазды. Бұл жобаның өзегі    әзірлеудің дай-
ындық кезеңі болып табылатын базалық талдаудың (WP 1) алғашқы 
қадамы. Сонымен қатар, «толассыз» іс-шаралар басталды: жобаның 
веб-сайты, Facebook және Instagram-да беттер және бірінші брошю-
ра (WP4) жасалды, сондай-ақ сапа (WP3) және басқару (WP5) бойын-
ша алғашқы құжаттар дайындалды. Сонымен қатар, Эразмус ұлттық 
кеңсесінің Қазақстандағы алғашқы мониторингтік сапары 9 сәуірде 
болды; ол Алматы энергетика және байланыс институтында (АЭжБУ) 
өтті, және барлық қазақстандық серіктестер сапардың жетістігіне өз 
үлестерін қосты.

Қазақстандық жоғары оқу орындарында сапаны қамтамасыз ету 
рәсімдерінің жай-күйін базалық талдауды аяқтау үшін сәуір мен 
мамыр айлары аралығында жобаға қатысушы қазақстандық уни-
верситеттер өзінің ғылыми қызметкерлерінің кейбір өкілдеріне, 
сондай-ақ білім беру саласындағы аккредитациялау мен бағалауға 
жауапты кейбір билік органдарына сауалнама мен сұхбаттар ұсы-
нуға жиналады. Бұл базалық талдау жүргізетін грек әріптесіне оқу 
курсын әзірлеу үшін маңызды ақпаратты қамтитын тиісті дайындық 
құжаттарын дайындауға мүмкіндік беретін деректерді жинаудың 
соңғы кезеңі болып табылады. Сонымен қатар, қыркүйек немесе қа-
зан айларында консорциум Грецияда жоба бойынша екінші кеңе-
ске жиналады.
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Веб-сайт: www.kutel-project.eu

Facebook бетi: KUTEL Project

Бұл жоба Еуропалық комиссияның қолдауымен қаржыландырылды. Бұл жарияланым автордың ғана көзқарасын көрсетеді және Комиссия 
ондағы ақпаратты кез келген пайдалануға жауапты бола алмай
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