ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЯКОСТІ ОСВІТИ
ХАРЬКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Харківський національний університет радіоелектроніки у своїй діяльності прагне
до національного і міжнародного визнання шляхом перетворення його в університет
інноваційного типу з розвиненою корпоративною культурою і з виконанням робіт на
високому науково-технічному і методичному рівні на основі результативного
функціонування системи управління якістю та підвищення компетентності кадрового
потенціалу.
Політика ХНУРЕ в області якості освіти направлена на підвищення якості освітніх
та наукових послуг, кваліфікації персоналу:
- постійне та своєчасне оновлення освітніх послуг відповідно до сучасних
тенденцій;
- забезпечення моніторингу та аналізу попиту ринку постійних та потенційних
користувачів послугами ХНУРЕ;
- підвищення задоволеності внутрішніх і зовнішніх споживачів (включаючи
студентів) і інших зацікавлених сторін на основі постійного поліпшення якості, що
забезпечує зростання обсягів конкурентоспроможних послуг, що надаються у сфері освіти і
виконання науково-дослідних робіт;
- підвищення рівня компетентності персоналу ХНУРЕ за рахунок систематичного
підвищення його кваліфікації;
- створення і розвиток взаємовигідних відносин з галузевими підприємствами та
випускниками (забезпечення зворотного зв'язку про якість підготовки фахівців і сучасних
вимог до них згідно з моделлю компетентності, коригування навчальних планів та програм
вдосконалення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог підприємств-замовників);
- впровадження інноваційних освітніх технологій (в т.ч. інформаційних), що
забезпечують досягнення встановлених вимог до якості підготовки фахівців;
- забезпечення науково-освітнього інноваційного середовища в університеті;
- впровадження результатів наукової діяльності в навчальний процес;
- створення, впровадження та забезпечення результативного функціонування
системи менеджменту якості ХНУРЕ, яка відповідає українським і міжнародним вимогам;
- безперервне вдосконалення системи менеджменту якості ХНУРЕ на основі
системного та компетентного підходів;
- збір, аналіз і використання інформаційних ресурсів при здійсненні ефективного
менеджменту якості всіх видів діяльності, які забезпечують регулярне підвищення якості
освітніх та наукових послуг;
- формування управлінської культури у ХНУРЕ відповідно до вимог міжнародних
стандартів ISO та TQM;
- забезпечення результативного залучення співробітників ХНУРЕ до вирішення
завдань науково-освітнього процесу за умови лідерства керівництва.
Керівництво ХНУРЕ бере на себе відповідальність за виконання даної політики в
області якості та розраховує на участь всього колективу університету у якісному виконанні
поставлених перед ХНУРЕ завдань, що безумовно приведе до досягнення намічених цілей.
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