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Загальні показники 

Загальна кількість студентів Загальна кількість студентів в програмі ступеня. 

Студенти на першому курсі Кількість першокурсників в програмі навчання. 

Іноземні студенти Кількість іноземних студентів в програмі ступеня. 

Загальна кількість студентів 

в області (основний) 

Загальна кількість студентів, не включаючи студентів 

молодших курсів. 

Відсоток студентів жіночої 

статі 

Відсоток студенток. 

Академічний персонал Кількість штатних викладачів в навчальному закладі. 

Період навчання Нормативний термін навчання за програмою (роки). 

Вартість навчання для 

національних студентів 

Вартість навчання для національних студентів 

Вартість навчання для 

іноземних студентів 

Вартість навчання для іноземних студентів 

Студентки бакалаврату Кількість студентів жіночої статі, зарахованих до 

програми бакалаврату, у відсотках від загального числа 

студентів в програмах бакалаврату 

Магістр жіночої статі Кількість студентів жіночої статі, зарахованих до 

магістерських програм, у відсотках від загального числа 

студентів в магістерських програмах 

Жіночий академічний 

персонал 

Чисельність викладачів-жінок у відсотках від загального 

числа викладачів 

Жінки-професори Число жінок-професорів у відсотках від загального 

числа професорів 
 

Викладання та навчання 

Співвідношення студентів і 

персоналу 

Кількість студентів (чисельність) на одного члена 

академічного персоналу (FTE). Персонал, який 

займається виключно дослідженнями, не враховується. 

Випускник (бакалавр) Відсоток випускників, які закінчили навчання протягом 

очікуваного (нормативного) часу по своїй програмі 

бакалаврату. 

Випускник (магістр) Відсоток випускників, які закінчили навчання протягом 

очікуваного (нормативного часу) часу за магістерською 

програмою. 

Академічний персонал з 

докторськими ступенями 

Відсоток академічного персоналу, що має докторський 

ступінь (PhD або еквівалент). 



Контакти з роботодавцями 

(бакалаври) 

Складна міра, що являє на рівні бакалавра: (1) 

включення стажувань / етапів практичного досвіду або 

зовнішніх проектів в навчальну програму; (2) відсоток 

студентів, що проходять практику; (3) практика за 

межами університетських факультетів; і (4) відсоток 

дипломних робіт, виконаних у співпраці з галузевими / 

зовнішніми організаціями. 

Ступінь бакалавра Відсоток нових абітурієнтів, успішно завершили 

програму бакалаврату. 

Ступінь магістра Відсоток нових учасників, успішно завершили 

магістерську програму. 

Відносне безробіття 

випускників бакалаврату 

Відсоток безробітних випускників бакалаврату через 18 

місяців після випуску. 

Відносне безробіття 

магістрів 

Відсоток безробітних випускників магістратури через 18 

місяців після випуску. 

Зв'язок з роботодавцями 

(бакалаври) 

Складна міра, що являє на рівні бакалавра: (1) 

включення стажувань / етапів в роботу; і (2) відсоток 

студентів, що проходять практику; і (3) практика за 

межами факультетів університету. 

Зв'язок з роботодавцями 

(магістри) 

Складна міра, що являє на рівні магістра: (1) включення 

стажувань / етапів практичного досвіду або зовнішніх 

проектів в навчальну програму; (2) відсоток студентів, 

що проходять практику; (3) практика за межами 

факультетів університету; і (4) відсоток дипломних 

робіт, виконаних у співпраці з галузевими / зовнішніми 

організаціями. 

Випускники у 

нормативному часу 

Відсоток випускників, які закінчили навчання у 

відповідності з нормативним терміном для отримання 

ступеня за своєю програмою. 

Навчання громадських робіт Відсоток кредитів, наданих в навчальному плані, у 

відношенні до загальної кількості кредитів. Сервісне 

навчання залучає студентів до громадських робіт і 

застосовує цей досвід для особистого і академічного 

розвитку. 

Гендерна рівність  
 

Викладання та навчання 

Загальний досвід навчання Оцінка якості загального навчального досвіду на основі 

опитування студентів. 

Якість курсів і викладання Оцінка якості забезпечення навчання на основі 

опитування задоволеності студентів. 

Організація програми Оцінка організації програми, заснована на опитуванні 

задоволеності студентів. 

Зв'язок з викладачами Оцінка зворотного зв'язку від викладачів, заснована на 

опитуванні задоволеності студентів. 



Включення роботи / 

практичного досвіду 

Оцінка включення досвіду роботи і елементів, 

пов'язаних з виробничою практикою, на основі 

опитування задоволеності студентів. 

Бібліотека Оцінка якості бібліотечних послуг для студентів на 

основі опитування задоволеності студентів. 

Лабораторне обладнання Оцінка якості лабораторій, доступних для студентів, на 

основі опитування задоволеності студентів. 

IТ забезпечення Оцінка студентами якості IТ-послуг для студентів на 

основі опитування задоволеності студентів. 

Оцінка аудиторного фонду Оцінка лекційних залів і приміщень для семінарів на 

основі опитування задоволеності студентів. 

Лабораторії Оцінка лабораторій і навчальних центрів, щодо 

обслуговування, доступності, технічних засобів і 

наставництва, на основі задоволеності студента 

Навчання вдома Оцінка навчання вдома щодо наставництва, 

придатності кімнат і різноманітності застосовуваних 

методів діагностики, заснована на опитуванні 

задоволеності студентів. 
 

Дослідження 

Дохід від зовнішніх 

досліджень 

Дохід від досліджень, який не є частиною основного 

(або базового) гранту, отриманого від уряду. Включає 

дослідні гранти від національних і міжнародних 

фінансових агентств, дослідницьких рад, дослідницьких 

фондів, благодійних та інших некомерційних 

організацій. Вимірюється в 1000 євро з використанням 

паритетів купівельної спроможності (ПКС). 

Виражається відношенням до особового складу 

викладачів. 

Докторська продуктивність Кількість викладачів з докторським ступенем у 

відношенні до чисельності викладацького складу (FTE). 

Наукові публікації 

(абсолютна кількість) 

Кількість наукових публікацій департаменту, 

проіндексованих в базі даних Web of Science, де хоча б 

один автор пов'язаний з вищим навчальним закладом. 

Коефіціент цитування Середня кількість цитувань наукових публікацій 

департаменту за період 2010-2013 рр. в інших 

дослідженнях (опублікованих в 2010-2015 рр.), 

скоригованих (нормованих) на глобальному рівні для 

області науки і року, в якому була опублікована 

публікація. 

Найкращі цитовані статті Частка наукових публікацій департаменту, які, в 

порівнянні з іншими публікаціями в тій же області і в 

тому ж році, відносяться до 10% найбільш часто 

цитованих. 



Міждисциплінарні 

публікації 

Відсоток наукових публікацій департаменту в топ-10% 

публікацій галузі з найвищими показниками 

міждисциплінарності. 

Наукова спрямованість 

навчання 

Ступінь, в якій освіта ґрунтується на дослідженнях в цій 

області (на основі опитування студентів в програмі). 

Наукові публікації 

(нормалізовані за розміром) 

Кількість наукових публікацій (індексованих в базі 

даних Web of Science), де хоча б один автор пов'язаний з 

університетом (по відношенню до числа студентів). 

Вихід публікації Кількість всіх наукових публікацій, включених в бази 

даних публікацій установи, де хоча б один автор 

пов'язаний з установою (на одного викладача) 

Коефіцієнт цитування Середнє число цитувань наукових досліджень 

університету (за період 2011-2014 рр.) в інших 

дослідженнях; зкориговане (нормалізоване) на 

глобальному рівні для обліку відмінностей в роках 

публікації і обліку відмінностей у звичаях цитування в 

академічних областях. 

Професійні публікації Кількість професійних публікацій на викладацький 

склад. Професійні публікації - це все публікації, що 

публікуються в журналах, книгах і інших засобах 

масової інформації, які адресовані професійної аудиторії 

і які можна відстежити бібліографічно. Ці публікації не 

рецензуються, як в категорії «академічні публікації». 

Партнерство зі стратегічних 

досліджень 

Кількість стратегічних партнерств на викладацький 

склад 
 

Міжнародна орієнтація 

Міжнародна орієнтація 

програм бакалаврату 

Складна міра, яка враховує (1) наявність спільних / 

подвійних програм; (2) включення періодів навчання за 

кордоном; (3) відсоток іноземних (дипломованих і 

обмінних) студентів; і (4) відсоток міжнародних 

наукових партнерств. 

Міжнародна орієнтація 

магістерських програм 

Складна міра, яка враховує (1) наявність спільних / 

подвійних програм; (2) включення періодів навчання за 

кордоном; (3) відсоток іноземних (дипломованих і 

обмінних) студентів; і (4) відсоток міжнародних 

наукових партнерств. 

Можливості вчитися за 

кордоном 

Оцінка можливостей для навчання за кордоном, 

заснована на опитуванні студентів. 

Міжнародні докторські 

ступені 

Відсоток ступенів, що присуджуються іноземним 

докторантам. 

Міжнародні спільні 

публікації 

Відсоток наукових публікацій департаменту, в яких 

вказано принаймні одну адресу автора філії в іншій 

країні. 



Міжнародні дослідницькі 

гранти 

Частка доходів від зовнішніх досліджень, в тому числі 

державних і приватних фінансуючих організацій і 

підприємств, з інших країн. 

Програми навчання 

іноземної мови (бакалаврат) 

Відсоток програм бакалаврату, пропонованих на 

іноземній мові. 

Студентська мобільність Композиція іноземних студентів по обміну, студентів по 

обміну і студентів з міжнародних спільними 

програмами. 

Міжнародний академічний 

персонал 

Відсоток викладацького складу (на основі чисельності 

персоналу) з іноземним громадянством. 

Програми навчання 

іноземної мови (магістри) 

Відсоток програм магістратури, пропонованих на 

іноземній мові. 

Програма міжнародної 

орієнтації 

Міжнародна орієнтація програм на здобуття ступеня: 

складова частина спільних / подвійних програм, 

включення періодів навчання за кордоном, іноземних 

студентів, міжнародних співробітників, навчання 

іноземною мовою. 

Довгострокові програми 

першого ступеня з іноземної 

мови 

Відсоток довгострокових програм першого ступеня, 

пропонованих на іноземній мові. 

 

Регіональна залученість 

Стажування студентів в 

регіоні 

Відсоток стажувань студентів в компанії або 

організації, розташованої в регіоні. 

Бакалаврат з регіональними 

організаціями 

Дипломні роботи випускників бакалаврату, які 

виконуються у співпраці з організаціями 

(промисловими, громадськими, некомерційними 

організаціями) регіону. 

Магістерські дисертації з 

регіональними 

організаціями 

Дипломні роботи магістрантів виконані у співпраці з 

організаціями (промисловими, громадськими, 

некомерційними організаціями) регіону. 

Регіональні спільні 

публікації 

Відсоток наукових публікацій департаменту, в яких 

вказаний принаймні один співавтор з партнерською 

адресою в одному і тому ж регіоні (на відстані 50 км 

від університету). 

Дохід з регіональних джерел Частка зовнішніх доходів від досліджень - крім 

основних / періодичних грантів уряду або місцевих 

органів влади - з регіональних джерел (промисловості, 

приватних організацій, благодійних організацій тощо). 

Випускники бакалаврату, 

які працюють в регіоні 

Відсоток випускників бакалаврату, які знайшли свою 

першу роботу (після випуску) в регіоні, де 

розташований університет. 

Випускники магістратури, 

які працюють в регіоні 

Відсоток випускників магістратури, які знайшли свою 

першу роботу (після закінчення навчання) в регіоні, де 

розташований університет. 



Працевлаштування 

випускників в регіоні 

Відсоток випускників, які працюють в регіоні через 18 

місяців після випуску. 

Партнерство зі стратегічних 

досліджень в регіоні 

Число партнерств зі стратегічних досліджень з 

партнерами в регіоні в процентах від загального числа 

партнерств зі стратегічних досліджень 
 

Передача знань 

Дохід з приватних джерел Доходи від досліджень з приватних джерел як частка 

від загального доходу від зовнішніх досліджень. 

Спільні публікації з 

промисловими партнерами 

Відсоток наукових публікацій департаменту, в яких 

вказано авторська філія з адресою, що належать до 

комерційному підприємству або підрозділу НДДКР 

приватного сектора (за винятком комерційних лікарень 

і освітніх установ). 

Видані патенти Кількість патентів, виданих (винахідникам, які 

працюють в) університету за період 2001-2010 рр. 

Спільні патенти з 

промисловістю 

Відсоток від числа патентів, виданих (винахідникам, 

які працюють в) університету, за період 2001-2010 рр., 

які були подані разом як мінімум з одним заявником з 

галузі. 

Публікації, цитовані в 

патентах 

Відсоток наукових публікацій департаменту, які були 

вказані в списку літератури принаймні одного 

міжнародного патенту (включеного в базу даних 

PATSTAT). 

Дохід з приватних джерел Доходи від досліджень і передачі знань з приватних 

джерел (включаючи некомерційні організації), за 

винятком плати за навчання. Вимірюється в € 1000 с 

використанням паритетів купівельної спроможності. 

Виражається на особовий склад викладачів. 

Видані патенти 

(нормалізовано за кількістю 

студентів) 

Кількість патентів, виданих (винахідникам, які 

працюють) в університеті за період 2002-2011 рр. (На 

1000 студентів). 

Галузеві спільні патенти Відсоток від числа патентів, виданих (винахідникам, 

які працюють в) університету, за період 2002-2011 рр., 

які були подані разом як мінімум з одним заявником з 

галузі. 

Дохід від безперервного 

професійного розвитку 

(CPD) 

Відсоток від загального доходу університету, 

одержуваний від діяльності, яка проводить курси 

безперервного професійного розвитку і навчання. 

Видано патентів (абсолютна 

кількість) 

Кількість патентів, виданих (винахідникам, які 

працюють в) вузу (за період 2002-2011 рр.). 

Компанії випускників Кількість компаній, заснованих випускниками на 1000 

випускників 
 



Каталог картографічних індикаторів 

Розмір установи Кількість студентів (кількість осіб) 

Відсоток онлайн-програм Кількість онлайн-програм ступеня у відсотках від усіх 

програм ступеня 

Правовий статус Приватний (державний) 

Вік установи Вік установи (вважається рік заснування найстарішої 

частині установи) 
 

Викладання та навчання 
Витрати на навчання (%) Витрати на викладацьку діяльність у відсотках від 

загальних витрат 

Ступінь рівня фокуса Кількість ступенів магістра та доктора, що 

присуджуються в процентах від загального числа 

присвоєних ступенів. 

Обсяг Кількість освітніх галузей, для яких розроблені освітні 

програми. 

Найвищий ступінь Найвищий ступінь, за якою установа присуджує 

ступені 
 

Дослідження 

Витрати на дослідження Витрати на дослідницьку діяльність у відсотках від 

загальних витрат 

Науково-дослідницькі 

публікації 

Кількість наукових публікацій (бібліометричних даних) 

на одного студента 

Професійні публікації Кількість професійних публікацій (дані по окремим 

звітам) на одного викладача 

  

Міжнародна орієнтація 
Дохід з міжнародних джерел Доходи з іноземних джерел у відсотках від загальних 

надходжень 

Студенти, які отримують 

іноземний ступінь 

Число студентів, які здобувають ступінь з іноземним 

кваліфікаційним дипломом, в процентах від загального 

числа студентів 
 

Регіональна залученість 
Дохід з регіональних джерел Доходи з регіональних джерел у відсотках від 

загальних доходів 

Регіональні абітурієнти Число першокурсників з регіону в процентах від 

загального числа першокурсників 

 


