26.01.2021 г.
Серия DIGI-HE Webinar: Стратегическо отражение върху дигитализацията във
висшето образование
Дигиталното обучение е водещо за висшето образование в Европа към този момент. Как
институциите за висше образование развиват и подобряват своите стратегически подходи
за дигитализация и гарантират, че отговарят на целта си?
Първият уебинар от тази поредица изследва използването на инструменти за самооценка,
като HEInnovate, DigCompOrg и ACODE Benchmarks, като начин за разработване на
високоефективна дигитална образователна екосистема.
https://eua.eu/events/164-eua-webinar-series-a-strategic-reflection-on-digitalisation-in-highereducation

28.01.2021 г.
Осигуряване на справедливи и прозрачни процедури за признаване чрез
инструментите от Болонския процес
Академичната мобилност в системите за висше образование е ключова характеристика на
Европейското пространство за висше образование. Това зависи от добре
функциониращото признаване на квалификациите и периодите на обучение в чужбина на
страните които са се ангажирали чрез ратифицирането на Конвенцията за признаване от
Лисабон.
Болонският процес генерира няколко инструмента, целящи да подобрят прозрачността и
съпоставимостта на пълномощията и квалификациите в системите за висше образование,
като резултати от обучението, ECTS, квалификационни рамки и дипломно приложение,
като имат за цел да улеснят справедливото признаване в съответствие с Лисабонския
договор. Този уебинар разглежда инструменти и добри практики при използването им в
процедурите за признаване.
https://eua.eu/events/160-eua-webinar-ensuring-fair-and-transparent-recognitionprocedures-through-bologna-process-tools

1-2.02.2021 г.
Онлайн фокус група на EUA на тема „Вътрешно осигуряване на качество по време
на Covid-19"
В отговор на кризата от Covid-19 висшите учебни заведения се приспособяват и
приспособяват дейността си чрез дистанционен режим. Според брифинг на EUA
отговорите на институциите варират в зависимост от модела на управление, дисциплината
и състоянието на дигиталното обучение преди кризата. Тази промяна повдигa въпорси
относно ефективността, уместността и гъвкавостта на механизмите за осигуряване на
качество в този контекст.
https://eua.eu/events/159-eua-online-focus-group-on-%E2%80%9Cinternal-qualityassurance-in-times-of-covid-19

5.02.2021 г.
Резултати от проучването „Цифрово подобрено обучение и преподаване в
европейските институции за висше образование"
Този уебинар изследва резултатите от доклада: „Цифрово подобрено обучение и
преподаване в европейските институции за висше образование". Докладът се основава на
резултатите от проучване на ръководството за висшето образование в Европейското
пространство от април до юни 2020 г. В него са събрани 368 отговора от 48 държави.
https://eua.eu/events/166-eua-webinar-series-a-strategic-reflection-on-digitalisation-inhigher-education

