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ENQA–ארגוני הערכת איכות

ESU-סטודנטים
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.אירופה
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לכונן מסגרת  
משותפת  

איכות  להערכת 
בהוראה ולמידה  
ברמה הלאומית  

המוסדיתוברמה 

מערכת לקיים 
להערכת איכות  

והבטחתה  
הגבוההבהשכלה 
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,  וארגוניםמוסדות 
ובכך להקל על  

של  ניידות 
סטודנטים ברחבי  

אירופה

מידע  לספק 
לגורמים שונים  
אודות מערכות  

הבטחת האיכות  
העולם  ברחבי 

ESG
מטרות 
ESG -ה



למוסדות להשכלה גבוהה  
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בחשיבות הנושא  הכרה 
מובילה בטווח הארוך ליצירת  

ושיפור  הערכה תרבות של 
.איכות ההשכלה

הערכת האיכות  תהליך 
מתחשב בצרכים ובציפיות של  
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:         הנחיות
?איך לעשות

מסבירות מדוע הסטנדרטים  •
חשובים ומציעות אפשרויות  

יישום שונות
היישום יכול להיות שונה בין  •

בהתאם , מוסדות שונים
המערכתי/ להקשר המוסדי

:    סטנדרטים
?מה לעשות

מוסכמות פרקטיקות•
ומקובלות להבטחת איכות  

בהשכלה גבוהה
יש להתייחס אליהם ולתת •

להם מענה במסגרת 
ארגונית/ הפעילות המוסדית
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והטמיעו 

את 
ESG-ה
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:פרק ראשון
סטנדרטים 
להבטחת 

איכות  
פנימית  

במוסדות  
להשכלה 

גבוהה 
(IQA)

איכותלהבטחת מדיניות1.

של תכניות  והערכה תקופתית מתמשך ניטור2.
לימודים

מחזוריתהערכה חיצונית 3.

תכניות לימודיםפיתוח ואישור 4.

ממוקדת סטודנטיםהוראה והערכה , למידה5.

,  במהלך הלימודיםהתקדמות, סטודנטיםרישום6.
הכרה והסמכה

הוראהסגל7.

לסטודנטיםמשאבי למידה ושירותי תמיכה 8.

ניהול מידע9.
פומביות10.
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:פרק שני
סטנדרטים 
להערכת  

איכות  
-חיצונית על
ידי ארגוני  
הערכת  
איכות 
(EQA)

המערכת הפנים  התייחסות לאפקטיביות 1.
להבטחת איכותמוסדית

תואמות מטרהמתודולוגיותפיתוח 2.

עקבי , מוגדר, יעיל, מהימן-יישוםתהליך 3.
ופומבי

הערכת עמיתים4.

ברורים ופומביים לתוצאות  קריטריונים5.
הערכה

על הממצאיםופומביות דיווח 6.

וערעוריםקבילות תהליכי 7.
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:פרק שלישי
סטנדרטים 
להערכת  
איכות של 

ארגוני  
הערכת  

איכות
(QAA)

על הארגון לקיים תהליכי  -תהליכים ומדיניות 1.
הערכת איכות חיצוניים על בסיס קבוע

מעמד רשמי2.

עצמאות ואוטונומיה  3.

דוחות ומידע אודות תהליכי הערכת  פרסום4.
איכות חיצוניים

הולמים ומתאימיםמשאבים5.

והתנהלות מקצועיתהערכת איכות פנימית 6.

מחזורית של ארגוני הערכת הערכה חיצונית 7.
איכות
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ESG-האגף להערכת איכות אימץ את עקרונות ה▪
.בעבודתומנחים כעקרונות 

בתהליכי  רוב העקרונות את מיישם האגף היום כבר ▪
.ההערכה

 ESG-עקרונות ההטמעת כלל, בשנים הקרובות▪
.במוסדות IQAובתהליכיהאגף בעבודת 

:מההכנה לתהליךכחלק ▪
oהמוסדותפרטניים עם מפגשים
o סקרIQA

ג"המל
ESG -וה
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לגבי תהליכי ומנגנוני הערכת איכות פנים מוסדיים בכלל המוסדות – תמונת מצב עדכנית ומיפוי צרכים במסגרת פיתוח ה-IQA  ותהליכי העבודה באגף
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פיתוח והעמקת שיתוף הפעולה עם 
המוסדות לטובת פיתוח תרבות של שיפור  

ההשכלה הגבוההבמערכת מתמיד 
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