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Місія Університету: Забезпечення високоефективної діяльності у національному та
міжнародному освітньо-науковому просторі з метою підготовки висококваліфікованих фахівців
з моральними і духовними цінностями, конкурентоспроможних на вітчизняному та
міжнародному ринках праці, розроблення та запровадження новітніх технологій.
Сприяння підвищенню професійної і науково-практичної діяльності з підготовки
викладацьких кадрів.
Керівництво СНУ ім. В. Даля з усією відповідальністю заявляє, що діяльність Університету у
сфері якості спрямована на:
❖ здійснення освітньої діяльності у відповідності до державних стандартів у сфері вищої
освіти, вимог міжнародних стандартів до системи управління, зростаючим потребам
суспільства у кваліфікованих спеціалістах та науково-педагогічних кадрах вищої
кваліфікації;
♦> забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою та
сприяння їх працевлаштуванню;
❖ забезпечення інноваційного характеру освітніх послуг, а саме: фундаментальних принципів
функціонування освіти, її випереджувального характеру та індивідуалізації навчального
процесу;
❖ поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями, досягненнями сучасної науки
та передових технологій;
❖ забезпечення інтеграції в міжнародний науково-освітянський простір;
❖ безперервне зростання професіоналізму та компетентності кожного співробітника;
❖ створення якісних умов праці та навчання, відпочинку, культурного і духовного розвитку
працівників та студентів;
❖ набуття у замовників послуг та ділових партнерів бездоганної репутації провідного
навчального закладу підготовки фахівців.
Реалізація проголошеної Політики здійснюється шляхом реалізації наступних засад:
❖ чітке дотримання державних стандартів у сфері вищої освіти;
❖ впровадження та постійне вдосконалення системи управління якістю відповідно до вимог
міжнародного стандарту 180 9001:2015;
❖ підвищення кваліфікації персоналу Університету
❖ постійне оновлення матеріально-технічної та науково-методичної бази Університету;
❖ впровадження сучасних наукових досягнень в освітню та науково-практичну діяльність
Університету.
Керівництво СНУ заявляє про свою спрямованість на високу якість послуг, що надаються,
підтверджує свою рішучість очолювати процес постійного поліпшення діяльності нашої
установи та закликає кожного співробітника, не залежно від його посади, виконувати свою
роботу старанно та якісно, постійно поліпшувати результати своєї роботи та діяльність
Університету в цілому.

