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план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

Пояснення до програми № 1:
Освіта та наука
IPR-№ 323 – Освіта / наука у вищих навчальних закладах
1. Виконавець
Університет Фонду ім. Йоганна Вольфґанґа Ґете у м. Франкфурт-на-Майні.
2. Нормативно-правова база або інші правові основи
Закон про вищу освіту землі Гессен, Закон про університетські клініки у Гессені.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Згідно з § 3 Закону про вищу освіту землі Гессен головним завданням всіх вищих навчальних
закладів землі Гессен є реалізація права на освіту шляхом здійснення досліджень,
мистецької діяльності, навчання, надання вищої освіти та підвищення кваліфікації.
З цим пов’язані сприяння отриманню другої вищої освіти, соціальна підтримка студентів,
сприяння розвитку міжнародної співпраці та трансферу знань і технології на практиці.
Університети зобов’язані, в першу чергу, розвивати науки шляхом здійснення досліджень, а
також надавати наукову підготовку (§ 4 Закону про вищу освіту землі Гессен).
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
див. пояснення до Плану робіт
4. Зв’язок з політичними цілями
Забезпечити реалізацію права на освіту у вищих навчальних закладах. Підвищити якість і
ефективність досліджень і вищої освіти в закладах з широкою автономію, які орієнтуються на
умови конкуренції, а також цілеспрямовано підтримувати найвищу якість освіти, трансфер
знань та молодих науковців.
5.Отримувач (Реципієнт)
Всі, хто бере участь у дослідженнях і процесі навчання.
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

2013

2012

2011

6.1 Числовий вимір / кількість
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Кількість
студентів осіб
27 751
(розраховується за п. 3.1 Пакту
вищих навчальних закладів на
2011-2015 р.р.)
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

25 590

24 342

23 308

22 923

6.2.1 Сприяння підвищенню якості та ефективності досліджень та освіти
Кількість випускників на одного осіб
8,55
професора
Частка
студентів
денного відсотків
75
відділення від загальної кількості
студентів
Залучення фінансування від євро
237384
третіх осіб на одного професора
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)

8,47

8,55

7,94

8,47

76

75

74

76

288345

237384

247568 288345

11 867

12 160

12 019

42

34

36

142

159

255

65

66

66

56

45

51

6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування
програми
за євро
10 927
11 392
кількістю
6.3.2 Оптимізація використання ресурсів
Фінансування з коштів землі = відсотки
42
36
доходи з трансфертів / загальні
витрати
Фінансування
обладнання
і відсотки
142
255
чистих інвестицій = поповнення
основних фондів / амортизація
(без будівель)
Якість
структури
основних відсотки
65
66
фондів = балансова вартість /
вартість при закупівлі
Витрати
на
персонал
у відсотки
56
51
відношенні до загальних витрат
вищого навчального закладу (за
еквівалентом повних ставок)
7. Структура витрат

Див. бюджетний кошторис для розділів 15 05 - 15 22 – Вищі навчальні заклади, Додатки І-ІІІ,
надруковані у бюджетному плані перед розділом 15 05.
У структурі витрат наводиться фінансування
вирівнювання «Фінансування інвестицій».

плану витрат з

урахуванням статті
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