Розділ 04 71 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2313
Академія педагогічних кадрів (раніше: педагогічна освіта)
Господарський план
План діяльності -Пояснення - Паспорт програми
Пояснення до програми №1
Перший державний іспит на посаду вчителя
IPR №: 314 - понадгалузеві освітні функції
1.

Виконавець
- Академія педагогічних кадрів федеральної землі Гессен
- 5 екзаменаційних центрів для університетів Гессену

2.

Нормативно-правова база або інша основа
- Закон про реструктуризацію управління освіти федеральної землі Гессен
- Розпорядження про Перший державний іспит
- Закон про педагогічну освіту федеральної землі Гессен
- Закон про шкільну освіту федеральної землі Гессен
у відповідно діючій редакції.

3.

Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Академія педагогічних кадрів федеральної землі Гессен уповноважена на проведення
Першого державного іспиту, який складається наприкінці університетської
педагогічної освіти. З цією метою при п'ятьох університетах федеральної землі Гессен
в м. Гісен, Кассель, Марбург, Дармштадт та Франкфурт створені екзаменаційні
центри. Вони пропонують студентам компетентні та цілеспрямовані консультації,
спрямовані на визнання вже отриманих знань, а також таких, що ще мають бути
отримані, в контексті присвоєння державної кваліфікації "вчитель". Це уможливлює
швидке завершення навчання та складання Першого державного іспиту.
Під час реєстрації на Перший державний іспит всі документи, що подаються
студентами, перевіряються на відповідність правовим вимогам (підтвердження
результатів навчання, формальні передумови). Після надання допуску до складання
Першого державного іспиту екзаменаційні центри Академії педагогічних кадрів
федеральної землі Гессен забезпечують планування, організацію та проведення
Першого державного іспиту.
Крім того, екзаменаційні центри перевіряють та оцінюють рівноцінність (порівнянність)
університетських випускних іспитів та іспитів на присвоєння кваліфікації "вчитель",
складених за кордоном чи в інших федеральних землях Німеччини, з Першим
державним іспитом у федеральній землі Гессен, або з огляду на їхню відповідність до
посади вчителя. Рішення про відповідність (порівнянність) є передумовою для допуску
до підготовчої державної служби або для прийняття на роботу в школах федеральної
землі Гессен.
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
- Підготовка, проведення та оцінка Першого державного іспиту та додаткових
іспитів
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Координація перебігу Першого державного іспиту з університетами
Консультування студентів та зацікавлених осіб
Визнання та зарахування результатів навчання в інших навчальних закладах
всередині та поза межами федеральної землі Гессен.

4.

Зв’язок з політичними цілями
Ця бюджетна програма служить досягненню фахової цілі "Підготовка педагогічних
кадрів з орієнтацією на майбутнє".

5.

Отримувач (Реципієнт)
Усі студенти, що навчаються в п'яти університетах федеральної землі Гессен за
фахом "вчитель", а також кандидати на посаду вчителя - випускники університетів, що
знаходяться поза межами федеральної землі Гессен, результати навчання яких
можуть бути визнані.
Усі вчителі, які готуються до складання чи складають додатковий іспит (друга
спеціальність).

6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

Кількість осіб,
Кількість
3 300
3 300
зареєстрованих до Першого
державного іспиту
6.2.
Показники успішності (результативність послуг)

3 424

2 987

3 103

90

79

79

89

1 038,88

911,65

1 044,28

890,89

6.1.

План
2016

Числовий вимір / кількість

6.2.1. Екзаменаційна квота
Співвідношення
зареєстрованих осіб до
Відсоток
90
кількості осіб, що склали
Перший державний іспит
6.3.
Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1. Економічність витрат бюджетної програми
Вартість по кількісному
показнику

євро

1 111,48

6.3.2. Оптимізація використання ресурсів
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government

2

Розділ 04 71 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2313
Академія педагогічних кадрів (раніше: педагогічна освіта)
Господарський план
План діяльності -Пояснення - Паспорт програми

Відносний розвиток вартості
кількісного показника

7.

відсоток

7,0

11,0

-12,7

17,2

-21,9

Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами
витрат (у євро)

Плановий
показник 2016

Витрати на персонал

3 105 400

2 942 700

2 658 969

653 900

552 100

497 977

3 759 300
91 400
-3 667 900
3 667 900
-

3 494 800
66 500
-3 428 300
3 428 300
-

3 156 946
92 883
-3 064 063
3 121 501
57 438

Матеріальні витрати
Витрати загалом
Доходи
Виробничий результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування
Результат

Плановий
показник
2015

Фактичний
показник
2014
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