Халід М. Дубас
Оцінка ефективності структури програми MBA через бенчмаркінг
У статті описано шлях розробки та успішного запровадження програми MBA Університетом Маунт
Олайв, коледжем вільних мистецтв з чотирирічним терміном навчання, розташованим на сході штату
Північна Кароліна. Це призвело до запровадження програми магістратури, зміни статусу коледжу на
статус університету, а також розробки та запровадження додаткових програм магістратури. Університет
Маунт Олайв запровадив програму MBA навесні 2014 року. Ця онлайн-програма була запроваджена у
прискореному форматі однорічного терміну навчання та традиційному форматі дворічного терміну
навчання. Ця програма була успішною, кількість студентів продовжує збільшуватися. Станом на осінь
2017 року, програма MBA стоїть на 9 місці серед найпопулярніших освітніх програм у Північній Кароліні.
Після дворічного терміну навчання та оцінки успішності, результати показали, що викладачі програми
MBA успішно поєднали оцінку успішності студентів з цілями та успіхом програми MBA. У статті
представлено важливі висновки в ході цієї оцінки. Університет Маунт Олайв незабаром планує
запровадити гібридну (очну плюс онлайн) програму MBA та програму MBA з медицини.
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Оценка эффективности структуры программы MBA через бенчмаркинг
В статье описан путь разработки и успешного внедрения программы MBA Университетом Маунт Олайв,
колледжем свободных искусств с четырехлетним сроком обучения, расположенным на востоке штата
Северная Каролина. Это привело к внедрению программы магистратуры, изменению статуса колледжа на
статус университета, а также разработке и внедрению программы дополнительных программ
магистратуры. Университет Маунт Олайв внедрил программу MBA весной 2014 года. Данная онлайнпрограмма была внедрена в ускоренном формате однолетнего срока обучения и традиционном формате
двухлетнего срока обучения. Данная программа была успешной, количество студентов продолжает
увеличиваться. По состоянию на осень 2017 года, программа MBA стоит на 9 месте среди самых
популярных образовательных программ в Северной Каролине. После двухлетнего срока обучения и
оценки успеваемости, результаты показали, что преподаватели программы успешно объединили оценку
успеваемости студентов с целями и успехом программы MBA. В статье представлены важные выводы в
ходе данной оценки. Университет Маунт Олайв вскоре планирует внедрить гибридную (очную плюс
онлайн) программу MBA и программу MBA по медицине.
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