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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Ուսումնական

հաստատության

կառավարումը,

կրթական

և

հետազոտական

գործունեությունը և հասարակությանը մատուցվող ծառայությունները պարբերաբար
բարելավվում են և միտված են.


որակի մշակույթի ձևավորմանը,



կրթական այնպիսի միջավայրի ստեղծմանը, որը կնպաստի աշխատաշուկայի
հարափոփոխ պահանջներին համապատասխան ուսումնառողների գիտելիքների,
հմտությունների, կարողությունների ձևավորմանը,



մասնագիտական

կրթության

արդյունավետության

բարձրացմանը

և

հասարակության առջև հաշվետվողականության ապահովմանը,


ազգային և միջազգային մակարդակներում ուսումնական հաստատության կողմից
մատուցվող ծառայությունների համադրելիության և մրցունակության, ինչպես նաև
թափանցիկության ապահովմանը:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐ
Չափանիշներ`

հատուկ առանձնացված ձևակերպումներ են, որոնք վերստուգելի

տերմիններով սահմանում են հաստատության գործունեության կամ իրականացվող
կրթական ծրագրերի բնութագրերը:
Չափորոշիչներ` ձևակերպումներ են, որոնք սահմանում են յուրաքանչյուր չափանիշին
համապատասխանելու չափը և անաչառ գնահատելու համար անհրաժեշտ պայմանները:
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I.ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտական ուսումնական հաստատության (այսուհետ`ՄՈՒՀ) վարած

քաղաքականությունն ու ծավալած գործունեությունը համապատասխանում են հաստատության
որդեգրած առաքելությանը, որը համահունչ է ՀՀ կրթության որակավորումների ազգային
շրջանակին:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի նպատակներն ու խնդիրներն արտացոլող հստակ
ձևակերպված առաքելություն, որը համահունչ է ՈԱՇ-ին:
ՄՈՒՀ-ի կանոնադրությունը
ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրները
Հիմքեր
Հաստատության որակավորումների շրջանակը
ՄՈՒՀ-ի ռազմավարական ծրագիրը
Վերլուծել և հիմնավորել, թե որքանով է հաստատության ռազմավարական ծրագիրը

համապատասխանում ՄՈւՀ-ի առաքելությանը, նպատակներին և խնդիրներին / կատարել
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի (այսուհետև` ԵՊՀ ԻՄ) առաքելությունը սահմանված է բուհի
կանոնադրությամբ և դրանից բխող նպատակներն ու խնդիրները ամրագրված են ԵՊՀ ԻՄ
(2011-2015 թթ). զարգացման ռազմավարական ծրագրում (այսուհետ` ՌԾ, հաստատված
մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 24.02.2011թ. նիստում), որը հստակ սահմանում է դրանց
հասնելու ուղիները և համապատասխան ռազմավարությունը: ՌԾ-ի
համաձայն
մասնաճյուղը կրթական և գիտամշակութային հաստատություն է, որի հիմնական
առաքելությունը գիտելիքի ստեղծումը, փոխանցումը և տարածումն է կրթության զարգացման
պետական ռազմավարության շրջանակներում: Մասնաճյուղը խթանում է ուսանողների և
դասախոսների մտավոր ու անձնային որակների զարգացումը, նպաստում հանրապետության
հյուսիսարևելյան
տարածաշրջանի
տնտեսական,
սոցիալ-մշակութային
կյանքի
զարգացմանը:
Լինելով
տարածաշրջանի
միակ
պետական
երկաստիճան
բարձրագույն
կրթօջախը`մասնաճյուղն իր գործունեությամբ միտված է ուսանողակենտրոն միջավայր
ձևավորելու և սովորողների համար ապահովում է իրենց ներուժը դրսևորելու լիարժեք
հնարավորություններ:
ԵՊՀ ԻՄ-ն ունի հստակեցված նպատակներ ու խնդիրներ, որոնք տեղակայված են ՌԾում: Բոլոր նպատակները սահմանվել են մասնաճյուղի ընդհանուր առաքելության և
տեսլականի համատեքստում` ՌԾ-ի հիմնարար արժեքներին համահունչ: Յուրաքանչյուր
նպատակին հասնելու համար դրվել են մի շարք խնդիրներ և մշակվել այդ խնդիրներից
յուրաքանչյուրին հասնելու գործողություններ (քաղաքականություն, մեխանիզմներ,
նախագծեր, ծրագրեր, ռեսուրսային հատկացումներ, որոշումներ և այլն) /ՌԾ, Մասնաճյուղի
զարգացման բիզնես ծրագրի մշակման հանձնաժողովի կազմը/:
ԵՊՀ ԻՄ-ի 2011-15 թթ. ՌԾ-ով նախատեսված են իրագործել մի շարք խնդիրներ, որոնք
նպատակաուղղված են բուհում բարձրորակ կրթության ապահովմանը, հանրային
ներգրավման և ծառայությունների տրամադրմանը, ընդունելության բազմազանեցված մուտքի
ընդլայնմանը և համապատասխանությանը, ֆինանսական կայունության և կառավարման
արդյունավետության բարձրացմանը, բուհի միջազգայնացման խթանմանը:
ՄՈՒՀ-ի ռազմավարական գերակա խնդիրներից է տարածաշրջանը որակյալ
մանկավարժական կադրերով ապահովելը, հայագիտության, հումանիտար, սոցիալտնտեսական, բնական գիտությունների ու մշակույթի զարգացումը /ՌԾ/:
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ՄՈՒՀ-ը հետևում է ռազմավարական ծրագրի իրականացմանը (հարցումներ,
հաշվետվություններ,
գործունեության
գնահատման
առանցքային
ցուցանիշներ
(այսուհետև`ԳԱՑ),
ինքնավերլուծություն):
Ռազմավարական
ծրագրում
ներառված
հիմնական նպատակները և խնդիրները տեղաբաշխված են ծրագրի իրականացման
երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ ժամանակացույց-պլաններում:
Կրթօջախն իր առջև դրված նպատակների ու խնդիրների իրականացման համար
ձգտում է ապահովել բավարար նյութատեխնիկական բազա և բարձր որակավորմամբ
պրոֆեսորադասախոսական կազմ /ՌԾ, խնդիրներ IV ա, V ա, էջ 13-15/: Զգալի
աշխատանքներ
են
տարվում
մասնաճյուղի
դասավանդողների
գիտական,
ուսումնամեթոդական որակների բարձրացման ուղղությամբ /Տնօրենի տարեկան
հաշվետվություն/ :
2011-ին հաստատված որակավորումների ազգային շրջանակի (այսուհետև` ՈԱՇ) հետ
ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական ծրագրերի համադրումը ցույց է տալիս, որ մասնաճյուղն իր
գործունեությամբ առաջնորդվում է նույն բնութագրիչներով, որոնք առկա են ՈԱՇ-ում: ԵՊՀ
ԻՄ-ի բարձրագույն մասնագիտական կրթության բոլոր չափորոշիչների հիմքում, որպես
նպատակ և արդյունք դրվում են գիտելիք, կարողություն և հմտություն: Կրթական ծրագրերն
ունեն հստակ սահմանված և հրապարակված նպատակներ, ակնկալվող կրթական
վերջնարդյունքներ և դասավանդման, ուսումնառության ու գնահատման ընտրված մեթոդներ,
որոնք նպաստում են ուսանողների կողմից այդ վերջնարդյունքների ձեռքբերմանը:
ԵՊՀ ԻՄ-ն առաջնորդվում է նույն բնութագրիչներով, որոնք ամրագրված են ՈԱՇ-ի
հիմնական դրույթներով, ՀՀ մասնագիտությունների դասակարգիչով /Հավելված 1.1/, ՀՀ ԿԳՆ
բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչով և կրթություն է
իրականացնում ՈԱՇ-ի 6-րդ ու 7-րդ (միայն կիրառական արվեստ մասնագիտությամբ)
մակարդակներով և ՀՀ
ԿԳՆ-ի կողմից ընձեռված լիցենզիայի
համապատասխան
տրամադրում է բակալավրի և մագիստրոսի աստիճաններին համարժեք պետական նմուշի
դիպլոմներ:
ՌԾ-ում նախատեսված ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրները
մշտադիտարկվում, վերանայվում ու գնահատվում են, ինչը մեծապես նպաստում է
հաստատության վարկանիշի և մրցակցային դիրքի բարձրացմանը, բավարարում ներքին և
արտաքին շահակիցների պահանջները: ԵՊՀ ԻՄ-ը ՌԾ-ը մշտադիտարկվում է և հետադարձ
կապի միջոցով կարող է վերանայվել նոր իրողություններին համապատասխան: ՌԾ-ում
փոփոխությունները կատարվում են մասնաճյուղի Գիտական խորհրդի որոշմամբ, որում
ընդգրկված են ներքին և արտաքին շահակիցները: Մասնաճյուղի առաքելության,
նպատակների և խնդիրների պահանջվող վերանայումը կատարելիս վերլուծության է
ենթարկվում նաև ներքին և արտաքին շահակիցների ցանկությունները և պահանջները
մասնաճյուղում իրականացվող գործընթացների նկատմամբ:
ՌԾ-ի իրականացման ընթացքը գնահատվում է յուրաքանչյուր տարվա վերջում`
հենվելով ԵՊՀ ռեկտորի, ԵՊՀ ԻՄ-ը տնօրենի տարեկան հաշվետվությունների, ԳԱՑ-ի և այլ
վերլուծությունների /ֆակուլտետի դեկանների և ստոր. ղեկավարների հաշվետվություն/ վրա`
ձեռքբերումներն ամրագրելու, թերացումները վեր հանելու և բարեփոխումները
պլանավորելու նպատակով :
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրներն արտացոլում են
ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները:

Հիմքեր

ՄՈՒՀ-ի առաքելության, սահմանած նպատակների և խնդիրների վերանայման
քաղաքականությունը (առկայության դեպքում)
Ներքին և արտաքին շահակիցների պահանջները բացահայտող մեխանիզմները
(օրինակ` հարցումներ և այլն)
ՄՈՒՀ-ի առաքելության վերանայումն արտահայտող որոշումներ (փաստաթղթեր)
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Վերլուծել, թե ինչպես է ՄՈՒՀ-ը վերհանում ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները:
Հիմնավորել

մոտեցման

արդյունավետությունը/

կատարել

համառոտ

մեջբերումներ

համապատասխան հիմքերից/
ԵՊՀ ԻՄ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված և ՌԾ-ով կանխանշված առաքելությունը և
սահմանված նպատակները ամբողջությամբ նպատակաուղղված են ներքին և արտաքին
շահակիցների կարիքների բավարարմանը: Նրանց պահանջմունքները հաշվի առնելով` ԵՊՀ
ԻՄ-ն վարում է այնպիսի քաղաքականություն և միջոցառումների համախումբ, որոնց
իրականացման շնորհիվ ստեղծվում են ժամանակակից կրթական չափորոշիչներին
համապատասխան մրցունակ մասնագետների պատրաստման համար անհրաժեշտ
պայմաններ` բավարարելով շահակիցների պահանջմունքները /ՌԾ/:
Լինելով տարածաշրջանային նշանակություն ունեցող ՄՈՒՀ, մասնաճյուղը արտաքին
շահակիցների շրջանում գրավոր և բանավոր հարցումներ անց կացնելու միջոցով
ուսումնասիրում է աշխատաշուկան /Հավելված 3.7(2,3)/, նրա պահանջարկը և
մասնագիտությունների
կրթական
ծրագրերում
փոփոխություններ
կատարելով
պատրաստում համապատասխան մասնագետներ:
Շրջանավարտների
աշխատանքի
տեղավորման
հարցը
մասնաճյուղի
ՌԾ-ի
կարևորագույն նպատակներից է: Այդ առումով մասնաճյուղի հիմնական խնդիրն է նպաստել
մարզի և հանրակրթական այլ բնագավառների աշխատանքային շուկայում մասնաճյուղի
շրջանավարտների առավել մրցունակ դառնալուն, ինչպես նաև ամրապնդելու նրանց և
մասնաճյուղի միջև մշտական կապն ու համագործակցությունը, օժանդակելու մասնաճյուղի
շրջանավարտներին և ուսանողներին, աշխատաշուկայում ճիշտ կողմնորոշվելու և վերջինիս
մարտահրավերներին արձագանքելուն: Այդ ամենն իրականացնելու համար մասնաճյուղի
շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը, համագործակցում է տարածքային
կազմակերպությունների և գործատուների հետ:
Ներքին և արտաքին շահակիցների առաջարկությունները վեր հանելու համար ընտրված
են տարբեր մեխանիզմներ և գործիքներ: Ինչպես մասնաճյուղի, այնպես էլ նրա
ստորաբաժանումների կառավարման բոլոր մարմիններում ապահովված են և´ ներքին, և´
արտաքին շահակիցների ներկայացուցիչների մասնակցությունը: Նրանց ներգրավման
գործընթացը հստակ է ու թափանցիկ: Ըստ գործող կանոնակարգերի և բարձրագույն
կրթության կանոնադրական հրահանգների` ուսումնառողները (մոտ 25 %) և
դասավանդողները( մոտ 25 %) ներգրավված են և´ գիտական խորհրդի, և´ ֆակուլտետի
խորհրդի կազմում: Նրանք տվյալ օղակների լիիրավ անդամներ են ու իրավունք ունեն
մասնակցելու քննարկումներին առաջարկություններ անելու և քվեարկելու:
ԵՊՀ ԻՄ-ում կարևոր է ուսանողների շահերի և պահանջմունքների բացահայտումը: Այդ
մեխանիզմներից են նաև ուսանողական ինքնավարությունը, համալսարանի կառավարմանը
ուսանողների
մասնակցությունը,
համալսարանում
գործող
ուսանողական
կազմակերպությունների գործունեությունը, ուսանողների և շրջանավարտների շրջանում
անցկացվող հարցումները և այլն:
ՈՒսանողները ԵՊՀ ԻՄ-ի կարևորագույն շահակիցներն են: Ըստ այդմ` ՌԾ-ում
համալսարանի հիմնարար արժեքներն են հռչակված «ուսանողի հաջողությունը» և «մատչելի
կրթությունը» /ՌԾ, Հիմնարար արժեքները, էջ 4-5/, իսկ նրանց կրթական կարիքների
բավարարման համար ռազմավարական նպատակ է սահմանվել բարձրորակ կրթությունը
/ՌԾ, Բարձրորակ կրթություն, էջ 5-10/:
ՌԾ-ն ԵՊՀ ԻՄ-ի առջև խնդիր է դնում բարձրացնել ուսանողների բավարարվածության
մակարդակը համալսարանում իրենց ուսումնառությունից և օժանդակ ուսանողական
ծառայություններից /ՌԾ, խնդիր VIա, էջ 17/:
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2010 թ.-ից մասնաճյուղում անց են կացվում հարցումներ ֆոկուս խմբերի (13 և ավելի
ՄՈԳ ունեցող) ուսանողների հետ` ԵՊՀ ԻՄ-ում դասավանդման որակի և
արդյունավետության վերաբերյալ, 2012 թվականից` ներքին շահակիցների՝ ռեսուրներից և
օժանդակ ծառայություններից բավարարվածության, գնահատման համակարգի վերաբերյալ
բավարարվածության հարցումներ /Հավելված 3.8/: 2012-13 ուստարում ներքին շահակիցների
արձագանքներն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով մասնաճյուղի բոլոր
ֆակուլտետներում տեղադրվել են կրթության որակի բարելավման և արդյունավետության
բարձրացմանն ուղղված առաջարկությունների արագ արձագանքման արկղեր, որը
հնարավորություն է տալիս դիմում-առաջարկներով բարձրաձայնելու իրենց հուզող հարցերն
ու խնդիրները և ակնկալել համապատասխան լուծումներ: ԿՈԱԳ բաժնի աշխատակիցները
յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում անդրադառնում են վերհանված հարցերին և
անհրաժեշտության
դեպքում
դրանք
քննարկվում
են
համապատասխան
ստորաբաժանումներում` համարժեք լուծումներ տալու նպատակով:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ռազմավարական խնդիրներից են կապերի հաստատումը և
համագործակցությունը
տարածաշրջանային
քոլեջների,
կրթական
և
գիտական
կազմակերպությունների հետ՝ ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի
փոխանակման
ծրագրերի,
արտասահմանյան
կազմակերպություններում
վերապատրաստման կազմակերպման համար: /Չափանիշներ IV,VI/:
Ներքին շահակիցներից է մասնաճյուղի գիտամանկավարժական կազմը: Դրանից
ելնելով` որակյալ գիտական և մանկավարժական ներուժը ՌԾ-ն սահմանում է որպես ԵՊՀ
ԻՄ-ի առաքելության աջակցող նպատակ /ՌԾ, խնդիր IVա, էջ 13): Մասնաճյուղի ԿՈԱԳ
բաժնի կողմից քննարկվել և անցկացվել է հարցումներ` հասցեագրված ԵՊՀ ԻՄ-ի
պրոֆեսորադասախոսական կազմին
և արտաքին շահակիցներին: Վերջինիս մեջ
առանձնացված են ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը վերաբերող հարցեր, նաև առաջարկությունների
բաժին, որը շահակիցներին հնարավորություն է տալիս վեր հանել իրենց հուզող հարցերն ու
պահանջմունքերը:
ԵՊՀ ԻՄ-ի կարևորագույն արտաքին շահակիցներից են գործատուները, ուստի ՌԾ-ն
ռազմավարական գործակցությունը հիմնական գործատու կազմակերպությունների և
հանրային կառույցների հետ դիտարկում է որպես մասնաճյուղի առաքելության
իրականացման ընթացիկ գերակայություն: Այն կոչված է ուղղորդելու ռազմավարական
նպատակներին հասնելու մոտեցումները:
2012-13 ուստարում գործատուների շրջանում անցկացված` «Արտաքին շահակիցների
կարծիքը ԵՊՀ ԻՄ պրակտիկանտ-ուսանողների և շրջանավարտների վերաբերյալ»
հարցումները /Հավելված 3.7(3)/ վկայում են, որ մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում
մասնաճյուղի ուսանողները դրսևորել են բարձր տեսական գիտելիքներ և վարվեցողության
նորմեր, իսկ պրակտիկ հմտությունները, ստեղծագործական ունակությունները թերի են,
մասամբ են կիրառվում դասավանդման ժամանակակից մեթոդները: Այս առումով
առաջարկվել են փոփոխություններ կատարել դասավանդման մեթոդիկա մոդուլի
առարկայական ծրագրում և պրակտիկայի անցկացման պլանում: Հարցման մասնակիցները
առաջարկությունների բաժնում նշել են, որ տարածաշրջանի աշխատաշուկայի պահանջները
բավարարելու համար անհրաժեշտ են մասնաճյուղում մի շարք նոր մասնագիտությունների
բացում, որոնց մի մասն այս տարի իրականացվել են /Հավելված 1.1/, ինչպես նաև կրթական
ծրագրերում պրակտիկայի ժամաքանակի ավելացում /ԿՈԱԳ բաժնի 21.02.2013թ. նիստի թիվ
2 արձ./: Մասնաճյուղում իրականացվող բարեփոխումները համահունչ են գիտության և
կրթության ոլորտում պետության քաղաքականությանը, այդ ոլորտը կարգավորող
օրենսդրական ակտերին, կրթության զարգացման ծրագրերին: Այդ քաղաքականությանը
համապատասխան` ԵՊՀ ԻՄ-ն փորձում է ապահովել կրթության ավելի բարձր որակ`
համահունչ գիտելիքահենք տնտեսության և գլոբալացվող աշխարհի առաջադրած
պահանջներին և միջազգային կրթական չափանիշներին:
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Ըստ այդմ` մասնաճյուղում մեկնարկել և արագորեն ծավալվում են կրթական
բարեփոխումների գործընթացներ` բազմաթիվ ուղղություններով:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում են առաքելության ու նպատակների իրականացման
արդյունքների գնահատման և բարելավման հաստատված մեխանիզմներ և ընթացակարգեր:
Առաքելության և նպատակների իրականացման արդյունքների
գնահատման քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը
Շահակիցների (դասավանդողների, ուսումնառողների)
ներգրավվածությունն արտացոլող հիմքեր
Շահակիցներից ստացված արձագանքները (առկայության դեպքում)
Հիմքեր
Ռազմավարական ծրագրի իրականացումը գնահատելու
քաղաքականությունը (առկայության դեպքում)
Ռազմավարական ծրագրի իրականացման գնահատմանը նպաստող
այլ հիմքեր
ՄՈՒՀ-ի առաքելության և նպատակների իրականացման արդյունքների
գնահատման տարեկան զեկույցները
Ռազմավարական ծրագրի իրականացման և որակի ապահովմանը նպաստող մեխանիզմների
վերլուծություն
(տրամադրել համապատասխան հիմքեր և կատարել հղումներ
համապատասխան փաստաթղթերին): Վերլուծել, թե ինչքանով են որակի ապահովման
մեխանիզմները նպաստում շարունակական բարելավմանը:
ԵՊՀ ԻՄ-ում գործում են մի շարք մեխանիզմներ և ընթացակարգեր ռազմավարական
նպատակների իրականացման առաջընթացը գնահատելու համար: Մասնաճյուղի ՌԾ-ի
իրականացման ընթացքը գնահատելու նպատակով մշակվել է «ԵՊՀ ԻՄ-ի 2011-2015 թթ.
զարգացման ՌԾ-ի իրականացման ժամանակացույց-պլանը», հասատված ԵՊՀ ԻՄ-ի
գիտխորհրդի 24.02.2012թ. նիստում, որը մասնաճյուղի գործողությունների երկարաժամկետ
ծրագիրն է` նախատեսված մասնաճյուղի առաջիկա 5 տարիների գործունեության համար
Վերջինիս հիման վրա մշակվել է նաև գործողությունների միջնաժամկետ ծրագիր`
նախատեսված առաջիկա 3 տարվա գործունեության համար, որի հիման վրա էլ մշակվել է
գործողությունների կարճաժամկետ ծրագիր` նախատեսված մեկ տարվա համար: Նշված
փաստաթղթերում ներկայացված են յուրաքանչյուր ռազմավարական խնդրի իրագործման
համար պլանավորված գործողությունները /միջոցառումները, իրականացման ժամկետները,
պատասխանատու մարմինները կամ անձինք և անհրաժեշտության դեպքում՝ պահանջվող
լրացուցիչ ռեսուրսները/:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին տրամադրվել են
ՌԾ-ն և պլան-ժամանակացույցները` վերջիններիս համաձայն գործունեություն ծավալելու
համար: Բոլոր ֆակուլտետների խորհուրդները պարբերաբար քննարկում են իրենց
պլաններում առկա խնդիրների լուծման ընթացքն ու արդյունքները` ընդգրկված խնդիրների
լուծման տեսանկյունից: Այս գործընթացը ապահովում է այն, որ մասնաճյուղում կայացրած
որոշումները միանգամայն համապատասխանում են բուհի առաքելությանը, բխում նրանից և
ուղղված են այն իրականացնելուն:
ՌԾ-ով ամրագրված առաքելությունը, նպատակները և խնդիրները մշտադիտարկվում
են, ընտրված ուղղությամբ առաջընթացը պարբերաբար գնահատվում և կարգաբերվում է նոր
իրողություններին համապատասխան:
Մասնաճյուղի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրները վերանայվում և
իրականացվում են ԿՈԱԳ բաժնի, ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն
իրականացնող աշխատանքային խմբի, ինչպես նաև արտաքին շահակիցներից ձևավորված
խմբի ներկայացրած առաջարկների հիման վրա: Խումբը վերլուծության է ենթարկում ներքին
և արտաքին շահակիցների վերաբերմունքը, ցանկությունները և պահանջները
մասնաճյուղում իրականացվող գործընթացների նկատմամբ:
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Մասնաճյուղի գործունեությունը գնահատելու գործընթացում ներգրավված են ներքին և
արտաքին շահակիցները: Ներքին շահակիցներ ուսանողների համար չափորոշիչ են
ծառայում իրենց ստացած գիտելիքները, որոնք չափազանց կարևոր են ապագա կարիերայի
ձևավորման գործում: Հարուստ ու կայու՞ն են իրենց գիտիլիքները, մրցունակ կլինե՞ն իրենք
աշխատաշուկայում, թե՞ ոչ: Այս հարցերի պատասխանները, որպես այդ գործընթացում
իրենց ներգրավվածության դրսևորում,
տարվա ընթացքում նրանք
երկու անգամ
արտահայտում են հարցաշարերի միջոցով և իրենց տեսակետներն են հայտնում այն
պաշտոնական կառույցներում, որոնցում իրենք ընդգրկված են` մասնաճյուղի գիտական
խորհուրդ, ֆակուլտետների խորհուրդ, ուսանողական խորհուրդներ և այլն:
ՌԾ-ն գնահատվում է ամեն տարվա վերջում, իսկ փոփոխությունները կատարվում են
Գիտական խորհրդի որոշմամբ: ՌԾ-ի իրականացման գնահատման համար որպես
հիմնական գործիքներ ընտրված են մասնաճյուղի ԳԱՑ-ը (Փաստաթուղթը վերլուծական
ուսումնասիրություն է, որն ընդգրկում է ԵՊՀ ԻՄ-ի գործունեության բոլոր հիմնական 6
ոլորտներին վերաբերող կարևորագույն ցուցանիշների փոփոխման դինամիկան և
վերլուծությունը) /ԳԱՑ/, տնօրենի տարեկան, ինչպես նաև Գիտական խորհրդի և
Տնօրենության նիստերի ժամանակ տարբեր ստորաբաժանումների կողմից պարբերաբար
ներկայացվող հաշվետվությունները և դրանց վերլուծությունները:
ԵՊՀ առաքելության և հիմնական նպատակների իրականացումը գնահատող
ինքնատիպ
մեխանիզմներից
է
նաև
ԵՊՀ
ԻՄ-ում
գործող
վարից
վեր
հաշվետվողականությունը,
որի
բաղադրիչներն
են`
ամբիոնների
տարեկան
հաշվետվությունները, ֆակուլտետների տարեկան հաշվետվությունները, ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի
տարեկան հաշվետվությունը:
2010 թ. սկսած՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի գործունեության համակողմանի ներկայացումը և
գնահատումը կատարվում են նաև մասնաճյուղի՝ հրապարակվող տարեկան ընդհանուր
հաշվետվության օգնությամբ, որտեղ մեկ առ մեկ ներկայացվում են ԵՊՀ ԻՄ-ի բոլոր
կառույցների, ֆակուլտետների և ստորաբաժանումների գործունեության արդյունքները
նախորդ ուստարում :

Չափանիշ 1-ի վերաբերյալ ներկայացնել SWOT վերլուծություն վերջին 5 տարիների համար:
Ուժեղ կողմեր (Strengths)

Հնարավորություններ (Opportunities)

1. Մասնաճյուղն ունի հստակ ձևակերպված
առաքելություն որը համահունչ է ՈԱՇ-ին:
2. Մասնաճյուղում ընթացող գործընթացները
կանոնակարգող փաստաթղթերի
առկայությունը:
3. Տարածաշրջանի աշխատաշուկայի
պահանջներին համապատասխան
մասնաճյուղում անհրաժեշտ
մասնագիտությունների առկայություն
4. Ռազմավարական ծրագրի գնահատման և
վերանայման գործընթացում արտաքին և
ներքին շահակիցների ներգրավվածությունը

1. Տարածաշրջանի աշխատաշուկան
որակյալ մասնագետներով
ապահովելու գործում ՄՈՒՀ-ի
գերակշռող դերը
2. Արտաքին շահակիցների հետ
համագործակցությունը
3. Արտաքին ֆինանսական նոր
աղբյուրներ

Թույլ կողմեր (Weaknesses)

Վտանգներ (Threats)
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1. Առաքելության մեջ նոր որակավորման
(մագիստրոս) բացակայությունը:
2. Մասնաճյուղի թույլ համագործակցությունը
տարածաշրջանի կազմակերպությունների հետ
3. Ուսումնական և հետազոտական
լաբորատորիաների թույլ հագեցվածություն
4. Ռազմավարական ծրագրի իրականացման
հաշվետվողականություն
5. Մասնաճյուղի գործունեությունը
կանոնակարգող փաստաթղթերի
անկատարությունը

1. Տարածաշրջանում նույնատիպ որոշ
մասնագիտության կրթական ծրագրեր
իրականացնող մուհերի
բացակայություն
2. Աշխատաշուկայի պահաջարկի
փոփոխությունը
3. Գործազրկության բարձր մակարդակը
և տարածաշրջանում կադրերի
գերհագեցվածությունը
4. Ֆորս-մաժոր

Օգտվելով ներքին ուժեղ կողմերից և արտաքին հնարավորություններից և հաշվի
առնելով արտաքին վտանգները` ՄՈՒՀ-ը վարում է այնպիսի քաղաքականություն, որը նրան
թույլ կտա պահպանել ուժեղ կողմերը, նվազեցնել թույլ կողմերը:
Մասնաճյուղը
նախատեսում
է
վերանայել
իր
առաքելությունը՝
համապատասխանեցնելով որակի ներքին ապահովման համակարգի պահանջներին,
ստեղծել նոր կապեր և ակտիվացնել գործող կապերը տարածաշրջանի արտաքին
շահակիցների հետ, վերլուծել ՌԾ-ի իրագործման կարճաժամկետ պլան-ժամանակացույցի
կատարողականը
և
բացթողումները տեղափոխել հաջորդ կարճաժամկետ ծրագիր,
պարբերաբար
կազմակերպել
պորֆեսորադասախոսական
անձնակազմի
վերապատրաստումներ, արդիականացնել նյութատեխնիկական բազան, բարձրացնել
հագեցվածությունը:

II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ՈՒ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը, վարչական կառույցները և դրանց գործառնումն

արդյունավետ են և միտված են հաստատության առաքելության ու նպատակների իրականացմանը`
պահպանելով կառավարման էթիկայի նորմերը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Հաստատության կառավարման համակարգն ապահովում է սահմանված
էթիկայի կանոններին համապատասխան որոշումներ կայացնելու կանոնակարգված գործընթաց
և ունի կրթական ու այլ նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ մարդկային,
նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ:
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Հիմքեր

Կառավարման մարմնների կանոնակարգերը և աշխատակարգերը
Ֆինանսների տնօրինման քաղաքականություն և ընթացակարգ
Ֆինանսական աուդիտի նշանակման կանոնակարգը և աուդիտի
արդյունքները
ՄՈՒՀ-ի ստորաբաժանումների ցանկը և գործունեության
կանոնակարգերը
Կառավարման մարմինների ընտրության կարգերը
Կազմակերպական կառուցվածքի սխեմատիկ պատկերը`ըստ
ենթակայության և հաղորդակցության կապերի
ՄՈՒՀ-ի աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման, տեղափոխման,
հեռացման, առաջխաղացման, խրախուսման ու տույժի կիրառման
քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը

Ներկայացնել կազմակերպական կառուցվածքում ներգրավված մարմինների տեղաբաշխման
քարտեզը:
Վերլուծել կազմակերպական կառուցվածքի արդյունավետությունը/ կատարել համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Ինչքանո՞վ է այն նպաստում հաստատության
առաքելության արդյունավետ իրականացմանը և որքանո՞վ է այն հասանելի անձնակազմին:
ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի կառավարումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությանը
համապատասխան, ինքնակառավարման հիման վրա, համալսարանի խորհրդի, գիտական
խորհրդի և տնօրենության գործառույթների իրականացմամբ, ինչպես նաև կարևորագույն
հարցերի լուծման ժամանակ համալսարանի կոլեկտիվին ներգրավելու սկզբունքների հիման
վրա, որոնք ամրագրված են օրենքներով:
Վարչական և կառավարման համակարգի վերաբերյալ կանոնակարգերը բխում են ՄՈւՀ-ի
ռազմավարական ծրագրից, որի նպատակն է բարձրացնել վարչական ծառայությունների
արդյունավետությունը, բարելավել կառավարման համակարգի տեղեկատվությունը, ապահովել
տվյալների բազաների փոխկապակցվածությունը և համագործակցությունը:
Իջևանի մասնաճյուղն ունի իր ռազմավարական ծրագրի առաքելությունն ու նպատակներն
իրականացնելու համար անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսները, որի պատկերը վերջին չորս
տարիներին ներկայացված է մասնաճյուղի գնահատման առանցքային ցուցանիշներում /ԳԱՑ.
Ցուցանիշ 3.1/: Ըստ այդ տվյալների ուսանողների թվի նվազման հետ նվազել է աշխատողների և
ուսանող/աշխատող հարաբերակցությունը, ուսանողների թվի աճի հետ`ավելացել, և ցուցանիշը
2012/13 –ին հասել 6,50-ի:
Վերջին երկու տարիներին դասախոսական կազմ/ուսումնաօժանդակ և վարչական կազմ
հարաբերակցությունը
փոքր-ինչ աճել է` պայմանավորված դասախոսական կազմի
ավելացմամբ /ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.2./:
Աշխատողների հոսունությունը պայմանավորված էր ժամավճարային հիմունքներով
դասավանդողների բաժնեմասով: Վերջին երկու տարիներին աշխատողների հոսունությունը
զգալիորեն նվազել է /ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.3./:
Հաստատության եկամուտները վճարովի ուսուցման համակարգից աճել են 13,3%-ով, իսկ
պետական բյուջեից` մի փոքր նվազել, ընդհանուր եկամուտներն աճել են 8,7%ով:
Մասնաճյուղի ֆինանսական և նյութական ռեսուրսները ստեղծվում
են վճարովի
ուսուցման ծառայությունից, պետական բյուջեից և այլ աղբյուրներից եկող եկամուտներից:
2009թվին հաստատության ընդհանուր եկամուտներն աճել են 8,7%-ով /ԳԱՑ.Ցուցանիշ 3.4./: Այս
թիվը միտում ունի աճելու` պայմանավորված ուսումնական և մեկ ուսանողին ընկնող ծախսերի
ընդհանուր ծավալով:
2008թ. մեկ ուսանողին ընկնող եկամուտները գերազանցել են հատկացվող ծախսերը,
իսկ2009թ.`հակառակը, ինչը պայմանավորված է ծախսերի ծավալի աճով /ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.5./:
Տարեվերջից տեղափոխվող մնացորդը աճել է 7,1%-ով, որը ավելացնում է ֆինանսական
կայունության ֆոնդը և կրճատում ռիսկային գործոնների առաջացումը /ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.6./:
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Ընդհանուր տարեկան ծախսերում ուսումնաօժանդակ ծախսերի հաշվեկշիռը ավելացել է
8,4%-ով, որը պայմանավորված է պայմանների բարելավմամբ /ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.9./:
Յուրաքանչյուր տարվա ընդհանուր ծախսերի ավելացմանը զուգահեռ` աճել են նաև
ուսումնական ծախսերը. արդյունքում մեկ ուսանողին ընկնող ուսումնական ծախսերն
ավելանում են, որոնք <<… ուսանողական մասնաշենքերի, հյուրանոցի վրա կատարված
ծախսերն են` գումարած դասախոսների աշխատավարձերը և սոցհատկացումները>> /ԳԱՑ.

Ցուցանիշ 3.8./:
Իր առաքելությունը և հիմնական ռազմավարական նպատակները հեռանկարում առավել
արդյունավետ կերպով իրականացնելու համար
ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի
ստորաբաժանումների ցանկում
պարբերաբար կառուցվածքային փոփոխություններ են
կատարվում. ավելացվում են լսարանները, կաբինետներն ու լաբորատորիաները,
դասախոսական կազմը համալրվում է նոր, որակյալ կադրերով. “Համալրել և բարելավել
դասախոսական
կազմը`
որակի
հավաստման
համալսարանական
չափանիշներին
համապատասխան”,-սա ռազմավարական ծրագրի պահանջն է:
Այս գործընթացներից բխող անվանափոխումները, ենթակառուցվածքների տարանջատումը,
նոր բաժինների ստեղծումը արդյունավետ փոփոխություններ են, որոնք
 ավելի հստակ ու կոնկրետ են դարձնում բաժինների գործունեությունը,
 թեթևացնում են աշխատակիցների ծանրաբեռնվածությունը և ապակենտրոնացնում
նրանց պատասխանատվությունը,
 նպաստում են բոլոր օղակների գործունեությունը ավելի կանոնակարգված ու
հետևողական ձևով իրականացնելուն /Հավելված 2.1. ԵՊՀ ԻՄ կառուցվածքը/,
 Արդեն իսկ ակնհայտ է կրթօջախի առկա և հեռակա համակարգում մարզի դպրոցների
շրջանավարտներին առավելագույնս ներգրավելու գործընթացը, որն իրականացնելու
համար տարանջատվել և առանձին բաժին է դարձել մինչհամալսարանական
կրթության և մասնագիտական կողմնորոշման ենթակառույցը ,
 հասարակության հետ մասնաճյուղի կապերն ընդլայնելու և աշխուժացնելու համար
ստեղծվել է “Հասարակության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու”
նոր
կառույցը :
Մասնաճյուղում հետևողականորեն իրականացվում են աշխատակիցների աշխատանքի
ընդունման,
տեղափոխման,
հեռացման,
խրախուսման
ու
տույժի
կիրառման
քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը /ԵՊՀ ԻՄ ներքին կարգապահական կանոններ/:
Հրամանով հաստատված կառուցվածքային բոլոր փոփոխությունները, հրամաններն ու
որոշումները
էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկվում են ֆակուլտետներ, ամբիոններ,
տեղադրվում
ԵՊՀ-ի և Իջևանի մասնաճյուղի կայքերում, գրավոր տեսքով փակցվում
ֆակուլտետների` հրամանների ու հայտարարությունների ցուցատախտակին՝
դառնալով
հասանելի դասախոսական ու վարչական կազմին և ուսանողությանը
Կառուցվածքային բոլոր ստորաբաժանումները մասնաճյուղում տեղաբաշխված են
հնարավորինս օպտիմալ ձևով /Հավելված 2.2.Կազմակերպական կառուցվածքում ներգրավված
մարմինների տեղաբաշխման քարտեզ/:
Երկրորդ չափանիշի
ա չափորոշիչին վերաբերող
տվյալների ու փաստերի
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
Իջևանի մասնաճյուղի կառավարման համակարգն
ապահովում է սահմանված էթիկայի կանոններին համապատասխան որոշումներ կայացնելու
կանոնակարգված գործընթաց և ունի
կրթական նպատակների իրականացման համար
անհրաժեշտ մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ:
Չնայած մասնաճյուղը կառավարման և վարչարարության ուղղությամբ ընդհանուր
առմամբ հասել է որոշ ձեռքբերումների, սակայն կան գործընթացներ, որոնք կամ բացակայում
են,
կամ դեռևս անկատար են, բայց
որակի ապահովման հետևողական պահանջով
անհրաժեշտաբար մշակվում են և կյանքի կոչվում մասնաճյուղի ռազմավարական ծրագրով
նախատեսված կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերում:
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Այսպես`բացակայում են`
ա/գործընթացների մշտադիտարկման քաղաքականության և ընթացակարգերի հստակ
մեխանիզմները,
բ/ բարելավումների պլանավորման և նրանց տեղեկատվության վերաբերյալ հիմքերը,
գ/ որակի նոր չափորոշիչներին
դեռևս
ոչ լիարժեքորեն
հասու լինելն
ու
կանոնակարգերին չտիրապետելը,
դ/փաստաթղթերի ստեղծման ավանդական գործընթացներով առաջնորդվելը,
ե/գնահատման և վերանայման, հետադարձ կապի ապահովման մեխանիզմները :
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը հնարավորություն է տալիս
դասախոսներին և ուսանողներին մասնակցել իրենց առնչվող որոշումների կայացմանը:
Դասախոսների և ուսանողների մասնակցությունն ապահովող կարգերը
Որոշում կայացնելու գործընթացներում ուսումնառողների և
Հիմքեր
դասավանդողների մասնակցությունը երաշխավորող քաղաքականությունը և
ընթացակարգերը (առկայության դեպքում)
Ներկայացնել որոշում կայացնելու գործընթացում դասավանդողների և ուսումնառողների
ներգրավվածության արդյունավետության վերլուծությունը:
Դասախոսների և ուսանողների մասնակցությունն ապահովող կարգերը:
ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելությամբ միտված է դառնալու ուսանողակենտրոն
միջավայր, որտեղ դասախոսները և ուսանողները հնարավորություն ունեն ոչ միայն
զարգացնելու
իրենց
մասնագիտական
կարողություններն
ու
մանկավարժական
հմտությունները, իսկ ուսանողները` որպես ներքին շահակիցներ,
որակյալ կրթություն
ստանալու և
բավարարելու իրենց ներկա և հեռանկարային պահանջմունքները, այլև
ներգրավվելու կառավարման համակարգում և մասնակցելու իրենց առնչվող որոշումների
կայացմանը: Որպես հիմք պետք է համարել մասնաճյուղի ռազմավարական ծրագիրը, որում
նշված է. “Ստեղծել նախադրյալներ և նպաստող մեխանիզմներ` հետազոտությունների ծավալի
աճի, դասախոսական կազմի և ուսանողների ներգրավվածության ընդլայնման համար”, ինչպես
նաև պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության 25 տոկոս ներկայությունը
գիտխորհրդում, տնօրենության և ֆակուլտետների խորհուրդների կազմում, դա ամրագրված է
մասնաճյուղում առկա կառավարման համակարգում դասախոսների և ուսանողների
մասնակցությունն ապահովող փաստաթղթերում /ԳԽ կազմը, ֆակուլտետների խորհուրդների
կազմը, որակի ապահովման և վերահսկման հանձնաժողովի կազմը/:
Մասնաճյուղի ուսանողության ինքնակառավարման և նրա շահերը ներկայացնող մարմինը
ուսանողական խորհուրդն է /ՈւԽ/, որը
ա/ապահովում է ուսանողների մասնակցությունը մասնաճյուղի կառավարմանը,
բ/ մասնաճյուղի կառավարման համապատասխան մարմինների քննարկման է
ներկայացնում ուսանողներին առնչվող հարցեր:
Ֆակուլտետների ուսանողական խորհուրդներն ու ուսանողները, ամբիոնների
դասախոսները կարող են ներկայացնել իրենց դիտողությունները, առաջարկությունները,
նկատառումները, որոնք վերաբերում են
 քննական կանոնակարգերին,
 ժամանակացույցներին,
 վճարովի-անվճար ուսուցման համակարգերի փոփոխությանը,
 թեստերի գնահատման կանոնակարգերին,
 ուսանողներին խրախուսելու և տույժի ենթարկելու կանոնակարգերի
քննարկմանը,
 կրթաթոշակների նշանակմանը,
 պրոֆեսորադասախոսական կազմի
մասնագիտական և մանկավարժական
որակների գնահատմանը:
Կառավարման մարմինների որոշումները հրապարակվում են ի լուր և ի տես
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հաստատության դասախոսական կազմի և ուսանողության. բոլոր հրամանները, հրահանգները,
կանոնադրական փոփոխությունները, որոշումները էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկվում են
ֆակուլտետներ, ամբիոններ` դառնալով իրազեկելի:
Գիտխորհրդի նիստերում քննարկվում և լուծվում են ուսանողների կողմից բարձրացված
այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են`
ա/ավարտական աշխատանքների թեմաների արդիականությունը,
բ/ կիրառական արվեստի ֆակուլտետում
մետաղի գեղարվեստական մշակման
մասնագիտությունը նոր`քանդակի և ծեփագործության մասնագիտությամբ փոխարինելու
հարցերը /11.06.2010թ., արձ. թիվ 3/,
գ/ էլեկտրոնային գրադարանի ցանցի ստեղծումը, դասախոսությունները էլեկտրոնային
տարբերակով ուսանողներին տրամադրելու, “Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա”
մասնագիտության շրջանավարտներին ուսուցչի որակավորում տալու հարցեր /09.09. 2011,
արձ. թիվ 9/,
դ/գիտական հոդվածների “Ակունք” ժողովածուում ուսանողների գիտական հոդվածները
տպագրելու,
ե/ինչպես նաև բնագիտական ֆակուլտետի մասնագիտությունները փոխարինելու
“Ինֆորմատիկա
և
կիրառական
մաթեմատիկա”,
“Էկոլոգիական
քիմիա”
մասնագիտություններով /17.09.2012, արձ. թիվ 4/:
Որոշումներ
կայացնելու գործընթացում ուսումնառողների մասնակցությունը
երաշխավորող քաղաքականության հիմքերից են նաև`
 Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողների բողոքների
քննարկման կարգը /28.02.2012թ.,արձ. թիվ 1/:
 ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղում քննությունների և
ստուգարքների գնահատման և
բողոքարկման վերաբերյալ կանոնակարգը /28. 12. 2009, արձ.թիվ 4/
 ԵՊՀ-ի ԻՄ-ի ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական
որակների վերաբերյալ հարցման /28. 12. 2009թ., հիմք` ՀՀ կրթության մասին օրենքի 28-րդ
հոդված, 4-րդ կետ և հավելված`ԵՊՀ-ի ԻՄ-ի կանոնադրություն/:
Այս կարգը ներառում է
ա/ բանավոր և գրավոր քննությունների բողոքարկումը,
գ/ ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքը,
դ/ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման
վերաբերյալ բողոքարկումները, որոնց ընթացք են տրվում բողոքների քննարկման կարգի`
գիտխորհրդում հաստատված ընթացակարգերի համաձայն:
Այս կանոնակարգը ընդհանուր դրույթներով ներկայացնում է մասնաճյուղում
քննությունների ու ստուգարքների գնահատման և բողոքարկման կարգը:
Մասնաճյուղի
ուսումնակրթական
գործընթացում
ոսանողներին
ներգրավելու
մեխանիզմերից մեկն էլ նրանց կարծիքը հաշվի առնելն է` առկա թերություններն ու
բացթողումները վերհանելու, դրանք վերացնելու և կրթության որակը առավել բարձրացնելու
նպատակով կիրառվող ընթացակարգերում: Հաստատության պրոֆեսորադասախոսական
կազմի մասնագիտական և մանկավարժական որակները գնահատելիս կարևորվում է նաև
ուսանողների կարծիքը: Այս գործընթացը նույնպես խոսում է մասնաճյուղի ուսանողակենտրոն
լինելու մասին: Ոսանողական հարցման արդյունքները քննարկվում են համապատասխան
ամբիոնում, այնուհետև ֆակուլտետի նիստում, ապա մշակվում են
համապատասխան
մեխանիզմներ` դասախոսի դասավանդման որակի, մեթոդների բարելավման ուղղությամբ
/դասալսումներ, ընթացիկ ստուգումների ու քննությունների արդյունքների վերլուծությունհիմքերը ամբիոնների նիստերի արձանագրություններն են/:
Մասնաճյուղի կառավարման համակարգի ուսանողամետ քաղաքականությունը, որոշում
կայացնելու գործընթացում ուսումնառողների և դասավանդողների մասնակցությունն
ապահովող արդյունավետ գործընթացները նախ`
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բացահայտում են դասախոսների ու ուսանողների կարիքները,
զարգացնում են ուսանողների ինքնուրույնությունը,
ուսանողների մեջ զարգացնում են նախաձեռնողական և կառավարման հմտություններ,
բարելավում են կառավարման համակարգը,
թարմացնում ռազմավարական ծրագիրը,
ապահովում ՄՈւՀ-ի գործունեության հրապարակայնությունը,
թափանցիկությունը,
օպտիմալացնում վարչարարությունը,
Որոշում կայացնելու գործընթացներում ուսումնառողների և դասավանդողների
մասնակցությունը երաշխավորող մշակված քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը նոր
պահանջներին համապատասխան փոփոխությունների են ենթարկվում. Մեջբերում
ռազմավարական ծրագրից. “Բարձրացնել մասնաճյուղի աշխատակիցների սոցիալական
բավարարվածության մակարդակը` ուղղորդելով գործընթացը դեպի կոռուպցիոն ռիսկերի
նվազեցումը”:









ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը մշակում և իրականացնում է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և
երկարաժամկետ պլանավորում` իր առաքելությանն ու նպատակներին համապատասխան և
ունի դրանց իրականացման և մշտադիտարկման հստակ մեխանիզմներ:
Հիմքեր

Գործողությունների կարճաժամկետ ծրագիրը և իրականացման հիմքերը
Գործողությունների միջնաժամկետ ծրագիրը և իրականացման հիմքերը
Գործողությունների երկարաժամկետ ծրագիրը և իրականացման հիմքերը

Վերլուծել պլանավորման և վերջիններիս իրականացման արդյունավետությունը/կատարել
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Ինչքանո՞վ է այն նպաստում
հաստատության առաքելության արդյունավետ իրականացմանը:
Իջևանի մասնաճյուղի կառավարման գործընթացն սկսվում է պլանավորմամբ, որը
դրսևորվում է երկու մակարդակով` ռազմավարական և ուսումնագիտական, որոնք ունեն
իրականացման իրենց մեխանիզմները: Պլանավորման հիմքում ընկած է “Կրթության մասին” ՀՀ
օրենքը, ըստ որի կրթության գործընթացը կազմակերպվում է ուսումնական պլաններով,
առարկայական ծրագրերով, ուսումնական ժամանակացույցերով և դասացուցակներով
/Կրթության մասին օրենքի 14-րդ հոդված, 1-ին մաս/:
Կրթական ծրագրերը մշակվում են ֆակուլտետներում ու ամբիոններում և քննարկվում
գիտական խորհրդում: Հստակ սահմանվում են ստուգարքների ընդունման, քննաշրջանի
անցկացման, պարտքերի մարման ժամկետները, ուսումնական պարապմունքների ավարտը:
Իջևանի մասնաճյուղի
գործողությունների ծրագիրը բխում է 2011-2015 թ.թ.
ռազմավարական ծրագրից /ՌԾ/: Կարճաժամկետ ծրագրերը
իրականացվում են
ֆակուլտետներում ու ամբիոններում`ելնելով
գիտխորհրդի աշխատանքային պլանից:
Միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի իրականացման մասին հաշվետվությունները
վերլուծության են ենթարկվում ֆակուլտետների խորհուրդներում և գիտխորհրդի նիստերում:
Մասնաճյուղի ռազմավարական ծրագրի իրականացման ժամանակացույց- պլանում
ներկայացվում են հաստատության բազմաբնույթ
նպատակներն ու խնդիրները`ըստ
ուսումնական տարիների կիսամյակների, ապա նշվում են պատասխանատու կատարողները և
կատարման ժամկետները:
Գործողությունների կարճաժամկետ ծրագրերը բխում են մասնաճյուղի կարիքներից,
որոնք վերաբերում են տնտեսական ու ուսումնակրթական բոլոր հիմնահարցերին: Ահա
դրանցից մի քանիսը.
Իրականացնել
կրթական
ծրագրերի
բովանդակային
և
կառուցվածքային
փոփոխություններ` արդի ծրագրային չափանիշներին և տարածաշրջանի աշխատաշուկայի
պահանջներին համահունչ:
Ներդնել որակի ներքին ապահովման համակարգ` հավատարմագրման պետական
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չափանիշներին համապատասխան:
Ստեղծել նպաստավոր պայմաններ և խթանող մեխանիզմներ`
ուսումնառության,
դասավանդման և գնահատման գործընթացների էական բարելավման համար:
Բարելավել
ուսումնական
գործընթացի
իրականացման
նյութատեխնիկական
պայմանները, զարգացնել ևարդիականացնել մասնաճյուղի ուսումնական և գիտական
լաբորատոր բազան` կրթական և հետազոտական ծրագրերի կարիքներին համապատասխան:
Գործողությունների կարճաժամկետ ծրագրերը վերաբերում են.
 Ուսումնաարտադրական պրակտիկաների անցկացման արդյունավետությանը,
 Մասնաճյուղի
ինստիտուցիոնալ
կարողությունների
գնահատմանն
ու
ինքնավերլուծությանը,
 Կառուցվածքային ստորաբաժանումների ամենամյա աշխատանքների գնահատմանը:
Գործողությունների միջնաժամկետ ծրագրերը ներառում են.
 Գործունեության կարգերի և ընթացակարգերի արդիականացմանը
 Նոր կրթական ծրագրերի ներդնմանը
 Դասվանդողների որակավորման բարձրացմանը
 Ուսանողների փոխանակման և շարժունության պայմանների ապահովմանը
Գործողությունների երկարաժամկետ ծրագրերն ընդգրկում են.
 Կրթական
ծրագրերի
վերանայումն
ու
առարկայական
ծրագրերի
արդիականացումը,
 Կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման
գործընթացի կազմակերպումն ու իրականացումը:
Կարճաժամկետ ծրագրեր ունեն գրեթե բոլոր ստորաբաժանումները, որոնց մասին
ներկայացրել են իրենց հաշվետվություններում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կատարում է իր գործունեության վրա ազդող գործոնների
ուսումնասիրություն և որոշումներ կայացնելիս հիմնվում է հավաստի տվյալների վրա:
ՄՈՒՀ-ի գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրության
համար կիրառվող մեխանիզմները և գործիքները
Հիմքեր
Պլանների գնահատման և վերանայման պաշտոնապես ընդունված
քաղաքականությունը (առկայության դեպքում)
Այլ հիմքեր և վերլուծություններ
Նշել վերջին երեք տարիներին հաստատության գործունեության վրա ազդող գործոնների
ուսումնասիրությունների արդյունքները և դրանց արտացոլումը ռազմավարական ծրագրում:
Իր գործունեությունն իրականացնելիս Իջևանի մասնաճյուղը հենվում է իր
գործունեությանը վերաբերող տեղեկատվության հավաքագրման և վերլուծության վրա, առանց
որոնց չի կարող ճիշտ գնահատել իր աշխատանքի արդյունավետությունը, պարզել
բացթողումները և բարելավման ուղղությամբ կատարած փոփոխությունների արդյունքները:
Բուհի գործունեության վրա ազդում են այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են`
1. Դիմորդների քանակը տվյալ ուսումնական տարում, որի հետևանքով նվազում կամ
ավելանում է ֆինանսական ներհոսքը ուսման վարձավճարներից, փոփոխություններ են
տեղի ունենում պրոֆեսորադասախոսական կազմում և վարչակակազմում:
2. Անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայի վիճակը /ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.4, 5, 6, 7, 8, 9, 13/:
3. Արտաքին և ներքին շահեկիցների բավարարվածության աստիճանը, որը անթաքույց
արտահայտում են երկուստեք հարցաթերթիկները լրացնելու ժամանակ:
4. Շրջանավարտների մասին արտաքին շահակիցների արձագանքը, որոնցում հստակորեն
երևում
են
նրանց
պահանջները
մեր
շրջանավարտների
մասնագիտական
կարողությունների և անձնային հատկանիշների մասին:
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Արտաքին ու ներքին շահակիցների հարցման արդյունքում արտահայտվում են նրանց
կարիքներն ու պահանջները, որոնք քննարկվում են համապատասխան ֆակուլտետների
խորհուրդներում, գիտխորհրդի նիստերում, ԿՈԱԳ բաժնում և ընդունվում որոշումներ`դրանք
բավարարելու համար:
Դրանք սկսված, բայց դեռևս ավարտին չհասած շարունակական ու հետևողականորեն
իրականացվող ընթացակարգեր են, որոնց վերջնարդյունքը կարող է երևալ կարճաժամկետ
ծրագրերում, որոնք արտացոլված են ստորաբաժանումների հաշվետվություններում,
գործատուների կարծիքների վերաբերյալ հարցաթերթիկների պատասխաններում /Հավելված
3.7(2), 3.7(3)/ քննությունների արդյունքներում /ԳԱՑ. Ցուցանիշ 2.14/, մասնաճյուղում ստացած
կրթությունից բավարարվածության
վերաբերյալ հարցումներում /Հավելված 3.7(1)/,
ուսանողների
կողմից
պրոֆեսորադասախոսական
կազմի
մասնագիտական
և
մանկավարժական որակների վերաբերյալ գնահատման հարցաթերթիկների արդյունքներում
/ԳԱՑ. Ցուցանիշ 2.15/:
Որոշումների կայացման համար հարկավոր է մուտքագրել ուսանողների ակադեմիական
տվյալները, առաջադիմությունը, ուսանողների վարձավճարների զեղչման հարցը և այլն:
Համալսարանի վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրման մեխանիզմ է բուհի գործունեության
գնահատման առանցքային ցուցանիշների/ԳԱՑ/ տվյալները, որոնցից ներկայացված են այս
չափանիշում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Քաղաքականություն և ընթացակարգերի վարչարարությունն իրականացվում է
որակի կառավարման սկզբունքով (պլանավորում, իրականացում, գնահատում, բարելավում):
ՄՈՒՀ-ի կառավարման և վարչարարության որակի ապահովման
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
Հիմքեր
Քաղաքականության և ընթացակարգերի իրականացման սկզբունքները
Քաղաքականության և ընթացակարգերի իրականացման մեխանիզմները
Այլ հիմքեր և վերլուծություններ
Վերլուծել որակի ապահովմանը նպաստող մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարել
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Նշել, թե ինչքանով են որակի
ապահովման մեխանիզմները նպաստում շարունակական բարելավմանը:
Իջևանի մասնաճյուղի կառավարման քաղաքականությունն ու վարչարարությունը բխում
է մասնաճյուղի ռազմավարական ծրագրից /մեջբերում/. “Ներդնել որակի ներքին ապահովման
համակարգ` հավատարմագրման պետական չափանիշներին համապատասխան” և
իրականացվում է կառավարման հետևյալ սկզբունքներով
ա/նախ վեր են հանվում կարիքները,
բ/պլանավորվում են գործընթացներն ու արդյունքների հասանելիության ցուցիչները,
գ/ գործընթացները իրականացվում են պլանավորմանը համապատասխան,
դ/ ստուգվում, վերահսկվում և գնահատվում են ձեռքբերումները,
ե/ արդյունքների վերլուծությունից հետո աշխատանքներ են տարվում բարելավման
ուղղությամբ:
Բուհի կառավարման և վարչարարության որակի ապահովման քաղաքականությունը
պլանավորում և իրականացնում է հետևյալ ընթացակարգերը.
 Սահմանել վերահսկողություն ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և
իրականացման նկատմամբ:
 Ապահովել
կրթական
բոլոր
ծրագրերի
և
որակավորումների`
կրթության
ստանդարտների և չափորոշիչների համապատասխանությունը:
 Աջակցել ուսուցման որակի բարձրացման և որակի ապահովման մշակույթի
ձևավորմանն ու զարգացմանը:
 Իրականացնել
ուսումնական պլանները, առարկայական ծրագրերը, օրացուցային
պլանները:
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Վերահսկել
ուսումնական
առարկաների
դասավանդումը,
ուսումնական
պարապմունքների կազմակերպումն ու իրականացումը:
 Հետևողականորեն իրականացնել կրթական չափորոշիչներին համապատասխան
ուսանողների գիտելիքների գնահատման, առաջադիմության ընթացիկ ստուգումների,
գնահատման ռեյտինգային համակարգի ներդրման, կրեդիտների կուտակման և
փոխանցման գործընթացները:
 Հսկողություն
սահմանել
ուսումնական
կարգապահության
պահպանման,
դասահաճախումների, ուսումնական պլաններով նախատեսված առարկաների
յուրացման, ընթացիկ քննությունների հանձնման, անհատական և ինքնուրույն
աշխատանքների՝ ժամանակացույցերին համապատասխան կատարման վիճակի
նկատմամբ:
 Ամբիոններում քննարկել կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների
արդիականության, ժամանակացույցերի, պահանջվող մեթոդական ու մասնագիտական
գրականության առկայության, աշխատանքների ղեկավարման, գրախոսման և
գնահատման գործընթացները, հետևել կատարման ընթացքին:
 Ուսումնասիրել գործատուների կողմից շրջանավարտների մասին ներկայացված
պահանջները:
 Պարբերաբար կազմակերպել դասալսումներ և քննարկել, իրականացնել դասախոսների
կարողությունների, աշխատանքի որակի գնահատման, որակավորման բարձրացման և
կատարելագործման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներ:
 Ընդլայնել գրադարանային ֆոնդը, կիրառել ուսուցման ժամանակակից միջոցներ:
 Բարձր հիմքերի վրա դնել ուսումնաարտադրական պրակտիկաների անցկացման
մեխանիզմները:
 Ուսումնասիրել ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները և կատարել
համապատասխան ուղղորդումներ, որոշել` համալսարանը կրթական նպատակների
իրականացման համար ունի՞ մարդկային, նյութական և ֆինանսական անհրաժեշտ
ռեսուրսներ:
 Աշխատանքներ տանել կրթական ծրագրերի, դասավանդման և ուսումնառության
մեթոդների
ընտրության
քաղաքականության
ուղղությամբ,
որը
կնպաստի
ուսանողակենտրոն ուսուցմանը:
 Համալսարանի
այլ
կառույցների
հետ
միասին
աշխատանքներ
տանել
հասարակայնության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի կայուն
մեխանիզմների ստեղծման ուղղությամբ:
 Պայմաններ ստեղծել, որ որակի ապահովման ներքին համակարգը բավարար հիմքեր
ստեղծի որակի ապահովման արտաքին գնահատման գործընթացների համար:
 Համալսարանի այլ կառույցների հետ մեխանիզմներ մշակել ծրագրերը համեմատելու այլ
բուհերի նույնանման մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի հետ, որը կապահովի
ուսանողների
և
դասախոսական
կազմի
շարժունակությունը
և
միջազգայնացումը, կնպաստի դասավանդման առաջավոր փորձի և մոտեցումների
ներդրմանը:
Այս ընթացակարգերը
նպատակաուղղված են և նպաստում են
մասնաճյուղի
առաքելության իրականացմանը, որը հետևողականորեն կառավարվում և վերահսկվում է :
Որակի ապահովման քաղաքականությունը արդյունավետ է, քանի որ
նկատված
թերությունների վերացման ուղղությամբ կատարվում են պլանավորված ու հետևողական
գործընթացներ, որոնք.
 Նպաստում են որակի շարունակական բարելավմանը և հետագա զարգացմանը
մասնաճյուղում:
 Բացահայտում
հատուկ ուշադրության արժանի ոլորտները՝ կարճաժամկետ և
երկարաժամկետ կտրվածքով շարունակական բարելավում ապահովելու համար:
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Ներդաշնակ դարձնում որակի ապահովման տարբեր ոլորտները և գործընթացները
մասնաճյուղում:
 Բարձրացնում են կառավարման որակը:
 Նպաստում ԵՊՀ–ի Իջևանի մասնաճյուղի առաքելության իրականացմանը` նրա
ռազմավարական նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան,
 Կատարելագործում և եվրոպական չափանիշներին համահունչ`արդիականացնում են
կառավարման որակի գործառույթները և ընթացակարգերը,
դրանց առնչվող
պաշտոնական փաստաթղթերը:
Կառավարման և վարչարարության որակի ապահովման քաղաքականության
սկզբունքները
մասնաճյուղի
առաքելությունն
ու
ռազմավարությունն
են,
պրոֆեսորադասախոսական կազմի և վարչական համակազմի
որակավորումների ու
կարողությունների աճը, կառավարման համակարգում նկատված թերությունների վերացումն ու
որակի ապահովման բարելավումը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ- ում գործում են մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ
գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը,
վերլուծումը և կիրառումը գնահատող մեխանիզմներ:


Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի գնահատման
մեխանիզմները
Հիմքեր
Այլ գործընթացների արդյունավետության գնահատման մեխանիզմները
Տեղեկատվության հավաքագրման համակարգը
Համապատասխան վերլուծություններ
Վերլուծել ՄՈՒՀ- ում գործող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ գործընթացների
գնահատման մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/:
Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման արդյունավետությունը երաշխավորվում է
մասնագիտական կրթական ծրագրերի պատշաճ մակարդակով, այսինքն ծրագրերի
ուսումնառության
ակնկալվող
արդյունքների
համահունչությամբ
հաստատության
առաքելության հետ, համադրելիությամբ պետական կրթական չափորոշիչների և
որակավորումների ազգային շրջանակի հետ: Մասնաճյուղում կրթության որակի ապահովման
համար ըստ ԵՊՀ-ի համապատասխան կարգերի մշակվում և հաստատվում են
համապատասխան կրթական ծրագրեր /ԵՊՀ կրթկան ծրագրերի հաստատման կարգ/, իսկ
գործող կրթական ծրագրերի արդյունավետության գնահատման համար ծրագրերը
պարբերաբար ենթարկվում են վերանայման և մոնիթորինգի /ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի /մշտադիտարկման/ և պարբերական վերանայման
կարգ, հաստատված ԳԽ-ի 12.05.2012թ. թիվ 2 նիստում/: Կրթական ծրագրերի գնահատումն
իրականացվում է նախ համապատասխան ստորաբաժանման կողմից(ՈւՄՎ), որտեղ ըստ ԵՊՀ
կրթական ծրագրերի մշակման ուղենիշների /ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական
ուղենիշներ/ ստուգվում են մասնաճյուղի բոլոր կրթական ծրագրերը, նշվում են թերությունները,
կատարվում
են
անհրաժեշտ
կառուցվածքային
առաջարկներ
և
ցուցումներ:
Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի գնահատումը նախատեսվում է իրականացնել նաև
ուսանողական հարցումների միջոցով, որի համար անհրաժեշտ է նախապատրաստական
աշխատանք տանել ուսանողների հետ. նրանց ծանոթացնել եվրոպական նոր չափորոշիչներով
կրթական ծրագրերի կառուցվածքին, պահանջներին, նպատակներին, ծանոթացնել “կրթական
վերջնարդյունքներ”, “կոմպետենցիաներ” գաղափարներին, ներկայացնել նրանց ձևավորման
մեթոդները և այլն: Արտաքին շահակիցների կողմից ամեն տարի անցկացվող հարցումներով,
իսկ շրջանավարտների կողմից յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վերջում մասնաճյուղում
իրենց ստացած կրթությունից բավարավածության վերաբերյալ հարցումներով գնահատվում են
կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքները, որպես մասնաճյուղի շրջանավարտների կողմից ձեռք
բերված գիտելիքների, ունակությունների և կարողությունների համախումբ /ԵՊՀ Իջևանի
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մասնաճյուղում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ շրջանավարտների
հարցման կանոնակարգ/: Այս գործընթացները թույլ են տալիս պարբերաբար արդիականացնել
գործող
կրթական
ծրագրերի
բովանդակությունը
և
բարելավել
դրանց
որակը,
համապատասխանեցնելով դրանք տարածաշրջանում աշխատաշուկայի և տնտեսական
զարգացման պահանջներին և անհրաժեշտության դեպքում մշակելու և ներդնելու նոր
մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր):
Մասնաճյուղի ԿՈԱԳ բաժնի մասնագետների կողմից /հոգեբանների հետ համատեղ/
մշակվում է հարցաշար, որի նպատակն է հավաքագրել տվյալներ, վերլուծել և բացահայտել, թե
ուսանողները, ինչպես նաև
դասախոսները
կրթական ծրագրերի վերաբերյալ
տեղեկատվությունը ինչպես և որտեղից են ստանում, և ըստ նրանց այդ տեղեկատվությունը
որքանով է թարմ և օբյեկտիվ:
Այլ գործընթացների արդյունավետության գնահատման համար մասնաճյուղում գործում
են մի շարք մեխանիզմներ` համապատասխան հաստատված կանոնակարգերի միջոցով,
մասնավորապես.
 ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական և
մանկավարժական որակների գնահատում
/ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների կողմից
պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական և մանկավարժական որակների
վերաբերյալ հարցման կանոնակարգ/,
 ուսանողների կողմից դասավանդման որակի և արդյունավետության գնահատում
/ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ
ուսանողական հարցման կանոնակարգ/,
 երիտասարդ դասախոսների խրախուսում /ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում
երիտասարդ դասախոսների խրախուսման կազմակերպման կանոնակարգ/:
Վերոնշյալ գործընթացների միջոցով հավաքագրվում և վեր է լուծվում մեծածավալ
տեղեկատվություն, որի արդյունքները հնարավորություն են տալիս գնահատել մասնաճյուղում
արձանագրված առաջընթացն ու հաջողությունները, բացահայտել թերացումներն ու
բացթողումները, մշակել դրանք վերացնելու գործողությունների պլան:
Մասնաճյուղում աշխատում է որակի ապահովման և վերահսկման հանձնաժողով /ԵՊՀ
Իջևանի մասնաճյուղի որակի ապահովման և վերահսկման հանձնաժողովի կանոնակարգ/, որի
լիազոր ներկայացուցիչը /Կառուցվածքային ստորաբաժանումներում որակի ապահովման և
վերահսկման հանձնաժողովի լիազոր ներկայացուցչի գործունեության կանոնակարգ/
կառուցվածքային ստորաբաժանումներում կազմակերպում է որակի համակարգի բարելավման
և ԵՊՀ ԻՄ որակի համակարգի ներդրման հետ կապված միջոցառումներ (հետազոտություններ,
մոնիթորինգ, սոցիալական հարցումներ և այլն) և հանձնաժողովին ներկայացնում որակի
բնագավառում կատարված գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն: Այդ հիմքի վրա
մասնաճյուղում նախապատրաստվում է ներդնել նրա ստորաբաժանումների /գրադարան,
ֆակուլտետներ, ամբիոններ, լաբորատորաներ, ուսումնական մաս, կարիերայի կենտրոն,
տնօրենություն/ գործունեության ինքնավերլուծության բազմաքայլ գործընթաց /մինչ այժմ դա
իրականացվել է ստորաբաժանումների ղեկավարների հաշվետվությամբ/: Այդ նպատակով
համապատասխան բաժիններում հավաքագրվում են մեծ քանակությամբ տվյալներ,
կանոնակարգվում և վերլուծվում.
1. ԿՈԱԳ բաժնում հավաքվում, կանոնակարգվում և վեր են լուծվում ներքին և արտաքին
շահակիցների առաջարկները տարբեր հարցադրումների վերաբերյալ /21.02.2013թ. արձ. թիվ 2,
23.04.2013թ. արձ. թիվ 4/, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների
հաշվետվություններում ներկայացված առաջարկները և այլն,
2. ֆակուլտետներում ըստ խմբերի, կուրսերի, բաժինների և ըստ ֆակուլտետի հավաքվում
ու վեր են լուծվում ուսանողների ընթացիկ, եզրափակիչ, կիսամյակային և տարեկան
առաջադիմությունների քանակական և որակական տվյալները, որոնց համեմատական
վերլուծությունները մրցակցային հետաքրքրություն և միմյանց դրական փորձը փոխանակելու
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ցանկություն են առաջացնում (նշենք, որ այս վերլուծությունների իրականացման համար
բնագիտական ֆակուլտետում ներդրված է ծրագրային համակարգ, որի փորձը նախատեսվում է
փոխանցել նաև մյուս ֆակուլտետներին),
3. ամենամյա անց է կացվում լավագույն ամբիոն մրցույթը,
4. ֆակուլտետներում գործում է ուսանողների հաճախումների գրանցման և ամփոփման
ծրագրային համակարգ, որի օգնությամբ ավտոմատ ձևավորվում է ուսանողների գիտելիքների
գնահատման մասնակցությունների մասնաբաժնի միավորը,
5.կարիերայի կենտրոնը հավաքագրում է քանակական և որակական տվյալներ
մասնաճյուղի
շրջանավարտների
վերաբերյալ
/մագիստրանտ,
թեկնածուական թեզ
պաշտպանած, աշխատող և այլն/:
Ուսումնառության արդյունքների և կրթության արդյունավետության գնահատման
հավաստիության ու որակի բարձրացման նպատակով ԵՊՀ ԻՄ Գիտական խորհրդի և
տնօրենության նիստերում պարբերաբար քննարկվում և ընդունվում են որոշումներ, որոնք
վերաբերում են ուսանողների ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման, ամփոփիչ
ատեստավորման, պրակտիկաների արդյունավետ կազմակերպման, դասախոսների փորձի
փոխանակման մեխանիզմների և գործընթացների արդիականացմանն ու կատարելագործմանը,
և որոնք ներդրվում են ըստ մասնաճյուղի 2011-2015թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի
իմականացման ժամանակացույց պլանի /ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2011-15թթ. զարգացման
ռազմավարական ծրագրի իրականացման ժամանակացույց-պլան/: Գիտական խորհրդի
որոշումները` հաստատվելուց հետո տեղակայվում են մասնաճյուղի վեբ-կայքում, որի շնորհիվ
դառնում են արագ հասանելի բոլորին:
Մասնաճյուղում դեռևս լիարժեք ներդրված չէ եվրոպական պահանջներին լրիվ
բավարարող որակի ներքին ապահովման և գնահատման ամբողջական համակարգը, սակայն
համապատասխան մեխանիզմներ մշակվում են, եղածները բարելավվում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների
որակի մասին թարմացված, օբյեկտիվ և անկողմնակալ քանակական և որակական
տեղեկատվության հրապարակումները գնահատող մեխանիզմներ:
Հրապարակային տեղեկատվության տարածման քաղաքականությունը և
ընթացակարգերը
Հիմքեր
Հրապարակումների մատչելիությունը և օբյեկտիվությունը գնահատող
մեխանիզմները
Վերլուծել ՄՈՒՀ- ի կողմից տրամադրված որակական և քանակական տեղեկատվության
հրապարակումների գնահատման մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Մասնաճյուղը կարևորելով իր կողմից որակյալ բարձրագույն կրթության ապահովման
փաստը, ուսուցման որակի նկատմամբ իր բարձր պահանջկոտությունը մշակում ու կիրառում է
կրթության որակի լուսաբանման, ուշադրության արժանացման և այդ մասին տեղեկատվության
տարածման ժամանակակից և կատարելագործված մեթոդներ:
Մասնաճյուղում կրթության որակի ապահովման և վերահսկման համար ստեղծված է
հանձնաժողով /ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի հրամանը որակի ապահովման
հանձնաժողովի ձևավորման մասին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի որակի ապահովման և
վերահսկման հանձնաժողովի կանոնակարգ/, և այդ համակարգի գործունեությամբ սկիզբ է
դրվել մասնաճյուղում տեղեկատվության կառավարման համակարգի ձևավորմանը /ԵՊՀ
Իջևանի մասնաճյուղի տեղեկատվության կառավարման կենտրոնի գործունեության
կանոնակարգ/, որի նպատակն է հավաքել, մշակել և վերլուծել մասնաճյուղում ընթացող որակի
գնահատման և ապահովման բոլոր գործընթացների իրականացման վերաբերյալ անհրաժեշտ
տվյալներ և
համապատասխան գործիքների և մեխանիզմների միջոցով իրականացնել
հանրությանը
օբյեկտիվ
և
լիարժեք
տեղեկատվության
տրամադրում:
Կրթական
բարեփոխումներով պայմանավորված` անհրաժեշտության դեպքում փոխվում կամ մշակվում են
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հանրությանը տրամադրվող տեղեկատվության ձևն ու բովանդակությունը: Մասնաճյուղի բոլոր
գործընթացների վերաբերյալ արտաքին տեղեկատվության մոնիթորինգի իրականացումը և նրա
արդյունքում հավաքագրված տվյալները թույլ են տալիս բացահայտել այդ գործընթացներում
առկա թերություններն ու բացթողումները:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը կանոնավոր կերպով հրապարակում է տեղեկատվություն
կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների, դասավանդման, ուսումնառության և
գնահատման համար կիրառվող ընթացակարգերի մասին և իր տեղեկատվությունն
իրականացնում է հատուկ ձեռնարկների, սկավառակների, բուկլետների, կայքերի, տարբեր
ցուցահանդեսների,
տարեկան
հաշվետվությունների,
մասնաճյուղի
դասախոսների
հրապարակումների և այլ փաստաթղթերի միջոցով.
1. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հրապարակել է իր զարգացման 2011-2015թթ.
ռազմավարական ծրագիրը /ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի զարգացման ռազմավարական ծրագիր
(2011-2015թթ.):
2. Մասնաճյուղն իր առաքելությանը համահունչ իրականացնում է նպատակաուղղված
համապատասխան գործողություններ, որոնք արտահայտված են նրա կարճաժամկետ,
միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պլաններում /ՄՈՒՀ-ի առաքելությանն ու նպատակներին
համապատասխան
գործողությունների
կարճաժամկետ
պլանավորում,
ՄՈՒՀ-ի
առաքելությանն ու նպատակներին համապատասխան գործողությունների միջնաժամկետ
պլանավորում (3 տարով)/:
3. ԵՊՀ-ն պարբերաբար հրատարակում է “Դիմորդի ուղեցուց” և լազերային սկավառակ,
որոնք պարունակում են տեղեկատվություն ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների
և հեռակա
ուսուցման
համակարգի
մասին /Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության որոշում` 2013-2014 ուստարվա առկա ուսուցմամբ տեղերը
հաստատելու մասին,
Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների
առկա
ուսուցման
2013-2014
ուսումնական
տարվա
մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկ/:
4. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հրատարակում է.
 “Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության
ուղեցույց և դասընթացների
տեղեկագիրք” բակալավրի կրթական ծրագրով սովորողների համար, որը պարունակում
է օգտակար տեղեկատվություն կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթների,
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման
կարգի, առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և
աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով նախանշված
կրթական արդյունքների վերաբերյալ /Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության
ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության
համար/,
 բուկլետներ կամ ուղղակի նոր ուս.տարվա ընդունելության քննությունների ցանկ`
ընդունելության մասնագիտությունների, քննությունների, տեղերի և վարձաչափերի
մասին /Հավելված 1.1/:
5. Մասնաճյուղում
կազմակերպված
միջոցառումները,
ցուցահանդեսները,
հանդիպումները լուսաբանվում են տեղական և հանրային լրատվամիջոցներով և
հետուստատեսությամբ:
6. Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից հրատարակվում են
դասագրքեր, մենագրություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, հրապարակվում են
հոդվածներ և թեզիսներ, որոնց քանակը տարեցտարի ավելանում է, այդ ցանկերը ներկայացված
են մասնաճյուղի ամենամյա հաշվետվություններում:
7. ԵՊՀ-ն հրատարակում է տարեկան հաշվետվություն, որտեղ առանձին բաժին կա
Իջևանի մասնաճյուղի մասին:
8. Տարբեր ստորաբաժանումներ ներկայացնում են տարեկան հաշվետվություններ, իսկ
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տնօրենի հաշվետվությունը հրապարակվում է /Քաղվածք ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի տարեկան
հաշվետվությունից/
9. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մասին տեղեկատվություն և նկարագրություններ են
տպագրվում
“ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ”, “YEREVAN STAT UNIVERSITY”,
“ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ”, “IJEVAN” տեղեկագրքերի մեջ, “Սփյուռ” տեղեկատվական կենտրոնի
հրատարակած “Հայաստանի դեղին էջեր” ժողովածուում և նրանց ինտերնետ-կայքում:
10. Մասնաճյուղի Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական
կազմի և ուսանողների, նրանց ստեղծագործությունների մասին տեղեկություններ են
տպագրվում
Իջևանի
արհեստագործությունը
ներկայացնող
տեղեկատուներում
և
բուկլետնեերում, http:///www.ascp.am/docs/tic/ ինտերնետ-կայքում: Շուտով Ավստրիայում լույս
կտեսնի “Felszeichnungen in Armenien” տեղեկատուի հերթական համարը, որտեղ առանձին
բաժնով ներկայացվելու է Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գործունեությունը,
դասախոսների և ուսանողների ստեղծագործությունները: Մասնաճյուղում տարեկան 4-5 անգամ
կազմակերպվում են անհատական և խմբակային ցուցահանդեսներ, որոնց այցելում են քաղաքի
արվեստասեր հասարակությունը, պատվավոր հյուրեր, քաղաքական գործիչներ:
11. Գործում է մասնաճյուղի ինտերնետային կայքը /http://www.ijevan.ysu.am/, որը
մասնաճյուղի գործունեության լուսաբանման, թափանցիկության ապահովման ամենամատչելի
և ամենակարևոր միջոցներից մեկն է:
Հարկ է նշել, որ մասնաճյուղում անհրաժեշտ է ավելացնել կրթական ծրագրերի Tuning
մեթոդաբանության վերաբերյալ նոր մեխանիզմների և ընթացակարգերի վրա հիմնված
ձեռնարկների, մեթոդական ուղեցույցների հրատարակման հնարավորությունները, որոնք թույլ
կտան կրթական ծրագրերը դարձնել հանրության /ներքին և արտաքին շահակիցների/
քննարկման նյութ և պայմաններ կստեղծեն գործող կրթական ծրագրերի նորովի վերանայման և
բարելավման, մասնաճյուղում նոր մասնագիտությունների ստեղծման համար:
Չափանիշ 2-ի վերաբերյալ ներկայացնել SWOT վերլուծություն վերջին 3 տարվա համար:
Ուժեղ կողմեր (Strengths)
1. Մասնաճյուղի կառավարման մարմինները գործում են հստակ
ձևակերպված կանոնակարգերով և աշխատակարգերով
2. Վարչական աշխատակազմի փոքրաթիվությունը և
արդյունավետ տեղաբաշխումը
3. Մասնաճյուղի ՌԾ-ին համապատասխան միջնաժամկետ և
կարճաժամկետ պլան-ժամանակացույցերի առկայություն
4. Ներքին շահակիցների մասնակցությունը մասնաճյուղի
կառավարման գործընթացներին
5. Փորձառու և կայուն վարչական անձնակազմի առկայություն
6. Հասարակության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատուի
առկայությունը
7. Մինչհամալսարանական կրթության և մասնագիտական
կողմնորոշման բաժնի առկայությունը
8. Մասնաճյուղի կառավարման, գործունեության գնահատման և
որակի ապահովման գործընթացներում առկա ուսուցման
համակարգի ուսանողների, ՈՒԳԸ, ՈՒԽ ներգրավվածությունը:
9. Մասնաճյուղում ներքին համակարգչային ցանցի և
էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության առկայություն
10.Կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ուղղորդված
քաղաքականությունը
11.Որակի ապահովման քաղաքականության առկայությունը
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Հնարավորություններ
(Opportunities)
1. ԵՊՀ և այլ առաջատար
ՄՈՒՀ-երի հետ փորձի
փոխանակման
ակտիվացում
(բենչմարքինգ)
2. Որակի ապահովման
ազգային կենտրոնի հետ
համագործակցությունը
3. Արտաքին
շահակիցների հետ
հետադարձ կապը
4. Արտաքին
շահակիցների
մասնակցությունը
մասնաճյուղի
կառավարման
գործընթացներին

Թույլ կողմեր (Weaknesses)
1. Մասնաճյուղի գործունեությունը կանոնակարգող
փաստաթղթերի անկատարությունը
2. Վարչական ենթակառուցվածքների տարածքային
ռեսուրսներով ոչ բավարար ապահովվածությունը:
3. Կառավարման մարմինների հաշվետվությունների
վերլուծությունների և գնահատման մեխանիզմների
անկատարություն
4. Հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների
ներգրավվածության պակասը մասնաճյուղի կառավարման,
գործունեության գնահատման և որակի ապահովման
գործընթացներում
5. Գործընթացների մշտադիտարկման քաղաքականության և
ընթացակարգերի հստակ մեխանիզմների բացակայություն
6. Որակի ապահովման նոր չափանիշների վերաբերյալ ոչ
լիարժեք տեղեկացվածությունը
7. Հետադարձ կապի ապահովման մեխանիզմների
անկատարություն
8. ԵՊՀ և այլ առաջատար ՄՈՒՀ-երի հետ փորձի փոխանակման
ցածր մակարդակ
9. Կառավարման ոչ արդյունավետ իրականցումը`
պայմանավորված ոչ բավարար ֆինասնական միջոցներով
10. Որոշ համակարգիչների ոչ արդիական լինելը
11. Ուսանողների հարցումների արդյունքների ոչ լիարժեք
արձագանքը

Վտանգներ (Threats)
1. Ֆինասնական
մուտքերի
անբավարարություն
2. Կրթության ոլորտում
օրենսդրական դաշտի
հաճախակի
փոփոխությունները
3. Նոր մասնաշենքի
կառուցման համար
լրացուցիչ ֆինանսական
միջոցների
բացակայություն
4. Ֆորս-մաժոր

Մասնաճյուղի արդյունավետ կառավարումը և վարչարարությունը ուսումնական,
հետազոտական և այլ գործընթացների արդյունավետ կազմակերպման նախապայմանն է, որի
ապահովման համար մասնաճյուղը նախատեսում է իրականացնել հետևյալ գործընթացները.
 մասնաճյուղի գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերի շարունակական
բարելավում,
 մասնաճյուղի գործունեությունը գնահատող չափորոշիչների վերանայումը և
համապատասխանեցումը ռազմավարական ծրագրից բխող պահանջներին,
 կառավարման և վարչարարության ոլորտում հաջողությունների հասած այլ ՄՈՒՀ-երի
փորձի ուսումնասիրությունը, դրանց կիրառումն ու վերլուծությունները /բենչմարքինգ/:

III. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄԿԾ-երը համապատասխանում են հաստատության առաքելությանը, կազմում են

հաստատության պլանավորման բաղկացուցիչ մաս և նպաստում են շարժունությանը և
միջազգայնացմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈւՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը համահունչ են
առաքելությանը, համապատասխանում են պետական կրթական չափորոշիչներին,
մանրամասն նկարագրված են` ըստ շնորհվող որակավորումների ակնկալվող
ուսումնառության արդյունքների:
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Մասնագիտության կրթական ծրագրի նկարագիրը (Հավելված 3.1.1)
Մասնագիտության կրթական ծրագրի համար առաջավոր փորձի
Հիմքեր
համեմատական վերլուծության (բենչմարքինգի) իրականացման
քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և կատարված աշխատանքի
հիմքերը
Վերլուծել ՄԿԾ-ում նշված ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների
համահունչությունը հաստատության առաքելության հետ և համադրելիությունը պետական
կրթական չափորոշիչների և Որակավորումների ազգային շրջանակի հետ:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր գործունեությունն իրականացնում է համաձայն 2011-15
թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի /ԵՊՀ ԻՄ զարգացման ռազմավարական ծրագիր
2011-15թթ./: ԵՊՀ ԻՄ-ն իր ռազմավարական ծրագրում հիմնավորում է մասնաճյուղի կողմից
առաջարկվող
և
իրականացվող
մասնագիտությունների
ցանկը`
նպաստելով
հանրապետության հյուսիս-արևելյան տարածաշրջանի տնտեսական, սոցիալական և
մշակութային կյանքի զարգացմանը /Հավելված 1.1/: Մասնաճյուղի գործունեության գերակա
նպատակներից
է
հայագիտության,
հումանիտար,
սոցիալ-տնտեսագիտական
գիտությունների ու մշակույթի զարգացումը տարածաշրջանում, մասնաճյուղում բարձրորակ
կրթության ապահովումը: Նա պլանավորում է կրթության բոլոր մակարդակներում և
աստիճաններում ուսումնառությունն իրականացնել բարձրորակ կադրերով, որոնք ունակ
լինեն կրթության մշտական բարեփոխման պայմաններում ակտիվ նորարական
գործունեության՝ պահպանելով կրթական բարձր չափանիշներ: Մասնաճյուղը վարում է
կրթության որակի ապահովման համապատասխան քաղաքականություն /ԵՊՀ ԻՄ
քաղաքականությունը կրթության որակի բնագավառում/ և իր ռազմավարության մեջ
առանձնահատուկ տեղ է հատկացնել ՄԿԾ-ների իրականացման խնդիրներին /ԵՊՀ ԻՄ
զարգացման ռազմավարական ծրագիր 2011-15թթ., Բաժին I.Բարձրորակ կրթություն, Խնդիր I
ա/: Նրա նպատակն է մասնաճյուղում կրթությունն իրականացնել իր առաքելությանը
համահունչ կրթական վերջնարդյունքներ ապահովող կրթական ծրագրերով:
Մասնաճյուղի 4 ֆակուլտետներում իրականացվում են 11 կրթական ծրագրեր, որոնցից
1-ը` մագիստրոսի /Հավելված 3.1/, և մի քանի մասնագիտությունների գծով մասնագետների
պատրաստման միակ բուհն է տարածաշրջանում:
Մասնաճյուղը 1994 թվից անցել է բակալավրի որակավորումով, իսկ 2012թ.-ից նաև
մագիստրոսի որակավորումով երկաստիճան կրթական համակարգին: Սկզբից մասնաճյուղը
չի ունեցել հստակ մշակված կրթական վերջնարդյունքներով կրթական ծրագրեր, ուղղակի
առաջնորդվել է մասնաճյուղում ընդհանուր մշակված տեսքի առարկայական ծրագրերով:
Համաձայն ԵՊՀ կրեդիտային համակարգով բակալավրի կրթական ծրագրերի կառուցվածքի և
բովանդակության
մեթոդական
փաստաթղթերի
մասնաճյուղում
2008թ.-ից
բակալավրիատում,
իսկ
2009թ.-ից`
հեռակա
ուսուցման
ձևում,
2012թ.-ից`
մագիստրատուրայում ներդրվել է կրեդիտային համակարգով ուսուցման համակարգը
/Կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ,
հաստատված ԳԽ-ի 30.05.2009թ. նիստում/, որը հնարավորություն է տալիս ուսանողների
ուսումնական բեռնվածությունն արտահայտել ECTS կրեդիտներով:
Մասնաճյուղում բոլոր մասնագիտությունների և հեռակա ուսուցման ձևի համար
առայժմ գործում են համապատասխան կրեդիտային համակարգով ուսումնառության
ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագրքեր, մինչև կրթության ժամանակակից պահանջներին,
եվրոպական չափանիշներին և Բոլոնիայի գործընթացի դրույթներին համապատասխան
կոմպետենցիաներով ձևակերպված մասնագիտական կրթական ծրագրերի ներդնումը, որի
գործընթացը մասնաճյուղում սկսվել է 2012-13 ուս. տարվանից և արտահայտված է
մասնաճյուղի ռազմավարական ծրագրում /ԵՊՀ ԻՄ զարգացման ռազմավարական ծրագիր
2011-15թթ., Բաժին I.Բարձրորակ կրթություն, Խնդիր I ա/::
ՄԿԾ-ների կազմման համար հիմք են հանդիսանում ԵՊՀ ԳԽ-ի կողմից 2010թ.
26

հաստատված մեթոդական ուղենիշները /ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական
ուղենիշներ/:
Բակալավրի կրթական ծրագիրն ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի համախումբ է
/Հավելված 3.2. Մասնագիտության կրթական ծրագրի կաղապարը/, որը ներառում է ծրագրի
կրթական վերջնարդյունքները և ուսումնական մոդուլների և կրթական վերջնարդյունքների
համապատասխանության քարտեզը /Հավելված 3.3/, ուսումնական պլանի քարտեզը և
առարկայական դասաբաշխման պլանը, ուսումնական մոդուլների/առարկայական
ծրագրերի
նկարագրիչները,
մասնագիտական
առարկաների
բովանդակային
և
ուսումնառության ուղեցույցը:
Մասնաճյուղի բոլոր մասնագիտությունների բակալավրի կրթական ծրագրերը
վերանայվում են, ապահովելով ամբողջ փաստաթղթային փաթեթը և նրանց բովանդակային
բոլոր պահանջներն ու չափանիշները: Մասնաճյուղն առայժմ չունի մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերի տեղեկագրքեր, նրանց ստեղծումն ընթացքի մեջ է:
Մասնաճյուղը ելնելով իր առաքելությունից և հաշվի առնելով տարածաշրջանում
կոնկրետ մասնագիտության պահանջարկը /ըստ գործատուների/ ԳԽ-ի 17.09.2012թ.-ի թիվ 4
նիստում քննարկել է ԵՊՀ ԻՄ առկա ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրով
մասնագիտությունների ցանկում փոփոխություն կատարելու մասին հարցը /Քաղվածք ԳԽ-ի
17.09.2012թ-ի թիվ 4 նիստից. “ԳԽ որոշումը մասնագիտությունների փոփոխության
վերաբերյալ”/ և որոշել “Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա” մասնագիտությունը
փոխարինել “Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա” մասնագիտությամբ, իսկ
“Բնապահպանություն և բնօգտագործում”-ը` “Էկոլոգիական քիմիա” մասնագիտությամբ, որի
իրականացման համար մասնաճյուղում ըստ ժամանակացույցի /Բակալավրի կրթական
ծրագրերի նոր չափորոշիչների պահանջներին համապատասխան
բովանդակային և
կառուցվածքային
փոփոխությունների
ընթացակարգ/ժամանակացույցը
(2012-2013
ուս.տարի)/ կատարվում է (նշված երկու նոր մասնագիտությունների համար) բակալավրի
կրթական ծրագրերի կազմման արտոնման և հաստատման գործընթաց
ԵՊՀ-ի
համապատասխան ընթացակարգերով: ՀՀ կառավարության 29.11.2012թ.-ի N1516-Ն որոշման
համաձայն այդ երկու մասնագիտություններն ընդգրկված են մասնաճյուղի 2013-14
ուս.տարվա առկա ուսուցման ընդունելության ցանկի մեջ /Հավելված 1.1/:
Մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետն ունի առանձնահատուկ
առաքելություն՝ տարածաշրջանային /և ոչ միայն/ ժողովրդական հին ու նոր արհեստները
զարգացնելու, դրանք արվեստի աստիճանին մոտեցնելու և կիրառելի դարձնելու
հրամայականը, որի թելադրանքով մասնաճյուղի ԳԽ-ի 25.01.2012թ.-ի թիվ 8 նիստում
քննարկվել է մասնաճյուղում “Կիրառական արվեստ” մասնագիտությամբ մագիստրատուրա
բացելու հարցը և որոշվել է այդ հարցին ընթացք տալ: ԳԿՆ-ի 16.03.2012թ.-ի 01/18.1/2609-12
հրամանով մասնաճյուղը “Կիրառական արվեստ” մասնագիտության գծով գործունեության
թույլտվութուն է ստացել, ապա մասնաճյուղի ԳԽ-ի 12.05.2012թ.-ի թիվ 2 նիստում
հաստատվել է այդ մասնագիտությամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգ
/ԵՊՀ ԻՄ-ի “Կիրառական արվեստ” մասնագիտությամբ մագիստրատուրայի 2012/2013
ուս.տարվա ընդունելության կանոնակարգ/:
Որակավորումների ազգային շրջանակի հետ մասնաճյուղի մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերի համադրելիությունը ներկայացված է “Կիրառական մաթեմատիկա և
ֆիզիկա” մասնագիտության կրթական ծրագրի օրինակով /Հավելված 3.4(1)/:
Վերլուծության մեջ ներկայացված են ընտրված մասնագիտության կրթական ծրագրով
բակալավրի կրթական մակարդակին համապատասխան անհրաժեշտ գիտելիքներ,
հմտություններ
և
կարողություններ
ձևավորող
կոմպետենցիաները:
Ըստ
այդ
կոմպետենցիաների ակնկալվող արդյունքները համահունչ են մասնաճյուղի առաքելությանը
և համադրելի են պետական կրթական չափորոշիչների և որակավորումների ազգային
շրջանակի հետ:
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Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով ՄՈՒՀ-ը
կատարել է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի առաջավոր փորձի համեմատական
վերլուծություն (բենչմարքինգ):
ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգն ինտեգրվել է կրթության եվրոպական
տարածքին, որի արդյունքներն ամրագրվել են Բոլանիայի հռչակագրով և մի շարք այլ
միջազգային նորմատիվ ակտերով: Այս գործընթացին ներգրավվել է նաև ԵՊՀ Իջևանի
մասնաճյուղը` իրականացնելով անհատական բենչմարքինգ հետևյալ հաստատությունների
և միջազգային կառույցների կրթական ծրագրերի հետ.
 ԵՊՀ (“Պատմություն”, “Հայոց լեզու և գրականություն”, “Ֆրանսերեն լեզու և
գրականություն”, “Անգլերեն լեզու և գրականություն”, “Կիրառական մաթեմատիկա և
ֆիզիկա”,“Սերվիս”),
 ՌԴ Ուրալի պետական համալասարան, Գավառի պետական համալսարան,
Հայաստանի
Պետական
Ագրարային
համալսարան/գյուղակադեմիա
(“Բնապահպանություն և բնօգտագործում”),
 գեղարվեստի ակադեմիա, Երևանի պետական մանկավարժական համալսարան, ՌԴ
պետական կրթական չափորոշիչներ, Մոսկվայի պետական մանկավարժական
համալսարան (“Կիրառական արվեստ”)
 ՌԴ պետական կրթական չափորոշիչներ (գրեթե բոլոր մասնագիիտությունների
համար)
 Մ.Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Սևաստոպոլի մասնաճյուղ,
Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարան (“Մանկավարժություն և
հոգեբանություն”),
 Մ.Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Վոլգոգրադի մասնաճյուղ, ՌԴ-ն
Տագանրոգ քաղաքի Հարավային Ֆեդերալ տեխնոլոգիական իստիտուտ, Տուրիզմի և
սերվիսի ռուսական պետական համալսարան, Երևանի Սլավոնական Համալսարան
(“Սերվիս”):
Հավելված 3.4(2)-ում ներկայացված է մասնաճյուղի “Մանկավարժություն և
հոգեբանություն” մասնագիտության կրթական ծրագրի համեմատական վերլուծությունն ըստ
ձևավորվող կոմպետենցիաների:
Մասնաճյուղում մասնագիտության կրթական ծրագրի համար առաջավոր փորձի
համեմատական վերլուծության (բենչմարքինգի) իրականացման ընթացակարգեր առայժմ
ամրագրված չեն, սակայն ունի առաջավոր փորձի ուսումնասիրման և համեմատական
վերլուծության քաղաքականություն: Հաշվի առնելով ներկայիս կրթական ոլորտում
իրականացվող
բարեփոխումները
և
նոր
մասնագիտությունների
ներդրման
անհրաժեշտությունը մասնաճյուղում, մասնավորապես “Ինֆորմատիկա և կիրառական
մաթեմատիկա” և “Էկոլոգիական քիմիա” մասնագիտությունների ներդրման համար,
“Կիրառական արվեստ” մասնագիտության մագիստրատուրայի համար իրականացվել է
ազգային հեղինակավոր բուհերի և ռուսաստանյան առաջատար բուհերի առաջավոր փորձի
համեմատական վերլուծություն` մասնագիտությունների հետագա կայացման ընթացքն
ապահովելու համար:
Նոր կրթական ծրագրերի ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներում էական դեր է
խաղում որակի հսկողությունը և ծրագրի կատարման մոնիթորինգը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈւՀ-ն ունի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության
ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության
մեթոդների ընտրության քաղաքականություն, որը նպաստում է ուսանողակենտրոն
ուսուցմանը:
Ուսումնառության արդյունքները և նրանց համապատասխան
դասավանդման և ուսումնառության մոտեցումները և մեթոդները
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(պատահական հիմունքներով ՈԱԱԿ-ի կողմից ընտրված 3 ՄԿԾ-ների
համար)
Հիմքեր
Դասավանդման և ուսումնառության մոտեցումների և մեթոդների
պարբերաբար արդիականացման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
Դասավանդման նյութերի և ռեսուրսների արդիականացման
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
Համապատասխան հիմքեր
Վերլուծել ՄԿԾ-ում նշված դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների
արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր որդեգրած ռազմավարական ծրագրում առաջնային տեղ է
հատկացնում բարձրորակ կրթությանը և հավատարիմ իր առաքելությանը և
տարածաշրջանում իր նպատակային գործունեությանը՝ իրականացնում է բարձրորակ
կրթություն ապահովելուն միտված համապատասխան գործընթացներ: Այդ նպատակի
իրականացման հիմքում ընկած է որակյալ մասնագիտական կրթական ծրագրերով
առաջնորդվելու գաղափարը և այդ գաղափարի լիարժեք իրականացումը: Բոլոր
մասնագիտությունների կրթական ծրագրերում անհրաժեշտ կոմպետենցիաների ձևավորման
համար /Հավելված 3.2.Մասնագիտության կրթական ծրագրի կաղապար/ հաշվի են առնվել
դասավանդման դասական մեթոդների փորձը, “ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման
մեթոդական ուղենիշներում” տրված դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների
ընտրության
մոտեցումները,
կրթական
բարեփոխումների
անհրաժեշտությամբ,
տեղեկատվական լայն միջոցների առկայությամբ և Բոլոնիայի կրթական ծրագրերի
պահանջներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության նոր մեթոդների
մշակման անհրաժեշտությունը: ՄԿԾ-ներում ընտրված են դասավանդման դասական ձևերից
դասախոսություններ,
գործնական
և
սեմինար
պարապմունքներ,
լաբորատոր
աշխատանքներ, որոնք գրեթե բոլորն իրենց մեջ ներառում են նյութի մատուցման
համակարգչային ներկայացումների մեխանիզմը, նաև ինքնուրույն աշխատանքների,
առաջադրանքների, ռեֆերատների, էսսեների միջոցով գիտելիքի ամրագրման մեխանիզմը,
պրակտիկաների, կուրսային աշխատանքների, գիտական զեկուցումների և խմբային
քննարկումների միջոցով ստեղծագործական մտքի զարգացման մեխանիզմը և այլն: Այդ
մեթոդները միտված են “ուսանողակենտրոն” կրթական մշակույթ ձևավորելուն: Այդ են
փաստում
Հավելված 3.6-ի Աղյուսակ 1-3-ում ներկայացված
մասնաճյուղի երեք
մասնագիտությունների` “Հայոց լեզու և գրականություն”, “Ֆրանսերեն լեզու և
գրականություն”, ”Տնտեսագիտություն”,
օրինակով կրթական նոր չափորոշիչներով
վերանայված կրթական ծրագրերում ըստ ուսումնական վերջնարդյունքների ընտրված
դասավանդման և ուսումնառության ամրագրված մեթոդները:
Ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքները ձևավորվում են կրթական ծրագրի
դասընթացների միջոցով, հետևաբար մասնաճյուղի բոլոր կրթական ծրագրերում ներառված է
դասընթացների և ձևավորվող վերջնարդյունքների համապատասխանության քարտեզ
/Հավելված 3.3/, ինչը մասնագիտական, ընդհանրական կոմպետենցիաների ձևավորման
ընթացքը ավելի պատկերավոր է ներկայացնում: Հավելված 3.6-ի Աղյուսակ 4-6-ում
ներկայացված են վերոնշյալ մասնագիտությունների համար նախատեսված մի քանի
դասընթացների և ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների համապատասխանության
քարտեզը:
Քանի որ ներկայումս մասնաճյուղը գտնվում է կրթական ծրագրերի վերանայման,
բարելավման և ընդհանուր բարեփոխումների շրջանում, ապա դասավանդման և
ուսումնառության մեթոդների, նյութերի և ռեսուրսների արդիականացման գործընթացը ևս
գտնվում է մշակման, քննման և վերլուծության փուլում` ՀՀ-ի և արդի եվրոպական
բարձրագույն կրթական համակարգին համապատասխան:
Մասնաճյուղում այնքան էլ շատ չեն կրթական ծրագրերի որակի գնահատման
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մեխանիզմները: Հիմնական մեխանիզմը, դա կիսամյակային քննական արդյունքների
ամփոփմամբ պայմանվորված կարծիքներն են` կոնկրետ դասընթացի շրջանակներում
դասավանդման և ուսումնառության մեթոդի արդյունավետության վերաբերյալ, նաև
դասախոսների և ուսանողների շրջանում իրականացված բանավոր հարցումները,
իրականացված փոխադարձ դասալսումները, կուրսային և ավարտական աշխատանքների
մակարդակի և ներկայացման որակի վերաբերյալ հանձնաժողովների կարծիքները, ինչպես
նաև մասնագիտությունների ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների
կարծիքները և առաջարկները, որոնք քննարկվում են համապատասխան ամբիոններում և
կատարվում անհրաժեշտ եզրակացություններ, ներբուհական առաջավոր փորձի
փոխանակման նպատակով դասախոսների ֆոկուս խմբերում խնդրահարույց մեթոդների
քննարկումները և այլն:
Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների արդյունավետության գնահատման
մեխանիզմ է 2011թ.-ից ուսանողների կողմից մասնաճյուղում դասավանդման որակի և
արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական կիսամյակային հարցումները /ԵՊՀ ԻՄ-ում
դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցման
կանոնակարգ, հաստատված մասնաճյուղի ԳԽ 02.09.2010թ. թիվ 4 նիստում/, որն
իրականացվում է հատուկ մշակված հարցաթերթով /ԵՊՀ ԻՄ-ում դասավանդման որակի և
արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական գնահատման հարցաթերթ/, որոնց
արդյունքները ներկայացված են Չափանիշ 4-ում: Հարկ է նշել, որ ընդհանուր առմամբ
ուսանողները բարձր են գնահատել դասախոսների դասավանդման և ուսուցման մեթոդների
արդյունավետությունը (միջին միավորը բարձր է 4-ից), սակայն պետք է նշել, որ կան
առանձին դեպքեր(երբ միավորը ցածր է 4-ից), ինչը մտահոգության տեղիք է տալիս: Երկու
դեպքում էլ խնդիր ունենք, պետք է կազմակերպել դասընթացներ դասավանդման և
ուսումնառության նոր մեթոդների ուսումնասիրման, ներկայացման և ներդրման համար: Այդ
գործընթացի քայլերից մեկն է 2011թ.-ից /ԵՊՀ ԻՄ ԳԽ-ի 06.05.2011թ. թիվ 2 նիստում/
մասնաճյուղում “Կրեդիտային համակարգով դասախոսների որակավորման բարձրացման
կրթագիտական
ծրագրի”
շրջանակներում
իրականացվող
վերապատրաստման
համապատասխան դասընթացների կազմակերպումը:
Դասավանդման և ուսունառության մեթոդների արդյունավետության գնահատման
մեխանիզմ է նաև մասնաճյուղում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ
շրջանավարտների շրջանում ամենամյա անցկացվող հարցումները (2011թ.-ից) /ԵՊՀ ԻՄ
ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ շրջանավարտների հարցման
կանոնակարգ, հաստատված մասնաճյուղի 02.09.2010թ. ԳԽ թիվ 4 նիստում/, որն անց է
կացվում մշակված, հաստատված հարցաթերթի միջոցով /ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում
ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման հարցաթերթ/,
հարցման մշակված արդյունքները նարկայացված են Հավելված 3.7(1.ա)-ում: Այդ
արդյունքները փաստում են, որ մասնաճյուղի շրջանավարտներն ընդհանուր առմամբ
բավարարված են մասնաճյուղում ուսումնառության իրենց արդյունքներից, սակայն նույն այդ
արդյունքները վկայում են, որ մասնաճյուղը բավականին խնդիրներ ունի դասավանդման և
ուսումնառության մեթոդների, ուսուցման գործընթացի հետ կապված: Հետևաբար,
անհրաժեշտ է այդ գործընթացները կանոնակարգող մեխանիզմների կատարելագործում,
ինչը ընթացքի մեջ է, մասնավորապես կրթական ծրագրերի վերանայումը նոր կրթական
չափորոշիչներին համապատասխան, ուսանողակենտրոն մեթոդների ձևավորման և
իրականացման ուղղությամբ:
Արդյունավետության գնահատման մեկ այլ մեխանիզմ է արտաքին շահակիցների
կարծիքների վերաբերյալ հարցումները (2011թ.), և պրակտիկանտ ուսանողների և
շրջանավարտների մասին արտաքին շահակիցների կարծիքների վերաբերյալ հարցումները
(2013թ.փետրվար),
որոնց արդյունքները մշակվել և քննարկվել են ԿՈԱԳ բաժնում
/21.02.2013թ. արձ. թիվ 2/ և ամփոփված արդյունքները ներկայացված են Հավելված 3.7(2.ա)30

ում և Հավելված 3.7(3)-ում: Այդ արդյունքները վկայում են, որ մանկավարժական
պրակտիկայի ընթացքում մասնաճյուղի ուսանողները չեն կարողանում արդյունավետ
կիրառել դասավանդման ժամանակակից մեթոդներ, իսկ
գործատուների կարծիքների
ամփոփումը փաստում է, որ մեր շրջանավարտների մոտ ցածր են ստեղծագործական
ունակությունները, խոսքի մշակույթը:
ԿՈԱԳ բաժնում կատարվում է հարցումների արդյունքում հավաքված կարծիքների,
դիտողությունների և առաջարկների վերլուծություն, պարզաբանվում են տվյալ ոլորտում
առկա թերությունները, առանձնացվում են արդյունավետ առաջարկները, որոնք պետք է հիմք
հանդիսանան վերհանված թերությունների պատճառները բացահայտելու և շտկելու համար,
կրթության որակի հետագա բարելավման, նոր ժամանակակից դասավանդման և
ուսումնառության արդյունավետ մեթոդների փնտրման և ներդրման համար:
ՄԿԾ-ների ներդնումից հետո դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների
արդյունավետության գնահատման և նոր առաջարկություններ ստանալու նպատակով ԿՈԱԳ
բաժինը պլանավորել է իրականացնել ուսանողական և դասախոսական հարցումներ, որի
հարցաշարը մշակման փուլում է:
Նախատեսվում է
ըստ մասնագիտությունների ֆակուլտետներում ստեղծել
դասախոսներից կազմված ֆոկուս խմբեր՝ համապատասխան կրթական ծրագրերի
ներդրվածության,
համապատասխանեցվածության
ուղղությամբ
կիսամյակային
ուսումնասիրությունների
վերլուծություններ և համապատասխան առաջարկներ
կատարելու համար:
Ըստ կրթական ծրագրերում ուսումնառության արդյունքների պահանջների
մասնաճյուղն իրականացնում է դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների
արդյունավետության բարձրացմանը և ուսանողների կրթական և հետազոտական ծրագրերի
կարիքներին համապատասխան նյութատեխնիկական և ուսումնական պայմանների
բարելավմանը միտված կառուցվածքային մի շարք գործառություններ, որոնք ներկայացված
են մասնաճյուղի զարգացման ռազմավարական ծրագրում /ԵՊՀ ԻՄ ռազմավարական
ծրագիրը 2011-2015թթ./ և նրա իրականացման ժամանակացույց պլանում /խնդիրներ I դ, I ե,
V ա, V բ, VI բ,/.
 արդիականացվում են ուսումնագիտական լաբորատորիաները,
 ստեղծվում
են
ժամանակակից
պահանջներին
համապատասխան
համակարգչային սրահներ,
 ստեղծվել է ինտերակտիվ լսարան, իր անհրաժեշտ էլեկտրոնային
սարքավորումներով /smart-գրատախտակ, պրոյեկտոր, համակարգիչ/,
 ստեղծվել է լեզվի ուսուցման մասնագիտացված լսարան-լաբորատորիա,
 ստեղծվել է լինգաֆոնային լսարան,
 ամբիոնները և համակարգչային լաբորատորիաներն ապահովվել են
ինտերնետային կապով, ներկայացումների(պրեզենտացիաների) կազմակերպման
անհրաժեշտ սարքավորումներով ,
 ստեղծվել է մասնաճյուղի միասնական կենտրոնական տեղեկատվական
համակարգ,
 գրադարանը
շարունակաբար
հարստացվում
է
մասնագիտական
գրականությամբ, համակարգիչներով, գործում է անվճար ինտերնետային կապ,
 աշխատում է մասնաճյուղի Web-կայքը:
Առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում է մասնաճյուղի գրադարանը
Գրադարանի ընթերցասրահը հագեցված է ժամանակակից էլեկտրոնային և տեղեկատվական
սարքավորումներով, որի արդյունքում գրադարանի ընթերցասրահը դարձնել է
բազմաֆունկցիոնալ. այնտեղ կազմակերպվում են շնորհանդեսներ, գիտաժողովներ,
ինտելեկտուալ խաղեր, ուսանողական միջոցառումներ: Գրադարանի գործունեությունն
ավելի ակտիվացնելու և ուսանողների ուսումնական և գիտական առօրյան հագեցնելու
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համար ակնհայտ է պետք է ավելի հագեցնել և ընդլայնել գրադարանի հնարավորությունները,
օրինակ
համագործակցելով այլ առաջատար համալսարանների ֆունդամենտալ
գրադարանների հետ, ավելացնել ավելի հզոր համակարգիչներով, ժամանակակից
գրականությամբ և այլն:
Վերլուծելով վերևում ներկայացված փաստերը կարող ենք նշել, որ մասնաճյուղն իր
ռազմավարությամբ իրականացնում է
դասավանդման նյութերի և
ռեսուրսների
արդիականացման քաղաքականություն և համապատասխան ընթացակարգերի շնորհիվ
կարևորում է մասնագիտական և համակարգչային լաբորատորիաների, գրադարանի,
ամբիոնների և այլ ենթակառույցների արդյունավետ և նպատակային օգտագործումը, որոնց
արդիականացման և լիարժեք օգտագործման համար հատկացվում են բավականին
նյութական ռեսուրսներ, սակայն հարկ է նշել, որ նրանց շարունակական բարելավման
համար անհրաժեշտ կլինեն նոր կոմունիկացիոն և ֆինանսական հնարավորություններ /ԵՊՀ
ԻՄ ՌԾ, խնդիր VI բ, խնդիր VIIIա/, առանձնապես անհրաժեշտություն կա համալրել
ֆիզիկայի,
քիմիայի
և
կենսաբանության
լաբորատորիաները
ժամանակակից
սարքավորումներով, դիտակտիկ նյութերով, քիմիկան նյութերով և այլն:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈւՀ-ն ունի ուսանողների գնահատման քաղաքականություն՝ ըստ
ուսումնառության արդյունքների, և ապահովում է ակադեմիական ազնվությունը:
Ուսանողների գնահատման քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը
Ուսումնառության արդյունքներին համապատասխան սահմանված
գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները
Ակադեմիական ազնվության քաղաքականությունը, ընթացակարգերը,
Հիմքեր
ինչպես նաև հիմքեր ապահովող փաստաթղթեր
Գնահատման մոտեցումների առաջավոր փորձի համեմատական
վերլուծությունը (առկայության դեպքում)
Ուսումնառողների գնահատման քաղաքանության վերանայման հիմքերը
և արդյունավետությունն ապահովող մեխանիզմները
Վերլուծել ՄԿԾ-ում նշված ուսանողների գնահատման և գրագողության դեմ պայքարի
նախատեսված մոտեցումների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 2009թ.-ից գործում է ստացած և ցուցաբերած գիտելիքների
ստուգման և գնահատաման հստակ քաղաքականություն, որն արտահայտված է կրեդիտային
համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգում /հաստատված ԳԽ
30.05.2009թ նիստում/, բակալավրի կրթական ծրագրով կուրսային աշխատանքի կատարման
և գնահատման կարգում /հաստատված ԳԽ 28.02.2012թ նիստում/, բակալավրի կրթական
ծրագրով ավարտական աշխատանքների գրախոսման կարգում /հաստատված ԳԽ
28.02.2012թ. նիստում/, ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման
կարգում /հաստատված ԳԽ 25.01.2012թ./, կրեդիտային համակարգով առկա և հեռակա
ուսուցմամբ բակալավրի պատրաստման կրթական ծրագրով ուսանողների գնահատման
կարգում /հաստատված ԳԽ 28.02.2012թ./: Մասնաճյուղում յուրաքանչյուր ուսումնական
տարվա համար բոլոր ֆակուլտետների և մինչհամալսարանական կրթության և հեռակա
ուսուցման բաժնի համար տպագրվում են ուսումնառության ուղեցույցներ և տեղեկագրքեր`
բակալավրի կրթական ծրագրով ուսումնառողների համար, իսկ Կիրառական արվեստի
ֆակուլտետում նաև մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսումնառողների համար
/“Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք
“Կիրառական արվեստ” ֆակուլտետի համար /:
Ըստ կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի`
ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը (կուրատորները) ֆակուլտետներում նոր
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ուսումնական տարվա առաջին տասնօրյակում` հիմնականում առաջին կուրս ընդունված
ուսանողների հետ, իրականացնում են խմբային և անհատական խորհրդատվություններ,
նրանց ծանոթացնելով այդ կարգին, իսկ բարձր կուրսերի ուսանողներին ներկայացնում են
գնհատման կարգում տեղի ունենցած փոփոխությունները՝ եթե այդպիսիք կան: Նրանց
տեղեկացված լինելն օգնում է քննաշրջանի ընթացքում գնահատման ժամանակ ապահովել
ազնվություն և թափանցիկություն:
Հավելված 3.6-ի Աղյուսակ 7-9-ում ներկայացված են կրթական վերջնարդյունքների
ձևավորմամբ վերանայված “Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա”, “Մանկավարժություն և
հոգեբանություն” , “Սերվիս” մասնագիտությունների կրթական ծրագրերում ներկայացված
ուսումնառության արդյունքները և համապատասխան գնահատման մեթոդները:
Ինչպես ներկայացված է մասնաճյուղի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության
կրթագրքերի 6-րդ բաժնում ուսանողի ամփոփիչ գնահատումը կատարվում է 20 բալանոց
համակարգով, գնահատման ձևավորման բաղադրիչներին հատկացված մասնաբաժիններին
համապատասխան: Ուսանողի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է ուսանողի
մասնակցության գնահատումով (դասընթացին հաճախումների հաշվառման արդյունքում),
կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների միջանկյալ ստուգման արդյունքում (միջանկյալ
քննություններ-թեստային, միջանկյալ ստուգումներ-գրավոր կամ բանավոր) և քննաշրջանի
եզրափակիչ գնահատման արդյունքում(բանավոր):
Ուսանողների գիտելիքների միջանկյալ (ընթացիկ երկու քննությունների) գնահատման
համար 2011/12 ուս. տարվանից ընտրվել է թեստային գնահատման (8-ական հարց,
յուրաքանչյուրը 0.5 միավոր) մեխանիզմը` նախկին առավելագույն 4 միավոր գնահատումով
կազմված գրավոր տարբերակների փոխարեն: Որոշումը կայացվել է
ԵՊՀ Իջևանի
մասնաճյուղի տնօրենության նիստում (արձ. թիվ 24, 12.12.2011թ.): Ընթացիկ քննությունների
անցկացման կարգում փոփոխություններ մտցնելը նպատակ ուներ ուսանողին զերծ պահել
դասախոսի սուբյեկտիվ մոտեցումից և ազատ դրսևորել իր գիտելիքները: Թեստային
համակարգում քննությունների արդյունքների ամփոփումը և այդ համակարգի վերաբերյալ
ուսանողների և դասախոսների բանավոր կարծիքները` արտահայտված ամբիոնների
նիստերում, բացահայտեցին այդ համակարգի մի շարք
բացասական կողմերը,
մասնավորապես` պատահական նշումով միավոր վաստակելու հնարավորությունը, ոչ
պատշաճ կազմված թեստերը և այլն: Դրա արդյունքում մասնաճյուղի տնօրենության նիստում
(արձ. թիվ 17, 10.09.2012թ.) որոշվեց քննությունների անցկացման նոր կարգ` գիտելիքների
թեստային գնահատում նոր սկզբունքով. այժմ թեստը պարունակում է երկու ենթահարցով 4
տարբեր թեմաներ, յուրաքանչյուր թեման 1 միավոր գնահատումով, այսինքն, ուսանողը
թեմայից վաստակում է 1 միավոր երկու ենթահարցերին միաժամանակյա ճիշտ պատասխան
նշելու դեպքում (պատասխանները նշվում են հատուկ ձևաթերթում): Այս մոտեցումը
ենթադրում է ուսանողից ակնկալել հերթական թեմայի լիարժեք իմացություն: Գրագողության
դեմ պայքարելու արդյունավետ մոտեցում է ըստ քննական դասընթացի ուսումնառողների
քանակին հավասար և ավելի իրարից տարբեր թեստերի օգտագործումը:
Եզրափակիչ բանավոր քննության համար հատկացված 10 միավորով սանդղակն օգնում
է դասախոսին ճիշտ կողմնորոշվել ուսանողի ցուցաբերած գիտելիքների գնահատման
ժամանակ, իսկ ուսանողին` վաստակել իր ցուցաբերած գիտելիքներին համապատասխան
միավոր:
Գնահատման այս համակարգի առավելություններն ու թերությունները վեր հանելու,
շտկելու, զարգացնելու, նաև գնահատման արդյունավետության բարձրացման ուղիներ
գտնելու համար մասնաճյուղում Կրթության որակի ապահովման և գնահատման (ԿՈԱԳ)
բաժնի որոշմամբ /21.02.20132. արձ. թիվ 2/ 2012/13 ուս. տարվա I կիսամյակի քննաշրջանից
հետո կատարվել է ուսումնասիրություն` հարցման միջոցով: Մասնաճյուղի 48 դասախոսների
և 94 ուսանողների շրջանում անց է կացվել հարցում ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների գիտելիքների
գնահատման գործող կարգի վերաբերյալ: Հարցման նպատակներից մեկն էր պարզել, արդյոք
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գործող համակարգը թույլ է տալիս նախ լիարժեք բացահայտել ուսանողի գիտելիքները, նաև
այն օբյեկտիվ գնահատել, և ինչը չի բացահայտվում գնահատման այս համակարգում:
Ուսանողների շրջանում նման հարցման նպատակն է, պարզել նաև ուսումնառողների
կարծիքը` գիտելիքների գնահատման ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ: Հարցման
արդյունքները ամփոփվել են ԿՈԱԳ բաժնում /23.04.2013թ. արձ. թիվ 4/, և ներկայացված են
դիգրամների տեսքով /Հավելված 3.8(ա-ը)/:
Հարցաթերթն իր մեջ պարունակել է նաև առաջարկությունների բաժին, ըստ որի եթե
հարցման մասնակիցները գտնում են, որ գնահատման գործող համակարգը պետք է
փոխարինել այլ համակարգով, ապա առաջարկվող տարբերակներից որը կնախընտրեին:
Համաձայն մշակված արդյունքների /Հավելված 3.8(թ)/ հարցմանը մասնակցած
դասախոսների 42%-ը, իսկ ուսանողների 28%-ը կողմնակից է գրավոր միջանկյալ
քննությունների և բանավոր եզրափակիչ քննության տարբերակին:
Ըստ հարցման արդյունքների ուսանողների 56%-ը, իսկ դասախոսների 79%-ը ընդունելի
են համարում գործող կարգը և գտնում են, որ գնահատման բազմաէտապ համակարգը
բարձրացնում է գնահատման օբյեկտիվությունը /Հավելված 3.8(գ,դ)/: Գործող կարգն
ակնհայտ
է
ունի
առավելություններ,
սակայն
հաշվի
առնելով
կատարված
առաջարկությունները հարկ է նշել, որ դրանք նպատակ ունեն հասնել գնահատման ավելի
օբյեկտիվ և արդյունավետ կարգի: Մասնավորապես, գնահատման նման կարգը
հնարավորություն չի տալիս ունենալ դասավանդման մեթոդներին համապատասխան
ձևաչափեր և ցուցիչներ, ըստ որի հնարավոր կլինի գնահատել ուսումնառության ընթացքում
ձեռք բերվող հմտություններն ու կարողությունները:
Հարցմանը մասնակցած ուսանողների 62%-ը գտնում է, որ իրեն հայտնի է քննական
առարկայից իր գնահատականի ձևավորման մեխանիզմը, իսկ դասախոսների 73%-ը
վսատահ է, որ ուսանողը գիտի, թե ինչպես է ձևավորվում իր քննական գնահատականը, ինչը
ասում է գնահատման ակադեմիական ազնվության ապահովման մասին /Հավելված 3.8(ե,զ)/,
սակայն հարկ է նշել, որ թեստային համակարգը մեծացնում է արտագրելու
հնարավորությունները, ինչի մասին վկայում են հարցման արդյունքները (դասախոսների՝
(44+42=66)%-ը, ուսանողների՝ (47+18=65)%-ը) /Հավելված 3.8(է,ը)/:
Ելնելով ուսանողների և դասախոսների հարցման արդյունքներից ԿՈԱԳ բաժնում
սկսված է այլ առաջատար բուհերի գնահատման կարգերի համեմատական վերլուծության
գործընթաց: Նոր կրթական չափորոշիչներին համապատասխան ուսանողի մոտ պետք է
ձևավորվեն որոշակի գիտելիքներ, ձեռք բերվեն գիտելիքների կիրառման որոշակի
հմտություններ և իրեն դրսևորելու կարողություններ, հետևաբար գնահատման համակարգը
պետք է բացահայտի ուսանողի վերջնարդյունքներն ըստ նշված 3 բաղադրամասերի: Բաժնի
մասնագետին հանձնարարվել է ուսումնասիրել ՀՀ-ի,
արտերկրի (մասնավորապես
Ռուսաստանի) առաջատար ՄՈւՀ-երի գնահատման համակարգերը, և անհրաժեշտության
դեպքում ներկայացնել առաջարկ գնահատման համակարգի բարելավման համար:
Մասնաճյուղում առկա է գնահատման արդյունքների գրանցման և մշակման
էլեկտրոնային ավտոմատացված բազա, որի միջոցով քննական և ստուգարքային
արդյունքներն ավտոմատը ներածվում են ուսանողների հաշվառման բազա հատուկ
մշակված ձևաթղթերի միջոցով:
Քննական արդյունքների հասանելիության և հրապարակայնության ապահովման
համար ֆակուլտետների տեղեկատվական ցուցատախտակների վրա քննաշրջանի
ընթացքում փակցվում են բոլոր խմբերի քննական արդյունքները:
Դա իրազեկում է
ուսանողներին նաև իրենց ընկերների ցուցաբերած արդյունքների մասին` ապահովելով
թափանցիկություն և անկողմնակալություն հետագա գործունեության համար: Բանավոր
քննությունների դեպքում` տեղում, իսկ գրավոր քննությունների դեպքում` արդյունքների
հրապարակումից հետո գնահատման արդյունքի հետ համաձայն չլինելու դեպքում ուսանողն
այն կարող է բողոքարկել: Մասնաճյուղում գործում է բանավոր և գրավոր քննության,
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ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքի բողոքարկման կարգ /ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում
քննությունների և ստուգարքների գնահատման և բողոքարկման վերաբերյալ կանոնակարգ/
հաստատված ԳԽ, 28.12.2009թ, նիստ 4, ԵՊՀ ԻՄ ուսանողների բողոքների քննարկման կարգ
/հաստատված ԳԽ, 28.02.2012թ., նիստ 1/: Ուսումնառողների գիտելիքների ստուգման և
գնահատման, բողոքարկման
ընթացակարգերը փակցվում են ֆակուլտետների
տեղեկատվական ցուցատախտակների վրա: Այդ ընթացակարգերը պարբերաբար
վերանայվում են, յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո քննարկվում և վեր են լուծվում
արդյունքները, ըստ որի ուսումնական տարվա ավարտին կատարվում են համապատասխան
փոփոխություններ: Կարգի ի ցույց դրված լինելը ուսանողին օգնում է ճիշտ ներկայացնել իր
բողոքը և լինել տեղեկացված ու պաշտպանված: Նշենք, որ մասնաճյուղում քննական
արդյունքների բողոքարկման 29 դեպքեր են գրանցվել 2009-2010 ուս. տարվանից մինչև այժմ,
որոնց մասին մասնաճյուղի ուսումնա-մեթոդական վարչության տեղեկատվական
ծառայությունն իրականացնում է բողոքարկումների ընթացակարգին համապատասխան
բոլոր անհրաժեշտ փաստերի ամրագրում:
Մասնաճյուղում 2012թ. հունիսին անցկացված “ԵՊՀ ԻՄ ստացած կրթությունից
շրջանավարտների
բավարարվածության
/ԵՊՀ
ԻՄ-ում
ստացած
կրթությունից
բավարարվածության վերաբերյալ շրջանավարտների հարցման կանոնակարգ, հաստատված
ԵՊՀ ԻՄ-ի ԳԽ-ի 02.09.2010թ. նիստում,
ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից
շրջանավարտների
բավարարվածության
գնահատման
հարցաթերթ/
գնահատման
հարցաշարն ընդգրկել է նաև մասնաճյուղում գիտելիքների գնահատման օբյեկտիվության
վերաբերյալ հարցեր, որոնց արդյունքները վկայում են, որ, ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջանավարտների
գրեթե 90%-ը բավարված է մասնաճյուղում իրենց գիտելիքների գնահատման
օբյեկտիվությունից /Հավելված 3.7(1.գ)/:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈւՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը բովանդակային
առումով համահունչ են նմանատիպ այլ ճանաչված մասնագիտությունների կրթական
ծրագրերին և նպաստում են ուսանողների ու դասավանդողների շարժունությանը,
միջազգայնացմանը:
Մասնագիտության կրթական ծրագրի տարանջատումը տեսական,
գործնական բաղադրիչների
Ուսումնառողի և շրջանավարտի կրթությունը շարունակելու և
կարիերայի զարգացման հնարավորությունները արտացոլող
Հիմքեր
համապատասխան փաստաթուղթը (առկայության դեպքում)
Հաստատության ներսում կամ տեղական ու միջազգային այլ
հաստատությունների տվյալ կամ այլ մասնագիտության կրթական
ծրագրերի հետ համահունչություն ստեղծելու քաղաքականություն:
Ուսանողների և դասավանդող անձնակազմի շարժունության
հնարավորությունները պարզաբանող հիմքեր:
Վերլուծել և հիմնավորել մասնագիտության կրթական ծրագրերի բովանդակային
հուսալիությունը, ՄՈՒՀ-ի և այլ հաստատութունների համապատասխան մասնագիտական
ծրագրերի հետ համադրելիությունը, ինչպես նաև այդ մոտեցումների արդյունավետությունը /
կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Ինչքանո՞վ է այն
նպաստում ուսումնառողների ու դասավանդողների շարժունությանը:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը մինչև 2010-11 ուս.տարին հիմնականում կիրառել է ԵՊՀ
համապատասխան մասնագիտությունների բակալավրի կրթական ծրագրերը: Այն
մասնագիտությունների համար, որոնց ծրագրերը չէին իրականացվում ԵՊՀ-ում
/Կիրառական արվեստ, Բնապահպանություն և բնօգտագործում/ մշակվել և կիրառվել են
սեփական կրթական ծրագրեր` որպես հիմք ընդունելով ՀՀ, ՌԴ
նմանատիպ ծրագրեր
իրականացնող ուսումնական հաստատությունների փորձը:
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2011-12 ուս.տարվանից ԵՊՀ–ի հետ համատեղ Բոլոնիայի գործընթացի դրույթներին
համապատասխան մասնաճյուղն աշխատանքներ է տանում կոմպետենցիաների
ձևավորմանն ուղղված նոր կրթական ծրագրերի մշակման, առկա բակալավրի կրթական
ծրագրերի վերանայման ուղղությամբ, ինչը ներկայացված է ԵՊՀ ԻՄ 2011-15թթ. զարգացման
ռազմավարական ծրագրի իրականացման ժամանակացույց պլանում /ԵՊՀ Իջևանի
մասնաճյուղի 2011-15 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրականացման
ժամանակացույց պլան, Խնդիրներ 1ա,1գ/:
Մասնաճյուղում բակալավրի կրթական ծրագրերի վերանայման գործընթացն սկսված է
և ընթանում է ժամանակացույց-պլանի ժամկետներին համապատասխան:
Մասնաճյուղի
վերանայված
մասնագիտական
կրթական
ծրագրերն
իրենց
կառուցվածքով, բովանդակությամբ, ըստ կրթամասերում կրեդիտների բաշխվածության
համադրելի են Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրի այլ առաջատար բուհերի
մասնագիտական կրթական
ծրագրերին:
Մասնաճյուղն
իրականացնում
է
այլ
մասնագիտական
կրթական
ծրագրերի
հետ
համահունչություն
ստեղծելու
քաղաքականություն: Այդ են փաստում ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնք
կատարվել են ԿՈԱԳ բաժնի կողմից: Ոսումնասիրվել են առաջին հերթին ԵՊՀ-ի, նաև մի
քանի այլ բուհերի, մասնավորապես ՀՊՄՀ-ի, Մոսկվայի պետական մանկավարժական
համալսարանի(ՄՊՄՀ), Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի
Սևաստոպոլի և Վոլգոգրադի մասնաճյուղերի, Ռուսաստանի Դաշնության պետական
չափորոշիչների համապատասխան կրթական ծրագրերը, իրակացվել է համեմատական
վերլուծություն մասնաճյուղի և այդ բուհերի կրթական ծրագրերի միջև ըստ նրանց
կառուցվածքի /Հավելված 3.9(1)/ և կրթամասերի միջև կրեդիտների բաշխվածության
/Հավելված 3.9(2)/, ըստ առարկայացանկի /Հավելված 3.9(3)/, ըստ դասավանդման և
ուսումնառության մեթոդների, գնահատման մեթոդների /Հավելված 3.6(ա), Հավելված 3.6(գ)/:
Այս վերլուծությունների արդյունքները վկայում են մասնաճյուղի կրթական ծրագրերի
բովանդակային հուսալիության մասին, և քանի որ համադրելի են այլ առաջատար բուհերի
համապատասխան կրթական ծրագրերի հետ գրեթե բոլոր տեսանկյուններից, հետևաբար
վստահ կարելի է ասել, որ նրանք կապահովեն մեր ուսանողների, նաև դասախոսների` քանի
որ կրթական անհրաժեշտ մակարդակ ապահովող սուբյեկտներն են, շարժունությունը:
Միջազգային համատեղ կրթական ծրագրեր դեռևս չունենալու պատճառով
մասնաճյուղը չունի ուսանողների և դասախոսների փոխանակումն ու շարժունությունն
ապահովելու անմիջական համաձայնագրեր այլ ուսումնական հաստատությունների հետ:
Մասնաճյուղի ներսում և Հանրապետության տարածքում շարժունությունը կարգավորվում է
կրթության մասին օրենքով, միջբուհական շարժունությունը կարգավորող կարգով
/Բարձրագույն ուսումնական հաստատություննրում սովորողների
ակադեմիական
շարժունության կարգ, ՀՀ կառավարության 25.08.2011թ. N1240-Ն որոշմամբ, ԵՊՀ Իջևանի
մասնաճյուղում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգ, ԳԽ–ի 25.01.2012թ.
նիստի որոշմամբ/, բուհերի կանոնադրություններով, ՀՀ այլ օրենքներով օրենսդրական
ակտերով /Հավելված 4.1.բ/:
Առաջնորդվելով ԵՊՀ-ի ուսումնառության նույն ծրագրերով, մասնաճյուղը կարող է
օգտագործել մայր բուհի հնարավորությունները` արտասահմանյան հաստատությունների
հետ համագործակցելու համար, սակայն առայժմ դա տեղի չի ունենում: Հետևաբար,
մասնաճյուղը բավականին խնդիրներ ունի այս ուղղությամբ, և անհրաժեշտ է ակտիվացնել
գործունեությունն այս ասպարեզում:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ներդրված ուսումնառության կրեդիտային ECTS
համակարգը /Կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ,
ԳԽ-ի 30.05.2009թ. նիստի որոշմամբ/ և համաեվրոպական ձևաչափի դիպլոմի հավելվածը
ամբողջությամբ համատեղելի է կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական
համակարգի հետ, որը և կապահովի նաև մեր ուսանողների շարժունակությունը միջազգային
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կրթական համաձայնագրերի առկայության դեպքում, նաև հիմք կհանդիսանա փորձի
փոխանակման
նպատակով
տարբեր
բուհերի
միջև
փոոխհամագործակցության,
ուսանողների փոխադարձ
ուսումնառության համար: Այդ նպատակով մասնաճյուղում
ընթանում է եվրոպական չափանիշներին համապատասխան ուսանողակենտրոն
ուսումնառություն ապահովող (հստակ սահմանված կրթական վերջնարդյունքներով)
մասնագիտական
կրթական ծրագրերի ստեղծման (վերանայման) գործընթացը: Այդ
կրթական ծրագրերը ուսումնառողին հնարավորություն կտան իր վաստակած կրեդիտներով
և ստացած ընթացիկ ուսումնառությամբ ուսումը շարունակել այլ կրթական ծրագրերով`
մասնաճյուղում, կամ ազգային և միջազգային այլ բուհերում`բակալավրիատի մակարդակով
մասնագիտական հարակից ոլորտներում, իսկ մագիստրատուրայում` ազատ, առանց
նախապայմանների:
Մասնագիտության կրթական ծրագրերի տարանջատումը տեսական, գործնական և այլ
բաղադրիչների
իրականացվում
է
առարկայական
ծրագրերի
պլանավորմանը
համապատասխան` նրանց համար հստակ նախատեսված ժամաքանակով, որը
համապատասխանում է «Բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության պետական
ընդհանուր չափորոշիչները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավորության որոշմանը
/Բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր չափորոշիչները
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավորության որոշում, 16 հունվարի 2001 թ/: Յուրաքանչյուր
առարկայի դասավանդումն իրականացվում է ըստ համապատասխան մասնագիտության
կրթական ծրագրի ուսումնական մոդուլների նկարագրիչների նախապես պլանավորված
ժամանակացույցով, և իր մեջ ներառում է տեսական գիտելիքների ձեռքբերման և գործնական
հմտությունների և կարողությունների ամրագրման մասեր /Հավելված 3.5. Ուսումնական
դասընթացի կաղապարը/:
Կրթության որակի շարունակական բարելավման համար մասնաճյուղը կարևորում է
տեղական ու արտերկրի, մասնավորապես Եվրոպայի, առաջատար բուհերի առաջավոր
փորձը, նրանց նվաճումները գիտության և մանկավարժության ասպարեզում, կրթության և
ուսումնառողների նկատմամբ նրանց համակարգային վերաբերմունքը և այլն: Նշված
արժեքների և որակների ձեռք բերման համար անհրաժեշտ է վարել նպատակային
քաղաքականություն և իրականացնել համապատասխան գործընթացներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ
ե.
ՄՈւՀ-ում առկա է մասնագիտության կրթական ծրագրերի
մշտադիտարկման, արդյունավետության գնահատման, բարելավման քաղաքականություն:
Շահակիցների կարիքները հաշվի առնող ուսումնառության ակնկալվող
արդյունքների վերանայման հաստատված քաղաքականությունը
(առկայության դեպքում)
Արտաքին և ներքին շահակիցների կարիքների ուսումնասիրության
մեթոդները
Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պարբերաբար գնահատման
քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և մեխանիզմները (կցել կամ
Հիմքեր
հղում կատարել համապատասխան կանոնակարգին)
Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և
վերանայման ընթացակարգը (կցել կամ հղում կատարել
համապատասխան փաստաթղթին)
Գործընթացների անաչառությունն երաշխավորող մեխանիզմները (հղում
կատարել կամ կցել կանոնակարգը)
Վերլուծել ՄԿԾ-ի մշտադիտարկման, գնահատման և վերանայման մեխանիզմները և դրանց
արդյունավետությունը:
ԵՊՀ ԻՄ-ն հավատարիմ մնալով իր առաքելությանը, համահունչ պետական կրթական
քաղաքականությանը,
հավատարիմ մայր բուհի կրթական քաղաքականությանը և
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առաջնորդվելով կրթության որակի բարձրացման և բարելավման արդի պահանջներով
վարում է ընտրված մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի գնահատման, վերանայման
հստակ քաղաքականություն:
Մինչև 2010-11 ուս.տարին մասնաճյուղը հիմնականում կիրառել է ԵՊՀ
համապատասխան մասնագիտությունների բակալավրի կրթական ծրագրերը: Այն
մասնագիտությունների համար, որոնց ծրագրերը չէին իրականացվում ԵՊՀ-ում
/Կիրառական արվեստ, Բնապահպանություն և բնօգտագործում/ մշակվել և կիրառվել են
սեփական կրթական ծրագրեր` որպես հիմք ընդունելով ՀՀ, ՌԴ
նմանատիպ ծրագրեր
իրականացնող ուսումնական հաստատությունների փորձը:
Մասնաճյուղում մասնագիտական կրթական ծրագրերի նկարագրիչները /նախկինում
առարկայական ծրագրերը/ դասախոսների կողմից վերանայվել և հաստատվել են
համապատասխան ֆակուլտետների խորհուրդների կողմից յուրաքանչյուր նոր ուսումնական
տարվա սկզբից, հետևաբար այդ ծրագրերի բովանդակության, արդյունավետության
գնահատման, վերանայման հարցերով զբաղվել է համապատասխան մասնագիտական
ամբիոնը
ուսումնա-մեթոդական
վարչության
հսկողությամբ,
որն
ստուգել
և
համապատասխան առաջարկներ է ներկայացրել ամբիոններին` անհրաժեշտության
դեպքում կոնկրետ ծրագրերի վերանայման համար: Ըստ ամբիոններում անցկացված
դասախոսների բանավոր հարցումների արդյունքների կարելի է նշել, որ ծրագրերը
դասախոսների կողմից վերանայվել են նախորդ ուս. տարվա կրթական վերջնարդյունքների
ձևավորման ժամանակ դասընթացի շրջանակներում ուսանողների հաջողությունների և
ձախողումների, ուսանողների կողմից կատարված
առաջարկների, փոխադարձ
դասալսումների շնորհիվ փորձի փոխանակման արդյունքում նոր մեթոդների ձեռք բերման,
ՀՀ կրթական համակարգի փոփոխությունների և բարեփոխումների պահանջների, կրթության
ասպարեզում
մասնաճյուղի
ռազմավարության
պահանջների
փոփոխությունների,
աշխատաշուկայի պահանջների փոփոխությունը, արտերկրի առաջատար բուհերի
համապատասխան առարկայական ծրագրերի, գիտության ժամանակակից նվաճումների և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հիման վրա:
Մասնաճյուղում գործում են կրթական ծրագրերի արդյունավետության գնահատման մի
շարք մեխանիզմներ:
Այդ մեխանիզմներից է ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության
վերաբերյալ հարցումները /ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ստացած կրթությունից
շրջանավարտների
բավարարվածության
վերաբերյալ
ուսանողական
հարցման
կանոնակարգ/, որը հաստատվել է ԵՊՀ ԻՄ ԳԽ-ի 02.09. 2010թ. թիվ 4 նիստում:
Մասնաճյուղում այդ հարցումներն իրականացվում են 2010-2011ուս. տարվանից և որին
յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա
ավարտին մասնակցում են շուրջ 200
շրջանավարտներ` ըստ մշակված համապատասխան հարցաթերթի: Այդ հարցաթերթը
պարունակում
է
նաև
կրթական
ծրագրերի
բովանդակությունից,
ուսուցման
մեթոդաբանությունից և ուսումնական գործընթացի կազմակերպումից շրջանավարտների
բավարարվածության վերաբերյալ
հարցեր: Հարցման արդյունքները ամփոփվում են
/Հավելված 3.7(1ա)/, վերլուծվում և ներկայացվում են ԳԽ-ում քննարկման:
Իրականացվում են դասընթացների դասավանդման որակի և արդյունավետության
գնահատման
ուսանողական
հարցումներ
/ԵՊՀ
ԻՄ
ուսանողների
կողմից
պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական և մանկավարժական որակների
վերաբերյալ հարցման կանոնակարգ,/ որը հաստատվել է ԵՊՀ ԻՄ ԳԽ-ի 28.12.2009թ.
նիստում: Մասնաճյուղում այդ հարցումներն իրականացվում են 2010-2011ուս. տարվանից
յուրաքանչյուր քննաշրջանի ավարտից հետո`
ըստ ԵՊՀ-ի կողմից մշակված
համապատասխան
հարցաթերթիկի
/ԵՊՀ
ԻՄ
ուսանողների
կողմից
պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական և մանկավարժական որակների
վերաբերյալ գնահատման հարցաթերթ/: Արդյունքները ներկայացված են մասնաճյուղի
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գնահատման առանցքային ցուցանիշներում /ԳԱՑ. Ցուցանիշ 2.15/ և մեկնաբանված են
Չափորոշիչ 5.գ-ում:
Կրթական ծրագրերի որակի բարելավման նպատակով իրականացվել են նաև
հարցումներ արտաքին շահակիցների շրջանում` որպես գործատուներ, մասնաճյուղի
շրջանավարտների մասնագիտական որակներից բավարավածության ուսումնասիրման
նպատակով: Հարցումները անց են կացվել 2011թ.-ին համապատասխան հարցաթերթիկով,
որի արդյունքներն ամփոփվել և քննարկվել են ԿՈԱԳ բաժնի նիստում /21.02.2013թ. արձ. թիվ
2/: Հարցման քանակական և որակական արդյունքները ներկայացված են դիագրամների
տեսքով Հավելված 3.7(2)-ում: Այդ արդյունքների վերլուծությունը բացահայտում է
տարածաշրջանում մասնաճյուղի բարձր վարկանիշը և պահանջվածությունը, որի վառ
օրինակն է աշխատաշուկայում մասնաճյուղի շրջանավարտների բարձր հեղինակությունը և
մրցունակությունը, աշխատավայրերում նրանց մասնագիտական պատրաստվածության և
գիտելիքների դրսևորումը և այլն: Պետք է նշել, որ հարցումների արդյունքները բացահայտում
են նաև մեր շրջանավարտների ցածր մասնագիտական կարողությունները և պրակտիկ
ունակությունների ցածր մակարդակը: Այդ խնդիրներն ուսումնասիրվում են, փնտրվում
կրթության որակի ապահովման համապատասխան մեխանիզմներ, մշակվում են արտաքին
շահակիցների հետ հետադարձ կապի ընթացակարգեր:
Կրթական ծրագրերի արդյունավետության գնահատման նպատակով անց են կացվել
հարցումներ արտաքին շահակիցների /դպրոցների մանակավարժների/ շրջանում, որպես
գործատուներ` մասնաճյուղի ուսանողների մանկավարժական պրակտիկայի որակից,
ուսանողների դրսևորած գիտելիքներից, կիրառած մեթոդներից բավարարվածության
ուսումնասիրման նպատակով: Հարցումներն անց են կացվել
2013թ.-ի փետրվարին
համապատասխան հարցաթերթիկով, որի արդյունքներն ամփոփվել և քննարկվել են ԿՈԱԳ
բաժնի նիստում /21.02.2013թ. արձ. թիվ 2/: Հարցման քանակական և որակական
արդյունքները ներկայացված են դիագրամների տեսքով /Հավելված 3.7(3)/: Այդ արդյունքների
վերլուծությունը նորից բացահայտում է, որ մեր ուսանողները ունեն տեսական բարձր
գիտելիքներ, սակայն չեն տիրապետում դասավանդման ժամանակակից մեթոդների, չունեն
պրակտիկ հմտություններ:

Նկարագրել վերջին 5 տարիների ընթացքում մասնագիտության կրթական ծրագրի
վերանայման շրջանակներում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները և դրանց
հիման վրա իրականացրած բարելավումները:
2011-12 ուս.տարվանից ԵՊՀ–ի հետ համատեղ Բոլոնիայի գործընթացի դրույթներին
համապատասխան մասնաճյուղն աշխատանքներ է տանում կոմպետենցիաների
ձևավորմանն ուղղված նոր կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման ուղղությամբ, հիմք
ընդունելով ԵՊՀ-ի կողմից մշակած համապատասխան մեթոդական ուղենիշները /ԵՊՀ
կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշներ/: Մասնաճյուղի կրթական ծրագրերի
հաստատումն իրականացվելու է ԵՊՀ համապատասխան կարգով /ԵՊՀ կրթական ծրագրերի
հաստատման կարգ/ և նրա հաստատած ընթացակարգերով: Իսկ կրթկան ծրագրերի որակի
ապահովման, մշտադիտարկման և հետագա բարելավման նպատակով մասնաճյուղը ԵՊՀ-ի
օրինակով մշակել է առկա բակալավրի կրթական ծրագրերի նոր պահանջներին
համապատասխան
վերանայման
և
մշտադիտարկման
կարգ
/ԵՊՀ
ԻՄ
մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի /մշտադիտարկման/ և
պարբերական վերանայման կարգ /հաստատված ԵՊՀ ԻՄ ԳԽ նիստում, 12.05.12թ., արձ. թիվ
2/, ինչն իր ներկայացումն է գտել ԵՊՀ ԻՄ 2011-15 զարգացման ռազմավարական ծրագրի
իրականացման ժամանակացույց պլանում /ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2011-15 թթ.
զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրականացման ժամանակացույց պլան, Խնդիրներ
1ա,1գ/:
Կրթական ծրագրերի վերանայման համար որպես հիմք ընդունվել է Tuning նախագծի
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մեթոդոլոգիան: Մասնաճյուղում 2012-13 ուս.տարվա 1-ին կիսամյակի սկզբից վերանայվում
են գործող մասնագիտությունների բակալավրի կրթական ծրագրերը որակավորումների
ազգային շրջանակում սահմանված կոմպետենցիաների տերմիններով: Համաձայն
մասնաճյուղի կրթության որակի ապահովման և գնահատման բաժնի կողմից մշակված և
հաստատված /08.09.2012թ. արձ. թիվ 7/ կրթական ծրագրերի վերանայման պլանժամանակացույցի
մասնաճյուղի
բոլոր
ֆակուլտետներում
ստեղծվել
են
պրոֆեսորադասախոսական
համապատասխան աշխատանքային խմբեր,
որոնք
աշխատում են ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի խորհրդականի,
ֆակուլտետների դեկանների, կրթության որակի ապահովման և գնահատման բաժնի
մասնագետների, ուսումնամեթոդական վարչության ներկայացուցիչների հետ: Խմբերն
ուսումնասիրել են այլ առաջատար բուհերի (առավելապես ԵՊՀ-ի) և Tuning նախագծի
առաջավոր փորձը, կատարել են
համեմատական վերլուծություն, և ըստ շնորհվող
որակավորումների ակնկալվող ուսումնառության արդյունքների, կրթական չափորոշիչների,
որակավորման ազգային շրջանակի կազմել են համապատասխան կրթական ծրագրեր:
Նոր կրթական ծրագրերի նորարարական մոտեցումը պահանջում է բակալավրի /նաև
մագիստրոսի/ կրթական ծրագրերի հնարավորինս համապատասխանեցում միջազգային
ճանաչված ծրագրերի պահանջներին, հետևաբար բոլոր այս գործընթացները միտված են
արդյունավետ կրթական ծրագրեր ունենալուն: Մասնաճյուղում կրթական ծրագրերի
հաստատման, մշտադիտարկման ընթացակարգերը նոր են, հետևաբար ծրագրերի
արդյունավետության գնահատման, որակի ապահովման գործընթացների իրականացման
մեխանիզմները նոր են մշակվում: Որակի արդյունավետության ապահովման համար
մասնաճյուղում ստեղծվել է Կրթության որակի ապահովման և գնահատման բաժին և որակի
ապահովման և վերահսկման հանձնաժողով /ԵՊՀ ԻՄ որակի ապահովման և վերահսկման
հանձնաժողովի կանոնակարգ, ԳԽ-ի 28.12.2009թ. 4-րդ նիստում/, իսկ ստորաբաժանումներին
կցվել են լիազոր ներկայացուցիչներ /Կառուցվածքային ստորաբաժանումներում որակի
ապահովման և վերահսկման հանձնաժողովի լիազոր ներկայացուցչի գործունեության
կանոնակարգ, ԳԽ-ի 28.12.2009թ. 4-րդ նիստում/, որոնց նպատակն է ապահովել անհրաժեշտ
գործընթացները և նրանց իրականացումը:
Չափանիշ 3-ի վերաբերյալ ներկայացնել SWOT վերլուծություն վերջին 5 տարիների համար :

Հնարավորություններ
(Opportunities)

Ուժեղ կողմեր (Strengths)
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1. ՄԿԾ-ների համապատասխանությունը մասնաճյուղի
առաքելությանը և մշտադիտարկման, վերանայման
գործընթացների կանոնակարգի և պլան –ժամանակացույցի
առկայությունը:
2. Վերանայված ՄԿԾ-ների համադրելիութունը
որակավորումների ազգային շրջանակի հետ և կառուցվածքային
ու բովանդակային համապատասխանությունը ԵՊՀ ՄԿԾ-ների
մեթոդական ուղենիշներին:
3. Բոլոր մասնագիտությունների համար “Կրեդիտային
համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների
տեղեկագիրք”-երի առկայությունը և համապատասխանությունն
ակնկալվող որակավորումներին:
4. Ուսանողների ուսումնական բեռնվածության արտահայտումը
ECST կրեդիտներով:
5. Դասավանդման նյութերի և ռեսուրսների արդիականացման
քաղաքականությունը:
6. Կրթական ծրագրերի` ակնկալվող վերջնարդյունքների
բավարար մակարդակը կրթական հաջորդ աստիճանի
ուսուցման համար:
7. ՄԿԾ-ների պահանջներին համապատասխան
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի
առկայությունը
Թույլ կողմեր (Weaknesses)
1. ՄԿԾ-ների համար բենչմարքինգի իրականացման հստակ
ընթացակարգերի բացակայություն
2. Դասավանդման և ուսումնառության նոր մեթոդների կիրառման
ցածր մակարդակ
3. Գնահատման համակարգում ուսանողների հմտությունների և
կարողությունների գնահատման մեթոդների անկատարություն:
4. Առաջատար ՄՈՒՀ-երի հետ ուսանողների և դասավանդողների
փոխանակման պայմանագրերի բացակայություն:
5. Դասավանդողների իրազեկվածության ցածր մակարդակը
կրթական ծրագրերի մշակման գործընթացում:
6. Գրագողության դեմ պայքարի արդյունավետ մեթոդների,
ակադեմիական ազնվության բավարար մակարդակի
ապահովման մեխանիզմների բացակայություն:
7. ՄԿԾ-ների մշակման և վերանայման գործընթացներում
արտաքին շահակիցների թույլ ներգրավվածությունը:
8. ՄԿԾ-ների արդյունավետության գնահատման մեխանիզմների
բացակայությունը
9. ՄԿԾ-ներում կամընտրական դասընթացների չափաբաժնի
անբավարարություն, պրակտիկաների պլանավորման ցածր
մակարդակ և կրեդիտների քիչ հատկացում
10.
ՄԿԾ-ների արդյունավետ իրականացման համար
անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայի ոչ լիարժեք
համապատասխանությունը ժամանակակից պահանջներին
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1. Առաջատար ՄՈՒՀերի հետ
համագործացություն
2. Արտաքին
շահակիցների
մասնակցությունը ՄԿԾների մշակման և
վերանայման
գործընթացներում:
3. ՄԿԾ-ների
հրապարկայնություն:

Վտանգներ (Threats)
1. Դիմորդների թվի
նվազումը:
2. Տարածաշրջանում
PR նյութերի
հրապարակման
սահմանափակ լինելը:
3. ՄԿԾ-ների
իրականացման և
բարելավման համար
անհրաժեշտ պետական
ֆինանսավորման թույլ
աջակցությունը:
4. Աշխատաշուկայում
պահանջարկի
փոփոխություններով
պայմանավորված
ՄԿԾ-ների
վերանայման արտաքին
շահակիցների թույլ
արձագանքը:

Ցանկացած ՄՈՒՀ-ի առաքելության իրականացման հիմնական նախապայմանը ՈԱՇ-ի
պահանջներին համապատասխան ՄԿԾ-ների առկայությունը, իրականացումը, գնահատումը
և բարելավումն է, որի համար մասնաճյուղը նախատեսում է.
 մշակել և ներդնել ՄԿԾ-ների արդյունավետության գնահատման հստակ
մեխանիզմներ,
 բարձրացնել ՄԿԾ-ներում
կամընտրական դասընթացների չափաբաժնի և
պրակտիկաների պլանավորման և իրականացման արդյունավետությունը,
 ՄԿԾ-ների
արդյունավետ
իրականացման
համար
անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական
բազան
համապատասխանեցնել
ժամանակակից
պահանջներին,
 մշակել և ներդրել դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների պարբերաբար
վերանայման քաղաքականությունը,
 բարելավել գնահատման համակարգում ուսանողների հմտությունների և
կարողությունների գնահատման մեթոդները,
 դասավանդողների համար
կազմակերպել կրթական ծրագրերի մշակման
գործընթացին վերաբերող վերապատրաստումներ,
 մշակել գրագողության դեմ պայքարի արդյունավետ մեթոդներ,
 համագործակցել առաջատար ՄՈՒՀ-երի հետ` ուսանողների և դասավանդողների
փոխանակման նպատակով,
 մշակել և ներդրել արտաքին և ներքին շահակիցների
կրթական
պահանջմունքների ուսումնասիրման արդյունավետ մեխանիզմներ,
 համակարգել հարցումների արդյունքների մշակումը:

IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ուսանողներին տրամադրում է համապատասխան աջակցություն`կրթական

միջավայրի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և
ընդունելության իրականացման հստակ մեխանիզմներ:

Հիմքեր

Ուսանողների հավաքագրման (մասնագիտական կողմնորոշման)
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը,
Ուսանողների ընդունելության անցկացման քաղաքականությունը և
ընթացակարգերը,
Ընդունելության արդարությունը և թափանցիկությունն ապահովող
ընթացակարգերը և հիմքերը,
Յուրաքանչյուր մասնագիտության կրթական ծրագրում ընդգրկված
ուսանողների թիվը`ըստՀավելված 1-ի
Ընդունելության արդյունավետությունն արտահայտող այլ հիմքեր և
վերլուծություններ վերջին 3 տարիների համար:
Բարելավմանն ուղղված ծրագրեր

Վերլուծել հաստատությունում գործող ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և
ընդունելության իրականացման մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Հավելված 4.1-ում
ներկայացված են ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողների թիվն`ըստ կրթական
ծրագրերի և ուսուցման ձևերի /ա/, ուսումնառողների շարժունությունը /բ /, շարունակական
կրթության վերաբերյալ /գ/, հեռացումների և վերականգնումների վերաբերյալ /դ/ տվյալները:
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Տարիներ շարունակ մասնաճյուղը, լինելով տարածաշրջանի միակ պետական բուհը,
դիմորդների հավաքագրման խնդիր չի ունեցել, որի պատճառով չեն կատարվել համապատասխան
վերլուծություններ:
Սակայն վերջին տարիներին նկատելով դիմորդների թվի նվազման միտում, ԵՊՀ ԻՄ
կրթության որակի ապահովման և գնահատման բաժինը, կատարել է դիմորդների թվի դինամիկայի
և ըստ
ուստարիների
շրջանավարտներ-ընդունվածներ հարաբերության վերլուծություն և
արդյունքները ներկայացրել ԵՊՀ ԻՄ տնօրենությանը /ԳԱՑ, Ցուցանիշ 1.2, Աղյուսակ 1/:
Աղյուսակ 1. Շրջանավարտներ ընդունվածներ հարաբերությունը

Շրջանավարտներ
Ընդունվածներ
Հարաբերություն

2010-11 ուստարի

2011-12 ուստարի

2012-13 ուստարի

Առկա

Հեռակա

Առկա

Հեռակա

Առկա

Հեռակա

305
260
1.17

91
299
0.41

300
0
-

146
137
1.06

178
-

247
-

Գիտխորհրդի 17.09.2012թ. (արձ. թիվ 4) նիստում վերոհիշյալ հարցը քննարկվել է և կայացվել
է որոշում` ուսանողների հավաքագրման գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու
նպատակով ստեղծել Մինչհամալսարանական կրթության և մասնագիտական կողմնորոշման
բաժին: Ըստ հաստատված կանոնակարգի` բաժնի գործունեության հիմնական նպատակն է
դպրոցներում ներկայացնել մասնաճյուղը, իրականացնել մասնագիտական
կողմնորոշում,
տեղեկացնել ընդունելության կարգի մասին և մատչելի դարձնել կրթական ծրագրերի ու
մասնագիտությունների մասին տեղեկատվությունը:
Դիմորդների բաշխվածության վերլուծությունն ըստ մարզերի ցույց է տվել, որ մասնաճյուղի
դիմորդների 90% -ից ավելին կազմում են Տավուշի մարզի դպրոցների շրջանավարտները /ԳԱՑ,
Ցուցանիշ 1.3/: Այդ պատճառով ՄԿՄԿ բաժինն իր գործունեությունը ծավալել է Տավուշի մարզում`
ըստ ժամանակացույցի կազմակերպելով հանդիպումներ մարզի 33 դպրոցներում, որի ընթացքում
քննարկվել են տարբեր հարցեր` կապված ընդունելության կարգի, կրթական ծրագրերի,
մասնագիտությունների առկա և հեռակա համակարգերում սովորելու տարիներին զեղչերի, առկա
համակարգում փոխատեղման կարգի և այլնի մասին: Այս մեխանիզմն արդյունավետ է նրանով, որ
անմիջական շփման պայմաններում, դիմորդները մասնակցելով քննարկմանը, ստանում են իրենց
հետաքրքրող բոլոր հարցերի պատասխանները:
Բաժինն պլանավորել
է
ըստ մշակված ժամանակացույցի ԵՊՀ ԻՄ-ի
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աջակցությամբ մարզի տարբեր դպրոցներում
իրականացնել
ակնարկային
դասախոսություններ,
որոնք
կնպաստեն
ավարտական
դասարանների աշակերտների մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշմանը և նրանց ուղղորդմանը
մասնաճյուղ:
Մինչ այժմ դիմորդը ԵՊՀ ԻՄ-ի մասին տեղեկտավություն կարող էր ստանալ նաև ԵՊՀ-ի
դիմորդի ուղեցույցից: Ներկայումս բաժինը մշակում է ԵՊՀ ԻՄ-ի դիմորդի սեփական ուղեցույց, որը
համառոտ տեղեկատվություն
կպարունակի մասնաճյուղի ընդունելության պահանջների և
կանոնների, կրթական ծրագրերի, ուսումնառության ձևերի վերաբերյալ և կնպաստի իրազեկման
բարձրացմանը:
Բաժինը շարունակելու է աջակցել
ԵՊՀ–ի կողմից մասնաճյուղում պարբերաբար
իրականացվող հանրակարթական տարբեր առարակաների գծով օլիմպիադաներին, որի շնորհիվ
աշակերտները ծանոթանում են մասնաճյուղին, պայմաններին, դասախոսներին:
Բաժինն ըստ տարեկան ժամանակացույցի նախատեսում է կազմակերպել և իրականացնել
նախապատրաստական դասընթացներ, որը կնպաստի դիմորդների կողմնորոշմանը դեպի
մասնաճյուղ:
Մինչև 2011 թ. մասնաճյուղում շարունակական կրթություն են ստացել միայն Իջևանի
տարածաշրջանային քոլեջի շրջանավարտները (2008թ.-2010թ.` 6 ուսանող): Ուսանողների
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ընտրության գործընթացի կազմակերպման նպատակով 2011թ. ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղը, ըստ
ՀՀ կրթ. գիտ. նախ. 2007թ. մարտի 9-ի N 137 Ա-Ք հրամանի, պայմանագրեր է կնքել Արարատի,
Տավուշի տարածաշրջանային և Դլիջանի, Նոյեմբերյանի, Բերդի պետական քոլեջների հետ, որը
հնարավորություն է տալիս
բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած
շրջանավարտներին
հարցազրույցով ընդունվել մասնաճյուղ և շարունակել ուսումը
համապատասխան
մասնագիտությամբ: 2011թ. – 2012թ. մասնաճյուղում շարունակական կրթություն են ստանում
վերոնշյալ քոլեջների 7 շրջանավարտներ /Հավելված 4.1.գ./:
Հավաքագրման և ընտրության արդյունավետությունը և թափանցիկությունը ապահովելու
նպատակով` մասնաճյուղը համագործակցում է համապատասխան քոլեջների հետ. ուսումնական
պլանների
և
առարկայական
ծրագրերի
փոխհամաձայնեցման
և
վերամշակման
աշխատանքներում, ուսումնական գործընթացն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով
ցույց է տալիս համապատասխան մեթոդական և մասնագիտական օգնություն` գրադարանի
ռեսուրսների հասանելիություն և այլն, մասնաճյուղի համապատասխան մասնագետները
ընդգրկվում են քոլեջների պետական որակավորման հանձնաժողովների կազմում և այլն:
Քոլեջներից դիմորդների հավաքագրման և ընտրության գործընթացն ավելի արդյունավետ
դարձնելու նպատակով մասնաճյուղը նախատեսում է ուտարվա ընթացքում պարբերաբար
կազմակերպել այցելություններ, իրականացնել դասալսումներ, մասնակցել կիսամյակային
քննություններին:
Դիմորդների ընդունելությունը մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա
ուսուցման համակարգ իրականացվում է ՀՀ Կառավարության 26.04.2012 թ. որոշմամբ
հաստատված «Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի» համաձայն: Այս գործընթացներում
մասնաճյուղի մասնակցությունը խիստ սահմանափակ է. այն ընդամենը ներկայացնում է առաջարկ
ընունելության տեղերի, քննությունների և վարձավճարների չափերի վերաբերյալ:
Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման համակարգում ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 27-ի հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա ուսուցման ընդունելության
կանոններով», համաձայն որի` ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը և հատկացվող
տեղերի քանակը հաստատվում են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով:
Մրցույթներն իրականացվում են ըստ մասնագիտությունների, ՀՀ ԿԳ նախարարության
կողմից ներկայացված և ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված քննությունների ցանկի և
կանոններին համապատասխան:
Հեռակա ուսուցման համակարգ ընդունելության հավասար դաշտի ապահովման նպատակով
առարկայական թեստերը կազմվում են առկա ուսուցման թեստերին համապատասխան:
Հեռակա ուսուցման համակարգի դիմորդների թիվը վերջին 4 տարիներին աճման միտում
ունի, բացառություն է կազմում 2011/12 ուստարին` պայմանավորված հանրակրթական դպրոցների
շրջանավարտներ չունենալու հետ: 2012թ. գիտ. խորհրդի թիվ 3 նիստում
(05.07.2012թ.)
հաստատվել է «Սերվիս» մասնագիտությամբ հեռակա ուսուցման բացման որոշումը, որը ևս
նպաստել է հեռակա ուսուցման համակարգի դիմորդների թվի աճին /ԳԱՑ, Ցուցանիշ 1.1/:
ԵՊՀ ԻՄ կայքէջում առկա է “Դիմորդ” բաժինը, որն ունի “Առկա ուսուցում”, “Հեռակա
ուսուցում“ և “Մագիստրատուրա” ենթաբաժիններ: Յուրաքանչյուր ենթաբաժնում տեղադրվում է
համապատասխան դիմորդներին վերաբերող արդիական ինֆորմացիան` ընդունելության կարգը,
պահանջվող փաստաթղթերը, մասնագիտությունների ցանկը, ընդունելության քննությունները,
տեղերը, ուսման վարձաչափերը և այլն: «Դիմորդ»
բաժնում հրապարակվում
են նաև
ընդունելության մրցույթի արդյունքները (ijevan.ysu.am):
Դիմորդների հավաքագրման գործընթացին նպաստող մեխանիզմներից են մասնաճյուղի
վարած զսպված վարձավճարի, ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման, ներբուհական
կրթաթոշակների հատկացման քաղաքականությունը:
Այն մասնագիտությունների համար որտեղ դիմորդների պակաս է եղել, ընդունելության շեմը
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հաղթահարելու համար ընդունելության մրցութային քննություններից մեկական առարկաներ
փոխարինվել է ոչ մրցութային (երկու աստղանիշով) միայն վճարովի ուսուցման համակարգում
ընդունվելու համար:
Հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելությունն ավելի արդյունավետ, արդար ու
թափանցիկ դարձնլու համար, մասնաճյուղը նախատեսում է ընդունելության քննությունների
ժամանակ լսարաններում տեղադրել տեսախցիկներ՝ հնարավորություն ընձեռելով ծնողներին և
դիտորդներին հետևելու քննական պրոցեսին:
Հաշվի առնելով «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության
ուսանողների և
շրջանավարտների առաջարկությունները նաև այն, որ ԵՊՀ-ն չունի համապատասխան
մասնագիտությամբ մագիստրատուրա, ֆակուլտետի խորհրդի թիվ 5 նիստում (20.04.2012թ.)
քննարկվել և տնօրենությանն է ներկայացվել մագիստրատուրայի բացման անհրաժեշտության
հարցը:
2012թ. գիտխորհրդի թիվ 2 նիստում (12.05.2012թ.) հաստատվել է ԵՊՀ ԻՄ «Կիրառական
արվեստ» մասնագիտությամբ մագիստրատուրայի 2012-2013 ուստարվա ընդունելության
կանոնակարգը: 2012թ. նախատեսված 12 տեղի համար դիմել են 11 դիմորդ, որոնք բոլորն էլ
ընդունվել են: Հաշվի առնելով թափուր տեղի առկայությունը` ֆակուլտետում խորհրդատուների և
դասախոսների շնորհիվ իրականացվել են խորհրդատվական-ուղղորդիչ աշխատանքներ և
ներկայումս ավարտական կուրսի 13 ուսանողներ ցանկություն են հայտնել շարունակել ուսումը
մագիստրատուրայում:
Մագիստրատուրայի ուսանողներին հնարավորություն է տրվում
մասնակցել ՀՀ նկարիչների միության կազմակերպած ցուցահանդեսներին, որից հետո նրանք
կարող են հավակնել Նկարիչների միության անդամ դառնալուն:
Վերհանել հեռացումների և վերականգնումների պատճառները և տրամադրել տվյալ խնդիրների
լուծման տարբերակները / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Ուսանողների տեղափոխումն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության 2011 թ. օգոստոսի 25-ի
որոշմամբ հաստատված «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների
ակադեմիական շարժունության կարգի» համաձայն:
Ուսանողների հեռացումն ու վերականգնումն իրականացվում է ՀՀ Կրթության և գիտության
նախարարի 2012 թ. նոյեմբերի 17-ի հրամանով հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգի»
համաձայն:
Վերջին 5 տարիների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ԵՊՀ ԻՄ-ից դուրս մնացած
ուսանողների թիվն աճել է` 2%- ից 5%, իսկ վերջին տարում նվազել` 1%ով:
Աղյուսակ 2. Հեռացված ուսանողների թիվը ըստ պատճառների
Տարիներ
2008

2009

2010

2011

2012

Հեռացման պատճառը
Անբավարար առաջադիմությունը
Ուսման վարձավճարը չմուծելու պատճառով
Ներքին կանոնադրության խախտումը
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Ընդամենը

35

54

65

83

60

Մասնաճյուղը վերը նշված խնդիրների լուծման համար պարբերաբար մշակում է
տարբերակներ:
Մասնաճյուղում ըստ կանոնակարգի գործում է «Լավագույն ուսանող», «Լավագույն կուրս»
անվանակարգը, որը խթանում է բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողներին` աշխատել
իրենց համակուրսեցիների հետ` կուրսի առաջադիմությունը բարձրացնելու նպատակով:
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Խորհրդատուների ինստիտուտի միջոցով կազմակերպվում են լրացուցիչ պարապմունքներ,
որոնք իրականացվում են նախօրոք հաստատված ժամանակացույցով: Խորհրդատուներն ըստ
հաստատված
տարեկան աշխատանքային պլանի կուրսերում իրականացնում են
խորհրդատվական ժամեր, որոնք հնարավորություն են տալիս
հետևողական լինել առկա
կարգապահական խնդիրներին:
Ֆակուլտետներում ներդրվել է ուսանողների բացակայությունների հաշվառման էլեկտրոնային
համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս ցանկացած պահի ստանալ տեղեկատվություն
ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ (ընդհանուր, ըստ առարկաների և այլն): Այս համակարգը
բարձրացնում է խորհրդատուների աշխատանքի արդյունավետությունը, հնարավորություն է տալիս
վերահսկել բացակայությունների ժամաքանակները և կանխարգելել ուսանողների անհարգելի
բացակայությունների պատճառով ստացած նկատողությունները և հեռացումները:
Մասնաճյուղում, ըստ ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական
կրթաթոշակների հատկացման
կանոնակարգի, գործում է ուսման վարձի մասնակի, լրիվ
փոխհատուցման, ներբուհական և անվանական կրթաթոշակների հատկացման ճկուն մեխանիզմ,
որը նպաստում է ուսման վճարը չմուծելու պատճառով հեռացումների կրճատմանը:
ԵՊՀ ԻՄ-ը պարբերաբար իրականացնում է ուսանողների շարժի պատճառների
վերլուծություն, վերջին 5 տարիներին ուսանողների զգալի շարժ չի նկատվել: Հիմնականում
ուսանողների արտահոսքը և ներհոսքը պայմանավորված է բնակավայրի փոփոխմամբ: Տավուշի
մարզի որոշ դիմորդներ, ընդունվելով մայրաքաղաքի
ՄՈՒՀ-եր, սոցիալական խնդիրերի
պատճառով վերադարձել են մարզ` տեղափոխվելով ԵՊՀ ԻՄ:
Աղյուսակ 3. Վերականգնված ուսանողների թիվը ըստ պատճառների
2008թ.

հեռակա

առկա

հեռակա
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հեռակա
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2012թ.

առկա
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հեռակա
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առկա

Տարիներ
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Հեռացված
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4
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Իր դիմումի համաձայն ազատված
Այլ ՄՈՒՀ-ի նախկին ուսանողներ
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Վերականգնման պատճառը

Ընդամենը
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Վերջին 5 տարիներին ԵՊՀ ԻՄ վերականգնված ուսանողների տոկոսը համեմատաբար կայուն
է (1%-2%): Ուսանողները հիմնականում վերականգնվում են հեռակա ուսուցման համակարգում:
Հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների թիվը ընդհանուր համակազմում աճման միտում
ունի /ԳԱՑ, ցուցանիշ 1.12/: Դա պայմանավորված է 2011-2012թ. հանրակրթական դպրոցների
շրջանավարտ չունենալու հետ, հեռակա ուսուցման համակարգում նոր մասնագիտության
ավելացման, ուսանողների՝ հիմնականում հեռակա ուսուցման համակարգում վերականգնման,
երկրորդ մասնագիտության ձեռքբերման, շարունակական կրթության և սոցիալական խնդիրների
հետ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ունի ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման քաղաքականություն
և ընթացակարգեր:

Հիմքեր

Ուսանողների կարիքների վերհանման քաղաքականությունը և
ընթացակարգերը
Վերհանված կարիքները փաստող հիմքերը և վերջին 3 տարիների
վերլուծությունները
Վերհանված խնդիրների լուծումները և նրանց արտահայտումը
ՄՈՒՀ-ի քաղաքականության մեջ
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Վերլուծել ուսանողների կարիքների վերհանման ՄՈՒՀ-ի քաղաքականության և ընթացակարգերի
իրականացման մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/:
Մասնաճյուղի առաքելության կարևոր նպատակներից մեկը ուսանողակենտրոն միջավայրի
ստեղծումն է, որի ապահովման համար մասնաճյուղն իրականացնում է ուսանողների կարիքների
վերհանման քաղաքականություն՝
մշակելով և իրականացնելով ուսանողների կարիքների
վերհանման տարբեր մեխանիզմներ: Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման
գործընթացում ներգրավված են մասնաճյուղի մի շարք օղակներ և ստորաբաժանումներ:
Ֆակուլտետներում ներդրված է ուսումնական խորհրդատուների ինստիտուտը: Խորհրդատուները
բացահայտում են իրենց ամրագրված ուսանողների կրթական կարիքները և հետևում նրանց
ուսումնական առաջընթացին, օգնում հաղթահարել ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները
(մանրամասն ներկայացված է Չափորոշիչ 4.գ-ում):
Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման մեխանիզմներից է ուսանողների
մասնակցությունը ֆակուլտետների խորհուրդների և գիտխորհրդի
կազմերում (5%), որի
արդյունավետության բարձրացման համար մասնաճյուղը
Գիտխորհրդի թիվ 8 նիստում
(27.12.2010թ.) ուսանողների մասնակցությունը դարձրել է 5%-ից 25%:
Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանումը Ուսանողական խորհրդի գործունեության
խնդիրներից է: Ուսանողները Ուս. խորհրդին հիմնականում դիմում են բանավոր, վերհանված
խնդիրները հնարավորության սահմաններում լուծվում են անմիջապես, հակառակ դեպքում`
քննարկվում ՈՒԽ ընդլայնված նիստերում: Անհրաժեշտության դեպքում նրանք ներկայացվում են
ֆակուլտետների խորհրդների, տնօրինության, գիտխորհրդի նիստերում: ՈՒԽ-ն պարբերաբար
կազմակերպում է նաև մասնաճյուղի կուրսերի ավագների հանդիպում տնօրենի հետ, որտեղ
ուսանողները իրենց հուզող հարցերը ուղղում են անմիջապես տնօրենին:
Օրինակ, ՈՒԽ-ն տնօերնության թիվ 26 նիստում (28.11.2008թ.) բարձրացրել է
մասնագիտական գրականություն ձեռք բերելու հարցը և ներկայացրել անհրաժեշտ
մասնագիտական դասագրքերի ցանկը: Ներկայացված խնդիրը լուծվել է և մասնաճյուղը ձեռք է
բերել անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության 60%-ը: Գիտխորհրդի թիվ 5 նիստում
(09.09.2011թ.) ներկայացվել է գրադարանում էլեկտրոնային մասնագիտական գրականության
համալրման, դասախոսությունների էլեկտրոնային տարբերակների առկայության հարցերը:
Բարձրացված հարցերը ստացել են իրենց լուծումները և ներկայումս մասնաճյուղը շարունակում է
գրադարանը մասնագիտական գրականությամբ (գրքեր, էլեկտրոնային գրքեր, դասախոսություններ)
համալրելու գործընթացը:
Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման գործընթացն ավելի արդյունավետ
իրականացնելու նպատակով ՈՒԽ-ն նախատեսում է յուրաքանչյուր ամիս կազմակերպել
հանդիպում` քննարկելու ուսանողների խնդիրներն ու առաջարկները:
Ուսանողների կրթական կարիքները վեր են հանվում նաև ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից
կազմակերպվող ուսանողական, ԵՊՀ ԻՄ կողմից կազմակերպվող 13 և ավելի մոգ ունեցող
ուսանողների, շրջանավարտների
շրջանում հարցումների ժամանակ: Հարցումներն
իրականացվում են 2009թ.-ից: Հարցման թերթիկի առաջարկությունների բաժնում ուսանողները
ներկայացրել են առաջարկություններ, որոնք հիմնականում վերաբերել են մասնագիտական
առարկաների, գործնական և սեմինար պարապմունքների
ժամաքանակների ավելացմանը,
գնահատման համակարգերին, մասնագիտական գրականության ավելացմանը, լաբորատորիաների
սարքավորումներով հարստացմանը, պրակտիկայի անցկացման արդյունավետությանը և այլն:
Հարցման արդյունքները քննարկվում էին Ուսումնամեթոդական բաժնում, իսկ 2011թ.-ից՝
Կրթության որակի ապահովման և գնահատման բաժնում, և ուղղորդվում համապատասխան
բաժիններ:
Օրինակ, մասնաճյուղը պրակտիկայի արդյունավետ անցկացման նպատակով
2010թ.
պայմանագրեր է կնքել Տավուշի մարզպետարանի, Իջևանի քաղաքապետարանի և
տարածաշրջանում գործող 10 արտադրական, բանկային և այլ կազմակերպությունների հետ:
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Նախկինում կնքված պայմանագրերին 2011թ.-ին ավելացել է ևս մեկը, իսկ 2012թ.-ին՝ նոր
պայմանագրեր են կնքվել նաև Տավուշի մարզային գրադարանի, ոստիկանության մարզային
վարչության, ընդհանուր իրավասության դատարանի հետ:
ԵՊՀ ԻՄ ԿՈԱԳ բաժինը ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման գործընթացն ավելի
արդյունավետ դարձնելու համար առաջարկել է նոր մեխանիզմներ. ֆակուլտետներում տեղադրել է
«Արագ արձագանքման արկղեր», որոնք ուսանողներին հանարավորություն են տալիս դիմումառաջարկներով բարձրացնել իրենց հուզող հարցերն ու խնդիրները, իրականացնում է շաբաթական
հանդիպումներ մասնաճյուղի բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների ֆոկուս-խմբի հետ,
որի ժամանակ քննարկվում են կրթական միջավայրի արդյունավետության բարձրացման և որակի
ապահովման հարցեր:
«Արագ արձագանքման արկղ» մեխանիզմի արդյունավետությունը պայմանավորված է
նրանով, որ ուսանողները կարող են իրենց հարցերն ու առաջարկություններն ուղղել ժամանակի
ցանկացած պահին, անկաշկանդ, առանց անմիջական շփման: ԿՈԱԳ բաժնում յուրաքանչյուր
շաբաթվա վերջում քննարկվում են ստացված խնդիրներն ու առաջարկությունները և տրամադրում
համապատասխան ստորաբաժանումներին` անհրաժեշտ ընթացք տալու նպատակով:
Այս
մեխանիզմը գործում է 2012թ. սեպտեմբերից, ստացված առաջարկություններից հատկանշական է
մասնավորապես Տնտեսագիտության ֆակուլտետի օնլայն լսարանում պրակտիկ, փորձառու
մասնագետների դասախոսությունների անցկացումը:
Խնդիրը քննարկվել է Տնտեսագիտության
ֆակուլտետի խորհրդի թիվ 9 նիստում (28.06.2012թ.) և ավարտական կուրսերի համար բանկային
համակարգում փորձառու մասնագետի կողմից իրականացվել է "Բանկեր և բանկային գործ"
պրակտիկ ուղղվածության դասընթացը:
Ֆոկուս խմբային քննարկումների ժամանակ ուսանողները կատարել են տարբեր
առաջարկություններ, մասնավորապես Հումանիտար գիտ. ֆակուլտետում լինգաֆոնային լսարանի
անհրաժեշտության հարցը:
ԵՊՀ ԻՄ էլ.կայքում «Ուղղել հարց» հնարավորության միջոցով դիմորդները, ուսանողները,
շրջանավարտները և այլոք կարող են հղել իրենց հուզող հարցերը: Հարցերը քննարկվում են
համապատասխան բաժիններում և պատասխանի հետ տեղադրվում կայքի “Հարց-պատասխան”
բաժնում: Այս մեխանիզմը գործում է 2012թ. սեպտեմբերից, և մինչ այժմ տեղադրվել են 17 հարցպատասխաններ, օրինակ, հարց՝ «Հնարավո՞ր է արդյոք գեղանկարչության դասընթացի
շրջանակներում ուսուցանվի նաև արտանկարչության տեխնիկա:
Շուշան», պատասխան՝
«Արտանկարչության տեխնիկան արդյունավետ է միայն այն դեպքում, երբ այն կատարվում է
բնօրինակից, ուստի նպատակահարմար է, որ դուք այն իրականացնեք արտալսարանային
ինքնուրույն աշխատանքի ժամանակ:
Դեկորատիվ կիրառական արվեստի ամբիոնի վարիչ
Ռ.Բուղդարյան» (Տես՝ ijevan.ysu.am):
ԿՈԱԳ բաժինը արդյունավետ կրթական միջավայրի ապահովման նպատակով 2012թ.-ին
կատարել է մինչև այդ բոլոր մեխանիզմներով վերհանված ուսանողների կրթական կարիքների
մասին տեղեկատվության հավաքագրում, ամփոփում, վերլուծություն (2010թ. շուրջ 7 , 2011թ.՝ 7,
2012թ.՝ 23 խնդիրներ): Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ վերհանված կարիքների թիվը 2012թ.-ին
աճել է առնվազն 3 անգամ՝ պայմանավորված գործող մեխանիզմների ավելացմամբ:
Մասնաճյուղում գործող կարիքների վերհանման
մեխանիզմների բազմազանությունն
ապահովում է կարիքների վերհանման գործընթացի արդյունավետությունը: Մասնաճյուղն
աշխատում է հնարավորինս արագ արձագանքել վերհանված խնդիրներին, որը ևս կնպաստի
կարիքների վերհաման գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը ստեղծում
խորհրդատվություն
տրամադրելու
ուսումնառությանը նպաստելու համար:
Հիմքեր

է

լրացուցիչ պարապմունքների կազմակերպման և
հնարավորություններ`ուսանողների
արդյունավետ

Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների նկարագրությունը,
նպատակները և ժամանակացույցը
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Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների բարելավման
մեխանիզմները և ծրագրերը
Խորհրդատուների աշխատանքի ժամանակացույցը

Պատասխանել հետևյալ հարցին:

%

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված խորհրդատվական
ծառայությունների մասին:

93%

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է ընդգրկված լրացուցիչ խորհրդատվական
պարապմունքներում:

36%

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված խորհրդատվական
ծառայություններից:

72%

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ:

ԱՅՈ

Արդյոք ուսումնառողներին հատկացվու՞մ են խորհրդատուներ:

Այո

Եթե ոչ, արդյոք դա նախատեսվու՞մ է:
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ՈՉ

Վերլուծել լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների և ակադեմիական օժանդակություն ու
ուղղորդում տրամադրելու համար գործընթացի կազմակերպման արդյունավետությունը /
կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Ուսումնական խորհրդատուների (կուրսղեկ) ծառայությունը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում
գործում էր նախքան կրեդիտային համակարգին անցնելը: Յուրաքանչյուր կուրսի համար
կուրսղեկ էր ընտրված հիմնական մասնագիտական առարկաներ դասավանդող դասախոսներից
մեկը: Կուրսղեկը ներկայացնում էր
ուսանողների ուսումնական շահերը, ուսումնական
գործընթացին վերաբերող
հարցերի շուրջ իրակացնում խմբային և անհատական
խորհրդատվություններ։
Ներկայումս ըստ կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
կարգի յուրաքանչյուր մասնագիտության ուսանողներին կցվում է հիմնական մասնագիտական
առարկաներ դասավանդող դասախոսներից մեկը` որպես խորհրդատու:
Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, ուսումնական
գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար պարբերաբար
կազմակերպում խմբային և անհատական խորհըրդատվություններ։
Խորհրդատուն ուսանողին ծանոթացնում է կրեդիտային համակարգով ուսումնառության
ձևին, ուսանողի իրավունքներին և պարտականություններին, մասնաճյուղի ներքին
կանոնակարգերին, օգնում է ուսանողին իր ուսումնական ծրագրի համար որոշակի
կամընտրական մասնագիտական դասընթացներ ընտրել: Մասնաճյուղի ամբիոններում կազմվում
են խորհրդատվական պարապմունքների տարեկան աշխատանքային պլան-ժամանակացույցեր,
որոնցով առաջնորդվում են և' դասախոսները, և' ուսանողները:
Խորհրդատվական այս
ծառայություններից օգտվում են բոլոր ուսանողները:
Բացի խորհրդատվական ծառայությունից` ամբիոնները կազմակերպում են լրացուցիչ
մասնագիտական խորհրդատվություն` տվյալ կիսամյակում ամբիոնի կողմից դասավանդվող
առարկաների գծով: Յուրաքանչյուր ամբիոնում կազմված են նաև լրացուցիչ պարապմունքների
ժամանակացույցներ: Պարապմունքներին մասնակցում են այն ուսանողները, ովքեր
դասավանդվող առարկաներից ունեն լրացուցիչ բացատրությունների անհրաժեշտություն`
կապված տվյալ թեման չյուրացնելու, տվյալ դասից բացակայելու հետ և այլն: Պարապմունքների
անցկացման ձևը (տեսական թե գործնական, գրավոր թե բանավոր) կախված է ուսանողի հարցերի
ծավալից ու բովանդակությունից: Ավելի բարձր կուրսերում խորհրդատվական պարապմունքները
ներառում են նաև կուրսային և ավարտական աշխատանքների ոլորտը: Ամեն ուսանողի կցվում է
ամբիոնի մեկ դասախոս: Խորհրդատու-դասախոսը օգնում է ուսանողին` ճիշտ ընտրելու
կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաները: Նրա դերը նշանակալից է նաև
ուսումնական պրակտիկայի հետ կապված գործընթացում: Խորհրդատուն ուղղորդում է
ուսանողին` ճիշտ ընտրելու պրակտիկան անցկացնելու վայրը, նախապատրաստում է նրան, իսկ
ուսանողը կապ է պահում խորհրդատու դասախոսի հետ` պրակտիկայի ընթացքում հանդիպած
դժվարությունները
հաղթահարելու համար: Նախկինում լրացուցիչ պարապմունքները
նախատեսվում էին միայն քննությունների նախաշեմին, իսկ ներկայումս իրականացվում են
կիսամյակի ընթացքում: Այս աշխատանքում ընդգրկված են նաև բարձր առաջադիմություն
ունեցող ուսանողներ, որոնք օգնում են ակադեմիապես թույլ համակուրսեցիներին`
պատրաստվելու քննաշրջանին, որը բարձրացնում է լրացուցիչ խորհրդատվական
պարապմունքների արդյունավետությունը, նպաստում ուսանողների գիտելիքների ավելացմանը:
ԵՊՀ ԻՄ-ի
վերջին 4
ուստարիների քննաշրջանների արդյունքների վերլուծությամբ
նկատվում է առաջադիմության աճի միտում, որին նպաստել է նաև խորհրդատվական
ծառայությունների առկայությունը:
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Հում. գիտ.
ֆակուլտետ
Տնտեսագիտ.
ֆակուլտետ
Բն. գիտ.
ֆակուլտետ
Կիրառ. արվ.
ֆակուլտետ
Հեռակա
ուսուցում
Ընդամենը
մասնաճյուղում

II

I

II

55.2%

59.9%

98.4%

65.3%

74.1%

49.8%

54.8%

98.6%

57.4%

56.7%

53.4%

100%

46.4%

41.3%

39.8%

53.7%

2011-2012
ուստարի

2011-12
շրջանավարատ

I

2010-2011
ուստարի

2010-11
շրջանավարատ

2009-2010
ուստարի

2009-10
շրջանավարատ

Աղյուսակ 4. Ուսանողների առաջադիմության հաշվետվություն, ձև N 34
2012-2013
ուստարի

I

II

I

100%

68.2%

82%

98.6%

76.6%

54.1%

98.9%

52.5%

58.2%

100%

57.9%

55.7%

75%

98.4%

70.9%

75.4%

100%

75.3%

100%

53.6%

60.2%

97.1%

50%

60.6%

100%

71.8%

32.8%

-

38%

36,7%

96.8%

46,2%

41,6%

97%

40%

55.2%

98.9%

60.4%

67.5%

99%

62.6%

72.2%

99.3%

64,3%

II

Խորհրդատվական ծառայությունների բարելավմանը
նպաստում են նաև բարձր
առաջադիմություն ունեցող ուսանողների ներգրավվածությունը կատարվող աշխատանքներում
(«Լավագույն կուս», «Լավագույն ուսանող» անվանակարգեր), խորհրդատու-ամբիոն-դեկանատ
արդյունավետ փոխհամագործակցությունը (ուսանողների բացակայությունների հաշվառման էլ.
համակարգ, «Supervision YSU» ավտոմատացված էլ. համակարգ), խորհրդատուի կողմից ուսանողմասնաճյուղ-ծնող կապի արդյունավետ իրականացումը: Մասնաճյուղի
պաշտոնական էլ.
կայքում յուրաքանչյուր ֆակուլտետի բաժնում նախատեսված են «Խորհրդատվական
ծառայություններ» ենթաբաժիններ, որտեղ տեղադրվում են խորհրդատվական ծառայությունների
ժամանակացույցերը և այլ տեղեկատվություններ:
Յուրաքանչյուր կիսամյակ խորհրդատուները ֆակուլտետի խորհրդին են ներկայացնում
հաշվետվությունը` կիսամյակի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին:
Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումների
վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ուսանողները բարձր են գնահատում խորհրդատուի
աշխատանքը /Նկար 1, նկար 2/: Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում խորհրդատուի
աշխատանքի արդյունավետությունը համեմատաբար ցածր է գնահատվել (60%): ԿՈԱԳ բաժինը
վերլուծության արդյունքները ներկայացրել է ֆակուլտետ՝ ձեռնարկելու համապատասխան
միջոցառումներ խնդրի լուծման ուղղությամբ:
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Նկար 1 . Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումներ,
առկա ուսուցում, 2011-2012 ուստարի, 2-րդ կիսամյակ
Արդյունավետ եք համարում կուրատորի (խորհրդատու) աշխատանքը
94%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

80%

73%

60%
40%

27%

20%

6%

այո
ոչ

Բնական գիտ.
ֆակուլտետ

Տնտեսագիտության
ֆակուլտետ

Հումանիտար գիտ.
ֆակուլտետ

Կիրառական
արվեստի
ֆակուլտետ

Նկար 2 . Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումներ,
հեռակա ուսուցում, 2011-2012 ուստարի, 2-րդ կիսամյակ
Արդյունավետ եք համարում կուրատորի (խորհրդատու) աշխատանքը

100%
50%

94%

84%

16%

80%
20%

6%

այո

0%
Հումանիտար գիտ.
ֆակուլտետ

Բնական գիտ. ֆակուլտետ

Տնտեսագիտության
ֆակուլտետ

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ում սահմանված է ուսանողներին օժանդակություն և ուղղորդում
տրամադրելու նպատակով վարչական աշխատակազմին դիմելու հստակ կանոնակարգ և
ժամանակացույց:
Ուսումնառողներին` վարչական կազմի
Հիմքեր

կողմից հավելյալ օժանդակման և ուղղորդման
կանոնակարգը
Համապատասխան ժամանակացույցեր

Պատասխանել հետևյալ հարցին:

%

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված իրեն վերաբերող վարչական
ծառայությունների մասին:
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ ծառայություններից:
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված այդ ծառայություններից:

91%
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44%
78%

Վերլուծել լրացուցիչ վարչական օժանդակություն ու ուղղորդում տրամադրելու համար
գործընթացի կազմակերպման արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/:
Մինչ այժմ մասնաճյուղում ուսանողներին օժանդակություն և ուղղորդում տրամադրելու
նպատակով վարչական աշխատակազմը կատարում էր ուսանողների ընդունելություն՝ ըստ
սահմանված ժամանակացույցի: Գործընթացը կանոնակարգելու համար 2013թ. մասնաճյուղում
մշակվել է վարչական աշխատակազմին դիմելու կանոնակարգ և նոր ժամանակացույց:
Վարչական աշխատակազմին ուսանողները դիմում են նաև մասնաճյուղի պաշտոնական էլ.
կայքի “Ուղղել հարց” հնարավորության միջոցով /Չափորոշիչ 4.բ/, միջնոդավորված`
ուսումնական խորհրդատուի, ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության
միջոցով:
Ուսանողների օժանդակության և ուղղորդման գործում հատկապես կարևոր է դեկանների
աշխատանքը: Հրատապ հարցերի դեպքում ընդունելության ժամերից դուրս ուսանողները կարող
են դիմել դեկանին` խորհրդատուի միջնորդությամբ:
Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումների
վերջին 3 տարիների արդյունքները ցույց են տվել, որ ուսանողները հիմնականում բարձր են
գնահատում դեկանների և դեկանատների աշխատանքը, բավարարված են իրենց տրամադրված
օժանդակությունից և ուղղորդումից /Աղյուսակ 5/:
Աղյուսակ 5. ԵՊՀ ԻՄ դեկանների և դեկանատների աշխատանքների գնահատման
արդյունքները (ուսանողական հարցումներ, առկա ուսուցում, առավելագույն գնահատականը` 5
միավոր)

N

1

2

3

4

Ֆակուլտետ

ՄԻՋԻՆԸ
ԲՈԼՈՐ
ՏԱՐԻՆԵՐԻ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ
Դեկան
4,88
Դեկանատ
4,84
Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Դեկան
4,88
Դեկանատ
4,86
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
Դեկան
4,65
Դեկանատ
4,59
Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ
Դեկան
4,22
Դեկանատ
4,16
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Հարցման արդյունքներն ըստ
ուստարիների
2009-2010
2010-2011
2011-2012
I
կիս.

II
կիս.

I
կիս.

II
կիս.

I
կիս.

II
կիս.

4,97
4,73

4,8
4,93

4,82
4,96

4,98
4,78

4,91
4,84

4,78
4,81

4,82
4,75

4,85
4,91

4,88
4,9

4,91
4,81

4,89
4,88

4,94
4,93

4,63
4,39

4,61
4,73

4,69
4,61

4,63
4,54

4,73
4,67

4,58
4,58

4,16
4,11

4,23
4,35

4,37
4,26

4,17
4,04

4,38
4,28

3,98
3,91

Դեկանի և դեկանատի գնահատականը համեմատաբար ցածր է Կիրառական արվեստի
ֆակուլտետում (3.91-4.38): ԿՈԱԳ բաժինը վերլուծության արդյունքները ներկայացրել է
ֆակուլտետ՝ ձեռնարկելու համապատասխան քայլեր խնդրի լուծման ուղղությամբ:
Հաշվապահությանը ուսանողները դիմում են հիմնականում ուսման վարձի փոխանցման,
մնացորդի, սոց. փաթեթի ուս. վճարից օգտվելու հարցերով:
Ուսանողների օժանդակության և ուղղորդման գործում կարևոր են նաև վարչական այլ
աշխատակազմերի աջակցությունը: Յուրաքանչյուր բաժին իր իրավասության շրջանակներում
օժանդակում է ուսանողին, կամ ուղղորդում համապատասխան ծառայությանը:
ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության 2012թ.
հարցման արդյունքներով շրջանավարտները առավելագույն 5 միավորից գնահատել են`
 որքանով եք գոհ համալսարանի ղեկավարությունից` 4.58,
 որքանով եք գոհ ֆակուլտետի ղեկավարությունից` 4.79:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայություններ:
Ուսումնառողների կարիերային նպաստող
ծառայությունների կանոնակարգերը
Հիմքեր
Այդ գործընթացներն իրականացնող ենթակառուցվածքը և
դրա գործառույթները
Պատասխանել հետևյալ հարցերին:
%
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված կարիերային նպաստող
41
ծառայությունների մասին:
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է
30
օգտվում այդ ծառայություններից:
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ ծառայություններից:
37
Վերլուծել ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայությունների արդյունավետությունը/
կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Մասնաճյուղում 2009թ.-ից գործում է Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը, որի
նպատակներից է մասնաճյուղի ուսանողների մոտ ուսումնառության հետ զուգահեռ
աշխատանքային որոշակի փորձի ձևավորումը, կարիերային նպաստող աշխատանքների
կազմակերպումը, աշխատանքային շուկայում մասնաճյուղի ուսանողների և շրջանավարտների
մրցունակության բարձրացումը: Կենտրոնն իր գործունեությունը իրականացնում է
տնօրենության կողմից հաստատված տարեկան աշխատանքային պլան-ժամանակացույցով:
Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը մասնաճյուղի պաշտոնական էլ. կայքում ունի
առանձին բաժին՝ «Շրջանավարտ», որն ունի 3 ենթաբաժիններ՝ «Խորհրդատվություն»,
«Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոն», «Գրանցում»: Առաջին ենթաբաժնում տեղադրված է
աշխատանք փնտրելու, ինքնակենսագրություն կազմելու, հարցազրույցի մասնակցելու մասին
խորհրդատվություն, երկրորդ ենթաբաժնում ներկայացված են կենտրոնի խնդիրներն ու
գորածառույթները, իսկ երրորդ ենթաբաժնում՝ շրջանավարտները կարող են գրանցվել՝ թողնելով
իրենց տվյալները հետադարձ կապի համար:
Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը պատրաստել է
հայտարարությունների
անկյուն, որտեղ պարբերաբար տեղադրվում են աշխատաշուկայի մասին արդի
տեղեկատվություն, մշակել և տարածել է կենտրոնի մասին տեղեկատվական, գովազդային
թերթիկներ:
2009թ.-ից տարին մեկ անգամ կենտրոնը կազմակերպել է կլոր սեղան՝ տարածաշրջանի
գործատուների, զբաղվածության կենտրոնի ներկայացուցիչների, ուսանողների, դասախոսների
մասնակցությամբ, որտեղ քննարկվել են աշխատաշուկայի արդի պահանջները, ուսանողների
անհրաժեշտ
մասնագիտական հմտությունների շրջանակը, ներկայացվել են թափուր
աշխատատեղերը և կատարվել աշխատանքի ընդունման կոնկրետ առաջարկներ:
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2012թ. դեկտեմբերի 13-15-ը մասնաճյուղում, Սպորտի և երիտասարդության հարցերի
նախարարության «Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն»-ի հետ
համագործակցությամբ, իրականացվել է «Աշխատանքի տոնավաճառ. առաջին քայլեր դեպի
աշխատանք» ծրագիրը: Ծրագրին մասնակցող շուրջ 25 ուսանողներին
ներկայացվել են
աշխատանքային պարտականությունները և իրավունքները, աշխատանքի փնտրման,
ինքնակենսագրության կազմման, գործատուին դիմելու և աշխատանքային հարցազրույցին
ներկայանալու ձևերը: Ծրագրի ավարտին կազմակերպվել է աշխատանքի տոնավաճառ մի շարք
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որոնք ներկայացրել են իրենց
կազմակերպությունների գործունեության ուղղվածությունը և թափուր աշխատատեղերը,
պատասխանել ուսանողներին հետաքրքրող հարցերին:
ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության 2012թ.
հարցման
արդյունքներով
շրջանավարտները
կարիերայի
կենտրոնի
աշխատանքի
արդյունավետությունը առավելագույն 5 միավորից գնահատել են 4.24:
Մասնաճյուղում ուսանողների կարիերային նպաստող արդյունավետ ծառայությունների
մատուցմանը խոչընդոտում են ՀՀ աշխատաշուկայում գործազրկության բարձր տոկոսը,
մասնագիտական աշխատուժի շուկայի դեռևս չձևավորված լինելու հանգամանքը: Այդ
աշխատանքներին խոչընդոտում է նաև շրջանավարտների հետ թույլ հետադարձ կապը, որի
պատճառով՝ Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնն իր ստեղծման օրից աշխատանքներ է
տանում շրջանավարտների կոնտակտային տվյալների հավաքագրման ուղղությամբ:
Ուսանողների
կարիերայի
նպաստող
ծառայությունների
արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար կենտրոնը նախատեսում է
մասնաճյուղի էլ. կայքում տեղադրել
ավարտական կուրսերի բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների տվյալները:
Ուսանողների կարիերային նպաստում է նաև Ուսանողական գիտական ընկերության
գործուեությունը:
Ուսանողները,
մասնակցելով
կազմակերպված
գիտաժողովներին,
գիտահանրամատչելի և գիտական զեկուցումներին,
ավելի են խորացնում
իրենց
մասնագիտական գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ կատարելու
հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը մագիստրատուրայում շարունակող
ուսանողների գիտական գործունեության ձևավորմանը:
Ֆակուլտետներում ևս, տարբեր կազմակերպությունների
հետ համագործակցելով,
կատարվում են ուսանողների կարիերային նպաստող աշխատանքներ` սեմինարների,
դասընթացների, պրակտիկ աշխատանքների ձևով և այլն:
Օրինակ, մասնաճյուղը պայամանգիր է կնքել «Գրեֆ» (Թոշակառու մանկավարժներ առանց
սահմանի) կազմակերպության հետ, ըստ որի կազմակերպության ներկայացուցիչները տարին
երկու անգամ մասնաճյուղում անցկացնում են մանկավարժական վերապատրաստումներ,
անհատական և խմբային սեմինարներ՝ դասախոսների և ուսանողների կրթական կարիքներին
համապատասխան: Ծրագիրը
մեկնարկել է 2010թ.-ին և մինչ այժմ իրականացվել է
վերապատրաստման 5 դասընթաց:
2012թ. «Հայ-ֆրանսիական բարեկամություն և փոխանակում» կազմակերպությունը,
հովանավորում է մասնաճյուղի «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 3-րդ և 4րդ կուրսերի 10 ուսանողների (փոխանցում է 7 ուսանողի ուսման վճար, 3 անվճար ուսանողներին
տրամադրում է կրթաթոշակ): Վերջիններս դպրոցներում վարում են ֆրանսերեն լեզվի խմբակներ,
կազմակերպում միջոցառումներ` նվիրված հայկական և ֆրանսիական տոներին:
Խաղաղության կորպուսի կամավորները մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների
ֆակուլտետում դասացուցակում հատկացված ժամերին վարում են անգլերեն լեզվի դասեր,
գործում է անգլերենի ակումբ, որում ներգրավված են ուսանողներ՝ մասնաճյուղի բոլոր
ֆակուլտետներից:
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ուսանողների կարիերային նպաստող
քայլերից է նաև օտարալեզու հյուրերի հետ հանդիպումների ժամանակ, օտարազգի դիտորդների
հետ ընտրական գործընթացներին ուսանողների մասնակցությունը որպես թարգմանիչներ:
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Տնտեսագիտության ֆակուլտետում 4 ուսանողներ ընդգրկված են հետազոտական ծրագրի
աշխատանքներում, 30 ուսանողների համար 2013թ. կազմակերպվել է ճանաչողական այց ՀՀ
Կենտրոնական բանկ:
Բնական գիտությունների ֆակուլտետում Բնապահպանական տեղեկատվական կենտրոնի
հետ համատեղ իրականացվել է «Բնական պաշարների կառավարում և չքավորության
նվազեցում» ծրագիրը, որի շրջանակներում ուսանողները կատարել են այցելություններ
անտառներ և ազգային պարկ, կատարել են բնապահպանական խնդիրների վերլուծություններ
(Ֆակ. խորհրդի նիստ, 30.05.08թ.): Կայուն ջրային միջավայր հասարակական կազմակերպության
հետ համագործակցության շնորհիվ ուսանողներն իրականացրել են գետի և խմելու ջրի
մոնիթորինգ (Ֆակ. խորհրդի թիվ նիստ, 26.06.09թ.): Այս ծրագրերին մասնակից շուրջ 50
ուսանողներ ծանոթացել են բնապահպանական մոնիթորինգի, բնապահպանական խնդրների
վերլուծության և գնահատման նորագույն մեթոդներին, ձեռք են բերել ժամանակակից
սարքավորումների հետ աշխատանքի պրակտիկ հմտություններ,
ինչը
նպաստում
է
աշխատաշուկայում նրանց մրցունակության բարձրացմանը և հնարավորություն կտա
հետագայում բնապահպանական ոլորտի համապատասխան հիմնարկներում աշխատանքի
տեղավորվել:
Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ուսանողների կարիերային նպաստում է նաև
նրանց մասնակցությունը կազմակերպվող ցուցահանդեսներին. 2010թ. 6 ուսանող ներկայացրել է
19 աշխատանք, 2011թ. 14 ուսանող՝ 21, 2012թ. 14 ուսանող՝ 20, 2013թ. 24 ուսանող՝ 57: 2013թ.
ֆակուլտետի և և Տավուշի թեմի առաջնորդարանի համագործակցությամբ 3-րդ և 4-րդ կուրսերի
ուսանողների ու շրջանավարտների համար կազմակերպվել է սրբանկարչության դասեր,
նախատեսվում է հիմնել սրբանկարչության դպրոց, որի լավագույն ուսանողները Տավուշի թեմի
առաջնորդարանի կողմից կապահովվեն աշխատանքով:
Մասնաճյուղի մեկ տասնյակից ավելի ուսանողներ, շրջանավարտներ և դասախոսներ
մասնակցել են ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի միջոցով
իրականացվող «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի «Նոր մեդիա դպրոցի»
քառամսյա դասընթացին: Նրանք ծանոթացել են խոսքի ազատության մասին օրենքին, նոր
տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորություններին և պրակտիկ կիրառությանը: Ծրագրի
ընթացքում մասնակիցները ձեռք են բերել քաղաքացիական լրագրության ոլորտի հմտություններ,
հրապարակել են համայնքի խնդիրներին վերաբերող հոդվածներ, ինչը կնպաստի հետագայում
նրանց կարիերային` որպես լրագրողներ:
Տարածաշրջանի գործատուների
50% մասնակցությունը մասնաճյուղի ամփոփիչ
ատեստավորման հանձնաժողովների կազմերում հնարավորություն է տալիս ուսանողներին
գերազանց դրսևորվելու դեպքում արժանանալ նրանց ուշադրությանը և աշխատանքի հրավեր
ստանալ:
Այսպիսով ուսանողների կարիերային նպաստող հիմնական գործընթացները կատարվում
են ֆակուլտետներում, այդ պատճառով անհրաժեշտ է, որ Շրջանավարտների և կարիերայի
կենտրոնը համակարգի ֆակուլտետներում իրականացվող աշխատանքները, մշտապես հետևի
աշխատաշուկայի պահանջներին և ապահովի համապատասխան տեղեկատվության
տարածումը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը աջակցում է
գիտահետազոտական աշխատանքներում:

ուսանողներին`

ներգրավվելու

հաստատության

ՄՈՒՀ-ի համար գերակա գիտահետազոտական
Հիմքեր

աշխատանքներում ուսումնառողների մասնակցության
ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգը

Ուսումնառողների մասնակցությամբ իրականացվող ծրագրերի ցանկը և դրանցում ներգրավված
ուսանողների թիվն ըստ տարիների
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Գիտահետազոտական ծրագիր

Ուսանողների թիվը

Միգրացիայի և մարդկային կապիտալի վերարտադրության
4
փոխառնչությունները ՀՀ-ում, 2012թ.-2014թ.
Ուսումնառողների հեղինակությանբ և/կամ համահեղինակությամբ տպագրված աշխատանքների
ցանկը ներկայացված է /Հավելված 6.1(դ)/, ըստ քանակների ամփոփված են ներքոնշյալ
աղյուսակում
N Ֆակուլտետ
2010
2011
2012
1
Հումանիտար գիտ. ֆակուլտետ
7
8
2
Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
1
10
3
Բնական գիտ. ֆակուլտետ
7
4
Մասնակցությունը ցուցահանդեսներին
Կիրառական արվեստի
6 ուսանող,
14 ուսանող,
24 ուսանող,
4
ֆակուլտետ
19 աշխատանք
21 աշխատանք 57 աշխատանք
Թեմատիկ էսքիզներ
5
Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
19
Վերլուծել հաստատության գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսանողների
ներգրավվածության արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/:
1

ՀՈԱՇ-ի պահանջներին համապատասխան
բարձրագույն կրթության բակալավրի
որակավորման (առաջին աստիճան)
կրթական ծրագիրը կազմված է հիմնական,
մասնագիտացված և կամընտրական դասընթացներից
և չի նախատեսում գիտական
հետազոտական աշխատանքների իրականացում, այդպիսի աշխատանքներ նախատեսված են
մագիստրոսի որակավորման (երկրորդ աստիճան)
կրթական ծրագրերում: ԵՊՀ ԻՄ-ն
հիմնականում իրականացնում է բակալավրական կրթություն, որն անցումային սահման է
հանդիսանում մագիստրատուրա ընդունվելու համար, ուստի ուսանողների գիտահետազոտական
աշխատանքների իրականացումը պարտադիր չէ:
Սակայն բակալավրական կրթական ծրագրով ուսանողներն իրականացնում են
գիտահետազոտական աշխատանքներ` անհատական կամ ղեկավարների հետ համատեղ.
գիտական զեկուցումներ են կարդում գիտաժողովներում, տպագրում են գիտական հոդվածներ:
Այդ աշխատանքներին նպաստում է նաև Ուսանողական գիտական ընկերությունը,
մասնավորապես, 2010թ. կազմակերպված 2 գիտաժողովներին մասնակցել են 25 ուսանողներ,
2011թ. 3 գիտաժողովի` 30, 2012թ. 5 գիտաժողովներին մասնակցել են Հումանիտար գիտ. ֆակ. 23,
Տնտեսագիտության ֆակուլտետում 8, Բնական գիտ. ֆակ. 3, Կիրառական արվեստի ֆակ. 5
ուսանողներ: 2012թ. մասնաճյուղի 2 ուսանողներ միջազգային 2 գիտաժողովներում կարդացել են
3 գիտական զեկուցումներ:
Մասաճյուղի 4 ուսանողներ ընդգրկված են «Միգրացիայի և մարդկային կապիտալի
վերարտադրության փոխառնչությունները ՀՀ-ում» հետազոտական ծրագրի աշխատանքներում:
Մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ի և ՈՒԽ-ի նախագահները 2012թ. ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության կողմից կազմակերպած «Լավագույն ուսանող» հանրապետական մրցույթում
«Գիտահետազոտական աշխատանք» անվանակարգում արժանացել են համապատասխանաբար
1-ին և 2-րդ մրցանակների:
Մասնաճյուղը մագիստրոսական կրթական ծրագիր իրականացնում է 2012թ.-ից` միայն
«Կիրառական արվեստ» մասնագիտությամբ: Կրթական ծրագրով
նախատեսված է
գիտահետազոտական աշխատանքների, պրակտիկաների իրականացում և մագիստրոսական
թեզի կատարում: Ըստ մագիստրոսական ծրագրի իրականացման կարգի յուրաքանչյուր ուսանողի
առաջին կուրսից կցվում է գիտական ղեկավար, որը ներկայացնում է տարբեր գիտական
ուղություններ: Ուսանողը ընտրում է կոնկրետ թեմա, և ստանալով
հանձնարարություն,
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աշխատում է ողջ ուսումառության ընթացքում,
որի արդյունքնում պատրաստվում
է
մագիստրոսական թեզը:
2012-2013 ուստարում մագիստրատուրայի ուսանողները մշակել և գիտական սեմինարների
ժամանակ ներկայացրել են 19 թեմատիկ էսքիզներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում է ուսանողների իրավունքների պաշտպանության համար
պատասխանատու մարմին:

Հիմքեր

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:

Ուսումնառողների իրավունքները արտացոլող
փաստաթուղթը
Ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը
Ուսումնառողների իրավունքներով, բողոքներով և
բողոքարկումներով զբաղվող ենթակառուցվածքի
գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերը
Վերջին 5 տարիների ընթացքում ուսանողների բողոքների
և այդ խնդիրների լուծման վիճակագրական տվյալները և
համապատասխան հիմքերը
%

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված համապատասխան

80%

ծառայությունների վերաբերյալ:
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում համապատասխան ծառայությունից:

52%

Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացից:

74%

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող ուսումնառողների իրավունքների պաշտպանության համար
պատասխանատու մարմնի աշխատանքների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Մասնաճյուղի ուսանողների իրավունքներն ու պարտականությունները ամրագրված են ՀՀ
օրենսդրությամբ («Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 49, «Բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 17, 3-րդ կետ), 25.09.08թ. գիտական
խորհրդի նիստում հաստատված ԵՊՀ ԻՄ ներքին կարգապահական կանոններում:
Ուսանողներն իրենց իրավունքներին և պարտականություններին տեղեկանում են
խորհրդատուի ծառայություններից, կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցից և
դասընթացների տեղեկագրքից, մասնաճյուղի էլ. կայքից, հայտարարությունների տախտակից և
այլն:
Ըստ մասնաճյուղի ուսանողների բողոքների քննարկման կարգի (հաստատված է
գիտխորհրդի
28.02.2012թ. թիվ 1 նիստում) ուսանողները կարող են համապատասխան
ֆակուլտետի մանդատային հանձնաժողովին ներկայացնել դիմում-բողոքներ պետական և
ներբուհական կրթաթոշակների, ուսանողական նպաստների հատկացումների վերաբերյալ:
Ներկայացված բողոքները քննարկվում են ֆակուլտետի մադատային հանձնաժողովում, տրվում
համապատասխան լուծումներ, կամ անհրաժեշտության դեպքում ներկայացվում են մասնաճյուղի
մանդատային հանձնաժողովի քննարկմանը: Մինչ այժմ ֆակուլտետների և մասնաճյուղի
մանդատային հանձնաժողովները դիմում-բողոքներ չեն ստացել, քանի որ ուսանողական
նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացումն իրականացվում է ըստ
կանոնակարգի, որին ուսանողներն իրազեկ են (Ուսանողական խորհուրդ, խորհրդատուներ,
մասնաճյուղի էլ. կայք և այլն):
Նույն կարգի համաձայն` ուսանողները կարող են բողոքարկել ամփոփիչ ատեստավորման,
բանավոր և գրավոր քննությունների արդյունքները:
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Ամփոփիչ ատեստավորման կամ ավարտական աշխատանքի գնահատականը ուսանողը
գրավոր բողոքարկում է ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահին` արդյունքները
հրապարակելուց հետո մեկ ժամվա ընթացքում: Հանձնաժողովի նախագահը բողոքի քննարկումը
կազմակերպում է նույն օրը` տնօրենի կողմից նախապես հաստատված, հանձնաժողովի անդամ
չհանդիսացող աշխատակցի և ուսանողական խորհրդի ներկայացուցչի մասնակցությամբ:
Շրջանավարտի ներկայությամբ, հանձնաժողովը լսում է պատասխանի ձայնագրությունը, ապա
բաց քվեարկությամբ կայացվում է որոշում գնահատականի բարձրացման կամ անփոփոխ
թողնելու մասին:
2012թ. տնտեսագիտության ֆակուլտետում երկու ուսանող ըստ ամփոփիչ ատեստավորման
արդյունքների բողոքարկման կարգի բարձրացրել են իրենց գնահատականները (տնտ. ֆակ.
խորհրդի թիվ 9 նիստի արձանագրություն, 28.06.2012թ.):
Բանավոր քննության դեպքում ուսանողը մինչև քննասենյակից դուրս գալը բողոքը
ներկայացնում է քննող դասախոսին, արդյունքից չգոհանալու դեպքում` նախ համապատասխան
ամբիոնի վարիչին, այնուհետև ֆակուլտետի դեկանին և կազմված հանձնաժողովը, քննարկում է
ու կայացնում որոշում քննության արդյունքի պահպանման կամ բարձրացման մասին:
Գրավոր քննությունների արդյունքները փակցվում են ֆակուլտետներում, ուսանողները
բողոք ունենալու դեպքում եռօրյա ժամկետում բանավոր դիմում են նախ քննող դասախոսին,
ապա ամբիոնի վարիչին, այնուհետև դեկանին: Արդյունքում գնահատականները ճշտվում են
նախքան տեղեկագրերի սկանավորումը, որի պատճառով ֆակուլտետներում գրավոր և բանավոր
քննությունների արդյունքների վերաբերյալ բողոք-դիմումներ չեն ստացվել: Գործընթացն այս ձևով
իրականացնելը պայմանավորված է «Supervision YSU» ավտոմատացված էլ. համակարգով
քննական տեղեկագրերի սկանավորումից հետո անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարման
դժվարությունների հետ: Սակայն տեխնիկական խնդիրների պատճառով եղել են դեպքեր, երբ
ստուգման գրքույկի և քննական տեղեկագրի գնահատականները չեն համընկել, որի մասին
ուսանողները Ուսումնամեթոդական վարչություն են ներկայացրել համապատասխան բողոքդիմումներ: Ուսումնամեթոդական վարչությունը, հիմք ընդունելով քննող դասախոսի
զեկուցագիրը, գրավոր դիմել է ԵՊՀ, որտեղ էլ կատարել են անհրաժեշտ փոփոխությունները:

Ուսանողների գնահատականների վերաբերյալ բողոքարկումների թիվն ըստ
ուստարիների
Ուստարի
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Բնական գիտ. ֆակուլտետ

-

-

-

-

Հումանիտար գիտ. ֆակուլտետ

7

3

5

4

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

4

-

1

-

Ֆակուլտետ

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ
2
1
2
Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող կառույցներից է
Ուսանողական խորհուրդը` ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի ներկայացուցչական
մարմին, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց իրավունքների ու պարտականությունների
մասին, կառավարման մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց
շահերն ու իրավունքները, մասնակցում մասնաճյուղում ներքին կարգապահության
պահպանմանը, կազմակերպում
ուսանողական և երիտասարդական տոների անցկացում,
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:
Ուսանողների մոտ 10,8%-ն ընդգրկված է ուսանողական ինքնակառավարման
մարմիններում: Ուսանողները պարբերաբար մասնակցում են ուսանողական խորհուրդների և
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ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդների նիստերին և քննարկումների միջոցով, ըստ
անհրաժեշտության նաև համապատասխան բաժինների օժանդակությամբ, նրանց խնդիրներին
տրվում են համապատասխան լուծումներ և պարզաբանումներ: Ուսանողները ՈՒԽ-ին
հիմնականում դիմում են բանավոր:
Ուսանողների իրավունքների և շահերի պաշտպանության իրավական
գործընթացը
համակարգելու
նպատակով 2009 թ. փետրվարի 27-ին գիտական խորհրդի որոշմամբ
մասնաճյուղում ստեղծվել է օրինականության պահպանման և ուսանողների իրավունքների
պահպանման հանձնաժողով:
Հանձնաժողովին հիմնականում դիմել են բանավոր, 2010թ.-ին՝ 26, 2011թ.-ին՝ 30 և 2012թ.-ին՝
32 ուսանողներ և աշխատակիցներ, ներկայացված խնդիրների մեծ մասը վերաբերել է ուսման
վարձավճարների, փոխատուցման կարգի, ուսանողական նպաստների, պետական և
ներբուհական կրթաթոշակների հատկացմանը: Ստացվել են նաև բողոքներ
ընթացիկ և
հանրագումարային քննությունների, ստուգարքների արդյունքների վերաբերյալ, լսարաններում,
սրահներում ջեռուցման, սանիտարական պայմանների ապահովման և վերաբերյալ: Ստացված
բոլոր բողոքներին, սեղմ ժամկետներում տրվել է համապատասխան ընթացք:
ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության 2012թ.
հարցման արդյունքներով շրջանավարտները ուսանողների դիմումների և բողոքների
ընթացակարգերի և մեխանիզմների աշխատանքը առավելագույն 5 միավորից գնահատել են 4.39:
Հանձնաժողովը նախատեսում է վերանայել իր գործառույթները, աշխատանքը դարձնել
ավելի թափանցիկ և հրապարակային, բարձրացնել ուսանողների իրազեկվածությունը
հանձնաժողովի գործունեության մասին:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ը. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ
մատուցվող ծառայությունների գնահատման և որակի ապահովման մեխանիզմներ:

Հիմքեր

ՄՈՒՀ-ում գործող ուսանողների կրթական,
խորհրդատվական և այլ օժանդակող ծառայությունների
մատուցման գնահատման և որակի ապահովման
քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և մեխանիզմները
Հաստատության գործունեության որակի ապահովման
գործընթացներում ուսումնառողների դերը սահմանող
կանոնակարգերը
Ուսումնական գործընթացների վերաբերյալ
ուսումնառողների արձագանքի օրինակները
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Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ օժանդակող
ծառայությունների գնահատման և դրանց որակի ապահովման մեխանիզմների
արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Մասնաճյուղում
որակի ապահովման համակարգի մշակման, ներդրման ,
կատարելագործման, որակի ապահովման ներքին մշակույթի ձևավորման և զարգացման
նպատակով 2011թ. հոկտեմբերին մասնաճյուղում կազմավորվեց Կրթության որակի ապահովման
և գնահատման (ԿՈԱԳ) բաժինը:
Ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ օժանդակ ծառայությունների
գնահատումը և որակի ապահովումը մասնաճյուղում իրականացվում են «Դասավանդման որակի
և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցման» և «ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացված
կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ շրջանավարտների հարցման», «13 և ավելի ՄՈԳ
ունեցող ուսանողների շրջանում դասախոսների դասավանդման որակի գնահատման» միջոցով:
Ուսանողական հարցումն իրականացվում է ԵՊՀ գիտական խորհրդի կողմից հաստատված
(վերջին փոփոխությունները կատարվել են 2010 թ.) «Դասավանդման որակի և
արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցման կանոնակարգի» համաձայն:
Ուսանողական հարցման հարցաթերթիկի մի շարք կետեր անմիջականորեն առնչում են
ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ օժանդակող ծառայությունների մատուցմանը:
Մասնավորապես, ուսանողական հարցման հարցաթերթիկում ներառված են հետևյալ հարցերը.
 Արդյունավետ եք համարում կուրատորի (ուսումնական խորհրդատուի) աշխատանքը Ձեր
հետ,
 Գնահատեք Ձեր ֆակուլտետի դեկանի, դեկանի տեղակալ(ներ)ի` ուսանողների հետ
տարվող աշխատանքը,
 Գնահատեք Ձեր ֆակուլտետի դեկանատի գործավարների` ուսանողների հետ տարվող
աշխատանքները:
Շրջանավարտների հարցումն իրականացվում է «ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացված կրթությունից
բավարարվածության վերաբերյալ շրջանավարտների հարցման» կանոնակարգով, որը
հաստատվել է ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի 2010 թ.սեպտեմբերի 2-ի նիստում: Շրջանավարտների
հարցման հարցաթերթիկի մի շարք կետեր անմիջականորեն առնչում են ուսանողների կրթական,
խորհրդատվական և այլ օժանդակող ծառայությունների մատուցմանը: Մասնավորապես,
ներառված են հետևյալ հարցերը.
 Որքանով են գրադարանը և ընթերցասրահները տրամադրում ժամանակակից
մասնագիտական գրականություն,
 Որքանով եք բավարարված գրադարանի ընթերցասրահների վիճակից և կահավորանքից,
 Որքանով եք բավարարված գրադարանի ընթերցասրահների աշխատաժամերից և
սպասարկումից,
 Որքանով է արդյունավետ մասնաճյուղի կարիերայի կենտրոնի աշխատանքը,
 Որքանով եք գոհ՝
- մասնաճյուղի ղեկավարությունից,
- ֆակուլտետի ղեկավարությունից,
- պրոֆեսորադասախոսական կազմից,
- ուսանողական կառույցներից (ուսանողական խորհուրդ, ուսանողական գիտական
ընկերություն),
 Ընդհանուր առմամբ ինչպե±ս եք գնահատում ԵՊՀ ԻՄ-ում Ձեր ստացած կրթությունը,
 Խորհուրդ կտա±ք ձեր մերձավորներին և ընկերներին ընդունվել ԵՊՀ ԻՄ:
Հարցումների արդյունքները քննարկվում են ֆակուլտետների խորհուրդների նիստերում,
ԿՈԱԳ բաժնում, տնօրենությունում, գիտխորհրդում:
Ուսանողների և շրջանավարտների հետ հետադարձ կապի ապահովման և մատուցվող
ծառայությունների արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով Շրջանավարտների և
կարիերայի կենտրոնը նախատեսում է իրականացնել առցանց հարցումներ:
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Ներկայումս ԵՊՀ-ում իրականացվում է Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող
որակի ապահովման հետադարձ կապի համակարգի ներդրման ծրագիր, որի շրջանակներում
կստեղծվի կրթական պորտալ՝ առցանց հարցումների հնարավորությամբ:
Ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ օժանդակ ծառայությունների գնահատմանը և
որակի ապահովմանը նպաստում են նաև մասնաճյուղի տնօրենի, ամփոփիչ ատեստավորման
հանձնաժողովների նախագահների, մասնագիտությունների խորհրդատուների և բոլոր
ստորաբաժանումների ղեկավարների տարեկան հաշվետվությունների վերլուծությունները:
Մասնաճյուղի ուսանողներն
 ընդգրկված
են
ուսման
որակի
գնահատման
գործընթացներում՝մասնակցելով
դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման արդյունավետության վերաբերյալ
ուսանողական հարցումներին և շրջանավարտների բավարարվածության հարցումներին,
 ընդգրկված են ֆակուլտետային խորհուրդներում, գիտխորհրդի կազմում,
 մասնակցում են որակի ապահովման գործընթացներին` որպես ուսանողական
ինքնակառավարման մարմինների (ուսանողական խորհուրդ, ուսանողական գիտական
ընկերություն) ներկայացուցիչներ,
 համաձայն սահմանված ընթացակարգի մասնակցում են մասնաճյուղի ինքնագնահատման
գործընթացներին
և
համապատասխան
զեկույցի
պատրաստմանը`որպես
ինքնագնահատման աշխատանքային խմբի անդամներ,
 ընդգրկված են
ֆոկուս խմբերում, որտեղ քննարկվում
են որակի ապահովման
գործընթացներին վերաբերող հարցեր, մշակվում համապատասխան առաջարկություններ,
 ընդգրկված են որակի կառավարման հանձնաժողովի կազմում, մասնակցում են տարբեր
հարցումների հարցաթերթիկների մշակմանը և հարցման իրականացմանը:
Շրջանավարտների զբաղվածության մակարդակը վերջին հինգ տարվա համար (թվով):
Զբաղվածություն/ուսման շարունակություն
2010
2011
2012
220
246
1 Ավարտելուց անմիջապես հետո
116
2 Նախքան ավարտելը
7
50
65
3 Մասնագիտությամբ
57
65
82
4 Ոչ մասնագիտությամբ
66
155
184
5 Ավարտելուց հետո ուսումը շարունակող ուսանողների տոկոսը
11
9
8
6 Ավարտելուց 2-5 տարի հետո զբաղվածության մակարդակը
52
56
55
7 Ավարտելուց 5 տարի հետո զբաղվածության մակարդակը
52
56
55
8 Չաշխատող շրջանավարտների տոկոսը

48

44

45

Չափանիշ 4-ի վերաբերյալ ներկայացնել SWOT վերլուծություն վերջին 5 տարիների համար:
Ուժեղ կողմեր (Strengths)
1. Մասնաճյուղում ուսանողներին վերաբերող
գործընթացները կանոնակարգող փաստաթղթերի
առկայությունը
2. Մինչհամալսարանական և մասնագիտական
կողմնորոշման բաժնի առկայությունը
3. Պետական քոլեջների հետ պայմանագրերի առկայությունը
4. Հեռակա ուսուցման համակարգի առկայությունը, նոր
մասնագիտությունների բացումը /սերվիս/
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Հնարավորություններ
(Opportunities)
1. Մասնաճյուղի
համագործակցությունը
մարզի դպրոցների և
պետական քոլեջների հետ
2. Այլ ՄՈՒՀ-երի հետ
համագործակցություն, փորձի
փոխանակում
3. ԵՊՀ միջազգային կապերի

5. «Կիրառական արվեստ» մասնագիտությամբ
մագիստրատուրայի առկայությունը
6. Որոշ մասնագիտությունների համար վճարովի
համակարգում ընդունելության շեմի նվազեցում
7. Մասնաճյուղի մասնագիտությունների վարձավճարների
ցածր լինելը
8. Մասնաճյուղի կառավարման, գործունեության գնահատման
և որակի ապահովման գործընթացներում առկա ուսուցման
համակարգի ուսանողների ներգրավվածությունը:
9. ՈՒԳԸ-ի և ՈՒԽ-ի ակտիվ գործունեությունը և
համագործակցությունը այլ ՄՈՒՀ-երի հետ
10.
Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության
ուղեցույցերի և դասընթացների տեղեկագրքերի առկայությունը
11.
Ուսումնական խորհրդատուների ակտիվ
գործունեությունը
12.
Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման
մեխանիզմների բազմազանությունը
13.
«Լավագույն կուրս», «Լավագույն ուսանող»
անվանակարգերի առկայությունը
14.
Մասնաճյուղի պաշտոնական էլ. կայքի www.
ijevan.ysu.am առկայությունը
15.
Ուսանողների տվյալների և առաջադիմության
էլեկտրոնային համակարգի, «Supervision YSU»
ավտոմատացված էլ. համակարգի առկայությունը
16.
ԿՈԱԳ բաժնի առկայությունը
17.
Օրինականության պահպանման և իրավունքների
պաշտպանության հանձնաժողովի կանոնակարգի և
աշխատանքային պլանի առկայությունը
Թույլ կողմեր (Weaknesses)

օգտագործում
4. Շրջանավարտների և
կարիերայի կենտրոնի
համագործակցությունը
գործատուների հետ
5. Մասնաճյուղի
ուսանողական կառույցների
համագործակցությունը մայր
բուհի և այլ ՄՈՒՀ-երի ՈՒԽերի և ՈՒԳԸ-երի հետ:
6. Տարածաշրջանում լուրջ
մրցակից ՄՈՒՀ-երի
բացակայությունը

Վտանգներ (Threats)

1. Հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների պակաս
ներգրավվածությունը մասնաճյուղի կառավարման,
գործունեության գնահատման և որակի ապահովման
գործընթացներում
2. Հանրագումարային գնահատականի մեջ սեմինար,
գործնական և լաբորատոր պարապմունքների արդյունքների
ընդգրկված չլինելը
3. Գնահատման համակարգի վերանայման ընթացակարգի
բացակայությունը
4. Ուսանողներին մատուցվող կրթական, խորհրդատվական և
այլ օժանդակ ծառայությունների մշտադիտարկման և
գնահատման համակարգի անկատարություն
5. Հարցումների արդյունքների վերլուծությունների և
վիճակագրական տվյալների հավաքագրման և ամփոփման
մեխանիզմների անկատարությունը
6. Ուսանողների կողմից տարբեր խնդիրներով վարչական
աշխատակազմին դիմելու ընթացակարգերի
անկատարությունը
7. Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի պասիվ
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1. ՀՀ-ում դիմորդների թվի
նվազումը
2. Ավագ դպրոցների
անկատարությունը
3. Ուսման նկատմամբ
շահագրգռվածության
պակասը
4. ՀՀ-ում գնաճի բարձր
մակարդակը
5. Ոչ պետական ՄՈՒՀ-երի
հավատարմագրումը և
հնարավոր մրցակցությունը
մասնաճյուղի հետ
6. Աշխատաշուկայում
մասնագիտությունների
պահանջարկի
անկանխատեսելի
փոփոխությունները և
գործազրկության բարձր

աշխատանքը
8. Գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսանողների
պասիվ ներգրավվածությունը
9. Պրակտիկայի անցկացման պակաս արդյունավետությունը
10.
Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների
իրականացման արդյունավետության պակասը
11.
Արտասահմանյան ՄՈՒՀ-երի հետ մասնաճյուղի
համագործակցության բացակայությունը
12.
Օտարերկրյա ուսանողների բացակայությունը
13.
Օրինականության պահպանման և իրավունքների
պաշտպանության հանձնաժողովի մասին իրազեկվածության
պակասը
14.
Ուսանողների որոշ մասի վստահության պակասը
հանձնաժողովի աշխատանքի նկատմամբ
15.
Տարածաշրջանում գիտամշակութային միջավայրի
պասիվությունը

մակարդակը
7. Ուսանողների որոշ մասի
մոտ առկա
անտարբերությունը
սեփական իրավունքների
պաշտպանության
գործընթացի նկատմամբ
8. Շրջանավարտների հետ
հետադարձ կապի
ապահովման հնարավոր
խնդիրներ

Մասնաճյուղը
դիմորդների
հավաքագրման
գործընթացի
արդյունավետությունը
բարձրացնելու նպատակով
նախատեսում է կազմակերպել նախապատրաստական
դասընթացներ, հեռակա ուսուցման համակարգում բացել նոր մասնագիտություն (անգլերեն):
Հաշվի առնելով ուսումնառողների առանձնահատկությունները/սոցիալական վիճակը,
բնակության վայրը, մինչհամալսարանական կրթությունը և այլն/` մասնաճյուղը վարում է
համապատասխան քաղաքականություն: Չնայած դրան` կան արտաքին գործոններ, որոնց վրա
մասնաճյուղն ազդեցություն ունենալ չի կարող, մասնավորապես` ընդունելության
կենտրոնացված /միասնական/ համակարգը, որի հիման վրա ձևավորվում է ուսումնառողների
համակազմը: Առկա ուսուցման ուսումնառողները ներգրավված են մասնաճյուղում կրթության
կառավարման և որակի ապահովման ողջ գործընթացում և ունեն ակտիվ մասնակցություն:
Մասնաճյուղը նախատեսում է հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողներին ևս մասնակից
դարձնել այդ գործընթացներին:
Մասնաճյուղը նախատեսում է աշխատանքներ կատարել օտարերկրյա ուսանողներ
ներգրավելու ուղղությամբ, որի շնորհիվ նրանք կդառնան հայ ազգային արժեքների և մշակույթի
կրողները,
նոր կապեր կստեղծվեն
համապատասխան ՄՈՒՀ-երի հետ, կավելանան
մասնաճյուղի ֆինանսական մուտքերը:
Ուսումնառության գործընթացը առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար
մասնաճյուղը պլանավորում է իրականացնել հետևյալ գործընթացները.
 դասախոսական անձնակազմի պարբերական վերապատրաստումներ
 գիտահետազոտական
աշխատանքներում
ուսումնառողների
ներգրավվածության
բարձրացում, մասնաճյուղում գիտաժողովների հաճախակի կազմակերպում,
 հարցաշարերի վերանայումը և հարցումների անցկացման արդյունավետության
բարձրացումը,
 գնահատման համակարգի վերանայում և շարունակական բարելավում,
 ուսանողների իրազեկվածության բարձրացում իրավունքների պաշտպանության
հանձնաժողովի գոյության և կատարած աշխատանքների մասին,
 շրջանավարտների տվյալների հավաքագրում, հետադարձ կապի ապահովում և
աջակցություն աշխատանքի տեղավորման հարցում:
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V. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ և ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը հասնելու և ՄԿԾ-ների նպատակներն իրականացնելու համար

հաստատությունը
ապահովված
է
անհրաժեշտ
մասնագիտական
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմով:

որակներ

ունեցող

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերն իրականացնելու համար
անհրաժեշտ որակավորումներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ
կազմի ընտրության քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատանքի
ընդունման և հեռացման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
Հիմնական և համատեղությամբ դասավանդողների կազմը` ըստ
Հիմքեր
որակավորումների` նշելով գիտական աստիճանները և կոչումները
Դասավանդողների խրախուսման քաղաքականությունը և
ընթացակարգերը
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի մասնագիտական
որակների համապատասխանությունը ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը և կրթական ծրագրի
նպատակներին:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2011-2015 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի
համապատասխան մասնաճյուղն իր առջև խնդիր է դրել համալրել բուհը որակյալ կադրային
ներուժով: Ռազմավարական այս խնդիրն իրագործելու համար մասնաճյուղն իրականացնում է
դասախոսական
անձնակազմի
բազմաչափ
գնահատում`
ըստ
մասնագիտական
պատրաստության, մանկավարժական վարպետության, անձային որակների և տարիքային
կազմի:
Մասնաճյուղի
պրոֆեսորադասախոսական
և
ուսումնաօժանդակ
կազմի
մասնագիտական որակներին ներկայացվող հիմնական պահանջները ձևակերպված են
բակալավրիատի նախ և առաջ` տվյալ մասնագիտության կրթական ծրագրերին
համապատասխանող կրթական չափորոշիչներում, որոնք բխում են ՀՀ որակավորումների
ազգային շրջանակի պահանջներից` վեցերորդ (բակալավրական) և յոթերորդ` (մագիստրոսի)
մակարդակի շրջանավարտին բնորոշ գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների
ծավալով,
ինչպես
նաև
դասախոսի
պաշտոնի
հրահանգի
և
ԵՊՀ-ի
ԻՄ-ի
պրոֆեսորադասախոսական կազմի տեղակալման կարգի ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնաօժանդակ
անձնակազմի պարտականությունների պահանջներից ելնելով:
ԵՊՀ-ի ԻՄ-ի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական որակները
համապատասխանում են մասնաճյուղի առաքելությանը և կրթական ծրագրի նպատակներին:
Այն ապահովվում է համապատասախան չափորոշիչների միջոցով աշխատանքի ընդունման,
դասավանդման պրոցեսի մշտադիտարկման և մնացորդային գիտելիքների ստուգման միջոցով:
Այդ չափորոշիչները պարբերաբար կարող են փոխվել մասնաճյուղի առաքելության և
նպատակների փոփոխությանը զուգահեռ, ինչպես նաև մասնաճյուղի գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով: Ընդ որում վերանայված պահանջները
վավերացվում են գիտխորհրդի նիստով: Օրինակ` նոր իրավիճակին համապատասխան` ԵՊՀի
ԻՄ-ը,
հետևելով
Մայր
բուհին,
2010թ.
նորացրեց
և
արդիականացրեց
պրոֆեսորադասախոսական կազմի տեղակալման կարգը:
Մասնաճյուղի դասախոսական կազմը համալրելու համար հայտարարվում է մրցույթ, որի
միջոցով ստուգվում են մրցույթին դիմած դասախոսների մասնագիտական որակների
համապատասխանությունը տվյալ ժամանակահատվածի կրթական ծրագրերի առաքելությանը
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և նպատակներին, կամ աշխատանքի են հրավիրվում բարձր որակավորում ունեցող
մասնագետներ:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կրթական ծրագրերը համապատասխան
դասախոսական կազմով ապահովելու համար նախատեսված են նաև աշխատանքային
պայմանագրերի տարբեր ձևեր` հիմնական, ներքին և արտաքին համատեղություն: Գործում են
նաև ժամավճարային համակարգը, ինչը թույլ է տալիս երաշխավորելու կրթական ծրագրերի
ապահովվածությունը նեղ մասնագիտացում և գործնական հմտություններ ունեցող
մասնագետներով:
Իսկ արդեն աշխատող դասախոսական կազմի մասնագիտական որակները պարբերաբար
ստուգվում են ինչպես ամբիոնների վարիչների կողմից իրականացվող, այնպես էլ փոխադարձ
դասալսումների միջոցով, կրթության որակի ապահովման և գնահատման բաժնի կողմից
առարկայական ծրագրերի կատարողականի, դասամատյաններում կատարված լրացումների և
ուսանողների դասախոսությունների տետրերի ստուգման միջոցով:
2011թ. մայիսի 6-ի գիտական խորհրդի թիվ 2 նիստում որոշում է ընդունվել /ՌԾ. Խնդիր I.
գ.Ապահովել կրեդիտային համակարգի կիրառությունը մասնաճյուղի բոլոր կրթական
ծրագրերում և ուսուցման ձևերում/ կրեդիտային համակարգով դասախոսների որակավորման
բարձրացման մասին, որը պետք է օժանդակի մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի մասնագիտական որակների բարձրացմանը և կատարելագործմանը:
Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական որակների,
նրանց գործունեության գնահատումը, ամեն կիսամյակ ուսանողների մոտ անցկացվող
դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ հարցումները, ֆոկուս խմբերի,
ինչպես նաև դասալսումները, ամբիոններում քննարկումները համարվում է ԵՊՀ-ի ԻՄ-ի
ուսանողության` ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին մասնակցելու և
պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը գնահատելու
իրավունքի դրսևորում: Գնահատման արդյունքները ներկայացվում են յուրաքանչյուր
դասախոսի/դասընթացի համար հաշվարկված գնահատականների միջին թվաբանականով և
միջին քառակուսային շեղումով, որտեղ միջին թվաբանականը արտացոլում է միջին խմբային
արձագանքը, իսկ միջին քառակուսային շեղումը` խմբի ներսում (գնահատման մասնակիցների
միջև) փոխհամաձայնության աստիճանը: Ուսանողական հարցման արդյունքները քննարկվում
են համապատասխան ամբիոնում, այնուհետև` ֆակուլտետի խորհրդի նիստում: Քննարկման
արդյունքում մշակվում են համապատասխան առաջարկություններ և երաշխավորություններ`
ուղղված դասախոսի դասավանդման որակի բարելավմանը:
2012-2013 ուսումնական տարվանից սկսած յուրաքանչյուր դասախոս կազմում է
անհատական զարգացման
աշխատանքային
պլան,
որտեղ
ըստ գրականության
ուսումնասիրություններ,
գիտական,
գիտամանկավարժական
և
գիտամեթոդական
հետազոտություններ, մասնագիտական աճի ապահովում, գիտամանկավարժական կադրերի
պատրաստում, վերապատրաստում, որակավորման բարձրացում, վերաորակավորում,
ուսումնական աշխատանքներ բաժիններով դասախոսը ներկայացնում է տվյալ ուսումնական
տարվա ընթացքում իր կողմից իրականացվելիք աշխատանքները, իսկ ուսումնական տարվա
ավարտին ներկայացվում համապատասխան հաշվետվություն:
Կարևոր է նշել նաև այն, որ սույն ուսումնական տարվանից սկսած մասնաճյուղի բոլոր
ամբիոններում լրացվում է դասախոսի գիտամանկավարժական գործունեության գնահատման
վարկանիշային թերթիկ: Այն լրացվում է դասախոսի, ամբիոնի վարիչի և դեկանի կողմից`
համաձայն որի ըստ դասախոսի գիտամանկավարժական, ուսումնամեթոդական և
կազմակերպական գործունեության` նրան տրվում են միավորներ: Բացի այս հիմնական
միավորներից, դասախոսը կարող է նաև վաստակել լրացուցիչ միավորներ` կրթության և
գիտության համակարգի
զարգացման ակնառու գործունեության համար և այս լրացուցիչ
միավորները գումարվում են նրա հիմնական միավորներին: Ինչպես դասախոսի անհատական
զարգացման աշխատանքային պլանը, այնպես էլ դասախոսի գիտամանկավարժական
գործունեության գնահատման վարկանիշային թերթիկը միտված է բարձրացնելու ինչպես
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դասավանդողների մասնագիտական, այնպես էլ դասավանդման որակը, դառնալու են այն
հիմնական չափորոշիչներից մեկը տարբերակված աշխատավարձի նշանակման համար:
Ուսումնական
գործընթացին
արդյունավետ
կերպով
օժանդակելու
համար
մասնաճյուղում առկա է ուսումնաօժանդակ կազմի հաստիքների ձևավորման նորմատիվային
բազա: Մասնաճյուղի ուսումնաօժանդակ համակազմի հաստիքների ձևավորման նորմերում
սահմանված են համապատասխան տարակարգերը, թվաքանակը, պահանջները և
աշխատանքային պարտականությունները: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսումնաօժանդակ
անձնակազմի մասնագիտական որակները բարձրացնելու համար
ևս գործում է
վերապատրաստման և ատեստավորման կարգը: Ըստ նախատեսվող կարգ մասնաճյուղի
տնօրենի նախաձեռնությամբ, երեք տարի մեկ անգամ անց է կացվում ուսումնական
կաբինետների և լաբորատորիայի վարիչների, ավագ լաբորանտների, լաբորանտների
ատեստավորում` նպատակ ունենալով ուսումնասիրել աշխատակիցների որակական ու
գործնական հատկանիշները, որոշել նրանց համապատասխանությունը զբաղեցրած
պաշտոնին:
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատանքի
ընդունման և հեռացման քաղաքականության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը
/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում աշխատանքի ընդունումը, այլ աշխատանքի փոխադրումը,
աշխատանքից ազատումը իրականացվում է ՀՀ Աշխատանքային օրենսդրության,
աշխատանքային պայմանագրի, իսկ օրենքով սահմանված դեպքերում` մասնաճյուղի կոլեկտիվ
պայմանագրի համապատասխան: Պրոֆեսորադասախոսական պաշտոնների տեղակալումն
իրականացվում է մրցութային կարգով, որը սահմանվում է “Բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության մասին” ՀՀ օրենքով, մասնաճյուղի կանոնադրությանն ու ներքին
կանոնակարգերի համապատասխան: Աշխատանքի ընդունման ժամանակ աշխատողը
պարտավոր է ծանոթանալ համապատասխան պաշտոնի անձնագրին, իր կողմից կատարվող
աշխատանքին
առնչվող մասնաճյուղի ներքին իրավական ակտերի հետ, որոնցում
ամրագրված դրույթների պահպանումը նրա կողմից պարտադիր է: Մասնաճյուղի աշխատողին
սահմանված կարգով աշխատանքի ընդունելիս կամ այլ աշխատանքի փոխադրելիս
ղեկավարությունը պարտադիր կարգով.
1. ծանոթացնում է պաշտոնի անձնագրին.
2. ծանոթացնում է աշխատանքի պայմաններին,
3. ծանոթացնում է կոլեկտիվ պայմանագրին,
4. ծանոթացնում է մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոններին,
5. անց է կացնում անվտանգության տեխնիկայի, սանիտարական, հակահրդեհային
կանոնների պահպանման հրահանգավորում:
Մասնաճյուղում աշխատողի հետ աշխատանքային հարաբերությունները դադարում են
ՀՀ
օրենսդրության և մասնաճյուղի կոլեկտիվ պայմանագրով սահմանված կարգով`
աշխատանքային պայմանագրի լուծման միջոցով: Աշխատողը իրավունք ունի իր ցանկությամբ
անորոշ ժամկետով կնքած, ինչպես նաև որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային
պայմանագիրը նախքան դրա գործողության ժամկետի լրանալը` այդ մասին առնվազն
տասնչորս օր առաջ գրավոր ծանուցելով տնօրենին: Ժամկետի ավարտից հետո աշխատողն
իրավունքի ունի դադարեցնելու աշխատանքը, իսկ գործատուն պարտավոր է կատարել
վերջնահաշվարկ և ՀՀ օրենսդրության սահմանված կարգով լրացնել աշխատանքային գրքույկը
և հանձնել աշխատողին: Անորոշ ժամկետով կնքված, ինչպես նաև որոշակի ժամկետով կնքված
աշխատանքային պայմանագիրը նախքան դրա գործողության ժամկետի լրանալը ենթակա է
լուծման կողմերի համաձայնությամբ կամ աշխատողի պահանջով, նրա հիվանդության կամ
հաշմանդամության դեպքում, որը խանգարում է նրան կատարել իր ուղղակի
պարտականությունները: Տնօրենը իրավունքի ունի լուծելու անորոշ ժամկետով կնքված
աշխատանքային պայմանագիրը նախքան դրա գործողության ժամկետի լրանալը` համաձայն
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ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի 113 հոդվածով նախատեսված դեպքերում և կարգով:
Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը և վերջնահաշվարկը ձևակերպվում է տնօրենի
հրամանով:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ
անձնակազմի համալրումը պայմանավորված է մասնաճյուղի առաքելության և կրթական
ծրագրերի նպատակները պատշաճ իրականացնելու անհրաժեշտությամբ: Մասնաճյուղի
դասախոսական անձնակազմը համարելու համար ինչպես արդեն նշել ենք, հայտարարվում է
մրցույթ, որի միջոցով ստուգվում են մրցույթին դիմած դասախոսների մասնագիտական
որակների համապատասխանությունը տվյալ ժամանակահատվածի կրթական ծրագրերի
առաքելությանը և նպատակներին, կամ աշխատանքի են հրավիրվում բարձր որակավորում
ունեցող մասնագետներ:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ղեկավարությունը պարբերաբար, ստուգում է իր
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի աշխատանքները,
կազմակերպում
վերապատրաստման դասընթացներ, անցկացնում
համապատասխան
ատեստավորում: Այն աշխատակիցները, որոնք չեն անցնում ատեստավորում, ազատվում են
աշխատանքից:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի համար սահմանված են
պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող հստակ
պահանջներ:
Մասնագիտության կրթական ծրագրի պրոֆեսորադասախոսական
կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող պահանջները
Հիմքեր
Մասնագիտական որակներին ներկայացվող պահանջների վերանայման
քաղաքականությունը
Վերանայման վերլուծությունները և արդյունքների արտացոլումը նոր
քաղաքականության մեջ
Հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի կոմպետենցիաների
համապատասխանությունը մասնագիտության կրթական ծրագրերի սահմաններում շնորհվող
որակավորումներին:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող
հիմնական պահանջները ձևակերպված են ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված
տվյալ ծրագրերին համապատասխանող բակալավրատի կրթական չափորոշիչներում: Քանի որ
ներկայումս պրոֆեսորադասախոսական կազմի համալրումը իրականացվում է մրցույթային
կարգով կամ հրավերով, մրցույթային հանձնաժողովները և տնօրենությունը առանձնակի
ուշադրություն են դարձնում ընտրվող կադրերի մասնագիտական որակներին: Բակալավրի
պատրաստման հիմնական կրթական ծրագրերի իրականացումը ապահովված է այնպիսի
գիտամանկավարժական կադրերով, որոնք, որպես կանոն, ունեն դասընթացների
դասավանդման
ուղղվածությանը
համապատասխանող
բազային
կրթություն
և
հետևողականորեն զբաղվում են հետազոտական և գիտամեթոդական գործունեությամբ:
Հատուկ մասնագիտացնող դասընթացներ դասավանդող դասախոսները, որպես կանոն, ունեն
գիտական աստիճան (գիտական կոչում, արվեստի ոլորտի պատվավոր կոչում և այլն) և կամ
համապատասխան գործունեության ոլորտում աշխատանքային փորձ:
Գիտական
աստիճան
և
կոչում
ունեցող
դասախոսները
կազմում
են
պրոֆեսորադասախոսական կազմի 48, 3%-ը :
Հիմնական
հաստիքային
դասախոսները
կազմում են ընդհանուրի 56, 7%-ը:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2009թ. դեկտեմբերին գիտական խորհուրդը հաստատել է
մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման նոր
կանոնակարգ, որի մեջ ներառված են դասախոսական կազմի տարակարգերի մասին
ընդհանուր դրույթներ և պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման
ընտրությունների և տեղակալման կարգերը:
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Ըստ կանոնակարգի` ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում
. որպես դասախոս աշխատում են համապատասխան մասնագիտություն կամ դրան
համարժեք որակավորման աստիճան ունեցող անձինք, որոնք դասավանդում են
հանրակրթական առարկաներ, անց են կացնում գործնական և լաբորատոր պարապմունքներ,
ուսումնական սեմինարներ, ղեկավարում են մասնագիտական առարկաներից կուրսային
աշխատանքներ և նախագծեր,
. որպես ասիստենտ աշխատում են համապատասխան մասնագիտության գծով գիտական
աստիճան ունեցող կամ ասպիրանտուրան ավարտած անձինք, որոնք հանձնել են բոլոր
մինիմումները և ունեն 10 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքային փորձ, անց են
կացնում դասախոսություններ, գործնական և լաբորատոր պարապմունքներ, ղեկավարում են
շրջանավարտների
ավարտական
աշխատանքները,
մասնակցում
են
ամբիոնի
ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական աշխատանքներին` Արվեստի մասնագիտության
գծով որպես ասիստենտ աշխատում են անձինք, որոնք ՀՀ նկարիչների միության անդամներ են
կամ ունեն 15 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքային փորձ և կազմակերպել են
անհատական ցուցահանդեսների,
. որպես դոցենտ աշխատում են անձինք, որոնք համապատասխան մասնագիտության
գծով ունեն գիտական աստիճան և բուհում գիտամանկավարժական աշխատանքի առնվազն 4
տարվա ստաժ, արվեստի մասնագիտության գծով` անձիք, որոնք ՀՀ նկարիչների միության
անդամներ են, ունեն 15 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ և մասնակցել են
ՀՀ նկարիչների միության կողմից կազմակերպված ցուցահանդեսների, անց են կացնում
դասախոսություններ, գիտամեթոդական սեմինարներ, ղեկավարում են ավարտական
աշխատանքներ, մագիստրանտների և ասպիրանտների ատենախոսություններ, հրատարակում
են ուսումնամեթոդական աշխատանքներ, կազմակերպում և իրականացնում են
հետազոտական աշխատանքներ, զեկուցումներ են ունենում հանրապետական և միջազգային
գիտաժողովներում, մասնակցում են ծրագրային, մեթոդական և մշտական հանձնախմբերի,
խորհուրդների, որակավորման և գիտական աստիճաններ շնորհող մարմինների,
փորձագիտական և խորհրդատվական հանձնախմբերի աշխատանքների,
. պրոֆեսորի պաշտոն զբաղեցնում են անձինք, որոնք որպես կանոն ունեն դոկտորի
գիտական աստիճան և մասնաճյուղում գիտամանկավարժական աշխատանքի առնվազն 9
տարվա փորձ, որից ոչ պակաս, քան 5 տարին` դոցենտի տարակարգով:
Պետք է նշել, որ մասնաճյուղը հետևում է ներքին կիրառության համար մշակած
«Դասախոսի պաշտոնի հրահանգի» դրույթներին, որտեղ կանոնակարգված են դասախոսների
պարտականությունները, իրավունքները, ինչպես նաև պատասխանատվությունը` ՀՀ
օրենսդրությանը համապատասխան:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ
գ. ՄՈՒՀ-ը սահմանել է հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր
դասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման համար:
Դասավանդողների մասնագիտական որակների և նրանց աշխատանքի
գնահատման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
Դասավանդողների մասնագիտական որակների և նրանց աշխատանքի
գնահատման մեխանիզմներն ու գործիքները
Հիմքեր
Դասավանդողների մասնագիտական որակների և նրանց աշխատանքի
գնահատման գործընթացի արդյունավետությունն արտահայտող այլ
հիմքեր և վերլուծություններ
Արձագանքների օրինակները (ուսումնառողների, այլ դասավանդողների,
ղեկավարների)
Վերլուծել և հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման
քաղաքականության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը / կատարել համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում գործում է
պրոֆեսորադասախոսական կազմի
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գնահատման քաղաքականություն և ընթացակարգեր, որոնք պարբերաբար վերանայվում են,
քանի որ ՄՈՒՀ-երին ներկայացվող պահանջները պարբերաբար փոփոխվում են` կախված
ներքին և արտաքին շահակիցների պահանջմունքների փոփոխություններից: Ընդ որում,
քաղաքականությունը չի ենթարկվում էական փոփոխությունների. այն շարունակում է ուղղվել
միևնույն նպատակին. մի կողմից` մասնաճյուղի դասախոսական կազմը համալրվում է
այնպիսի մասնագետներով, որոնց մասնագիտական որակները համապատասխանում են
տվյալ ժամանակահատվածի կրթական ծրագրերի առաքելությանը և նպատակներին, մյուս
կողմից էլ նրանց ուղղորդվում է ինքնակրթության և որակավորման բարձրացման:
Բարելավվել են պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման ընթացակարգերը: ԵՊՀի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 2 սեպտեմբերի 2010թ. նիստում վերանայվեց
դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողների հարցման
կանոնակարգը. նորացվեցին և ավելացվեցին սոցհարցման թերթիկի հարցերը: Դասախոսի
մասնագիտական, դասավանդման որակին և առնչվում են մի շարք հարցեր:
Բարելավվել է նաև արդյունքների մշակման եղանակը, որը թույլ կտա ավելի օբյեկտիվ և
ճշգրիտ ինֆորմացիա ստանալ: Գնահատման արդյունքները այժմ ներկայացվում են
յուրաքանչյուր դասախոսի (դասընթացի) համար հաշվարկված նաև միջին քառակուսային
շեղումով, որն արտահայտում է խմբի ներսում (գնահատման մասնակիցների միջև)
փոխհամաձայնության աստիճանը:
Դասախոսական կազմի աշխատանքի որակի գնահատմանն են վերաբերում նաև
“Մասնաճյուղում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ շրջանավարտների
հարցման” կանոնակարգին կից մշակված հարցաշարում տեղ գտած այսպիսի հարցեր, որոնք
գնահատվում են 5 միավորանոց համակարգով:
Ներկայումս մասնաճյուղում գործող տարբերակված աշխատավարձ նշանակելու մասին
կանոնակարգում միայն ընդհանուր գծերով են հաշվի առնվում դասախոսի մասնագիտական
որակները: Նոր քննարկվող կանոնակարգում աշխատավարձի չափը արդեն ուղղակիորեն
կախված կլինի ուսանողների կողմից տված միավորներից:
Մասնաճյուղում մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև ինքնակրթությանը և
մասնագիտական որակավորման բարձրացմանը: Մի կողմից դա խրախուսվում է
ֆինանսապես, մյուս կողմից դրվում է դրա հստակ պահանջը: Մշակվում է “ԵՊՀ-ի ԻՄ-ի
դասախոսների
որակավորման բարձրացման, մասնագիտական վերապատրաստման և
ստաժավորման հիմնադրույթները”, որտեղ հստակեցվում է դասախոսների որակավորման
բարձրացման, մասնագիտական վերապատրաստման ու ստաժավորման գործառույթները:
Վերապատրաստումները անց են կացվելու մասնաճյուղի հիմնական դասախոսների /3 տարուց
ոչ պակաս ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրով աշխատող /բացառությամբ
կենսաթոշակային տարիքի դասախոսների/ աշխատանքային գործունեության ընթացքում` 5ամյա պարբերականությամբ:
Դասախոսների մասնագիտական զարգացման ծրագրերը ներկայումս անդրադառնում են
մասնագիտական, մեթոդական և բարեփոխումներին վերաբերվող խնդիրներին: Ի
տարբերություն նախորդ տարիների` 2010-2011թթ. ուստարվանից սկսած` դասախոսների
տարեկան աշխատանքային պլաններին ներկայացվող պահանջները փոխվել և հստակեցվել են
երեք ուղղություններով
 մեթոդական` նվիրված դասավանդվող առարկաների ծրագրերի,
հարցաշարերի, դասախոսությունների ձեռնարկների, դասավանդման մեթոդների
բարելավման և կատարելագործման հետ;
 մասնագիտական` նվիրված մասնագիտական որակների բարելավմանը և
գիտական հետազոտությունների կատարմանը;
 բարեփոխումներին ուղղված` նվիրված կրեդիտային համակարգի
կիրառման, կրթության որակի ապահովման գործընթացներին:
Յուրաքանչյուր ուսումնական ստորաբաժանում ամեն ուսումնական տարվա վերջում
70

վերադաս օղակին հաշվետվության է տալիս նախորդ տարվա աշխատանքների մասին և
միաժամանակ ներկայացնում մասնագիտական, մեթոդական և բարեփոխումներին
վերաբերվող խնդիրների հետ կապված իր առաջարկները:
Այս ուսումնական տարվանից սկսված նաև յուրաքանչյուր ամբիոնում լրացվում է
դասախոսների գիտամանկավարժական գործունեության գնահատման վարկանիշային թերթիկ:
Այն լրացվում է դասախոսի, ամբիոնի վարիչի և դեկանի կողմից` համաձայն որի ըստ
դասախոսի գիտամանակավարժական, ուսումնամեթոդական
և կազմակերպական
գործունեության, նրան տրվում են միավորներ: Բացի այս հիմնական միավորներից, դասախոսը
կարող է նաև վաստակել լրացուցիչ միավորներ կրթության և գիտության համակարգի
զարգացման ակնառու գործունեության համար, որոնք գումարվում են նրա հիմնական
միավորներին:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ
դ. Պարբերաբար իրականացվող ներքին և արտաքին գնահատումների
արդյունքում բացահայտված կարիքներին համապատասխան` ՄՈՒՀ-ն իրականացնում է
դասավանդողների կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ:
Պահանջվող որակավորումներին համապատասխան դասավանդողների
կոմպետենցիաների շրջանակի ընդլայնումն ապահովող մեթոդները և
հիմքերը
Դասավանդողների կատարելագործման միջոցառումների պլանները`
ըստ մեթոդական, մասնագիտական և բարեփոխումների
Հիմքեր
ուղղվածությունների
Դասավանդողների կատարելագործման թեմաները
Դասավանդողների կատարելագործման միջոցառումների
ժամանակացույցը
Այլ հիմքեր
Վերլուծել և հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի կատարելագործման
գործընթացների արդիականությունը վերջին 3 տարիների համար / կատարել համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
2011թ. մայիսի 6-ի ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի թիվ 2 նիստում
քննարկվել և հաստատվել է “Կրեդիտային համակարգով դասախոսների որակավորման
բարձրացման կրթագիտական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակություն”: ԵՊՀ ԻՄ-ի
դասախոսների որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի կառուցվածքի և
բովանդակության նորացումը պայմանավորված է մասնաճյուղի 2011-2015թթ. զարգացման
ռազմավարական ծրագրի մի շարք խնդիրների /ՌԾ. Խնդիր I.գ. Ապահովել կրեդիտային
համակարգի ընդլայնված կիրառությունը մասնաճյուղի բոլոր կրթական ծրագրերում և
ուսուցման ձևերում, խնդիր IV.ա. Համալրել և բարելավել դասախոսական կազմը` որակի
հավաստման միջազգային չափանիշներին համապատասխան/ լուծման անհրաժեշտությամբ:
Նորացված ծրագրում դասախոսական կազմի որակավորման բարձրացումը դիտարկվում է թե՛
որպես դասախոսի հարատև կրթության բաղադրիչ` նրա մասնագիտական կոմպետենցիաների
շարունակական զարգացմամբ, թե՛ որպես համալսարանական կրթության որակի ներքին
ապահովման համակարգի կարևորագույն կառուցամաս: Սույն ծրագիրը
ԵՊՀ ԻՄ-ի
դասախոսական կազմին հնարավորություն է տալիս ձեռք բերելու
անհատական
հետաքրքրություններով ու կարիքներով կամ մասնագիտության ոլորտի նոր պահանջներով
պայմանավորված կոմպետենցիաներ` դասախոսի համար առավել հարմար ժամկետներում:
Կրեդիտային համակարգով կառուցված որակավորման բարձրացման ծրագիրը դասախոսին
հնարավորություն է տալիս բարձրացնելու իր որակավորումը ուսուցման անհատական
ծրագրով` կրթական և հետազոտական-մեթոդական մոդուլների հարաբերակցության
ընտրությամբ ապահովելով իր համար նախընտրելի կոմպետենցիաների զարգացումը:
Դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագիրը բաղկացած է երկու հիմնական
կառուցամասերից` կրթական և հետազոտական-մեթոդական, որոնցից յուրաքանչյուրով
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նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում են հնգամյա ժամկետում` համաձայն
ունկնդրի
որակավորման
բարձրացման
անհատական
ծրագրի:
Ելնելով
իր
նախասիրություններից` ունկնդիր դասախոսն ինքն է որոշում կրթական ու հետազոտականմեթոդական կառուցամասերի հարաբերակցությունը և բովանդակութունը` արտացոլելով
դրանք իր անհատական ծրագրում:
Ծրագրի կրթական կառուցամասի առավելագույն բեռնվածությունը 27 կրեդիտ է /որից 10
կրեդիտը կազմում են պարտադիր դասընթացները/: Կառուցամասը ներառում է հետևյալ 4
բաղադրիչները`
ընդհանուր,
մանկավարժական-հոգեբանական
ու
մասնագիտական
պատրաստվածության կրթամասեր և որակավորման բարձրացման այլ ձևեր: Առաջին
կրթամասը ծառայում է օտար լեզվով դասավանդելու և ուսումնական գործընթացում
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ կիրառելու հմտությունների ձևավորմանը, երկրորդը`
մանկավարժական
և
հոգեբանական
հմտությունների
զարգացմանը,
երրորդը`
մասնագիտական գիտելիքների նորացմանը: Կրթական չորրորդ բաղադրիչը` որակավորման
բարձրացման այլ ձևերը, ներառում է հիմնական ծրագրից դուրս դասախոսի դրսևորած
ակտիվությունը`
վերապատրաստում,
ստաժավորում,
մասնակցություն
ամառային
դպրոցներին և այլն:
Ծրագրի հետազոտական-մեթոդական կառուցամասի առավելագույն բեռնվածությունը
կարող է կազմել մինչև 20 կրեդիտ /որից 3-ը` պարտադիր/: Այն ներառում է հետևյալ երեք
բաղադրիչները`
հրատարակումներ,
զեկուցում
համաժողում
/աշխատաժողովում,
գիտաժողովում/ և ատենախոսության պաշտպանություն:
Որակավորման բարձրացումը հավաստելու համար ունկնդիրը հնգամյա ծրագրի
կատարման արդյունքում պետք է կուտակի առնվազն 30 կրեդիտ, որը ներառում է ծրագրի
ինչպես կրթական, այնպես էլ հետազոտական-մեթոդական կառուցամասերը:
Ամփոփիչ ատեստավորման հիմնական չափանիշ է որակավորման բարձրացման համար
սահմանված հետևյալ պահանջների կատարումը, համաձայն որի` որակավորման բարձրացում
անցած են համարվում այն դասախոսները, որոնք ձեռք կբերեն ակադեմիական միջավայրում
անգլերենով հաղորդակցվելու բավարար հմտություն, կտիրապետեն
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և կկարողանան
դրանք օգտագործել ուսումնական գործընթացում,
կտիրապետեն դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման ժամանակակից մեթոդներին
և կունենան հոգեբանական անհրաժեշտ հմտություններ, քաջատեղյակ կլինեն կրթագիտական
տվյալ բնագավառի զարգացման գերակա ուղղություններին, ձեռք կբերեն համակարգված ու
նորացված տեսական և գործնական գիտելիքներ` կապված իրենց որակավորմանը
ներկայացվող նոր պահանջների հետ, հետևողականորեն կզբաղվեն մեթոդական ու
հետազոտական աշխատանքներով և որոշակի ներդրում կունեն գիտության իրենց
բնագավառում, ձեռք բերած գիտական արդյունքները կկիրառեն կրթական գործընթացում:

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ը երաշխավորում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի
համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կազմով ապահովվածության կայունությունը:
Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի ցանկը (նշելով
որակավորումները, գիտական աստիճանները և/կամ կոչումները)
Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի կայունությունն
Հիմքեր
ապահովող քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
Համատեղությամբ աշխատող դասավանդողների ցանկը(նշելով
որակավորումները, գիտական աստիճանները և/կամ կոչումները)
Վերլուծել և հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական
կարողությունների արդիականությունը վերջին 3 տարիների համար / կատարել համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ
ԻՄ-ի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը համարլվում է` ելնելով
մասնաճյուղի առաքելության և կրթական ծրագրերի խնդիրներն ու նպատակները իրագործելու
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անհրաժեշտությունից:
Մասնաճյուղի
պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի
մասնագիտական կարողությունները պարտադիր համապատասխանում են կրթական ծրագրի
առաքելությանը և նպատակներին:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի դասախոսական կազմը համալրելու համար հայտարարվում է
մրցույթ, որի շնորհիվ ստուգվում են մրցույթին դիմած դասախոսների մասնագիտական
որակների համապատասխանությունը տվյալ ժամանակահատվածի կրթական ծրագրերի
առաքելությանը և նպատակներին, կամ աշխատանքի են հրավիրվում բարձր որակավորում
ունեցող մասնագետներ:
Արդեն աշխատող դասախոսական անձնակազմի մասնագիտական որակներն ու
կարողությունները պարբերաբար ստուգվում են ամբիոնի վարիչների կողմից և փոխադարձ
դասալսումների միջոցով, ուսումնամեթոդական վարչության կողմից առարկայական ծրագրերի
կատարողականի, դասամատյաններում կատարված լրացումների
և ուսանողների
դասախոսությունների տետրերի ստուգման միջոցով:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրինության որոշման համաձայն 2011-2012 ուսումնական
տարվանից սկսած յուրաքանչյուր դասախոս կազմել և համապատասխան ամբիոնին, ինչպես
նաև մասնաճյուղի գրադարանին է ներկայացնել իր դասախոսությունների էլեկտրոնային
տարբերակը:
Մասնաճյուղի դասախոսների մասնագիտական որակների ու կարողությունների
ստուգման և գնահատման տեսանկյունից առանձնահատուկ կարևորություն է տրվում նաև
յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին ուսանողների մոտ անցկացվող դասավանդման որակի և
արդյունավետության վերաբերյալ հարցումներին: Ուսանողական հարցման արդյունքները
քննարկվում են համապատասխան ամբիոնում, այնուհետև` ֆակուլտետի խորհրդի նիստում:
Քննարկման արդյունքում մշակվում են համապատասխան առաջարկություններ և
երաշխավորություններ` ուղղված դասախոսի դասավանդման որակի բարելավմանը:
2012-2013 ուսումնական տարվանից սկսած յուրաքանչյուր դասախոս ամբիոն է
ներկայացնում անհատական զարգացման աշխատանքային պլան, որտեղ ըստ գրականության
ուսումնասիրություններ,
գիտական,
գիտամանկավարժական
և
գիտամեթոդական
հետազոտություններ, մասնագիտական աճի ապահովում, գիտամանկավարժական կադրերի
պատրաստում, վերապատրաստում, որակավորման բարձրացում, վերաորակավորում,
ուսումնական աշխատանքներ բաժիններով դասախոսը ներկայացնում է տվյալ ուսումնական
տարվա ընթացքում իր կողմից իրականացվելիք աշխատանքները, իսկ ուսումնական տարվա
ավարտին ներկայացվում համապատասխան հաշվետվություն:
Պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի
մասնագիտական
որակների
ու
կարողությունների զարգացման ու բարձրացմանը մեծապես նպաստում է նաև 2011թ. մայիսի 6ին մասնաճյուղի գիտական խորհրդի թիվ 2 նիստի որոշումը` կապված կրեդիտային
համակարգով դասախոսների որակավորման բարձրացման հետ: Կրեդիտային համակարգով
դասախոսների որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագիրը
դասախոսական
կազմին հնարավորություն է տալիս ձեռք բերելու անհատական հետաքրքրություններով ու
կարիքներով կամ մասնագիտական ոլորտի նոր պահանջներով պայմանավորված
կոմպետենցիաներ: Սույն ծրագիրը դասախոսին հնարավորություն է տալիս բարձրացնելու իր
որակավորումը ուսուցման անհատական ծրագրով` կրթական և հետազոտական-մեթոդական
մոդուլների հարաբերակցության ընտրությամբ` ապահովելով իր համար նախընտրելի
կոմպետենցիաների զարգացումը:
Վերոհիշյալ վերապատրաստման ծրագիր հաջող ավարտին դասախոսները.
 ձեռք կբերեն ակադեմիական միջավայրում անգլերենով հաղորդակցվելու բավարար
հմտություն,
 կտիրապետեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կկարողանան դրանք օգտագործել
ուսումնական գործընթացում,
 կտիրապետեն դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման ժամանակակից
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մեթոդներին և կունենան հոգեբանական անհրաժեշտ հմտություններ,
 քաջատեղյակ կլինեն կրթագիտական տվյալ բնագավառի զարգացման գերակա
ուղղություններին,
 ձեռք կբերեն համակարգված ու ներացված տեսական և գործնական գիտելիքներ`
կապված իրենց որակավորմանը ներկայացվող նոր պահանջների հետ,
 կշարունակեն հետևողականորեն զբաղվել մեթոդական ու
հետազոտական
աշխատանքներով և որոշակի ներդրում ունենալ գիտության իրենց բնագավառում,
 ձեռք բերած գիտական արդյունքները կկիրառեն կրթական գործընթացում:

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ում գործում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական
առաջընթացի ապահովման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական առաջընթացի
ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
Սկսնակ դասավանդողների խրախուսման և մասնագիտական
Հիմքեր
առաջընթացի ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
Սկսնակ դասավանդողների մենթորության քաղաքականությունը և
ընթացակարգերը
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական
առաջընթացի ապահովման քաղաքականության ու ընթացակարգերի արդյունավետությունը
վերջին 3 տարիների համար / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան
հիմքերից/:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ղեկավարությունը մեծ ուշադրություն
է դարձնում
պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի
մասնագիտական
կարողությունների
և
հմտությունների զարգացմանն ու բարձրացմանը, մասնագիտական առաջընթացին:
Մասնագիտական առաջընթացի ապահովման համար մասնաճյուղը իրականացնում է մի շարք
գործընթացներ: Նախ
և առաջ մասնաճյուղը մշակել է պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի պաշտոնների տեղակալման կարգը, որտեղ ըստ տարակարգերի նշված են, թե
ովքեր կարող են լինել դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ, պրոֆեսոր և այլն: Սա խթանում է նրան,
որ դասախոսները աշխատեն բարձրացնել իրենց մասնագիտական որակներն ու
կարողությունները և ունենան համապատասխան առաջխաղացում:
Մասնաճյուղը մշակել է դասախոսական կազմի, մասնավորապես երիտասարդ
դասախոսների խրախուսման քաղաքականություն և ընթացակարգեր: ԵՊՀ-ի ԻՄ-ը ունի
դասախոսական կազմի գործունեության գնահատման մեխանիզմներ, որոնք նպաստում են
նրանց որակավորման բարձրացմանը և ըստ այդմ, համաձայն կանոնակարգի, կիրառվում է
խրախուսման քաղաքականություն: Համաձայն մասնաճյուղի ներքին կարգապահական
կանոնների` դասախոսը աշխատանքային պարտականությունների օրինակելի կատարման,
աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման, շարունակական անբասիր աշխատանքի և
աշխատանքում նորամուծությունների և այլ ձեռքբերումների համար մասնաճյուղի տնօրենի
կողմից խրախուսվում է հետևյալ կարգով`
ա/ շնորհակալության հայտարարում,
բ/ միանվագ դրամական պարգևատրում,
գ/ պատվոգրի հանձնում,
դ/ հուշանվերներով պարգևատրում,
ե/ կարգապահական տույժի հանում,
զ/ լրացուցիչ վճարովի արձակուրդի տրամադրում:
Մասնաճյուղում երիտասարդ դասախոսների կատարած աշխատանքները նույնպես
գնահատվում և խրախուսվում են: Խրախուսման քաղաքականությունն իր մեջ ներառում է
հետևյալ գործընթացներն ու մեխանիզմները`
 դասախոսական թափուր տեղերի համար մրցութային կարգով հիմնականում
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ընդունվում են երիտասարդ դասախոսներ, որոնց տրվում են լիարժեք
հնարավորություններ`
զբաղվելու
գիտագործնական
և
հետազոտական
աշխատանքներով,
 մասնաճյուղը հատկացնում է գումարներ սոցիալական ծրագրերի և միջոցառումների
համար,
 երիտասարդ
դասախոսներին
հնարավորություն
է
տրվում
մասնակցելու
որակավորման բարձրացման կրթական ծրագրերին,
 երիտասարդ դասախոսների կողմից իրականացվող ինքնակրթությունն ու
գիտամանկավարժական
շարժունությունը
մասնաճյուղում
գնահատվում
և
խրախուսվում է:
Մասնաճյուղում պարբերաբար վերանայվում են դասախոսական կազմի խրախուսման
քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը` հաշվի առնելով մի շարք չափորոշիչներ
/մասնագիտական, մանկավարժական վարպետություն, անձնային որակներ և այլն/:
Դասախոսներին տարբերակված աշխատավարձ վճարելու որոշումը ընդունվել է 2010թ.
հոկտեմբերին:
Դասախոսական
անձնակազմի
մասնագիտական
առաջխաղացմանը
մեծապես
նպաստում է կրեդիտային համակարգով դասախոսների որակավորման բարձրացման
կրթագիտական ծրագիրը: Մասնագիտական առաջընթացի ապահովման առումով կարևոր
կռվան է հանդիսանում նաև “Ակունք” գիտական հոդվածների ժողովածուն, որը
հնարավորություն է տալիս մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին անվճար
տպագրել իրենց գիտական հոդվածները:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմ
ռազմավարական նպատակների իրականացման համար:
Վարչական աշխատակազմի ցանկը` ըստ հաստատության
կառուցվածքային ստորաբաժանումների
Ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի գործառույթները
Վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի կայունության
Հիմքեր
ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
Վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի գործունեության
որակի ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
Աշխատակազմի գործունեության որակն ապահովող մեխանիզմները և
գործիքները
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի արդյունավետությունը
վերջին 3 տարիների համար / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան
հիմքերից/:
Մասնաճյուղի վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմը, առաջնորդվելով
մասնաճյուղի զարգացման ռազմավարական ծրագրից, իրենց առաջ դրած խնդիրները
իրականացնում են հավուր պատշաճի:
Մասնաճյուղի չորս ֆակուլտետների դեկաններն ունեն ուսանողների ընդունելության
հստակ ժամանակացույց, սակայն բացի հստակ նշված օրերից ու ժամերից, ուսանողները
խոհրդատուի միջնորդությամբ դիմում են դեկաններին` իրենց հուզող խնդիրներով:
Նախորդ տարիներին յուրաքանչյուր կուրս ուներ իր ուսումնական խորհրդատուն, իսկ
2012-2013 ուսումնական տարվանից սկսած յուրաքանչյուր մասնագիտության համար
նշանակվում է մեկ ուսումնական խորհրդատու /կուրատոր/, որոնք ըստ էության հանդիսանում
են դեկանի օգնականները` ըստ համապատասխան մասնագիտությունների: Ուսումնական
խորհրդատուներն ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներ են, որոնց
հիմնական խնդիրը կրեդիտային համակարգող սովորող ուսանողների ուսման գործընթացում
օժանդակելն է: Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է
խորհրդատվական
ծառայություններ և հսկում իրեն ամրագրված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց
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ուսումնառության ողջ շրջանում: Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական
շահերը, ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար
պարբերաբար կազմակերպում խմբային և անհատական խորհրդատվություններ, օգնում
դասընթացների ընտրության և անհատական ուսումնական ծրագրերի կազմման
գործընթացներում: Մասնաճյուղի յուրաքանչյուր խորհրդատու ունի ուսանողության հետ
հանդիպման հստակ ժամանակացույց: Մասնաճյուղի ինտերնետային կայքում տեղադրված է
խորհրդատվական ծառայությունների ժամանակացույցերը:
Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումների
վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ուսանողները բարձր են գնահատում խորհրդատուի
աշխատանքը (Նկար 1, նկար 2): Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում խորհրդատուի
աշխատանքի արդյունավետությունը համեմատաբար ցածր է գնահատվել (60%): ԿՈԱԳ
բաժինը
վերլուծության արդյունքները ներկայացրել է ֆակուլտետ՝ ձեռնարկելու
համապատասխան միջոցառումներ խնդրի լուծման ուղղությամբ:
Նկար 1 . Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական
հարցումներ, առկա ուսուցում, 2011-2012 ուստարի, 2-րդ կիսամյակ
Արդյունավետ եք համարում կուրատորի (խորհրդատու) աշխատանքը
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Բնական գիտ.
ֆակուլտետ

Տնտեսագիտության Հումանիտար գիտ.
ֆակուլտետ
ֆակուլտետ

Կիրառական
արվեստի
ֆակուլտետ

Նկար 2 . Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական
հարցումներ, հեռակա ուսուցում, 2011-2012 ուստարի, 2-րդ կիսամյակ
Արդյունավետ եք համարում կուրատորի (խորհրդատու) աշխատանքը
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Տնտեսագիտության
ֆակուլտետ

Ֆակուլտետների նորմալ գործունեության համար մեծ ներդրում ունեն նաև ինչպես
դեկանատի, այնպես էլ ամբիոնի գործավարները: Նրանցից յուրաքանչյուրն ըստ իր
պարտականությունների և գործառույթների շրջանակների իրականացնում է իր առջև դրված
խնդիրներն ու առաջադրանքները: Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ
ուսանողական հարցումների վերջին 3 տարիների արդյունքները ցույց են տվել, որ
ուսանողները հիմնականում բարձր են գնահատում դեկանների և դեկանատի
աշխատակիցների աշխատանքը, բավարարված են իրենց տրամադրված օժանդակությունից և
ուղղորդումից /Աղյուսակ 1/:
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Աղյուսակ 1. ԵՊՀ ԻՄ դեկանների և դեկանատների աշխատանքների գնահատման
արդյունքները (ուսանողական հարցումներ, առկա ուսուցում, առավելագույն գնահատականը`
5 միավոր)
Հարցման արդյունքներն ըստ
ուստարիների
N
Ֆակուլտետ
2009-2010
2010-2011
2011-2012
ՄԻՋԻՆԸ
ԲՈԼՈՐ
I
II
I
II
I
II
ՏԱՐԻՆԵՐԻ
կիս. կիս. կիս. կիս. կիս. կիս.
1 Բնական գիտությունների ֆակուլտետ
Դեկան
4,88
4,97
4,8
4,82 4,98 4,91 4,78
Դեկանատ
4,84
4,73 4,93 4,96 4,78 4,84 4,81
2
Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Դեկան
4,88
4,82 4,85 4,88 4,91 4,89 4,94
Դեկանատ
4,86
4,75 4,91
4,9
4,81 4,88 4,93
3 Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
Դեկան
4,65
4,63 4,61 4,69 4,63 4,73 4,58
Դեկանատ
4,59
4,39 4,73 4,61 4,54 4,67 4,58
4 Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ
Դեկան
4,22
4,16 4,23 4,37 4,17 4,38 3,98
Դեկանատ
4,16
4,11 4,35 4,26 4,04 4,28 3,91
Ինչպես նկատում ենք, դեկանի և դեկանատի գնահատականը համեմատաբար ցածր է
Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում (3.91-4.38): ԿՈԱԳ բաժինը վերլուծության արդյունքները
ներկայացրել է ֆակուլտետ՝ ձեռնարկելու համապատասխան քայլեր խնդրի լուծման
ուղղությամբ:
Չափանիշ 5-ի վերաբերյալ ներկայացնել SWOT վերլուծություն վերջին 5 տարիների համար :
Ուժեղ կողմեր (Strengths)

Հնարավորություններ (Opportunities)
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1. Մասնաճյուղի առաքելությանը և կրթական
ծրագրերի նպատակներին համապատասխան
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ
անձնակազմի առկայությունը
2. Մասնաճյուղի անձնակազմի կայունության
ապահովման քաղաքականության առկայությունը
3. Մասնաճյուղում պրոֆեսորադասախոսական և
ուսումնաօժանդակ անձնակազմի գործունեությունը
կանոնակարգող փաստաթղթերի առկայությունը
4. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի
մասնագիտական և մանկավարժական որակների
բարձրացման և կատարելագործման պլանժամանկացույցի առկայություն
5. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմում
միջին և երիտասարդ տարիքի աշխատակիցների
գերակշռությունը
6. Մասնաճյուղի ուսումնաօժանդակ անձնակազմի
պարբերաբար վերապատրաստման և
ատեստավորման գործընթացների առկայությունը
7. Մասնաճյուղի գիտական հանդեսի` «Ակունքի»
առկայությունը
8. Դասավանդման ժամանակակից մեթոդներին
անհրաժեշտ միջոցների առկայությունը
9. Աշխատակիցների խրախուսման մեխանիզմների
առկայությունը
10. Հրավիրված մասնագետների ապրելու,
ստեղծագործելու, աշխատելու և հանգստի
անհրաժեշտ պայմանների առկայությունը
11. Աշխատանքային բարձր կարգապահությունը
12. Դասավանդման որակի գնահատման
մեխանիզմների առկայություն
Թույլ կողմեր (Weaknesses)

1. ԵՊՀ-ի միջազգային
հարաբերությունների վարչության
հետ ակտիվ համագործակցում
2. Հրավիրված դասախոսների
շնորհիվ մայր բուհի առաջավոր
փորձի փոխանակումը
3. Հանրապետության մասշտաբով
հայտնի եզակի մասնագետների հետ
համագործակցությունը`
մասնաճյուղում առցանց
դասախոսություններ կարդալու
նպատակով
4. Համագործացությունը ԳԱԱ-ի հետ
5. Համագործակցությունը
արտասահմանյան ՄՈՒՀ-երի հետ

Վտանգներ (Threats)
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1. Դասալսումների իրականացման և արդյունքների
ամփոփման անկատարությունը
2. Տարբերակված աշխատավարձի մեխանիզմի
անկատարությունը
3. Հրավիրված պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի մեծ թվաքանակը
4. Պետության կողմից ֆինանսավորվող գիտական
հետազոտություններում մասնաճյուղի
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի
ներգրավվածության բացակայությունը
5. Երիտասարդ դասախոսների մենթորության
բացակայությունը
6. “Ակունք” գիտական հանդեսի միայն
հումանիտար ուղղվածությունը
7. Ուսանողական հարցումների արդյունքների ոչ
լիարժեք կիրառումը
8. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման
մեխանիզմների անկատարությունը
9. Վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի
ատեստավորման մասնագիտական չափանիշների և
կատարելագործման մեխանիզմների
անկատարությունը
10. Ամբիոնների տեղացի վարիչների փոքր
քանակությունը

1. Մասնաճյուղի և արտասահմանյան
նմանատիպ հաստատությունների
դասավանդողների միջև փոխադարձ
համագործակցության
բացակայությունը:
2. Պետության կողմից
պրոֆեսորադասախոսական կազմին
տրվող ՀՀ-ում գործող նվազագույն
աշխատավարձի չափը և նրա
բացասական ազդեցությունը
մասնաճյուղի բյուջեի վրա:
3. Կրթական ծրագրերին
ներկայացվող պահանջների
անընդհատ փոփոխությունը:
4. Տարածաշրջանի այլ ՄՈՒՀ-երի
հնարավոր մրցակցությունը
մասնաճյուղի հետ
5. Տարածաշրջանում սոցիալական
վիճակի վատթարացումը
6. Արտագաղթը
7. ՀՀ-ում գնաճի բարձր տեմպերը
8. Արտաքին շահակիցների
անտարբերությունը
9. Արտաբյուջետային ֆինանսական
մուտքերի անբավարարություն
10. Տարածաշրջանում
գիտամշակութային միջավայրի
պասիվությունը

Մայրաքաղաքից հեռու գտնվելու հանգամանքով պայմանավորված` մասնաճյուղն ունի
տեղացի որակյալ և նեղ մասնագիտացված պրոֆեսորադասախոսական կազմի պակաս, որը
լրացվում է հիմնականում ԵՊՀ-ից և այլ ՄՈՒՀ-երից հրավիրված բարձրակարգ
մասնագետներով: Նրանց համար մասնաճյուղը ստեղծել է հարմարավետ պայմաններ`
աշխատելու, ստեղծագործելու և հանգստի համար: Այն հանգամանքը, որ մասնաճյուղը ԵՊՀ-ի
միակ մասնաճյուղն է, մեծաթիվ հարցերում, ինչպես նաև պրոֆեսորադասախոսական կազմի
համալրման առումով, մեծ առավելություն ունի նույնիսկ Երևանում գործող որոշ ՄՈՒՀ-երի
նկատմամբ: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի կոմպետենցիաների բարձր մակարդակը թույլ
է տալիս ապահովել կրթական բարձր արդյունքներ և աջակցել տեղացի երիտասարդ
դասավանդողների գիտական անհրաժեշտ մակարդակի բարձրացմանը:
Անհրաժեշտ է լրացուցիչ աշխատանքներ տանել` նյութատեխնիկական բազայի
ընդլայնման
պրոֆեսորադասախոսական
կազմի
աշխատավարձերի
բարձրացման,
երիտասարդ դասախոսների խրախուսման և աշխատողների սոցիալական վիճակի
բարելավման ուղղությամբ:
Մասնաճյուղը
պրոֆեսորադասախոսական,
վարչական
և
ուսումնաօժանդակ
աշխատակազմի գործունեության արդյունավետությունը
բարձրացնելու նպատակով
նախատեսում է.
 բարելավել
դասալսումների
կազմակերպման
և
արդյունքների
ամփոփման
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գործընթացները,
հաճախակի կազմակեպել փորձառու դասախոսների բաց դասեր,
բարելավել տարբերակված աշխատավարձի մեխանիզմը,
մշակել տեղացի կադրերի մասնագիտական առաջընթացի
խրախուսման և
աջակցության մեխանիզմներ,
ստեղծել բնագիտական ուղղվածությամբ գիտական հոդվածների ժողովածու,
մշակել և ներդնել մենթորության ինստիտուտը,
բարելավել հարցումների արդյունքների վերլուծությունը և կիրառման մեխանիզմները,
բարելավել պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման մեխանիզմները,
հաճախակի կազմակերպել գիտամշակութային միջոցառումներ:

VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ապահովում է հետազոտական գործունեության իրականացումը և կապն
ուսումնառության հետ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում առկա է հետազոտական ոլորտում իր հետաքրքրությունները և
հավակնություններն արտահայտող ռազմավարություն:

Հիմքեր

Հետազոտությունների ռազմավարությունը և ուղղությունները
Հաստատության ռազմավարության և հետազոտությունների
ուղղությունների միջև կապն արտացոլող փաստաթուղթը (կցել կամ
հղում կատարել)
Հետազոտական աշխատանքների արդյունքների վավերացման
մեխանիզմները

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում առկա հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների և
հավակնությունների ռազմավարության արդյունավետությունը վերջին 3 տարիների համար և
արդիականությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Մասնաճյուղի 2011-2015 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի 2-րդ նպատակն է
մեծացնել մասնաճյուղի գիտական ներուժի ներդրումը տարածաշրջանի տնտեսական
զարգացման և հասարակության բարեկեցության բարձրացման գործում, խրախուսել
դասախոսական կազմի ակտիվ ներգրավումը հետազոտական աշխատանքներում:
Մասնաճյուղը կարևորում է ինչպես կրթօջախի ռազմավարական նպատակները,
այնպես էլ տարածաշրջանի հիմնախնդիրները, տնտեսության զարգացման հեռանկարները և
հասարակության բարեկեցության բարձրացման խնդիրները:
Մասնաճյուղը որոշակի ռեսուրսներ է տրամադրում հետազոտական ոլորտում
հաջողությունների հասնելու համար, որը դեռևս բավարար չէ ռազմավարական ծրագրով
նախանշված նպատակների իրականացմանը /ԳԱՑ. Ցուցանիշ 5/:
Մասնաճյուղում պարբերաբար կազմակերպվում են տարբեր մակարդակների
գիտաժողովներ, ցուցահանդեսներ:
Վերջին երեք տարիների ընթացքում ավելացել են մասնաճյուղի հայցորդների թիվը:
Համաձայն
ամբիոնների
գործունեության
կանոնակարգի`
ակտիվացվում
և
կազմակերպվում են մասնաճյուղում իրականացվող գիտահետազոտական, մեթոդական և
փորձագիտական աշխատանքներ:
Մասնաճյուղում իրականացվող հետազոտական աշխատանքները, որպես կանոն,
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հիմնարար բնույթ են կրում, իսկ դրանց արդյունքները մասնագիտական լայն
հասարակությանն են ներկայացվում գիտական ժողովածուների, պարբերականների, գրքերի և
ինֆորմացիայի տարածման այլ միջոցներով: Գիտահետազոտական աշխատանքների
արդյունքների ներկայացման համար ավելի ու ավելի մեծ չափով են օգտագործվում են
համացանցի
ընձեռած
հնարավորությունները:
Կատարվող
հետազոտությունների
արդյունքները վավերացվում են համապատասխան հետազոտական զեկույցներում և
հրապարակումներում:
Մասնաճյուղում մշակվում են մեխանիզմներ, որոնք կնպաստեն հետազոտությունների
ծավալի աճին և հետազոտությունների աշխատանքներում պրոֆեսորադասախոսական
կազմի և ուսանողության ներգրավվածության ընդլայմանը:
Մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը, ֆակուլտետների խորհուրդները, մեթոդ
խորհուրդները և մասնագիտական ամբիոնները աշխատում են առավելագույնի հասցնել
գիտական ներուժի` պրոֆեսորադասախոսական կազմի և լավագույն ուսանողների կողմից
հետազոտական աշխատանքների կատարման և նրանց հիման վրա հրապարակումների
պատրաստման աշխատանքները:
Մշակման
փուլում
են գտնվում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին
ներկայացվող պահանջները` գիտական հետազոտությունների և հրապարակումների
վերաբերյալ:
Վերանայման փուլում է գտնվում տարբերակված աշխատավարձի նշանակման նոր
կարգը, որը ի տարբերություն նախորդի` կարևորելու է դասավանդողի կատարած
գիտահետազոտական
աշխատանքները
(գիտական
հոդվածներ,
միջդիսցիպլինար
գիտահետազոտական ծրագրեր, ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքների
ղեկավորում):
Մասնաճյուղը պլանավորում է 2013-2014 ուստարում ներկայացնել գիտական թեմաներ`
ֆինասնավորում ստանալու նպատակով:

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ունի երկարաժամկետ ռազմավարություն և միջնաժամկետ ու
կարճաժամկետ ծրագրեր, որոնք արտահայտում են հետազոտության ոլորտում ՄՈՒՀ-ի
հետաքրքրությունները և հավակնությունները:
Հիմքեր

Միջնաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերը
Հետազոտությունների մեթոդաբանությունն ու հրապարակումներին
ներկայացվող պահանջները
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում առկա հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների և
հավակնությունների միջնաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերի իրականացման
արդյունավետությունը վերջին 3 տարիների համար և արդիականությունը / կատարել
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Մասնաճյուղում հետազոտական գործունեության ռազմավարությունը ԵՊՀ-ում
տարիների ընթացքում ձևավորված հիմնարար հետազոտական դպրոցների ավանդույթների
պահպանմանը ու հետագա զարգացմանը նպաստելն է, ինչպես նաև հնարավորության
սահմաններում սեփական հետազոտական դպրոցի ստեղծումը:
Մասնաճյուղում
հետազոտությունները
իրականացվում
են
մասնագիտական
ամբիոններում:
Յուրաքանչյուր ամբիոն իրականացնում է իր մասնագիտական
ուղղվածությանը համապատասխան գիտահետազոտական աշխատանքներ (ազգագրություն,
հայ ժողովրդի հին, միջին, նոր և նորագույն պատմություն, իրական, կոմպլեքս և ֆունկցիոնալ
անալիզ, գրաֆների միջակայքային կողային ներկումներ, կիսահաղորդիչների ֆիզիկա,
կենսաֆիզիկա, ՀՀ –ի տնտեսական համակարգի զարգացում, ֆինանսաբանկային ոլորտի
կատարելագործում, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության խթանման և մարքեթինգի հետ
կապված հիմնահարցեր, ՀՀ բնակչության միգրացիա, մարդկային կապիտալի և մարդկային
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զարգացման հիմնախնդիրներ և այլն), որոնց արդյունքներն ամփոփվում են ամենամյա
հաշվետվություններում:
2012-2013 ուսումնական տարվանից սկսած յուրաքանչյուր դասախոս կազմում է
անհատական զարգացման աշխատանքային պլան, որտեղ ներկայացնում է գիտական,
գիտամանկավարժական և գիտամեթոդական հետազոտությունների, մասնագիտական աճի
ապահովման, որակավորման բարձրացման ուղղությամբ ուստարվա ընթացքում իր կողմից
իրականացվելիք աշխատանքները, իսկ ուսումնական տարվա ավարտին ներկայացնում
համապատասխան հաշվետվություն:
2012թ.-ից
մասնաճյուղի բոլոր ամբիոններում
լրացվում է դասախոսի
գիտամանկավարժական գործունեության գնահատման վարկանիշային թերթիկ: Այն լրացվում
է դասախոսի, ամբիոնի վարիչի և դեկանի կողմից` համաձայն որի ըստ դասախոսի
գիտամանկավարժական, ուսումնամեթոդական և կազմակերպչական գործունեության` նրան
տրվում են միավորներ: Բացի այս հիմնական միավորներից, դասախոսը կարող է նաև
վաստակել լրացուցիչ միավորներ` կրթության և գիտության համակարգի
զարգացման
ակնառու գործունեության համար և այս լրացուցիչ միավորները գումարվում են նրա
հիմնական միավորներին:
Գիտական
հետազոտությունների
զարգացման
ուղղությամբ
մասնաճյուղի
քաղաքականությունը վերջին երեք տարիներին ավելի արդյունքներ է տալիս: Տեղացի
ասպիրանտ/ հայցորդ/ դասավանդողների և ԵՊՀ-ից հրավիրված փորձառու դասավանդողների
միջև սկսվել է արդյունավետ գիտական համագործակցություն:
ԵՊՀ ԻՄ-ի հետազոտական ակտիվությունը, չափված գիտական հրատարակումների և
դրանց վրա կատարված հղումների ցուցանիշով, տարեցտարի աճում է:
Չնայած նշված հանգամանքներին` անելիքներ շատ կան հատկապես բնագիտության
ասպարեզում, որտեղ որակյալ գիտական հետազոտության կատարելու համար անհրաժեշտ
են նյութատեխնիկական բազա, արդիական ճշգրիտ սարքավորումներ և կադրային
ռեսուրսներ: Այդ նպատակով մասնաչյուղի ղեկավարության կողմից մշակվել և գործում են
հետազոտական աշխատանքների խրախուսամն մեխանիզմներ, առկա է մասնաճյուղի
պրոֆեսորադասախոսական կազմի ԵՊՀ- Գիտահետազոտական լաբորատորիաներից
օգտվելու, ԵՊՀ-ի գիտական պարբերականներում տպագրվելու հնարավորությունը:
Նախատեսված
է
ունենալ
գիտահետազոտակն
աշխատանքները
կոորդինացնող
համապատասխա կառույց, որի առանցքային խնդիրները կլինեն այդ ոլորտում տարվող
քաղաքականության
մշակումը
և
իրականացումը,
երիտասարդ
գիտնականներին
աջակցությունը, հետազոտական աշխատանքներում ներգրավված են մասնաճյուղի
դասախոսների լրացուցիչ միջոցների տրամադրումը, ժամանակակից սարքավորումների
ձեռքբերումը և այլն:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է հետազոտությունների իրականացումը և իր
զարագացումը` հստակ քաղաքականության և ընթացակարգերի միջոցով:
Որակյալ հետազոտությունների իրականացման համար բարենպաստ
պայմաններ ստեղծելու մեխանիզմները
Հետազոտության և զարգացման համար հատկացված
բյուջեն`արտահայտված տոկոսներով (վերջին 3 տարվա համար)
Բյուջեի բաշխման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
Հիմքեր
Երիտասարդ աշխատակազմի հետազոտական գործունեությունը
խրախուսելու քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը
Ակադեմիական ազնվությունը (օբյեկտիվություն) երաշխավորող և
գրագողությունը կանխարգելող միջոցների քաղաքականությունն ու
ընթացակարգերը
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում հետազոտությունների զարգացմանն ու նորարարություններին նպաստող
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քաղաքականության ու ընթացակարգերի արդյունավետությունը և արդիականությունը
/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Մասնաճյուղի
հետազոտական
աշխատանքների
քաղաքականությունն
ու
ընթացակարգերը բխում են ԵՊՀ և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կանոնադրություններից, և
ամրագրված են ԵՊՀ կանոնակարգերում և ծրագրային փաստաթղթերում /ՌԾ, Խնդիր II/:
Դրանք միտված են ստեղծելու և զարգացնելու մասնաճյուղի գիտական ուղղություններն ու
դպրոցները, արձագանքելու գիտության զարգացման միջազգային տենդենցներին` գիտական
լաբորատորիաների ու կենտրոնների ստեղծման ճանապարհով:
Մասնաճյուղի սեփական գիտական միակ հանդեսը “Ակունք”-ն է, որը լույս է տեսնում
2011թ.-ից սկսած: ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված հանդեսը նպաստում է գիտական մտքի
զարգացմանը,
ապահովում
մասնաճյուղի
դասավանդողների
գիտամեթոդական
աշխատանքների
հրապարակայնությունը:
Հետազոտական
աշխատանքներում
ակադեմիական ազնվությունը երաշխավորելու և գրագողությունը կանխարգելելու
նպատակով՝
հրապարակման
նախապատրաստված
նյութերը
քննարկվում
են
համապատասխան ամբիոններում: Մենագրությունները և ուսումնական ձեռնարկները նաև
քննարկվում են ֆակուլտետների խորհուրդներում, որից հետո երաշխավորվում
հրատարակության: Անհրաժեշտության դեպքում դրանք գրախոսվում են նաև ԵՊՀ
համապատասխան ամբիոններում,
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի (ԳԱԱ)
մասնագիտական կառույցների և այլ հետազոտական հաստատությունների հեղինակավոր
մասնագետների կողմից:
«Ակունք» գիտական հանդեսի հրատարակման ծախսերը հիմնականում հոգում է մայր
բուհը, սակայն մասնաճյուղը ևս որոշակի ներդրում ունի` վճարում է հանդեսի հերթական
համարի խմբագրման, համակարգչային ձևավորման համար:
Մասնաճյուղի երիտասարդ հետազոտողները և ուսանողները մասնակցում են մայր
բուհի և այլ կազմակերպությունների կողմից պարբերաբար կազմակերպվող ամառային
դպրոցներին և կոնֆերանսներին:
Հետազոտական
աշխատանքների
կատարմանը
օժանդակում
են
այնպիսի
միջոցառումներ, ինչպիսիք են հետազոտական աշխատանքների արդյունքների ընդգրկումը
դասախոսների հավելավճարների որոշման ցուցանիշներում, ինչպես նաև դասախոսների
որակավոման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի կառուցվածքում:
Մասնաճյուղն կարևորում է
դասավանդողների գիտական ստաժավորումը
գիտահետազոտական տարբեր կազմակերպություններում:
Հետազոտական աշխատանքներն էապես խթանվում են նաև Կրթության և գիտության
նախարարության և Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի համապատասխան
կանոնակարգերով, որոնք կարևորում են դասախոսի հետազոտական աշխատանքի
արդյունքները և ձեռքբերումները դոցենտի և պրոֆեսորի կոչումներ շնորհելիս:
Մասնաճյուղը պլանավորում է ԵՊՀ կողմից պարբերաբար իրականացվող
«Հետազոտական աշխատանքի կազմակերպման սկզբունքները» դասընթացը կազմակերպել
նաև տեղում, մասնաճյուղի ասպիրանտների և հետազոտական աշխատանքներ
իրականացնողների համար:
Մասնաճյուղի բյուջեն հաստատվում, ձևավորվում և բաշխվում է ըստ ԵՊՀ ԻՄ
հաշվապահության կանոնադրության (հաստատված է ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի 2006թ.
դեկտեմբերի 25-ի թիվ 6 նիստում): Մասնաճյուղի
բյուջեում գիտահետազոտական
աշխատանքների իրականացման ֆինանսավորման համար հատուկ հոդված նախատեսված
չէ, սակայն մասնաճյուղը այդ ուղղությամբ որոշակի ծախսեր է կատարում. հատկացնում է
գիտաժողովների, կոնֆերանսերի, վերապատասրատումների մասնակցության գործուղումներ,
կատարում կրթական բարեփոխումների անցկացման ծախսեր, լաբորատորիաների
սարքավորումների ձեռքբերում, գիտական գործունեության, դասավանդման նոր մեթոդների
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կիրառման, կիրառական ծրագրերի կազմման համար հատկացնում է խրախուսումներ
(ուսանողների տվյալների, առաջադիմության և հաճախումների հաշվառման, գնահատման և
վերլուծության ավտոմատացված էլ. համակարգի մշակում և ներդնում) և այլն:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կարևորում է հետազոտական գործունեության միջազգայնացումը:
Միջազգային հետազոտական նախաձեռնություններում
ուսումնառողների և դասավանդողների ներգրավվածությունը
խրախուսող կանոնակարգերը
ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում
Հիմքեր
հրապարակումների կարգավորումը
Օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում
հրապարակումների կարգավորումը
Միջազգային (ԱՊՀ և օտարերկրյա) գրախոսվող ամսագրերում
հրապարակումների ցանկը վերջին 3 տարվա համար
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի հետազոտական գործունեության միջազգայնացման քաղաքականության
արդյունավետությունը և վերջին հինգ տարիների նվաճումները / կատարել համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Մասնաճյուղը կարևորում է հետազոտական գործունեության միջազգայնացումը, այն
համարելով ֆակուլտետների և ամբիոնների գործունեության հիմնական նպատակ, ինչը
պայմանավորված է գիտության միջազգային բնույթով, միջազգային աղբյուրների կողմից
հնարավոր ֆինանսավորմամբ:
Մասնաճյուղի
դասավանդողները
մասնակցում
են
տարբեր
միջազգային
գիտաժողովների, հրատարակում օտարալեզու գիտական հոդվածներ:
Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական հրատարակությունների
թիվը վերջին 5 տարիների համար ներկայացված է Հավելված 6.1-ում, իսկ ընդհանուր
քանակները և ըստ տարեթվերի նրանց տոկոսային հարաբերությունները բերված են հետևյալ
աղյուսակում.
Հրապարակումների տեղը
ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող մասնագիտական
ամսագրերում
2.
Օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող
մասնագիտական ամսագրերում
Ընդամենը՝ ԱՊՀ և օտարերկյա հրապարակումներ
/տոկոս
3.
ՀՀ-ում գրախոսվող մասնագիտական
ամսագրերում
1.

Ընդամենը՝ ՀՀ –ում հրապարակումներ/տոկոս
Ընդամենը՝

2008

2009

2010

2011

2012

5

4

3

4

1

1

2

4

1

1

6/ 23%

6/ 23%

7/ 27%
26/10%

5/19%

2/8%

7

21

88

58

36

13/6%

27/11%

95/40%
236/90%
262

63/27%

38/16%

Արտասահմանյան երկրների գիտական ամսագրերում մասնաճյուղի դասավանդողների
հրատարակած գիտական աշխատանքների թիվը 2008-ից 2012 թ.-ին կազմել է ընդհանուր
հրատարակությունների (236) թվի 10%-ը, որն այնքան էլ բարձր չէ, պատճառներից մեկը
դասավանդողների ֆինանսական ցածր ապահովվածությունն է:
Մասնաճյուղը նախատեսում է մայր բուհի աջակցությամբ ակտիվացնել աշխատանքները
գիտության
միջազգայնացման
բնագավառում,
օգտվելով
ԵՊՀ
միջազգային
համագործակցության վարչության ծառայություններից:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են հետազոտական գործունեության և ուսումնական
գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմներ:
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Հետազոտական գործունեությունը ուսումնական գործընթացի հետ
փոխկապակցելուն ուղղված քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և
մեթոդները
Հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի
փոխկապակցվածության արդյունավետությունը արտահայտող այլ
Հիմքեր
հիմքեր և վերլուծություններ
Գործընթացի բարելավմանն ուղղված միջոցառումները
Հետազոտական գործունեությունը և ուսումնական գործընթացի
փոխկապակցումը արտահայտող հիմքեր (գիտական աշխատանքներ
ուսանողների մասնակցությամբ, հետազոտությունների շնորհիվ
վերանայված ծրագրեր, այլ աշխատանքներ)
Պատասխանել հետևյալ հարցերին:
%
Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից:
Դասավանդողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից:
Գործատուների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից:

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի
փոխկապակցման մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/:
Լինելով
հանրապետության
գիտակրթական
խոշորագույն
հաստատության
մասնաճյուղը, կրթօջախը կարևորում է ուսումնական գործընթացների փոխկապակցումը
հետազոտական գործունեության հետ: Մասնաճյուղի ռազմավարական ծրագրի 2-րդ խնդիրը
սահմանում է «Ստեղծել նախադրյալներ և նպաստող մեխանիզմներ հետազոտությունների
ծավալի էական աճի և հետազոտական նախագծերում դասախոսական կազմի և ուսանողների
ներգրավվածության ընդլայման համար»:
Մասնաճյուղի ուսանողների հետազոտական աշխատանք կատարելու ունակությունները
ձևավորվում են ուսումնական ծրագրերում ներառված և հետազոտական էլեմենտներ
պարունակող մի շարք ինքնուրույն կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարման
միջոցով:
Այնուհետև այդ ունակությունները զարգացվում են մագիստրատուրայում` գիտական
սեմինարների և հետազոտական բնույթ կրող մագիստրոսական թեզի կատարման օգնությամբ։
Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի մագիստրատուրայում մագիստրոսական ծրագրի
շրջանակներում ներառված է «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ» դասընթացը, որտեղ
ներկայացված են տվյալ բնագավառի ժամանակակից հիմնախնդիրներն ու զարգացման
հեռանկարները: Ուսանողների հետազոտական աշխատանքներում ակտիվ ներգրավմանը
մեծապես նպաստում է Ուսանողնական գիտական ընկերությունը: ՈՒԳԸ-ն պարբերաբար
կազմակերպում է ուսանողական գիտաժողովներ, լավագույն ուսանողական աշխատանքները
տպագրվում են ԵՊՀ գիտական հանդեսներում:
Չափանիշ 6-ի վերաբերյալ ներկայացնել SWOT վերլուծություն վերջին 5 տարիների համար:
Հնարավորություններ
(Opportunities)

Ուժեղ կողմեր (Strengths)
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1. Ռազմավարական ծրագրում հետազոտություններին
և զարգացմանը վերաբերող նպատակի առկայությունը
2. Ամբիոններում գիտահետազոտական գերակա
ուղղությունների առկայությունը
3. «Ակունք» գիտական հանդեսի առկայությունը
4. ԵՊՀ-ի գիտական հանդեսներում մասնաճյուղի
աշխատակիցների գիտական հոդվածների տպագրումը
5. Մասնաճուղում գիտաժողովների կազմակերպումը
6. Մասնաճյուղի ուսանողների և դասավանդողների
ակտիվ մասնակցությունը հանրապետական
ցուցահանդեսներին
7. Ցուցահանդեսների կազմակերպումը
տարածաշրջանում
8. ՈՒԳԸ-ի ակտիվ գործունեությունը
Թույլ կողմեր (Weaknesses)

1. ԵՊՀ գիտահետազոտական
լաբորատորիաներից օգտվելու
հնարավորությունը
2. Հանրապետական և
միջազգային գիտաժողովներին
մասնակցության «Հետազոտական
աշխատանքի կազմակերպման
սկզբունքները» դասընթացը
կազմակերպել մասնաճյուղում
3. ԵՊՀ միջազգային
համագործակցության
վարչության հետ
համագործակցությունը

Վտանգներ (Threats)

1. Հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին
1. ՀՀ գիտահետազոտական
մասնաճյուղի դասավանդողների և ուսանղների
կազմակերպությունների
պասիվ մասնակցությունը
համագործակցության
2. Մասնաճյուղում գիտահետազոտական
բացակայությունը:
աշխատանքները համակարգող կառույցի
2. Պետության կողմից գիտական
բացակայությունը
թեմաների ոչ բավարար
3. Գիտական և հետազոտական աշխատանքների,
ֆինանսավորումը
գիտաժողովներին մասնակցության, գիտական
3. Տարածաշրջանում
հոդվածների տպագրման ֆինանսական թույլ
գիտահետազոտական
աջակցությունը
կազմակերպությունների և
4. Պետական ֆինասնավորմամբ գիտական թեմաների
գիտահետազոտական
բացակայությունը
պատվերների բացակայությունը:
5. Հետազոտության ոլորտում մասնաճյուղի
միջնաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերի
բացակայությունը
6. Հրավիրված փորձառու դասավանդողների և տեղացի
ասպիրանտ հայցորդ ասպիրանտների
համագործակցությունը
7. Գիտական հետազոտության համար անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական բազայի բացակայություն
8. ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչության
հետ թույլ համագործակցությունը
9. Ուսումնառության հետ հետազոտական
գործունեության թույլ փոխկապակցվածությունը
10.
Հետազոտական աշխատանքներում
ուսանողների թույլ ներգրավվածությունը
11.
Որոշ մասնագիտությունների գծով
մագիստրոսական ծրագրերի բացակայությունը
Գիտական հետազոտությունների զարգացման ուղղությամբ մասնաճյուղի վարած
քաղաքականությունը վերջին երեք տարիներին զգալի արդյունքներ է տալիս: Տեղացի
ասպիրանտ /հայցորդ/ դասավանդողների և ԵՊՀ-ից հրավիրված փորձառու դասավանդողների
միջև շարունակվում է գիտական համագործակցությունը: 2010թ.-ից մասնաճյուղն ունի ԲՈՀ-ի
կողմից ճանաչված սեփական գիտական հոդվածների «Ակունք» հանդեսը, ինչը նպաստում է
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մասնաճյուղում գիտական կյանքի աշխուժացմանը:
Մասնաճյուղը նախատեսում է Գիտության պետական կոմիտե ներկայացել գիտական
թեմաներ, որոնք կարող են ֆինանսավորվել պետության կողմից: Մասնաճյուղի կողմից
խրախուսվում են այն դասախոսներն ու ուսումնառողները, ովքեր ներգրավված են
հետազոտական աշխատանքներում:
Չնայած նշված հանգամանքներին` անելիքներ շատ կան հատկապես բնագիտության
ասպարեզում, որտեղ որակյալ գիտական հետազոտություն կատարելու համար անհրաժեշտ
են նյութատեխնիկական
բազա, արդիական ճշգրիտ սարքավորումներ և կադրային
ռեսուրսներ: Այս նպատակով մասնաճյուղի ղեկավարության կողմից մշակվում են
հետազոտական
աշխատանքների
խրախուսման
մեխանիզմներ,
մասնաճյուղի
պրոֆեսորադասախոսական կազմը
ԵՊՀ-ի գիտահետազոտական լաբորատորիաներից
օգտվելու և գիտական պարբերականներում տպագրվելու հնարավորությունը:
Մասնաճյուղում 2012թ. նոյեմբերից գործում է գիտական քաղաքականության և
միջազգային համագործակցության գծով տնօրենի խորհրդականի հաստիք, որի առանցքային
գործառույթներից են ոլորտում տարվող քաղաքականության մշակումը և իրականացումը,
երիտասարդ
գիտնականներին
աջակցությունը,
հետազոտական
աշխատանքներում
ներգրավված
մասնաճյուղի
դասախոսներին
խրախուսման
լրացուցիչ
միջոցների
տրամադրումը, ժամանակակից սարքավորումների ձեռքբերումը և այլն: Մասնաճյուղի
գիտական կյանքի ակտիվացման համար նախատեսվում է.

աջակցել
մասնաճյուղի
աշխատակիցներին
և
ուսումնառողներին`
հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին մասնակցելու համար,

կազմակերպել հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներ` համաձայն
մասնաճյուղի գերակա գիտական ուղղությունների,

ստեղծել բնագիտական ուղղվածությամբ գիտական հոդվածների ժողովածու ,

բարելավել
ուսումնառության
հետ
հետազոտական
գործունեության
փոխկապակցվածությունը,

ակտիվացնել
հետազոտական
աշխատանքներում
ուսանողների
ներգրավվածությունը:

VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ` ուսումնական միջավայրի ստեղծման և
սահմանված առաքելության և նպատակների արդյունավետ իրականացման համար:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում առկա է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի
իրականացման համար անհրաժեշտ ուսումնական միջավայր:
Հաստատության մասնաշենքերը և դրանց օգտագործման
նպատակները
Լաբորատորիաները, ուսումնական կաբինետները,
արվեստանոցները, արհեստանոցները և դրանց օգտագործման
Հիմքեր
նպատակները
Գրադարանների, պաշտոնական ինտերնետային կայքերի և
գրականության հասանելի այլ աղբյուրների ցանկը
Ռեսուրսնեով ապահովվածության վերլուծությունը
Գործընթացների բարելավմանն ուղղված միջոցառումները և
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մեխանիզմները
Պատասխանել հետևյալ հարցերին:

%

Արդյո՞ք ուսումնառողները բավարարված են ռեսուրսների ապահովվածությունից:

ԱՅՈ /83

Արդյո՞ք դասավանդողները բավարարված են ռեսուրսների ապահովվածությունից:

ԱՅՈ /69
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Վերլուծել ուսումնական ռեսուրսների համապատասխանությունը հաստատության
որակավորումների շրջանակի հետ:
Որակյալ ենթակառուցվածքների ստեղծումը ԵՊՀ ԻՄ-ի 2011-2015 թթ. ՌԾ-ի նպատակն է
/ԵՊՀ զարգացման ռազմավարական ծրագիր 2011-2015 թթ., նպատակ V/։ Մասնաճյուղում
ուսանում են շուրջ 1700 սովորողներ, որոնց կրթական ծրագրերը կազմակերպում է 3
մասնաշենքերում՝ 55 լսարաններով: Մասնաճյուղի ունեցած ուսումնական տարածքները
երկհերթ
ուսուցմամբ լիովին բավարարում են լիցենզավորման համար ՀՀ ԿԳ
նախարարության կողմից ներկայացվող` մեկ ուսանողին ընկնող մակերեսի չափով
պահանջներին /ԳԱՑ, ցուցանիշ 4.1, 4.2, 4.3/:
Յուրաքանչյուր
տարի մասնաճյուղի բյուջեով գումարներ են հատկացվում
մասնաշենքերի,
լաբորատորիաների
ու
այլ
շինությունների
վերանորոգման
և
արդիականացման աշխատանքների իրականացման համար: Արդյունքում ԵՊՀ ԻՄ-ի
մասնաշենքերը հնարավորինս կահավորված և տեխնիկապես հագեցված են: ԵՊՀ Իմ-ում
գործում են թվով 6 ուսումնական լաբորատորիաներ (տեղակայված բնագիտական
ֆակուլտետում): Լաբորատորիաներն ունեն բավարար նյութատեխնիկական բազա,
նախատեսվում են ստեղծել ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող
նոր
լաբորատորիաներ: Ըստ գրաֆիկի, մասնաճյուղի ուսանողները լաբորատոր փորձեր
կատարում են նաև մայր բուհի լաբորատորիաներում:
Մասնաճյուղում 2012 թ. հիմնվել է ինտերակտիվ ուսուցման լսարան` անհրաժեշտ
էլեկտրոնային սարքավորումներով /smart-գրատախտակ, պրոյեկտոր, համակարգիչ/: Քայլեր
են ձեռնարկվում նմանատիպ լսարանների թվաքանակի ավելացման, ինչը մայրաքաղաքից
հեռու գտնվող բուհին հնարավորություն գտա համընթաց շարժվել ժամանակակից կրթական
պահանջներին:
Գրադարանի զարգացումը ԵՊՀ ԻՄ-ի կարևորագույն ռազմավարական ուղղություններից
է /ՌԾ, խնդիր VI. բ (կետեր 2, 3, 4)/: Մասնաճյուղի 120,7 քմ մակերեսով գրադարանն ունի 2
գրապահոցներ, ընթերցասրահ (84,7քմ), ինչպես նաև 2013թ.-ից գրադարանի հարևանությամբ
գտնվող երկու լսարանները ժամը 14-ից հետո ծառայում են որպես լսարան-ընթերցասրահներ:
Մասնաճյուղի գրապահոցներում առկա է շուրջ 12000 միավոր գրականություն և շուրջ
1000 էլեկտրոնային գիրք: Գրադարանում առկա գրականության թվայնացման շնորհիվ
էլեկտրոնային պաշարների ֆոնդը պարբերաբար ավելացվում է: Ուսանողի ցանկության
դեպքում էլեկտրոնային գրականությունը նրան է փոխանցվում էլեկտրոնային կրիչով կամ
խտասկավառակով (ուսանողի կողմից վերջինների ապահովման դեպքում): Գրադարանի
տարեկան համալրումը կազմում է մոտ 800 միավոր գրականություն /ԳԱՑ, ցուցանիշ 4.4, 4.5/:
Բացի այդ՝ օպտիկամալուխային կապուղիով ԵՊՀ ԻՄ-ի ինտերնետային ցանցը միացված
է ԵՊՀ-ի ցանցին և մասնաճյուղի տարածքից ուսանողները անվճար օգտվում են ԵՊՀ-ի
Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարանի էլեկտրոնային պաշարներից, ինչպես
նաև մայր բուհի մի շարք ռեսուրսային բազաներից: Մասնաճյուղի ղեկավարությունն այս
տարի պայմանագիր է կնքել «Բուկինիստ» գրախանութի հետ և այսուհետև վերջինիս կողմից
մասնաճյուղին գրքեր վաճառվելու են մատչելի գներով:
ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանի ընթերցասրահում առկա է երեք համակարգիչ՝ անվճար
ինտերնետով, երկու լուսածրիչ և մեկ տպող սարք: Այս ուս.տարում նախատեսվում է
գրադարանի համակարգիչների թիվը հասցնել յոթի:

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում առկա մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման
համար անհրաժեշտ ուսումնական միջավայրի արդյունավետությունը նշելով շահակիցների
բավարարվածության աստիճանը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը / կատարել
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
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Մասնաճյուղն իր ռազմավարությամբ իրականացնում է դասավանդման նյութերի և
ռեսուրսների արդիականացման քաղաքականություն և համապատասխան ընթացակարգերի
շնորհիվ կարևորում է մասնագիտական և համակարգչային լաբորատորիաների, գրադարանի,
ամբիոնների և այլ ենթակառույցների արդյունավետ և նպատակային օգտագործումը, որոնց
արդիականացման և լիարժեք օգտագործման համար հատկացվում են բավականին նյութական
ռեսուրսներ, և հարկ է նշել, որ նրանց շարունակական բարելավման համար անհրաժեշտ
կլինեն նոր կոմունիկացիոն և ֆինանսական հնարավորություններ /ԵՊՀ ԻՄ 2011-15թթ.
զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրականացման ժամանակացույց-պլան, խնդիր VI բ,
խնդիր VIII ա/:
ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության
վերաբերյալ հարցումները հանդիսանում են որակի ապահովման ներքին համակարգի
կարևորագույն
բաղադրիչներից
մեկը
/ԵՊՀ
ԻՄ-ում
ստացած
կրթությունից
բավարարվածության վերաբերյալ շրջանավարտների հարցման կանոնակարգ/: Հարցումների
ընթացքում գնահատվում են նաև ուսումնական միջավայրը՝ ուսումնական տարածքները,
ուսումնառության ռեսուրսները և օժանդակ ծառայությունները: Օրինակ՝ 2011-12 ուստարվա
ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջանավարտների՝ բուհի
ուսումնառության ռեսուրսներից և օժանդակ
ծառայություններից բավարարվածության վերաբերյալ հարցման արդյունքները ներկայացված
են ստորև:
Ռեսուրսներից ուսանողների բավարարվածության արդյունքները

Լաբորատորիաների սարքավորումների
հագեցվածության աստիճանը
Լսարանային վիճակը և կահավորվածությունը
Կարիերայի կենտրոնի աշխ. արդյունավետությունը
Որքանո՞վ էգրադարանը տրամադրում ժամ.
մասնագիտ. գրակ.
Հաճա՞խ եք ոգտվում գրադարանից և ընթերցասրահից
Համացանցի մատչելիությունից
Համակարգչային սրահի մատչելիությունից և
կահավորումից
Գրադարանի վիճակից և կահավորումից
Գրադարանի աշխատակազմից և սպասարկումից
3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

Ինչպես երևում է ներկայացված տվյալներից, ուսանողները 5 բալանոց համակարգում
առավել բարձր են գնահատում գրադարանի աշխատանքը (միջին գնահատականը՝ 4.42) և
համացանցի մատչելիությունը (4.37), իսկ ավելի ցածր գնահատականի են արժանացել
լաբորատորիաների կահավորումը (3.97):
Շրջանավարտների կողմից ԵՊՀ ԻՄ-ի լաբորատորիաների կահավորման վիճակին
տրված համեմատաբար ցածր գնահատականի կապակցությամբ պետք է նշենք, որ
մասնաճյուղը քայլեր է ձեռնարկում Բնագիտական ֆակուլտետի լաբորատորիաները
սարքավորումներով վերազինելու գործում:
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտը ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչակազմի ուշադրության
կենտրոնում է: Վերջին տարիներին զգալի նյութական, ֆինանսական և մարդկային
ռեսուրսներ է հատկացվել, ինչի արդյունքում այսօր ԵՊՀ ԻՄ-ի համակարգչային ցանցն իր
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ծավալներով,
տեխնիկական
հագեցվածությամբ
և
որակական
բնութագրերով
համապատասխանում է ներքին շահակիցների պահանջներին և պայմանավորված է
գիտամանկավարժական
հետազոտությունների
և
կրթության
գործընթացում
շրջանավարտների մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորմամբ: Այդ ուղղությամբ
մասնաճյուղը բավականին միջոցներ է ներդրել միասնական ինֆորմացիոն միջավայր
ստեղծելու համար՝ ինտերնետային կապ, համակարգչային ներքին ցանց:
ԵՊՀ ԻՄ-ի և “ՎիվաՍել-ՄՏՍ” ՓԲԸ փոխգործունեությամբ մասնաճյուղի բնական
գիտությունների ֆակուլտետում ստեղծվել է համակարգչային նոր լաբորատորիա, որի համար
“ՎիվաՍել-ՄՏՍ” ընկերությունը տրամադրել է 7 համակարգիչ, 1 փոխանջատիչ 1
բազմաֆունկցիոնալ սարք, 1 հատ 3G երթուղիչ: Եվս 12 ժամանակակից համակարգիչներ ձեռք
է բերել մասնաճյուղը: Նախատեսվում է ստեղծել էկոլոգիայի, համակարգչային նոր
լաբորատորիաներ և օտար լեզուների ուսուցման լինգաֆոնային կաբինետ:
Մասնաճյուղի համակարգիչները միացված են ներքին ցանցով, ինչը հնարավոր է
դարձնում
ստորաբաժանումների
միջև
էլեկտրոնային
ինֆորմացիայի
արագ
փոխանակությունը և նվազեցնում թղթաշրջանառությունը: ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին ցանցին
միացված են մոտ 120 համակարգիչ: Ստորաբաժանումներն ունեն էլ. հասցեներ և օգտվում են
էլ. փոստի ծառայություններից:
Մասնաճյուղն իր ուսանողներին և դասախոսներին ապահովում է գերարագ
ինտերնետով: Բացի այդ` «ՎիվաՍել-ՄՏՍ» ընկերությունը Բնագիտական ֆակուլտետում
ստեղծել և կահավորել է անվճար Wi-Fi անկյուն:
ԵՊՀ ԻՄ-ն հրավիրված դասախոսների հանգստի, ստեղծագործելու և գիշերելու համար
կառուցել է հարմարավետ, տեխնիկապես հագեցած հյուրանոցային համալիր:
Չորեքշաբթի և շաբաթ-կիրակի օրերին մայրաքաղաքից ժամանող դասախոսների
տեղափոխման սպասարկումը բարելավելու նպատակով անհրաժեշտություն առաջացավ
վերանայելու ֆինանսական ռեսուրսների բաշխումը և 2010թ.-ի սեպտեմբերին «Գազել»
մակնիշի միկրոավտոբուսին զուգահեռ գնվեց նաև «ՀՅՈՒՆԴԱՅԻ» մակնիշի հարմարավետ
ավտոբուս:
Ուսումնական միջավայրի բարելավումը, հանդիսանալով մշտապես իրականացվող
գործընթաց, հանդիսանում է նաև ԵՊՀ ԻՄ-ի ռազմավարական նպատակներին տանող կարևոր
առաջնահերթություն: Ուսումնական գործընթացի իրականացման նյութատեխնիկական
պայմանների բարելավումը ԵՊՀ ԻՄ-ի ՌԾ-ում նախանշված է որպես առանձին խնդիր /ՌԾ,
խնդիր I դ/:
Կրթական և հետազոտական ծրագրերի կարիքներին համապատասխան՝ մասնաճյուղի
լսարանային ֆոնդի, ուսումնագիտական լաբորատոր բազայի առկա վիճակի գնահատմանը,
դրանց փուլային արդիականացմանը, նոր լաբորատորիաների ստեղծմանը և ուսումնական ու
լաբորատոր տարածքների առավել արդյունավետ օգտագործմանը զուգընթաց՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի
վարչակազմը խնդիր է դրել մինչև 2012/13 ուստարվա վերջը ստեղծել լեզվի ուսուցման
մասնագիտացված լինգաֆոնային կաբինետ՝ օտար լեզուների ուսուցման որակը արդի
պահանջներին
համապատասխանեցնելու
նպատակով,
ինչպես
նաև
ստեղծել
տեխնոլոգիական կարողությամբ համակարգչային նոր լաբորատորիա՝ ապահովված
ինտերակտիվ ուսուցման անհրաժեշտ սարքավորումներով, ինչը բխում է ԵՊՀ ԻՄ-ի ՌԾ-ից
/ՌԾ. Խնդիր I ե/:
Ուսումնական միջավայրի գնահատումը տրվում է նաև ամբիոնների և ֆակուլտետների
նիստերի ժամանակ, ինչը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու առկա կարիքները և
իրականացնել բարելավող գործընթացներ։
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ը, իր առաքելությունն և նպատակներն իրականացնելու համար,
հատկացնում է համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներ` անհրաժեշտ միջոցներով և
սարքավորումներով ապահովելու ու գործարկելու համար:
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Բյուջեի բաշխումը` ըստ մուտքերի և ծախսերի
Բյուջեի բաշխումը՝ ըստ ՄՈՒՀ-ի առաքելության հիմնական
ուղղությունների (դասավանդում և ուսումնառություն,
հետազոտություն և զարգացում, ծառայություն հասարակությանը)
Բյուջեի բաշխումը՝ ըստ ռազմավարական ուղղությունների
Ուսումնական գործունեությունից ստացվող մուտքերի բաշխումը`
պետական ֆինանսավորում, ուսման վճարներ,
Հիմքեր
վերապատրաստումներ և այլն (արտահայտված տոկոսներով)
Հետազոտական աշխատանքների, դասավանդման և
ուսումնառության, մասնագիտական զարգացման, գրադարանների
թարմացման և հարստացման , սարքավորումների, գույքի
ձեռքբերման համար նախատեսված հատկացումները
(արտահայտված տոկոսներով)
Դրամաշնորհային ծրագրերով ստացված ֆինանսների բախումը
Այլ աղբյուրներից ստացված ֆինանսների բաշխումը
Վերլուծել բյուջեի բաշխման արդյունավետությունը: Արդյո՞ք ուսումնական գործընթացին
վերաբերող ծախսերի բաշխումը համապատասխանում է հաստատության ռազմավարական
նպատակներին: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը / կատարել համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ ԻՄ-ում ֆինանսական հոսքերի կառավարումը և վերահսկողությունը
իրականացնելու նպատակով կազմվում է բյուջետային մուտքերի և ելքերի տարեկան
նախահաշիվ, իսկ ֆինանսական տարվա ավարտից հետո փաստացի տվյալների
վերլուծությունների հիման վրա ներկայացվում է տարեկան բյուջեի կատարողականը։ 2012 թ.
ԵՊՀ ԻՄ-ի բյուջեի հիմնական եկամտային հոդվածներն ունեն այս բաշխվածությունը. ուսման
վճարները կազմում են ԵՊՀ ԻՄ-ի բյուջեի մուտքային մասի շուրջ 75 %-ը, պետական
ֆինանսավորումը` 24 %-ը, այլ եկամուտները` 1 % -ը:
Նկար 7.1 ԵՊՀ ԻՄ-ի 2012թ. եկամուտներն ըստ աղբյուրների

Պետական
ֆինանսավորում
Այլ եկամուտներ
(շնորհներ, բանկայի
ն տոկոսներ)
Ուսման
վարձավճարներ

Վերջին տարիների ֆինանսական հոսքերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
տարեցտարի աճել են ինչպես ԵՊՀ ԻՄ-ի եկամուտները, որը հիմնականում պայմանավորված
են վճարովի համակարգով սովորող ուսանողների թվով և վարձավճարների ավելացմամբ,
այնպես էլ ավելացել են ծախսերը, ինչը բացատրվում է աշխատանքի վարձատրությանն
ուղղվող միջոցների, պարտադիր սոցիալական վճարների, ձեռք բերվող ռեսուրսների և
ուսումնական միջավայրի շարունակական բարելավման հետ կապված ծախսերի ավելացմամբ
/ԳԱՑ, ցուցանիշ 3.4/:
Ինչպես երևում է ԳԱՑ-ում ներկայացված տվյալներից` վերջին հինգ տարիների
ընթացքում հաստատության եկամուտները վճարովի ուսուցման համակարգից աճել են 51,6%ով, իսկ պետական բյուջեից` մի փոքր նվազել: Այլ եկամուտների մասով մասնաճյուղը
բազմաթիվ անելիքներ ունի: Եկամուտների բազմազանեցումը ԵՊՀ ԻՄ-ի ընթացիկ
92

գերակայությունն է, որի ապահովման համար առաջին քայլը զարգացման բիզնես ծրագրի
մշակման հանձնաժողովի ստեղծումն է: Այնուամենայնիվ, մասնաճյուղի
ընդհանուր
եկամուտներն աճել են 47,8%ով /ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.4/:
ԵՊՀ ԻՄ-ի կարևորագույն ռազմավարական նպատակն է բարձրորակ կրթության
ապահովումը, որի իրականացմանն է ուղղվում ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆինանսական միջոցների ավելի
քան 2/3-ը:
Նկար 7.2 ԵՊՀ ԻՄ-ի 2012թ. ծախսերն ըստ ռազմավարական ուղղությունների
Ուսումնական
Վարչական
Ուսումնաօժանդակ
Հարկեր և տուրքեր
Այլ ծախսեր

Յուրաքանչյուր տարվա ընդհանուր ծախսերի ավելացմանը զուգահեռ աճել են նաև
ուսումնական ծախսերը. արդյունքում մեկ ուսանողին ընկնող ուսումնական ծախսերն
ավելացել են: 2008 թ. համեմատ 2012թ-ին ուսանողների թիվը 5%-ով նվազման պարագայում
մոտ 23.74 %-ով աճել են ուսումնական, իսկ 16.57 % ուսումնաօժանդակ ծախսերը և 28.90 %-ով՝
մեկ ուսանողին ընկնող տեսակարար ուսումնական ծախսերը: Ընդհանուր տարեկան
ծախսերում ուսումնաօժանդակ ծախսերի հաշվեկշիռը ավելացել է 8,4 %-ով, ինչը
բնութագրվում է տվյալ ոլորտի պայմանների բարելավմամբ /ԳԱՑ, ցուցանիշ 3.8, 3.9/ :
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի
նպատակների իրականացումն ու շարունակականությունն ապահովող և երաշխավորող
ֆինանսական միջոցների բաշխման քաղաքականություն:
Հաստատության կրթական նպատակների իրականացման համար
ֆինանսական միջոցները կառավարելու և դրանք նպատակներին
համապատասխան բաշխելու մեխանիզմները
Ֆինանսական միջոցներին համապատասխան հաստատության
գործունեության պլանավորման, կառավարման և մշտադիտարկման
Հիմքեր
քաղաքականությունը
Պետական, մասնավոր և միջազգային կազմակերպություններից
ստացվող ֆինանսական և նյութական միջոցների օգտագործման
ընթացակարգը
Ֆինանսական միջոցների օգտագործման նպատակայնությունը
երաշխավորող մեխանիզմներիը (աուդիտներ, հաշվետվություններ)
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի նպատակների
իրականացումը ու շարունակականությունը ապահովող և երաշխավորող ֆինանսական
միջոցների բաշխման քաղաքականության արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և
արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ ԻՄ-ում ֆինանսական միջոցները բաշխվում են քայլերի հետևյալ հաջորդականությամբ. բյուջեի նախագիծը կազմվում է մասնաճյուղի տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի
կողմից՝ հիմքում ունենալով հաշվապահության կողմից հաշվարկված եկամուտները,
կատարվելիք ընդհանուր ծախսերը (աշխատավարձ, սոցիալական վճարներ, պետական
հարկեր, կոմունալ վճարումներ և այլն) և մասնաճյուղի ստորաբաժանումների կարիքներից
բխող հայտերը: Բյուջեի նախագիծը քննարկվում է ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի նիստում և
հավանության արժանանալու դեպքում` հաստատվում ԵՊՀ ռեկտորի և գլխավոր հաշվապահի
կողմից:
Յուրաքանչյուր ուստարվա ավարտին՝ ֆակուլտետները մասնաճյուղի ղեկավարությանն
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են ներկայացնում հաջորդ ուստարվա իրենց ուսումնական ծանրաբեռնվածությունները, որոնց
հիման վրա էլ կատարվում է դասախոսների հաստիքների ձևավորումը և աշխատանքի
վարձատրությունը: Դասախոսի աշխատավարձի չափը որոշվում է համաձայն հաստիքի
չափի, գիտական աստիճանի, կոչման և պաշտոնի:
Դասախոսներին տարբերակված աշխատավարձ վճարելու որոշումը ընդունվել է
գիտխորհրդի 12.10.2010թ. նիստում /ԵՊՀ ԻՄ-ում տարբերակված աշխատավարձ նշանակելու
մասին կանոնակարգ/:
Այժմ մշակվում է տարբերակված աշխատավարձի նոր կարգ, որում հաշվի կառնվեն
դասախոսի մասնագիտական և մանկավարժական որակների անընդհատ աճը,
արտալսարանային և ուսումնամեթոդական աշխատանքները,
մասնակցությունը
մասնաճյուղի և նրա ստորաբաժանումների գործունեության արդյունավետության
բարձրացման գործընթացներին
Ռեսուրսների բաշխման մեխանիզմ է նաև առանձին ստորաբաժանումների հայտերի
հիման վրա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնումը ԵՊՀ ԻՄ-ի գնումների
գործակալության կողմից (Գնումների գործակալությունը ստեղծվել է 2013թ.):
ԵՊՀ ԻՄ-ի գործունեության աուդիտի անցկացումը բխում է ՀՀ oրենuդրության
պահանջից: Մասնաճյուղը հետևում է բյուջեի կատարմանը և յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ
քննարկվում են
բյուջեի կատարողականը, որոշվում կատարվելիք անհրաժեշտ
փոփոխությունները, պլանավորում հաջորդ եռամսյակի եկամուտները և ծախսերը:
ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆինանսական հաշվետվությունների և ֆինանսատնտեսական գործունեության
վերաբերյալ ամեն տարի տրվում են անկախ աուդիտորական եզրակացություններ (Մայր
բուհում աուդիտ կատարած խումբը աուդիտ է անցկացնում նաև մասնաճյուղում): Դրանցում
մասնավորապես նշվում է, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆինանսական հաշվետվություններն արտացոլում են
ֆինանսական հոսքերի ճշմարիտ և իրական պատկերը` համաձայն հաշվապահական
հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (2011 թ.
անկախ աուդիտորական եզրակացությունը: 2012թ. մասնաճյուղում աուդիտ է անցկացվել
անկախ փորձագիտական խմբի կողմից: Վերջիններիս կողմից ուսումնասիրության
արդյունքները մասնաճյուղին դեռևս չեն տրամադրվել):
Թեև մասնաճյուղի միջոցները կառավարվում են հնարավորինս արդյունավետ,
այդուհանդերձ, դրանց կառավարման և օգտագործման արդյունավետության բարձրացումը,
լինելով ԵՊՀ ԻՄ-ի ռազմավարական ընթացիկ գերակայություն, գտնվում է ԵՊՀ ռեկտորի և
մասնաճյուղի
տնօրենի
ուշադրության
կենտրոնում:
Ռեսուրսախնայողության
քաղաքականությունն իրականացվում է մասնաճյուղի ղեկավարության աչալուրջ
վերահսկողության ներքո:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ի ռեսուրսային բազան հնարավորություն է ընձեռում
մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և ռազմավարական պլանի իրականացման
համար, ինչը նպաստում է որակի շարունակական բարելավմանը և կայունությանը:
Ռեսուրսների ժամանակին բաշխելու մեխանիզմները,
գործընթացները և ընթացակարգերը
Հիմքեր
Ուսուցման գործընթացների որակի ապահովման համար
դասավանդողների և ուսումնառողների կարիքների բավարարման
մեխանիզմները
Վերլուծել որակի շարունակական բարելավումն ու կայունությունը ապահովելու նպատակով
ՄՈՒՀ-ի ռեսուրսային բազայի արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և
արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ ԻՄ-ում կրթական գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների
պլանավորումը կատարվում է բուհի առանձին ստորաբաժանումների վարչական կազմի
կողմից՝ սեփական կարիքների բացահայտման հիման վրա: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի
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պահանջի համաձայն՝ ԵՊՀ ԻՄ-ն նախապես պլանավորում է առաջիկա ֆինանսական տարվա
համար պահանջվող ռեսուրսները՝ դրանց գնման գործընթացն ըստ օրենքի պահանջի
(մրցույթի հայտարարում, մատակարարների ընտրություն և այլն) իրականացնելու համար:
Ռեսուրսները ժամանակին բաշխելու մեխանիզմները և ընթացակարգերը կանոնակարգվում
են մասնաճյուղի կանոնադրությամբ և ներքին իրավական ակտերով, աշխատանքային
պայմանագրերով և աշխատանքների կատարման ժամանակացույցով և հաշվի է առնված
մասնաճյուղի գործունեության առանձնահատկությունները:
Գործող կրթական ծրագրերի ռեսուրսային ապահովվածության գնահատման մեխանիզմ
է հանդիսանում կրթական ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգը, որի համար մասնաճյուղը
մշակել է համապատասխան կարգ /«ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի
(մշտադիտարկման) և պարբերական վերանայման կարգ», բաժին 2/, ըստ որի նախատեսվում է
մեկամյա պարբերականությամբ գնահատել նաև ծրագրի ռեսուրսային ապահովվածությունը,
որի հիման վրա, անհրաժեշտության դեպքում, լրացուցիչ ռեսուրսների ձեռքբերման հայտերը
կհասցեագրվում ԵՊՀ ԻՄ-ի գնումների գործակալությանը:
Ռեսուրսների ձեռքբերումն իրականացվում է կենտրոնացված ձևով՝ բոլոր կրթական
ծրագրերի համար համատեղ, իսկ դրանց բաշխումը՝ ըստ առանձին ծրագրերի ռեսուրսային
կարիքների:
Ռեսուրսների
պլանավորման
և
ձեռքբերման
տեսանկյունից
կարևորագույն
փոփոխականը հանդիսանում է ուսանողների թիվը: Քանի որ ընդունելությունը
կազմակերպվում է ըստ պլանավորված թվի, ուստի ռեսուրսների կարիքների կտրուկ
ավելացումներ կամ նվազումներ, որպես կանոն, տեղի չեն ունենում: Այդուհանդերձ,
ուսանողների թվի որոշակի ավելացման դեպքում էլ մասնաճյուղը կարողանում է
համապատասխան քանակի ռեսուրսներ ապահովել, օրինակ՝ լրացուցիչ ծանրաբեռնել
դասավանդողներին կամ նոր դասավանդողներ ընդունել աշխատանքի:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում առկա է տեղեկատվությունը և փաստաթղթավորման
գործընթացները կառավարելու հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգ:
Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կառավարման
կանոնակարգերը
Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կառավարման
Հիմքեր
մեխանիզմները և /կամ համակարգը
Գործընթացի վերանայման արդյունքները վերջին 5 տարիների համար
Գործընթացների բարելավմանն ուղղված միջոցառումները
Վելուծել
ՄՈՒՀ-ում
գործող
տեղեկատվության
և
փաստաթղթաշրջանառության
գործընթացների
կառավարման
քաղաքականության
և
ընթացակարգերի
արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը
/կատարել
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կառավարման բարելավումը
մասնաճյուղի ռազմավարական խնդիրներից է /ՌԾ. Խնդիր V.բ/: ԵՊՀ ԻՄ-ի ՌԾ-ում
նախատեսվում է ստեղծել միասնական կենտրոնական տեղեկատվական համակարգ և
ապահովել վերջինիս մատչելիությունը ուսանողների և աշխատակիցների համար:
Տեղեկատվական
ռեսուրսների
ժամանակակից
չափանիշներին
համապատասխան
զարգացումը և դրանց արդյունավետ օգտագործման ու մատչելիության ապահովումը ևս
ռազմավարական խնդիր է, որի լուծման ուղղությամբ տարվել և տարվում են
համապատասխան աշխատանքներ /ՌԾ. խնդիր VI բ/:
ԵՊՀ ԻՄ-ի տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կառավարումն
իրականացվում է SuperVision YSU էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգով, ԵՊՀ ԻՄ-ի
կայքէջով, միասնական ներքին ցանցով:
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Տեղեկատվության հավաքման և կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու
նպատակով 2009-2010 ուստարում մասնաճյուղում ներդրվել է SuperVision տեղեկատվության
կառավարման բազմաֆունկցիոնալ ցանցային համակարգը /համակարգը ԵՊՀ-ում գործում է
2008 թ.-ից/, որն ունի հետևյալ բաժինները. ուսանողներ, դասացուցակ, քննական և
ստուգարքային տեղեկագրեր, ակադեմիական տեղեկագիր, աշխատանքային ուսումնական
պլան, ամբիոնային և անհատական բեռնվածություններ, հրամաններ, ուսանողական շարժ,
ուսանողական հարցումներ, դիպլոմի հավելված և որոնում:
ԵՊՀ ԻՄ-ի կայքէջում / www.ijevan.ysu.am / զետեղվում են. 1) ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական
խորհրդի որոշումներն ու նիստերի արձանագրությունները, այդ թվում՝ բոլոր
կանոնադրությունները, կանոնակարգերը և կարգերը, հայեցակարգերը, այլ նորմատիվ
փաստաթղթեր,
2)
Մասնաճյուղի
տնօրենության
որոշումներն
ու
նիստերի
արձանագրությունները, 3)Արհբյուրոյի գործունեությունը, 4) Ամբիոնների ուսումնական
պլանները, կրեդիտային համակարգի ուղեցույցը, դասացուցակն ու քննաշրջանը, 6) Դեկանի,
ամբիոնի վարիչի, պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների մրցույթների վերաբերյալ
հայտարարությունները, 6) Իրադարձություններ, նորություններ, հայտարարություններ և այլն:
Բոլոր նորմատիվ փաստաթղթերը ընդունումից հետո հրապարակվում են մասնաճյուղի
կայքէջում:
ԵՊՀ ԻՄ-ում փաստաթղթաշրջանառությունը կատարվում է միասնական ներքին ցանցով
և կանոնակարգվում է ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխատակազմի կառավարման բաժնի կանոնադրությամբ
/Աշխատակազմի կառավարման բաժնի կանոնադրություն/: ԵՊՀ ԻՄ-ում գործավարության
կազմակերպումն ու իրականացումը կարգավորում է թղթակցության ընդունման, գրանցման և
ներքին փաստաթղթաշրջանառության ընթացակարգերը, պարզաբանում մասնաճյուղի
գիտական խորհրդի քննարկմանը ներկայացվող նախագծերի, մասնաճյուղի տնօրենի
հրամանների ու այլ փաստաթղթերի նախագծերի նախապատրաստման ու դրանց շարժի, ԵՊՀ
ԻՄ-ի ելից փաստաթղթերի շարժի ու առաքման, կառուցվածքային ստորաբաժանումների
փաստաթղթաշրջանառության, փաստաթղթերի էլեկտրոնային պահպանման ու արխիվացման
հետ կապված հարցերը:
Չնայած սահմանված է, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի գործավարությունն իրականացվում է
էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի միջոցով, սակայն այդ համակարգի
լիովին չի գործում` պայմանավորված ֆինանսական բնույթի դժվարություններով: Նշված
թղթաշրջանառությունը ավելի քան որակյալ դարձնելու նպատակով մասնաճյուղը ծրագրում է
ամբիոնների տեխնիկապես թույլ հնարավորություններ ունեցող համակարգիչները
փոխարինել ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող համակարգիչներով:
ԵՊՀ ԻՄ-ի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման և վերլուծության
կարևոր մեխանիզմ է նաև նախորդ չափանիշներում հիշատակված «ԵՊՀ ԻՄ-ի գործունեության
գնահատման առանցքային ցուցանիշների (ԳԱՑ) լրակազմը», որը յուրաքանչյուր տարի
թարմացվում և հրատարակվում է:
Տեղեկատվության տարածման նպատակով 2012թ.-ից մասնաճյուղում գործում է
հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու, որի հիմնական գործառույթն
է մասնաճյուղի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, հասարակական
միավորումների (արհբյուրո, ուսանողական գիտական ընկերություն, ուսանողական խորհուրդ
և այլն), տնօրենի, այլ պաշտոնատար անձանց գործունեության վերաբերյալ հասարակության
իրազեկումը մասնաճյուղի պաշտոնական կայքի (ijevan.ysu.am), ինչպես նաև «Երևանի
համալսարան» թերթի միջոցով:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը ստեղծում է ապահով և անվտանգ միջավայր առողջապահական և
անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների միջոցով` հաշվի առնելով
հատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողներին:
Առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված
Հիմքեր
ծառայությունների ենթակառուցվածքները
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Առողջության և անվտանգության (հաշվի առնելով առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող ուսումնառողներին) պահպանմանն
ուղղված ծառայությունների քաղաքականությունն ու
ընթացակարգերը
Առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված
ծառայություններին հատկացված ֆինանսական միջոցների բաշխումը
վերջին 5 տարվա համար
Առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված
ծառայություններն ապահովող անձնակազմը և դրա անդամների
աշխատանքային նկարագրերը
Մատուցվող ծառայությունների արդյունավետությունը արտահայտող
այլ հիմքեր և վերլուծություններ
Վերլուծել
առողջության
և
անվտանգության
պահպանման
ծառայությունների
արդյունավետությունը , հիմնվելով շահեկիցների արձագանքների վրա:
ԵՊՀ ԻՄ-ում առողջապահական և անվտանգության պահպանմանն ուղղված
ծառայությունների գործունեությունը գտնվում է մասնաճյուղի տնօրենի անմիջական
ուշադրության կենտրոնում և համակարգվում ՄՈՒՀ-ի ընդհանուր հարցերով փոխտնօրենի
կողմից:
Առողջապահության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների
գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով տարին մեկ անգամ, ներքին
շահակիցների մասնակցությամբ, քննարկվում և վերլուծության են ենթարկվում կատարված
աշխատանքները, որի ընթացքում պարզվում են այն պատճառները, որոնք խանգարում են
նշված ծառայությունների կողմից իրենց աշխատանքների արդյունավետ կատարմանը:
ՄՈՒՀ-ում առողջապահության և անվտանգության պահպանման ծառայություններից
ուսանողների բավարարվածությունը պարզելու նպատակով մասնաճյուղի ԿՈԱԳ բաժնի
կողնից կազմակերպվեց հանդիպում շրջանավարտների, ինչպես նաև մասնաճյուղի ՈՒԽ-ի և
ՈՒԳԸ-ի անդամների մասնակցությամբ: Նույն թեմայով հարցումներ անցկացնելու նպատակով
հանդիպում կազմակերպվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար և բնագիտական գիտությունների
ֆակուլտետների մի շարք դասախոսների մասնակցությամբ: Հարցումներից պարզ դարձավ, որ
մասնաճյուղում գործող բուժկետների թիվը չի բավարարում ներքին շահակիցների
պահանջներին և նպատակահարմար է ավելացնել բուժկետերի թիվը: Դրա հիմնական
պատճառը մասնաճյուղի մասնաշենքերի իրարից հեռու գտնվելն է, որի պատճառով բուժկետը
հաճախ ի վիճակի չի լինում լիովին իրականացնել իր գործառույթները:
Նշված բանավոր հարցումների ընթացքում թե՛ ուսումնառողների, թե՛ դասավանդողների
շրջանում դրական արձագանքներ են գտել անվտանգության ծառայության գործունեությունը և
Արտակարգ իրավիճակների մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի գործունեությունը:
Անվտանգ և առողջ միջավայրի ապահովման բնագավառում ԵՊՀ ԻՄ-ի թերացումներից է
հատուկ կարիքներով անձանց համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների բացակայությունը
և նրանց լիարժեք ուսումնառության կազմակերպումը: Խորհրդային ժամանակներում
կառուցված մասնաշենքերում հաշվի չեն առնվել դժվարությամբ տեղաշարժվող մարդկանց
հատուկ կարիքները: Տեղաշարժման, լսողության, տեսողության և այլ խնդիրներ ունեցող
մարդկանց համար համապատասխան պայմանների ստեղծումը ֆինանսական մեծ միջոցներ
կպահանջի, ինչը դեռևս վեր է մասնաճյուղի ուժերից:
Մասնաճյուղի ԿՈԱԳ բաժնի կողմից մշակման փուլում է առողջության և
անվտանգության պահպանման ծառայությունների աշխատանքներից ներքին շահակիցների
բավարարվածության հարցաշարը, որը առավել արդյունավետ կդարձնի
այդ
ծառայությունների աշխատանքի գնահատումը:
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Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի միջավայրի ապահովության, առողջության և անվտանգության
պահպանմանն ուղղված ծառայությունների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և
արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ ԻՄ-ում առողջապահական ոլորտի կարևոր ծառայություն է իրականացնում բուհի
բուժկետը՝ տեղակայված Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի մասնաշենքում
/բուժկետի տեղաբաշխումը կատարված է` հաշվի առնելով տվյալ մասնաշենքից օգտվող
ուսանողների, վարչական և դասախոսական անձնակազմի թվաքանակի մեծությունը/:
Բուժկետի աշխատանքային ժամերն են 900-1600-ը` յուրաքանչյուր օր, բացի ՀՀ
աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված ոչ աշխատանքային օրերից:
Բուժկետն ապահովված է անհրաժեշտ դեղորայքով և որոշ սարքավորումներով, սակայն
առաջին բուժօգնություն ցույց տալու համար վերազինման կարիք ունի:
Բուժկետում աշխատում է մեկ բուժաշխատող, ով, իր պարտականությունների
շրջանակում, տեղում ցույց է տալիս անհրաժեշտ առաջին բուժօգնություն, իսկ առանձին
դեպքերում ուսանողներին և աշխատակիցներին ներկայացնում է քաղաքային պոլիկլինիկա
կամ հիվանդանոց` հետագա բուժսպասարկման համար:
Մասնաճյուղի առողջապահական կյանքում զգալի ներդրում ունի ֆիզիկական
դաստիարակության և սպորտի ամբիոնը, որի հիմնական խնդիրը ֆիզիկական
դաստիարակության առարկայի ուսումնական ծրագրի պահանջներին համապատասխան՝
ուսանողների կրթական, դաստիարակչական, ինչպես նաև առողջության ամրապնդմանն
ուղղված գործունեության և սպորտ-մասսայական միջոցառումների իրականացումն է:
Ամբիոնը կազմակերպում է և՛ ընդհանուր, և՛ սեկցիոն դասընթացներ տարբեր մարզաձևերից
(փետրագնդակ, վոլեյբոլ, բազկամարտ և այլն): 2012թ. մասնաճյուղի տղամարդկանց վոլեյբոլի
թիմը ԵՊՀ-ում գրավեց պատվավոր երկրորդ տեղը: Բուհի ուսանողները լավ արդյունքներ են
ցուցաբերել նաև փետրագնդակի հանրապետական մրցաշարերում:
Համալսարանը հնարավորինս միջոցներ է հատկացնում մարզադահլիճների
բարելավման և մարզագույքի ձեռքբերման համար, սակայն դրանք բավարար չեն:
Պարապմունքների արդյունավետ կազմակերպմանը խոչընդոտում են նյութատեխնիկական
բազայի և սանհանգույցների, նաև մարզադահլիճի ոչ բավարար վիճակը /շենքայն
պայմանները արդյունավետ չեն սեկցիոն պարապմունքների համար/:
ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների և աշխատակիցների հանգստի և առողջության վերականգնման
գործընթացը կազմակերպում է ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպությունը: ՄՈՒՀ-ի
աշխատակիցներն օգտվում են ԵՊՀ-ի՝ Ծաղկաձորի, Հանքավանի, Բյուրականի և Դիլիջանի
գեղատեսիլ վայրերում գտնվող հանգստավայրերից, որոնց ուղեգրերից աշխատողներն
օգտվում են զեղչված գներով, իսկ Դիլիջանում ուսանողների հանգիստը կազմակերպվում է
անվճար հիմունքներով` մասնաճյուղի միջոցների հաշվին:
Արտակարգ իրավիճակներում ուսանողների և աշխատակիցների քաղաքացիական
պաշտպանությունն իրականացնում է ԵՊՀ ԻՄ-ի քաղաքացիական պաշտպանության շտաբը:
ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնաշենքերում մշտական հիմունքներով գործում են քաղպաշտպանության
տարհանման հանձնաժողովներ՝ մասնաշենքերի պարետների և ֆակուլտետների դեկանների
ներգրավմամբ: Համալսարանի բոլոր մասնաշենքերի մուտքերի մոտ փակցված են արտակարգ
իրավիճակների դեպքում տարհանման սխեմաներ: Մասնաշենքերն ունեն անհրաժեշտ թվով
մուտքեր` ուսանողների տարհանումն արդյունավետ իրականացնելու համար: Երկու
մասնաշենքերի 1-ին հարկերում գործում են հարմարեցված թաքստոցներ: Շտաբն
իրականացնում է կազմավորումների ուսուցում, որի արդյունքում, ըստ ծրագրի
պատրաստվում
են
փրկարարներ,
հետախույզներ,
սանդրուժինայի
անդամներ:
Անհրաժեշտության դեպքում այդ ջոկատները կներգրավեն փրկարար աշխատանքներում:
Երեք տարի պարբերությամբ իրականացվում են ուսումնական զորավարժություններ: 2011թ.
անցկացվեց համամասնաճյուղային վարժանքներ «Վտանգավոր է կառույցում և պետք է լքել
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տարածքը» թեմայով:
Կենտրոնական մասնաշենքում տեղադրված է հակահրդեհային վահանակ` անհրաժեշտ
սարքավորումներով և հիմնական հոսող ջրին միացված փափուկ խողովակաշար` հրդեհի
ժամանակ արագ օգտագործման համար: Մասնաշենքերի ցրվածության պայմաններում այս
ռեսուրսները բավարար չեն և մասնաճյուղը պլանավորում է դրանց թվի ավելացում և
անհրաժեշտ սարքերով վերազինում:
Մասնաճյուղի անվտանգության ծառայությունը գործում է 2008թ. նոյեմբերի 1-ից:
Շուրջօրյա հերթապահության ռեժիմով իրականացնում է համալսարանի մասնաշենքերի և
գույքի պահպանության, ուսանողների և աշխատակիցների անվտանգության ապահովման
գործառույթը: Ծառայության կազմի մեջ մտնում են ծառայության պետը, 1 պահակապետ, 5
գիշերապահ, 1 դռնապահ:
Մասնաճյուղի տնտեսական բաժնի կողմից իրականցվում է սանմաքրման
աշխատանքները: Սանմաքրողների թիվը հասնում է 10-ի, տեղաբաշխված ըստ ԵՊՀ ԻՄ-ի
մասնաշենքերի, և որոնք զուգահեռաբար
օգնում են պարետներին`միջանցքներում
իրականացնելու հերթապահությունը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ- ում գործում են ուսանողներին և դասավանդողներին տրամադրվող
ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության գնահատման
մեխանիզմներ:
Կրթական գործընթացների կարգավորմանն ուղղված ծրագրերը
Կրթական գործընթացների իրականացման արդյունքների
Հիմքեր
վերլուծությունը (նշելով արդյունավետությունը)
Գործընթացի նպատակների իրականացումն ու ձեռքբերումների
գնահատման գործիքները
Վերլուծել ուսանողներին և դասավանդողներին տրամադրվող ռեսուրսների կիրառելիության,
հասանելիության և արդյունավետության գնահատման գործող մեխանիզմների և
ծառայությունների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը
/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողներին տրամադրվող ռեսուրսների և ծառայությունների օգտակարության, հասանելիության և արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներն են Շրջանավարտների բավարարվածության հարցումները, դասավանդողների և ուսանողների
շրջանում անցկացվող հարցումները:
Շրջանավարտների հարցման հարցաթերթում կա ռեսուրսների ու ծառայությունների
օգտակարությունը, հասանելիությունն ու արդյունավետությունը գնահատող հարցերի մի
ամբողջ շարք՝ 9 հարց, ինչպես նաև կարծիքների և առաջարկությունների առանձին բաժին:
Ինչպես երևում է ինքնավելուծության 7.1 չափորոշչի հատվածում ներկայացված նկարից,
հարցվող շրջանավարտներն ընդհանուր առմամբ գոհ են տրամադրվող ռեսուրսների օգտակարությունից:
Ուսանողական հարցումները նույնպես ունեն ուսումնառության ռեսուրսների և
օժանդակ ծառայությունների գնահատման տարրեր, քանի որ հարցաթերթերում առկա է
ուսանողների կարծիքների և առաջարկների բաժինը, որտեղ նրանք, ի թիվս այլ հարցերի,
իրենց կարծիքն են հայտնում տրամադրվող ռեսուրսների և ծառայությունների վերաբերյալ:
Ուսանողական հարցումների բազմամյա պրակտիկան ցույց է տալիս, որ մատուցվող
ռեսուրսների և ծառայությունների բարելավմանն ուղղված միջոցառումները հաճախ հիմնվում
են դասավանդողների և ուսանողների կողմից այս մեխանիզմով ստացվող տեղեկատվության
վրա:

Չափանիշ 7-ի համար ներկայացնել վերջին 5 տարվա SWOT վերլուծություն:
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Ուժեղ կողմեր (Strengths)
1. Մասնաճյուղի գործունեության իրականացման համար
անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների և ռեսուրսների
առկայություն
2. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից
մասնաճյուղի տարածքի և ենթակառուցվածքների
անհատույց, անժամկետ տրամադրում
3. Անվճար, անսահմանափակ, գերարագ ինտերնետ կապի
առկայություն (օպտիկամալուխային կապուղի)
4. Մասնաճյուղում ներքին համակարգչային ցանցի
առկայություն ևավտոմատացված էլեկտրոնային
համակարգերի առկայությունը(Supervision YSU,
ուսանողների տվյալների բազա)
5. ԵՊՀ-ի ռեսուրսներից օգտվելու հնարավորություն
(գրադարան, տպարան, լաբորատորիա, հանգստյան տներ և
այլն)
6. ԵՊՀ-ի կողմից ֆինանսական և նյութական ռեսուրների
պարբերաբար տրամադրումը
7. Օնլայն լսարանի առկայությունը
8. Անվճար WiFi տրամադրող անկյունի առկայությունը
9. Անվտանգության ծառայության առկայություն
10. Ռեսուրսների գնահատման մեխանիզմների առկայություն
11. Հրավիրված դասախոսների համար հարմարավետ
հյուրանոցի առկայություն
12. Մասնաճյուղի հարևանությամբ սննդի կետերի
առկայությունը
13. Սեփական տրանսպորտային միջոցների առկայությունը
Թույլ կողմեր (Weaknesses)

Հնարավորություններ
(Opportunities)
1. Տեղական, մասնավոր և
միջազգային
կազմակերպությունների
կողմից ֆինանսական
միջոցների տրամադրումը
2. Տարածաշրջանում
լրացուցիչ կրթական
ծառայություններ
մատուցելը

Վտանգներ (Threats)

1. Առանձնացված ընթերցասրահի բացակայությունը
2. Մասնագիտական գրականության պակասը
գրադարանում
3. Որոշ համակարգիչների ոչ արդիական լինելը
4. Հաշմանդամություն ունեցող և հատուկ կարիքներով
անձանց համար մասնաճյուղում անհրաժեշտ պայմանների
բացակայությունը
5. Լաբորատորիաների թերի հագեցվածությունը
6. Ուսումնական և հետազոտական անհրաժեշտ
ֆինանսական անբավարար միջոցները
7. Շենքային ոչ տիպային պայմանները
8. Բուժկետի թերի հագեցվածությունը
9. Մարզադահլիճի անհրաժեշտ սպորտային գույքով պակաս
հագեցվածությունը և բաց սպորտային հրապարակի
բացակայությունը

1. Այլ ֆինասնական
մուտքերի բացակայություն
2. Դիմորդների թվի նվազում
3. Պետության կողմից
տրամադրվող թույլ
աջակցությունը
4. Տարածաշրջանի սոցիալտնտեսական վիճակի
վատթարացումը

Մասնաճյուղի առաքելությունն իրականացնելու և նպատակներին հասնելու համար
որոշիչ դեր են խաղում ռեսուրսները և ենթակառույցները, քանզի կրթական գործընթացների
հաջող ընթացքը և ավարտը անմիջականորեն կախված են մարդկային և նյութական
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գործոններից: Ենթակառուցվածքներն ունեն հստակ սահմանված գործառույթներ, որոնք բխում
են մասնաճյուղի ռազմավարական ծրագրից:
Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի համամասնությունը հրավիրված
դասախոսների կողմն է, որոնց տեղացի որակյալ կադրերով փոխարինելու ուղղությամբ
տարվում են աշխատանքներ:
Նյութական ռեսուրսների ավելացման ուղղությամբ տնօրենությունը նախատեսում է
վարել այնպիսի
քաղաքականություն, որպեսզի ընդլայնվեն արտաքին շահակիցների
շրջանակները, գտնվեն ֆինանսական հոսքերի ավելացման նոր ուղիներ և ուսումնասիրվեն
կրթական լրացուցիչ ծառայություններ մատուցելու հնարավորությունները:
Մասնաճյուղի
ենթակառուցվածքների
գործունեության
արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար նախատեսվում է.

ձեռք բերել ժամանակակից տեխնիկական սարքավորումների,

ավելացնել և բազմազանեցնել ֆինանսական մուտքերը,

բարձրացնել ուսման վարձավճարները (այլ ՄՈՒՀ-երի համեմատ մատչելի`
հաշվի առնելով տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը)

ավելացնել բուժկետի հագեցվածությունը

ապահովել մարզադահլիճի հագեցվածությունը

պարբերաբար թարմացնել մասնագիտական գրականությունը

վերազինել ուսումնական լաբորատորիաները

հնարավորինս հարմարեցնել շենքային պայմանները` համալսարանական
միջավայրի պահանջներին:

VIII. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Ը
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն իր տրամադրած կրթության, իրականացրած հետազոտության և օգտագործած
ռեսուրսների համար հաշվետու է պետությանը և հասարակությանը:

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի հաշվետվողականության սահմանված կարգ:
Շահակիցների առջև հաշվետվողականությունն ապահովող
քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և մեխանիզմները
Հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների ռազմավարական
նպատակները և քաղաքականությունը (օր.՝ մասնագիտական
զարգացման/վերապատրաստման դասընթացներ, խորհրդատվական
Հիմքեր
ծառայություններ, օժանդակում հանրակրթական հաստատություններին,
միջավայրի բարելավմանը միտված գործունեություններ և այլն)
Հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների իրականացման
հիմնավորումները
Հասարակության զարգացմանը միտված ՄՈՒՀ-ի իրականացրած այլ
աշխատանքները
Վերլուծել, թե որքանով է ՄՈՒՀ-ի հաշվետվողականությունը նպաստում կառավարման
բարելավմանը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը /կատարել համառոտ
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մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ ԻՄ-ի հաշվետվողականության գործընթացը կանոնակարգվում է ԵՊՀ ԻՄ-ի
կանոնադրությամբ, Կրթության, Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության,
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքներով և ՀՀ կառավարության
մի շարք որոշումներով:
Գիտական խորհրդի տարեվերջյան նիստին տնօրենի կողմից ներկայացվում է
հաշվետվություն անցած ուստարվա գործունեության մասին, ֆինանսական տարվա
եկամուտների ու ծախսերի կատարողականը, մասնաճյուղի 2011-15թթ. ՌԾ կարճաժամկետ
ծրագրի իրականացման ընթացքի և «Կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի համալիր
միջոցառումների ծրագրի» կատարողականները:
Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին` հուլիս ամսին, ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի
կողմից բոլոր ստորաբաժանումներին հանձնարարվում է սահմանված ձևաչափով ներկայացնել
հաշվետվություններ:
Հաշվետվությունը ներառում է բոլոր ֆակուլտետների հաշվետվությունները և
արտացոլում է մասնաճյուղի գործունեության գրեթե բոլոր բնագավառները, ոլորտներն ու
հիմնախնդիրները: Մասնավորապես ներկայացվում են ԵՊՀ ԻՄ-ի գործունեության
առանցքային ցուցանիշները` մասնագիտություններ, ընդունելություն և համակազմ,
ուսումնական գործընթաց, ռեսուրսներ և կառավարում, ենթակառուցվածքներ, գիտություն և
նորամուծություն, արտաքին կապեր և միջազգային համագործակցություն: Սահմանված է նաև
ֆակուլտետների մակարդակով հաշվետվողականության համակարգ: Գիտական խորհրդի
հերթական նիստին ընդառաջ բոլոր ֆակուլտետներում հրավիրվում են խորհրդի նիստեր,
որտեղ դեկանը ներկայացնում է իր գործունեության մասին հաշվետվություն:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն ապահովում է ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին
հաշվետվողականությունը (պետության և հասարակության առջև):
Հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների ռազմավարական նպատակների և
քաղաքականության շրջանակներում պլանավորվում է.
- նախապատրաստական դասընթացների իրականացում` դիմորդներ հավաքագրելու
նպատակով,
- մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում,
- խորհրդատվական
ծառայություններից`
հոգեբանության
և
էկոլոգիայի
լաբորատորիաների ստեղծում և այլն,
- հեռաուսուցում՝ 4 մասնագիտությունների գծով:
Հաշվետվողականության այս համակարգը նպաստում է կառավարման բարելավմանը,
արձանագրվում են բոլոր ձեռքբերումները, հնարավոր է լինում տարանջատել
հիմնախնդիրները:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է ընթացակարգերի, գործընթացների թափանցիկությունը
և հասանելիությունը հասարակությանը:
ՄՈՒՀ-ի հաշվետվողականությունն ապահովող մեխանիզմները
Հիմքեր
Հաշվետվությունները, զեկույցները, վերլուծությունները վերջին 5
տարվա ընթացքում
Վերլուծել հասարակությանը հաշվետվողականությունն ապահովող մեխանիզմների
արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը /կատարել համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/:
2012 թվականին մասնաճյուղում անհրաժեշտություն առաջացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի
տնօրենության կազմում ունենալ հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի
պատասխանատու, որի լիազորությունները սահմանվում են ՀՀ օրենքներով, ՀՀ նախագահի
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հրամանագրերով, կառավարության և վարչապետի որոշումներով, ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարի, ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի հրամաններով և այլ իրավական ակտերով:
ԵՊՀ ԻՄ-ի հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատուի հիմնական
գործառույթն
է
մասնաճյուղի
տնօրենի,
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների,
հասարակական միավորումների (արհբյուրո, ուսանողական գիտական ընկերություն,
ուսանողական խորհուրդ և այլն), այլ պաշտոնատար անձանց գործունեության վերաբերյալ
հասարակության իրազեկումը մասնաճյուղի պաշտոնական կայքի (ijevan.ysu.am), ինչպես նաև
«Երևանի համալսարան» թերթի միջոցով: Կայքում պարբերաբար տեղադրվում են տարաբնույթ
միջոցառումների, իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարություններ, նորություններ և
այլն:
ԵՊՀ ԻՄ-ի տեղեկատվական քաղաքականության իրականացման նպատակով ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարության, ԵՊՀ-ի պաշտոնական կայքերից ձեռք են բերվում
անհրաժեշտ տեղեկություններ և մասնաճյուղի պաշտոնական կայքի միջոցով լուսաբանվում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող
հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմներ:
Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող
հետադարձ կապի հաստատման քաղաքականությունը և
ընթացակարգերը
Հիմքեր
Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող
հետադարձ կապի գործիքները
Ամփոփված արդյունքները և վերլուծությունները
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող
հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը
/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ռազմավարական կարևորագույն խնդիրներից է
հասարակայնության հետ կապերի զարգացումը և հանրային ծրագրերում համալսարանի
ակտիվ ներգրավումը:
Հասարակայնության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի
ապահովման արդյունավետ միջոցներ են հարցումները, գիտխորհրդում ներգրավված
արտաքին շահակիցների արտահայտած կարծիքները և այլն: Կայքի այցելուներն իրենց հուզող
հարցերի կամ լրացուցիչ տեղեկությունների համար հարցեր են ուղղում մասնաճյուղի տարբեր
վարչական և գիտակրթական մարմիներին: Հարցերն ընթերցվում և հասցեագրվում են
համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարին, որի պատասխանն էլ տեղադրվում է
կայքում:
Բացի այդ` Facebook սոցիալական ցանցում գործող ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի էջի
միջոցով ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողներն ու աշխատակիցները, դիմորդներն ու շրջանավարտները,
ինչպես նաև լայն հասարակայնության ներկայացուցիչները հարցեր են ուղղում, ստանում
պատասխաններ, կատարում առաջարկներ, թողնում կարծիքներ և գնահատականներ
համալսարանի գործունեության տարբեր ոլորտների մասին:
Այսուհանդերձ, հասարակության հետ կապերի ոլորտում հետադարձ կապի գործիքների
կիրառումը և այդ մեխանիզմների կարևորումը աստիճանաբար է զարգանում և դեռևս ունի
կայացման խնդիր:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակությանը գիտելիքի (արժեքների) փոխանցման
մեխանիզմներ:
Հիմքեր

Հաստատության կողմից լրացուցիչ կրթական և
խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման
քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը
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Հասարակությանը մատուցվող լրացուցիչ կրթական և
խորհրդատվական ծառայությունների ներքին և արտաքին
գնահատման գործիքները
Հասարակությանը գիտելիքի (արժեքների) փոխանցման
հիմնական գործառույթների ներքին գնահատման գործընթացները և
հիմքերը
Վերլուծել հաստատության կողմից լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական
ծառայությունների իրականացման արդյունավետությունը և արդիականությունը: Հիմնավորել
մոտեցումը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:

Ներկայացնել քաղաքացի դաստիարակելու գործում հաստատության ունեցած դերն ու
կատարած ներդրումները: Նշել հիմնական ձեռքբերումներն ու խոչընդոտները:
Հասարակության շրջանում գիտելիքի տարածումը, նրա կրթական և գիտամշակութային
մակարդակի բարձրացումը ամրագրված է որպես ԵՊՀ ԻՄ-ի հիմնական խնդիրներից մեկը (ԵՊՀ
ԻՄ-ի կանոնադրություն): Մասնաճյուղի զարգացման ռազմավարական ծրագրում սահմանված
են մի շարք խնդիրներ, որոնց նպատակն է աջակցել հասարակության մտավոր, կրթական,
տնտեսական, գիտական և մշակութային առաջընթացին /ՌԾ, նպատակ III/:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն ունի առաքելություն` պատրաստել բարձր որակավորում
ունեցող մասնագետ, կրթել ու դաստիարակել հայրենասեր քաղաքացի և նրան փոխանցել
գիտելիքներ: Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքները մեծապես նպաստում են
պատասխանատու քաղաքացի պատրաստելու առաքելությանը (մանրամասն տե՛ս չափանիշ 1,
չափորոշիչ 1), և ներկայումս ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջանավարտները մարզի և հանրապետության
հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում ունեն կարևոր դերակատարություն:
Կրթական ծառայություն իրականացնելիս մասնաճյուղը հաշվի է առնում նաև
մասնագետների պահանջարկը տարածաշրջանում: Դրանով է պայմանավորված Բնական
գիտությունների ֆակուլտետում «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտությունը
«Էկոլոգիական քիմիա», իսկ «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտությունը
«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ փոխարինելու խնդիրը:
Բացի այդ` նախատեսվում է Հեռակա ուսուցման բաժնի ընդունելության ցանկում ավելացնել
«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությունը` մարզի սահմանային գյուղերի
դպրոցները համապատասխան մասնագետներով ապահովելու նպատակով:
Մասնաճյուղն աշխատանքներ է իրականացնում հանրակրթական դպրոցների
աշակերտների և դիմորդների հետ՝ մատուցելով խորհրդատվական ծառայություններ նրանց
մասնագիտական կողմնորոշման բնագավառում (մանրամասն տե՛ս չափանիշ 4, չափորոշիչ ա)։
Հանրակրթական
հաստատությունների
օժանդակմանն
են
ուղղված
նորաստեղծ
Մինչհամալսարանական կրթության և մասնագիտական կողմնորոշման բաժնի կողմից
իրականացված և իրականացվելիք ծրագրերն ու աշխատանքները (դպրոց-համալսարան կապի
ամրապնդման նպատակով դպրոցներում ակնարկային դասախոսությունների անցկացումը,
մասնաճյուղի կողմից դպրոցական օլիմպիադայի կազմակերպումը, նրա ռազմավարական
նպատակների մասին իրազեկումը դպրոցներում, ուսանողների և շրջանավարտների
պրակտիկան իրականացնելու վերաբերյալ հարցաթերթիկների տրամադրումը և այլն):
ԵՊՀ ԻՄ-ն ունի մեծ ներդրում տարածաշրջանի գիտական, մշակութային և
հասարակական կյանքի կազմակերպման գործում: Այդ մասին են վկայում տարբեր
գիտաժողովների, բանավեճերի, ցուցահանդեսների, գրական-գեղարվեստական, երաժշտական
միջոցառումների, երթերի (մասնավորապես Մեծ եղեռնի կապակցությամբ) կազմակերպումը և
այլն:
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված «Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածուն
ապահովում
է
մասնաճյուղի
դասախոսների
գիտական
աշխատանքների
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հրապարակայնությունը և նպաստում տարածաշրջանում ու ՀՀ-ում գիտական
զարգացմանը:
Չափանիշ 8 -ի վերաբերյալ ներկայացնել վերջին 5 տարվա SWOT վերլուծությունը:

Ուժեղ կողմեր (Strengths)
1. ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական էլ. կայքի առկայությունը
2. Հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի
պատասխանատուի առկայությունը
3. ՄԿՄԿ բաժնի առկայությունը
4. Ներքին և արտաքին շահակիցների նկատմամբ
մասնաճյուղի հաշվետվողականությունը և
թափանցիկությունը ապահովող մեխանիզմների
առկայությունը
5. Թղթակցությունը ԵՊՀ –ի “Երևանի համալսարան”
թերթին
6. Facebook սոցիալական ցանցում մասնաճյուղի էջի
առկայությունը
7. Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների
պատրաստումը, օրինավոր ու հայրենասեր քաղաքացի
դաստիարակելու գործում մասնաճյուղի ունեցած
ներդրումը
8. Տարածաշրջանում մասնաճյուղի խոշոր գործատու և
հարկատու լինելը
9. Պետության և հասարակության համար օրինակելի
քաղաքացի դաստիարակելու գործում մասնաճյուղի դերն
ու կատարած ներդրումները
Թույլ կողմեր (Weaknesses)

մտքի

Հնարավորություններ
(Opportunities)
1. Մասնաճյուղի
մասնակցությունը
տարածաշրջանի գիտական,
մշակութային և հասարակական
կյանքում
2. ԵՊՀ համապատասխան
կառույցների աջակցությունը

Վտանգներ (Threats)

1. Հաշվետվողականության համակարգի գնահատման
մեխանիզմների անկատարությունը
2. Մասնաճյուղի տրամադրած կրթության որակի
նկատմամբ հասարակության և գործատուի կողմից
վերահսկողության մեխանիզմների անկատարությունը
3. Մարդկային և նյութական ռեսուրսների սակավությունը
հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի
աշխատանքներում
4. Հասարակության հետ կապերի ոլորտում հետադարձ
կապի մեխանիզմների անկատարությունը և
բենչմարքինգի բացակայությունը
5. Հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների և
գովազդային նյութերի սակավաթիվությունը

1. Որակյալ կադրերի
արտագաղթը
2. Հասարակության
անտարբերությունը
մասնաճյուղում տեղի ունեցող
գործընթացների նկատմամբ
3. Տարածաշրջանի որոշ
համայքներում համացանցի
անհասանելիությունը
4. Ֆինանսական մուտքերի
նվազումը

Մասնաճյուղի
առաքելության
նպատակներից
մեկը
հասարակության
առջև
պատասխանատվությունն ու հաշվետվողականությունն
է: Կրթօջախը, գտնվելով
սահմանամերձ տարածաշրջանում, իրականացնում է ՀՀ ռազմավարական նպատակ`
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երիտասարդությանը
տրամադրելով որակյալ կրթություն: Բացի այդ, այն ունի մարզի
ամենամեծ աշխատանքային կոլեկտիվը, ինչը աշխատատեղերով ապահովում է մարզի
բնակիչների մի զգալի խմբի և կրթում ու դաստիարակում է հասարակությանը պիտանի
օրինավոր քաղաքացիներ:
Վերը նշված հնարավոր վտանգներից խուսափելու և հայտնաբերված թերությունները
վերացնելու համար մասնաճյուղը նախատեսում է`
 ուղիներ որոնել հասարակության կողմից կրթության որակի վերահսկման
արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ,
 մշակել և ներդրել հետադարձ կապի նոր մեխանիզմներ
 բարելավել հաշվետվողականության համակարգի գնահատման մեխանիզմները
 ընդլայնել հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների շրջանակը
 բարելավել հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի աշխատանքներին անհրաժեշտ
ռեսուրսները
 մշակել և տարածել գովազդային նյութեր:

IX. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ Ը
ՉԱՓԱՆԻՇ: Արտաքին կապերի միջոցով ՄՈՒՀ-ը խրախուսում է փորձի փոխանակումը և
զարգացումը` նպաստելով հաստատության միջազգայնացմանը:

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող
միջավայր ստեղծելու նպատակով ՄՈՒՀ-ում գործում է արտաքին կապերի հաստատումը
խրախուսող քաղաքականություն ու ընթացակարգեր:
Արտաքին կապերի և միջազգայնացման ռազմավարությունը
Արտաքին կապերին և միջազգայնացմանը նպաստող
քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և մեխանիզմները
Հիմքեր
Արտաքին կապերի և միջազգայնացման տարեկան
գործողությունների ծրագրերը (վերջին 3տարվա համար)
Արտաքին կապերի և միջազգայնացման տարեկան
հաշվետվությունները (վերջին 3 տարվա համար )
Վերլուծել փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող
քաղաքականության ու ընթացակարգերի արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը
/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին կապերի հաստատմանն ուղղված ու մասնավորապես
միջազգայնացմանն առնչվող գործառույթը հիմնված է ԵՊՀ կանոնադրության, Միջազգային
համագործակցության վարչության կանոնադրության, ԵՊՀ 2010-2014 թթ. զարգացման
ռազմավարական ծրագրի վրա:
Հանդիսանալով մայր բուհի միակ մասնաճյուղը` կրթօջախը առայժմ օգտվում է ԵՊՀ-ի
փորձի փոխանակման, զարգացման և միջազգայնացման նպաստող կանոնակարգերից և
ընթացակարգերից:
Կարևորելով վերոնշյալ գործընթացները` 2012 թ.-ի նոյեմբերից մասնաճյուղում ստեղծվել
է տնօրենի գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով
խորհրդականի հաստիք: Խորհրդականի հիմնական գործառույթներից է մշակել ոլորտի
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քաղաքականությունը, իրականացման ռազմավարությունը և ընթացակարգերը:
ԵՊՀ ԻՄ-ի միջազգայնացման ու արտաքին կապերի զարագացմանը նպաստում են 2005 թին ստորագրված Բոլոնիայի հռչակագիրը ինչպես նաև 2012-13 թթ.-ին երկաստիճան կրթության
անցնելը (միայն Կիրառական արվեստ մասնագիտությամբ):
ԵՊՀ ԻՄ-ի 2011-2015թթ. ռազմավարական ծրագրով հիմք ընդունելով Բոլոնիայի
գործընթացի հիմնարար արժեքները` ուսումնառողի հաջողությունը, անձի բազմակողմանի
զարգացումը և մատչելի կրթությունը, մասնաճյուղը ուսումնական ծրագրերի կառուցվածքը և
բովանդակությունը, ինչպես նաև ուսումնառության արդյունքի գնահատման չափանիշները,
աստիճանաբար համապատասխանեցվում է եվրոպական առաջավոր փորձին:
Ներկայումս մասնաճյուղում մշակվում են կանոնակարգող փաստաթղթային և
տեղեկատվական փաթեթների օտարալեզու տարբերակները, որը տեղ կգտնի նաև
մասնաճյուղի պաշտոնական կայքէջում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ապահովման
ենթակառուցվածքը երաշխավորում է կանոնակարգված գործընթաց:

Հիմքեր

Արտաքին կապերի և միջազգայնացման համար պատասխանատու
ենթակառուցվածքը և դրա գործառույթները
Ենթակառուցվածքի գործունեությունը կարգավորող ընթացակարգերը
Ենթակառուցվածքի որակի ապահովման քաղաքականությունը և
ընթացակարգերը
Ենթակառուցվածքի արդյունավետ գործունեության այլ հիմքեր և
վերլուծություններ վերջին 3 տարիների կտրվածքով

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ապահովման ենթակառուցվածքի
աշխատանքների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը /կատարել համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Արտաքին կապերի և միջազգայնացման համար պատասխանատու ենթակառուցվածք
մասնաճյուղը չունի: Այս ուղղությամբ սեփական ծրագրեր և գործառույթները բուհում առայժմ
չի իրականացվում: 2012 թ.-ի նոյեմբերից ՄՈՒՀ-ում առկա է տնօրենի գիտական
քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով խորհրդականի հաստիք:
Խորհրդականի հիմնական գործառույթներնից պետք է լինի ակտիվացնել մասնաճյուղի դեռևս
թույլ համագործակցությունը ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչության հետ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն արդյունավետորեն համագործակցում է տեղական և միջազգային
հաստատությունների և կառույցների հետ:
Արտաքին կապերի և միջազգայնացմանը վերաբերող բոլոր
Հիմքեր
համաձայնագրերը
Արտաքին կապերը և միջազգայնացումը արտացոլող այլ հիմքերը
Ներկայացնել վերջին 3 տարիներին արտաքին կապերի և միջազգայնացման գործընթացներում
հաստատության հիմնական նվաճումները, համաձայնագրերի չգործելու պատճառները:
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի համագործակցության արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը
/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ-ն միջազգային համագործակցության պայմանագրեր և համաձայնագրեր ունի
աշխարհի շուրջ 50 երկրների 200 համալսարանների, հաստատությունների և միջազգային
կազմակերպությունների հետ /Ռուսաստան, Իտալիա, Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Լեհաստան,
Գերմանիա, և այլն/: ԵՊՀ-ի մասնագետները, ասպիրանտները և ուսումնառողները, ըստ կնքված
պայմանագրերի, գործուղվում են ամենատարբեր երկրներ:
ԵՊՀ ԻՄ-ն այս պահին չունի միջազգային ուսումնական հաստատությունների հետ
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կնքված նմանատիպ պայմանագրեր, սակայն որպես մասնաճյուղ հնարավորություն ունի
համագործակցել
նշված
հաստատությունների
և
կազմակերպությունների
հետ:
Ուսումնառության ամբողջ գործընթացը իրականացնելով ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով և
հիմնականում ԵՊՀ-ից հրավիրված պրոֆեսորադասախոսական կազմով` մասնաճյուղը
անուղղակիորեն մասնակցում է ԵՊՀ-ի վերոհիշյալ պայմանագրերով ու համաձայանագրերով
նախատեսված գործընթացներին: Ուստի և մասնաճյուղի արտաքին կապերի և
միջազգայնացման ծրագրերը, արտաքին կապերի տարեկան հաշվետվություններում
արձանագրված արդյունքները, ծրագրերում բարեփոխումներ մտցնելու խնդիրները առայժմ
կարող է դիտարկվել միայն ԵՊՀ-ի համատեքստում:
Միջազգային համագործակցության շրջանակներում ԵՊՀ ԻՄ-ի և ԳՌԵՖ /GREF
/Թոշակառու մանկավարժներն առանց սահմանների/-ի ֆրանսիական հասարակականկրթական կազմակերպության միջև կնքվել է կրթական համագործակցության պայմանագիր:
Ծրագիրը նպատակի ունի նպաստել օտար լեզվի դասավանդմանը ԵՊՀ ԻՄ-ում և հարակից
գյուղերի
դպրոցներում:
Կազմակերպվում
են
վերապատրաստման
դասընթացներ
դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ: Այս դասընթացների նպատակն է մշակել
ուսումնական ծրագրեր, ուսումնասիրել դասավանդման նոր մեթոդներ, հավաքել
դասավանդման նորարական նյութեր, ինչպես նաև հայ դասախոսների և ուսանողներին
իրազեկել Ֆրանսիայի կրթական համակարգին և մշակույթին: Ծրագրին մասնակցում են օտար
լեզուների ամբիոնի ֆրանսերեն դասավանդող գրեթե բոլոր դասախոսները:
Արտաքին կապերի զարգացման նպատակով Ֆրանսիայի Վալանս քաղաքի
տեխնոլոգիական համալսարանի հետ ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր, որի
արդյունքում փոխայցելություններ են կատարվում: 2013թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին
մասնաճյուղի մեկ դասախոս և հինգ ուսանողներ մեկնել են Վալանս՝ փորձի փոխանակման և
ուսուցման նոր մեթոդներին ծանոթանալու համար:
Ընդհանուր առմամբ, ինչպես երևում է, վերջին 3 տարիների ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ում
նկատելի
է
դրական
տեղաշարժեր
միջազգային
հաստատությունների
և
կազմակերպությունների հետ համագործակցություններում: Այս փաստը խոսում է այն մասին,
որ ԵՊՀ ԻՄ-ն, օգտվելով մայր բուհի ընձեռած հնարավորություններից, փորձում է
կազմակերպել միջազգայնացման գործընթացը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է ներքին շահակիցների օտար լեզվի իմացության
անհրաժեշտ մակարդակ` միջազգայնացման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար:
Ուսումնառողների և դասավանդողների օտար լեզուների մասնագիտական
մակարդակի իմացությանը նպաստող մեխանիզմները
Աշխատակազմի համար նախատեսված օտար լեզվի դասընթացների
Հիմքեր
ցանկը և ժամանակացույցը
Օտար լեզուներով տեղեկատվական նյութերը
Միջազգայնացումը խթանող այլ մեխանիզմներ
Օտար լեզուներին տիրապետող դասավանդողների, վարչական աշխատողների թիվը և տոկոսը
վերջին 3 տարիների համար:
2009
2010
2011
Քանակ %
Քանակ %
Քանակ %
Դասավանդող
132
15
135
16
122
18
Վարչական աշխատող
37
5
38
5
38
5
Օտար լեզուներին տիրապետող ուսանողների թիվը և տոկոսը վերջին 3 տարիների համար:
2009
2010
2011
Ուսանողներ
Քանակ %
Քանակ %
Քանակ %
Բակալավր
1775
45
1970
50
1673
53
Աշխատակիցներ
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Ներկայացնել և վերլուծել վերոնշյալ գործընթացներում հաստատության վերջին 3 տարվա
նվաճումները: Հիմնավորել մոտեցումը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան
հիմքերից/:
ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչական աշխատակազմի անձնական թերթիկներում նշված տվյալների
հիման վրա կարող ենք նշել, որ նրանց 5%-ը կատարելապես տիրապետում է օտար լեզվին
(անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն), 60%-ը` միջին չափով, մոտ 25%-ի իմացությունը թույլ է, իսկ
10 %-ն ընդհանրապես չի տիրապետում: Ակադեմիական աշխատակազմի շրջանում առկա են
հետևյալ ցուցանիշները. 18% մայրենիին մոտ է հաղորդակցվում օտար լեզվով, 35%-ի մոտ լեզվի
իմացությունը միջին մակարդակի վրա է, 30%-ը` թույլ է տիրապետում, իսկ 17%-ն
ընդհանրապես չի տիրապետում:
ԵՊՀ
ԻՄ-ի
դասախոսական
ու
վարչական
աշխատակազմի
պարտադիր
վերապատրաստման հնգամյա ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կազմակերպել
դասախոսների վերապատրաստում, որի արդյունքում գիտակրթական ու վարչական տարբեր
ստորաբաժանումների
աշխատակիցներ
կտիրապետեն
անգլերենը
ակադեմիական
միջավայրում կիրառելուն:
Միաժամանակ հարկ է նշել, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի բոլոր ՄԿԾ-ում առկա է օտար լեզուների
դասընթացներ /պարտադիր և կամընտրական/, որը նպաստում է ուսանողների իմացության
մակարդակի բարձրացմանը:
Օտար լեզուների ամբիոնի
դասավանդողները կատարելապես են տիրապետում
մասնագիտությանը: Ընդհանուր առմամբ, ԵՊՀ ԻՄ-ի ողջ աշխատակազմի և ուսանողների
օտար լեզվի իմացության մակարդակը կարելի է բնութագրել որպես բավարար:
Այսպիսով, ԵՊՀ ԻՄ-ում օտար լեզվի իմացությունը ապահովելու համար ներկայումս
ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցառումներ, որոնք շարունական բնույթ են կրում:
Հաշվի առնելով միջազգայնացման գործընթացին լիովին ինտեգրեվելու ԵՊՀ ԻՄ-ի
նպատակադրումը՝ նախատեսվում է այդ միջոցառումների հետագա ընդլայնումն ու
կատարելագործումը:

Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով ՄՈՒՀ-ը
կատարել է արտաքին կապերի ու միջազգայնացման քաղաքականության և ընթացակարգերի
բենչմարքինգ (առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն):
ԵՊՀ ԻՄ-ն չունի արտաքին կապերի ու միջազգայնացման քաղաքականության և
ընթացակարգերի բենչմարքինգ` պայմանավորված
սեփական արտաքին կապերի և
միջազգայնացման գործընթացների բացակայությամբ:

Չափանիշ 9-ի վերաբերյալ ներկայացնել վերջին 5 տարվա SWOT վերլուծություն:
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Հնարավորություններ

Ուժեղ կողմեր (Strengths)

(Opportunities)

1. Մասնաճյուղում գիտական քաղաքականության և
միջազգային համագործակցության գծով
խորհրդականի հաստիքի առկայությունը
2. Օտար լեզուներ տիրապետող դասավանդողների
առկայություն
3. ԵՊՀ-ից հրավիրված պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի առկայությունը
4. Դասախոսների կրեդիտային համակարգով
վերապատրաստման ծրագրի առկայությունը
5. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պաշտոնական էլ. կայքի
առկայություն
Թույլ կողմեր (Weaknesses)

1. ԵՊՀ-ի և այլ ՄՈՒՀ-երի
համապատասխան կառույցների
հետ համագործակցությունը
2. Համագործակցությունը ԵՊՀ-ի
արտաքին կապերի և
միջազգայնացման ծրագրերում
ընդգրկված դասավանդողների
հետ

Վտանգներ (Threats)

1. Մասնաճյուղի զարգացման ՌԾ-ում արտաքին

1. Տարածաշրջանում

կապերի և միջազգայնացման նպատակի

աշխարհաքաղաքական

բացակայությունը

իրադրության փոփոխությունները

2. Մասնաճյուղում արտաքին կապերի և

2. Ֆինանսական մուտքերի

միջազգայնացման ուղղությամբ կառույցի և

նվազումը

կանոնակարգող փաստաթղթերի բացակայությունը
3. Մասնաճյուղի պաշտոնական էլ. կայքի օտարալեզու
տարբերակի բացակայությունը
4. Օտարերկրյա ուսանողների սակավաթիվությունը
5. Ուսանողների փոխանակման համաձայնագրերի
բացակայությունը
6. Օտարալեզու PR նյութերի բացակայությունը
ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ուղղությամբ անելիքները շատ են, քանի
որ մինչ այժմ, որպես մասնաճյուղ, օգտվել ենք ԵՊՀ-ի համապատասխան կառույցների
հնարավորություններից: Ներկայումս մշակման փուլում է ՄՈՒՀ-ի էլ. կայքի օտարալեզու
տարբերակը, ինչը կնպաստի արտաքին կապերի հաստատմանը, համագործակցությանը և
միջազգայնացմանը: ԵՊՀ ԻՄ-ն բացթողումներ ունի արտաքին կապերի և միջազգայնացման
գործունեության ոլորտում, հետևաբար անհրաժեշտություն կա համապատասխան կառույցի
ստեղծման, որն էլ հիմնական քայլերը կանի մասնաճյուղի արտաքին կապերի և
միջազգայնացման նպաստող քաղաքականության և մեխանիզմների մշակման, ինչպես նաև
օտարալեզու /մասնավորապես ֆրանսերեն, անգլերեն և ռուսերեն/ PR նյութերի
հրատարակման և տարածման գործում:
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X. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի որակի ապահովման ներքին համակարգ, որը նպաստում է
հաստատության բոլոր գործընթացների շարունակական բարելավմանը և որակի մշակույթի
ձևավորմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի որակի ապահովման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր:
Որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկը
Հիմքեր
Որակի ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
Այլ փաստաթղթեր
Ներկայացնել և վերլուծել ՄՈՒՀ-ի որակի ապահովման ներքին համակարքի
քաղաքականության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և
արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ՈԱ ռազմավարությունը ձևակերպված է մասնաճյուղի
ՌԾ-ի 1-ին ռազմավարական նպատակի խնդիր I բ-ում՝ «Ներդնել որակ ներքին ապահովման
համակարգ` հավատարմագրման պետական չափանիշներին համապատասխան>>: Այս
խնդրի իրագործման համար ՌԾ-ում սահմանված են 8 նպատակներ, որոնք ներկայումս
հետևողականորեն կյանքի են կոչվում: Դրանք նախատեսում են մասնաճյուղի ՈԱ նոր
հայեցակարգի մշակում, ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատման գործընթացների ներմուծում,
կրթական ծրագրերի ՈԱ մեխանիզմների և ընթացակարգերի ընդլայնում, ուսանողների
գնահատման արժանահավատ համակարգի օգտագործում, դասախոսական կազմի ՈԱ
գործընթացների կատարելագործում, ուսումնառության ռեսուրսների և օժանդակ
ծառայությունների ՈԱ, ՈԱ գործընթացների թափանցիկության և հրապարակայնության
ապահովում: Ռազմավարությունը նախատեսում է /ՌԾ. խնդիր 1բ, կետ 8/ ապահովել նաև ՈԱ
գործընթացների թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը, ինչպես նաև ուսանողների,
ներքին ու արտաքին շահեկիցների մասնակցությունը և հետադարձ կապ մասնաճյուղում ՈԱ
գործընթացներում: Մասնաճյուղի կրթության որակի ապահովման առաջին հայեցակարգն
ընդունվել է 2010թ.:
Սահմանելով կրթության որակի բնագավառում քաղաքականությունը` ԵՊՀ Իջևանի
մասնաճյուղը առաջնորդվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ «Կրթության մասին» օրենքով,
ԵՊՀ և իր կանոնադրություններով, ինչպես նաև Բոլոնիայի հռչակագրին անդամակցված
երկրներին ուղղված Բեռլինի և Բերգենի կոմյունիկեներով, որտեղ կոչ է արվում ստեղծել
ներդաշնակություն եվրոպական երկրների բարձրագույն կրթության որակի ապահովման
համակարգերում: Այն համահունչ է ՀՀ կրթական քաղաքականության գլխավոր
խնդրին`
ապահովել կրթության բարձր որակ`
հիմքում պահպանելով
նրա
հիմնարարությունն ու համապատասխանությունը անհատի, հասարակության և պետության
այժմեական և հեռանկարային պահանջներին: Կրթության որակի բնագավառում ԵՊՀ ԻՄի գործունեության նպատակն է ապահովել բուհի բարձր մրցունակությունը կրթական
ծառայությունների շուկայում, զարգացնել ԵՊՀ ԻՄ-ի ներուժը կրթական և գիտական
գործունեության ավանդական բնագավառներում:
Արտահայտելով իր նվիրվածությունը որակի կառավարման սկզբունքներին,
առաջնորդվելով Որակի ապահովման Եվրոպական ուղենիշներով և չափորոշիչներով (ESG)
և ISO 9 0 0 0 – 2 0 0 0 չափորոշիչներով` մասնաճյուղի ղեկավարությունը գիտակցում է, որ
որակի ապահովման համակարգի մշակումը, ներդրումը և մշտական կատարելագործումը
բուհի առաջնահերթ խնդիրներն են մոտակա ժամանակահատվածի համար: Այն կապահովի
մասնաճյուղի մրցունակությունը և կայունությունը կրթական ծառայությունների շուկայում,
գիտական և նորարարական գործունեությունը, ֆինանսական ցուցանիշների աճը,
հետևաբար բուհի աշխատակիցների և շահակից կողմերի բավարարվածությունը և
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վստահությունը ապագայի նկատմամբ:
Մասնաճյուղի ղեկավարությունը
ապահովում է սույն քաղաքականությանը
արդյունավետ իրականացումը, որը ներառում է կառավարման բոլոր աստիճանները:
Մասնաճյուղի ղեկավարությունը և աշխատակիցները
գիտակցում են, որ
իրենց
աշխատանքի որակից, արտաքին և ներքին շահակիցների բավարարվածությունից է կախված
հաստատության բարօրությունը և նրա աշխատակիցների բարեկեցությունը:
Հարկ է նշել սակայն, որ մասնաճյուղի ՈԱ առանձին մեխանիզմներ և ընթացակարգեր
մինչ այդ էլ գործել են, ինչպես, օրինակ` ուսանողական հարցումները ((2007 թ-ից),
շրջանավարտների բավարարվածության հարցումները (2008 թ-ից),
դասալսումները
((մասնաճյուղի հիմնադրման օրվանից),
և այլն: Մինչ այդ բացակայում էին ԵՉՈՒ-ի
պահանջներին համապատասխան ՈԱ մի շարք կարևոր մեխանիզմներ և ընթացակարգեր,
իսկ եղածներն ինտեգրված չէին ՈԱ մեկ ընդհանուր համակարգում: Այդ նպատակով՝
մասնաճյուղը հետևողական աշխատանք է տանում ԵՉՈՒ պահանջներին համահունչ ՈԱ
համակարգ ստեղծելու համար: Ներկայումս ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում արդեն գործում են
(կամ կգործեն 2013 թ-ից) ՈԱ մի շարք մեխանիզմներ և ընթացակարգեր, որոնք
նպատակաուղղված են ուսումնական ծրագրերի, դասախոսական կազմի և ուսումնառության
ռեսուրսների որակի շարունակական բարելավմանը: Դրանք են.
1. Դասավանդման արդյունավետության և որակի վերաբերյալ ուսանողական
հարցումները (2007 թ-ից), որոնց օգնությամբ գնահատվում են դասախոսական կազմի
մասնագիտական և մանկավարժական որակները, ինչպես նաև առանձին դասընթացների և
ուսումնական մոդուլների մատուցման որակը: Արդյունքներն օգտագործվում են բարելավող
միջոցառումների մշակման և իրականացման համար, ինչպես նաև հիմնական
դասախոսական կազմի վերընտրության, առաջքաշման և պարգևատրման գործընթացներում:
2. Դասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրերը (2011 թ-ից), որոնք
նպատակաուղղված են դասախոսական կազմի մասնագիտական և մանկավարժական
հմտությունների բարելավմանը:
3. Մասնաճյուղում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության
հարցումները (2008 թ-ից), որոնց միջոցով գնահատվում է կրթական ծրագրերի
բովանդակությունից և ուսուցման մեթոդներից, ուսումնառության ռեսուրսներից և օժանդակ
ուսանողական ծառայություններից, ուսումնական գործընթացի կազմակերպումից և
ընդհանուր կրթական միջավայրից բավարարվածության մակարդակը: Արդյունքներն
օգտագործվում են համապատասխան ոլորտների շարունակական բարելավման նպատակով:
4. Կրթական ծրագրերի տարեկան մշտադիտարկումը և պարբերական վերանայումը,
որոնց նպատակն է գնահատել ծրագրերի մատուցման որակը և համապատասխանությունը
սահմանված նպատակներին, ինչպես նաև ծրագրի արդիականությունը ու շարունակական
բարելավումը: Այս գործընթացների արդյունքը ծրագրի որակի բարելավման ուղղված
միջոցառումների պլանի կազմումն ու իրականացումն է:
ՈԱ վերոնշյալ մեխանիզմներն ու ընթացակարգերը պաշտոնապես հաստատված են
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ԳԽ կողմից, հրատարակվել և բաժանվել են մասնաճյուղի բոլոր
ուսումնական և վարչական կառույցներին, իսկ արտաքին շահեկիցներին և լայն հանրությանը
հասանելի դարձնելու նպատակով տեղադրված են մասնաճյուղի պաշտոնական կայք էջում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. Որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման նպատակով
ՄՈՒՀ-ը տրամադրում է մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ:
Որակի ապահովման գործընթացներում մարդկային ռեսուրսների
ներգրավվածությունը կարգավորող փաստաթղթերը
Հիմքեր
Որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը երաշխավորող
ֆինանսական ռեսուրսների բաշխումը կարգավորող փաստաթղթերը
Որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը երաշխավորող
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նյութական ռեսուրսների բաշխումը կարգավորող փաստաթղթերը
Որակի ապահովման ենթակառուցվածքը` ներառյալ մարդկային
ռեսուրսները և նրանց աշխատանքային նկարագրերը
Վերլուծել որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման համար տրամադրվող
ժամանակային, մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետությունը:
Հիմնավորել մոտեցումը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
2009թ. դեկտեմբերի 17-ից մասնաճյուղում գործում էր Որակի ապահովման և
վերահսկման
հանձնաժողով,
որտեղ
ներգրավված
էին
մասնաճյուղի
տարբեր
ստորաբաժանման աշխատակիցներ ու ուսանողներ: Այս հանձնաժողովի հիմնական
գործառույթներն էին` ՈԱ
գործընթացների կազմակերպումը, իրականացումն ու
վերահսկողությունը: 2010թ. սեպտեմբերի 1-ին հանձնաժողովը վերանվանվեց Որակի
կառավարման հանձնաժողով, որը գործում էր հասարակական հիմունքներով, սակայն ի
սկզբանե
նախատեսվում էր, որ
այն պետք է վերածվեր առանձին կառույցի` իր
աշխատակիցներով:
2011թ. սկսած մասնաճյուղում Ուսումնամեթոդական վարչության կազմում գործում է
Կրթության որակի ապահովման և գնահատման բաժինը` իր համապատասխան
աշխատակիցներով: ԿՈԱԳ-ի հիմնական նպատակը մասնաճյուղում ԵՉՈՒ պահանջներին
համապատասխան ՈԱ ներքին համակարգի ապահովումը, մշակումը և որակի
շարունակական բարելավման մշակույթի խթանումն է: Բաժինն ունի 4 հաստիք, որոնց
աշխատանքային պարտականությունները սահմանված են: Բաժինn ունի առանձին
աշխատասենյակ, կահավորված և ապահովված է ժամանակակից տեխնիկայով:
Բացի հաստիքային աշխատակիցներից ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ինստիտուցիոնալ
կարողությունների ինքնավերլուծությունը իրականացնելու համար մասնաճյուղի տնօրենի
հրամանով ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որտեղ ներգրավված են մասնաճյուղի
տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցներ ու ուսանողներ: Աշխատանքային խումբը
գործում է հասարակական հիմունքներով, որոնց կատարած աշխատանքների համար նրանք
պարբերաբար խրախուսվում են:
Մասնաճյուղը
ուսանողների
և
շրջանավարտների
շրջանում
հարցումների
նախապատրաստման,
անցկացման,
արդյունքների
մշակման
ու
ամփոփման
աշխատանքների համար հատկացնում է մարդկային, նյութական և ֆինանսական
ռեսուրսներ:
ԿՈԱԳ բաժինը ինքնակառավարվող մարմին է և իր որոշումները ընդունում է
գիտխորհրդի
հաստատած
կանոնադրությամբ
սահմանված
իրավասությունների
շրջանակներում: Բաժինը կազմում է քննարկվող հարցերի շրջանակը` հիմք ընդունելով ԵՊՀ
ԻՄ-ի որակի ապահովման հաստատված քաղաքականության հիմնադրույթները: Նրա
որոշումները և գործողությունները վարչական և կառավարման մարմինների կողմից չեն
ուղղորդվում և կարգավորվում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. Ներքին և արտաքին շահակիցները ներգրավված են որակի ապահովման
գործընթացներում:
Որակի ապահովման գործընթացներում ուսումնառողների և այլ
շահակիցների ներգրավվածությունը հաստատող հիմքերը
Ներկայացնել որակի ներքին ապահովման գործընթացներում ներքին և արտաքին
շահակիցների ներգրավվածության աստիճանը և վերլուծել արդյունավետությունը:
Հիմնավորել մոտեցումը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ՈԱ բոլոր վերոնշյալ գործընթացներում որոշակի դերակատարություն է վերապահված
նաև ուսանողների և արտաքին շահակիցների (շրջանավարտներ, գործատուների
ներկայացուցիչներ, արտաքին գնահատողներ, ԿԳՆ և այլն) համար: Մասնավորապես
Հիմքեր
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Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման գործընթացներում նախատեսված է օգտագործել
ուսանողների և շրջանավարտների հարցումների արդյունքները, իսկ պարբերական
վերանայման
գործընթացներում`
ծրագրի
շրջանավարտների
հարցումների
և
շրջանավարտներից գործատուների բավարարվածության հարցումների արդյունքները:
Ծրագրերի պարբերական վերանայման ընթացակարգերում նախատեսվում են ներգրավել
նաև արտաքին փորձագետներ: Մասնաճյուղի ուսանողների ներկայացուցիչները
ներգրավված են մասնաճյուղի ԳԽ-ում և ֆակուլտետների խորհուրդներում, ինչպես նաև ԵՊՀ
Իջևանի
մասնաճյուղի
ինստիտուցիոնալ
ինքնագնահատման
գործընթացներն
աշխատանքային խմբի կազմում: Ուսանողները ակտիվորեն մասնակցում են մասնաճյուղի
կողմից իրականացվող տարաբնույթ հարցումների ինչպես հարցաշարերի մշակման, այնպես
էլ հարցումների անցկացման գործընթացին:
Մասնաճյուղի կառավարման մարմնի` Գիտական խորհրդի կազմում ընդգրկված են
արտաքին շահակիցներ: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ՈԱ գործընթացներում արտաքին
շահակիցները ներգրավված են նաև որպես ավարտական ամփոփիչ քննությունների և
ավարտական աշխատանքների պաշտպանության հանձնաժողովների նախագահներ և
անդամներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Որակի ներքին ապահովման համակարգը պարբերաբար վերանայվում է:
Որակի ներքին ապահովման համակարգի վերանայման
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
Հիմքեր
Որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար վերանայման
մեխանիզմները և գործիքները
Համապատասխան այլ հիմքեր և վերլուծություններ
Վերլուծել որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար վերանայման
մեխանիզմների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը / կատարել համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Մասնաճյուղը կարևորում է որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար
վերանայումը, սակայն քանի որ համակարգը ներդրման փուլում է` վերանայման հստակ
մեխանիզմներ դեռևս մշակված չեն: ԿՈԱԳ բաժինը ըստ իր աշխատանքային պլանժամանակացույցի նախատեսում է մշակել վերանայման համապատասխան մեխանիզմներն
ու ընթացակարգերը:

Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով ՄՈՒՀ-ը
կատարել է որակի ապահովման գործընթացների քաղաքականության և ընթացակարգերի
բենչմարքինգ (առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն):
Ներկայացնենք այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնց օրինակով ՄՈՒՀ-ը
կատարել է որակի ապահովման գործընթացների քաղաքականության և ընթացակարգերի
բենչմարքինգ.
 Երևանի պետական համալսարան
 Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
 Վանաձորի “Մխիթար Գոշ” հայ-ռուսական միջազգային համալսարան
 Վլադիմիրի պետական համալսարան (ՌԴ)
 Տվերի պետական համալսարան (ՌԴ)
 ՈՒդմուրտական պետական համալսարան (ՌԴ)
 ՈՒրալի պետական մանկավարժական համալսարան (ՌԴ)
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է բավարար հիմքեր
որակի ապահովման արտաքին գնահատման գործընթացների համար:
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Տարեկան ինքնավերլուծությունները և հաշվետվությունները ըստ
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման չափանիշների և չափորոշիչների:
Հիմնավորել տրամադրված հիմքերի հավաստիությունը և մոտեցման արդյունավետությունը /
կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ԵՊՀ
Իջևանի
մասնաճյուղում
ինստիտուցիոնալ
կարողությունների
ինքնավերլուծությունը իրականացնելու համար օգտվել ենք մասնաճյուղի Գիտական
խորհրդի կողմից հաստատված փաստաթղթային փաթեթից, որակի ներքին ապահովման
գնահատման մեխանիզմներից ստացված վերլուծությունից: Ցուցաբերել ենք վերլուծական
մոտեցում:
Հիմքեր

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է ՄՈՒՀ-ի
գործունեության թափանցիկությունը` տրամադրելով ՄՈՒՀ-ի գործընթացների որակի մասին
տեղեկատվություն` ներքին և արտաքին շահակիցների համար:
Շահակիցների տեղեկացվածությունն ապահովող մեխանիզմները և
համապատասխան փաստաթղթերը
Հիմքեր
Շահակիցների տեղեկացվածության աստիճանի
գնահատման/վերլուծության արդյունքները մակարդակը
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի գործունեության թափանցիկությունը ապահովող մեխանիզմների
արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Արտաքին և ներքին շահակիցների համար ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գործունեության
թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով ՌԾ-ի 1.դ խնդիրը /Ներդնել որակի ներքին
ապահովման
համակարգ`
հավատարմագրման
պետական
չափանիշներին
համապատասխան/ սահմանում է.
8) «Ապահովել որակի ներքին գնահատման չափանիշների և ինքնագնահատման
գործընթացի ու համապատասխան զեկույցի թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը
համալսարանի ներքին և արտաքին շահեկիցների համար, ուսանողների մասնակցությունը և
հետադարձ կապը որակի գնահատման գործընթացներում»:
Ինչպես արդեն նշել ենք մասնաճյուղի ռազմավարական այս խնդիրը իրականացնելու
համար ձևավորվել է մասնաճյուղի ինքնագնահատումն իրականացնող աշխատանքային
խումբ, որի աշխատանքները Ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատման գործընթացը
եզրափակվելու են համապատասխան վերլուծական զեկույցների պատրաստմամբ:
ՈԱ արտաքին գործընթացներին էապես կարող է նպաստել նաև մասնաճյուղում երկար
տարիներ գործող «վարից-վեր» հաշվետվողականության համակարգը, որը ներառում է
ֆակուլտետների և այլ ստորաբաժանումների տարեկան հաշվետվություններն իրենց
գործունեության արդյունքների վերաբերյալ և մասնաճյուղի գործունեության վերաբերյալ
տնօրենի ամենամյա հաշվետվությունը (որը հրատարակվում և տարածվում է մասնաճյուղում
և նրա սահմաններից դուրս): Կարևոր նշանակություն ունի նաև այն հանգամանքը, որ ՈԱ
գործընթացներին առնչվող բոլոր պաշտոնական փաստաթղթերը հրապարակվում և
տարածվում են ԵՊՀ մասնաճյուղի ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև տեղադրվում են
մասնաճյուղի կայքէջում:
Ներքին և արտաքին շահեկիցների համար մասնաճյուղի գործունեության
թափանցիկությունն ապահովելու համար կարևոր է նրանց տեղեկացվածությունն ապահովող
համակարգերի առկայությունը: Այդ նպատակով մասնաճյուղում գործադրված են ներքին
տեղեկատվության մի շարք մեխանիզմներ, որոնցից են.
1. Մասնաճյուղի
գործունեության արդյունքների վերաբերյալ ամենամյա
հաշվետվությունը, որտեղ ամփոփվում են անցնող ուստարում մասնաճյուղի ուսումնական,
գիտա-հետազոտական ու վարչական կառույցների գործունեության հիմնական արդյունքները
2. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի ամենամյա զեկույցը Համալսարանի խորհրդին,
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որտեղ ամփոփվում են մասնաճյուղի նախորդ ուստարվա գործունեության արդյունքները
3. Մասնաճյուղի ֆակուլտետների և այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների
գործունեության
վերաբերյալ
տարեկան
հաշվետվությունները
մասնաճյուղի
ղեկավարությանը:
4. Մասնաճյուղի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշների լրակազմը,
որը պարբերաբար հրատարակվում է և նպատակ ունի քանակական ցուցանիշների
օգնությամբ ներկայացնել մասնաճյուղի գործունեության արդյունքները և «առողջական»
վիճակը վերջին 5 տարիների համար և տրամադրել հենանիշեր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի
ՌԾ-ի իրականացումն ուղղորդելու համար
6. Ուսանողների առաջադիմության և շարժի, ինչպես նաև ուսումնական այլ
գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվությունն ապահովող “Supervision” ավտոնատացված
էլեկտրոնային համակարգը, որը մատչելի է դարձնում ուսումնական գործընթացին առնչվող
տվյալների մեծածավալ բազան:
7. Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների
տեղեկագիրքը, որը 2008 թ-ից ամեն տարի հրատարակվում և հասանելի է դարձվում
ուսանողներին և ներքին ու արտաքին այլ շահեկիցներին՝ տպագրված, էլեկտրոնային և
առցանց տարբերակներով: Այն ամբողջական տեղեկատվություն է տրամադրում ԵՊՀ-ում
ուսման կազմակերպման, կրթական ծրագրերի ու առանձին դասընթացների վերաբերյալ:
8. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կայքէջում տեղադրվող տեղեկատվությունը, որն առնչվում
է ներքին գործընթացներին և կանոնակարգային դաշտին: Այն հնարավորություն է տալիս
ուսանողներին, ապագա դիմորդներին և այլ արտաքին շահեկիցներին՝ ծանոթանալու
մասնաճյուղի և նրա տրամադրած կրթական և գիտական ծառայու-թյունների հետ: Կայքէջն
ապահովում է նաև հետադարձ կապի (հարց ու պատասխանի) հնարավորություն:
9. Ուսանողական համակազմի վերաբերյալ քանակական և որակական տվյալների և
ուսանողների առաջադիմության ցուցանիշների կանոնավոր հավաքագրումը, վերլուծությունը
և հրապարակումը:
10. Ֆակուլտետների ուսումնական և գիտահետազոտական գործունեության
գնահատման
նպատակով
պարբերաբար
իրականացվող
ներքին
ստուգումների
արդյունքները, որոնք քննարկվում են ֆակուլտետի, այնուհետև մասնաճյուղի ԳԽ-ում և
տրվում են համապատասխան հանձնարարականներ`բարելավող գործողությունների
իրականացման համար:
Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ մասնաճյուղը դեռևս չունի միասնական
կենտրոնացված տեղեկատվական համակարգ` տվյալների մեկ ընդհանուր բազայով:
Մասնաճյուղի համար այն հանդիսանում է ռազմավարական խնդիր, ինչն արտացոլված է
մասնաճյուղի ՌԾ-ում /ՌԾ. խնդիր V.բ/`<<Ստեղծել մասնաճյուղի միասնական կենտրոնական
տեղեկատվական համաակրգ և ապահովել նրա մատչելիությունը ուսանողների և
աշխատողների համար>>: Այս խնդրիիրագործման համար ՌԾ-ում նախատեսված են նաև
կոնկրետ քայլեր:
Չափանիշ 10-ի վերաբերյալ ներկայացնել վերջին 3 տարվա SWOT վերլուծություն:
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Հնարավորություններ

Ուժեղ կողմեր (Strengths)

(Opportunities)

1. Մասնաճյուղի զարգացման ռազմավարական ծրագրի
առկայությունը
2. Որակի ապահովման կառույցի առկայությունը և
տեխնիկապես հագեցվածությունը
3. Կրթության որակի բնագավառում
մասնաճյուղի քաղաքականության
4. առկայությունը
5. ԵՊՀ ԻՄ-ի Գնահատման առանցքային ցուցանիշների
առկայություն
6. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներում լիազորներկայացուցիչների աշխատանքային խմբի առկայությունը
7. Մասնաճյուղում ինստիտուցիոնալ կարողությունների
վերլուծությունը իրականացնող աշխատանքային խմբի
առկայությունը
8. Որակի ապահովման մեխանիզմների և գործիքների
առկայությունը
9. Որակի ապահովման գործընթացներում ներքին և
արտաքին շահակիցների ներգրավվածությունը
10. Մասնաճյուղի աշխատակիցների մասնակցությունը
ՈԱԱԿ-ի կողմից պարբերաբար կազմակերպվող
վերապատրաստումներին
11. Մասնաճյուղի մասնակցությունը ՈԱԱԿ-ի կողմից
կազմակերպված փորձնական հավատարմագրմանը (2011թ.)
12. Մասնաճյուղի գործունեության և որակի ապահովման
գործընթացների թափանցիկությունը
Թույլ կողմեր (Weaknesses)
1. Որակի ապահովման և հետադարձ կապերի որոշ
մեխանիզմների անկատարությունը
2. Աշխատանքային խմբի հասարակական հիմունքներով
աշխատելը
3. Որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը
երաշխավորող ֆինանսական ռեսուրսների բաշխումը
կարգավորող փաստաթղթերի բացակայություն
4. Որակի ապահովման գործընթացների քաղաքականության
և ընթացակարգերի բենչմարքինգի անկատարությունը
5. Որակի ապահովման գործընթացներում մասնաճյուղի
ստորաբաժանումների ոչ լիարժեք ներգրավվածությունը
6. ԿՈԱԳ բաժնի Ուսումնամեթոդական վարչության
ենթակառուցվածք լինելը
7. Որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկի
բացակայությունը
8. Որակի ներքին ապահովման համակարգի վերանայման
քաղաքականության բացակայությունը
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1. Որակի ապահովման
ազգային կենտրոնի հետ
համագործակցություն
2. Որակի ապահովման
գործընթացների
քաղաքականության և
ընթացակարգերի
բենչմարքինգի
ուղղությամբ Մայր բուհի
աջակցությունը
3. Մայր բուհի Որակի
ապահովման կենտրոնի
հետ
համագործակցությունը
4. ԵՊՀ Որակի
ապահովման
հայեցակարգի
առկայությունը

Վտանգներ (Threats)
1. Ֆինանսական
մուտքերի նվազումը
2. Արտաքին
շահակիցների կողմից
որակի ապահովման
գործընթացների
նկատմամբ
անտարբերությունը
3. Այլ բուհերի կողմից
համագործակցության
պասիվ դիրքորոշումը
4. Որակյալ կադրերի
պակասությունը

Ինչպես պետական և կրթության ոլորտի կառավարման մարմինների, այնպես էլ
հասարակության կողմից առանձնահատուկ ուշադրության է արժանանում մասնագիտական
կրթության որակի ապահովումը: Բնականաբար, մասնաճյուղը անմասն չի մնում նշված
գործընթացից, որի բարելավման համար նախատեսվում է.
 վերանայել և բարելավել որակի ապահովման մեխանիզմները և ընթացակարգերը
 ներգրավել
որակի
ապահովման
գործընթացում
մասնաճյուղի
ներքին
շահակիցներին,
 ձևավորել արտաքին շահակիցների հետ կայուն հետադարձ կապի մեխանիզմներ,
 մշակել որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը երաշխավորող
ֆինանսական ռեսուրսների բաշխումը կարգավորող փաստաթղթերը,
 մշակել և հրատարակել որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկ
 մշակել
որակի
ներքին
ապահովման
համակարգի
վերանայման
քաղաքականություն
 ինքնավերլուծության հիման վրա վերանայել որակի ներքին և արտաքին
ապահովման գործընթացները:

Հավելվածների ցանկ
Հավելված 1.1. ԵՊՀ ԻՄ առկա ուսուցման 2013թ. ընդունելության մասնագիտությունների,
քննությունների, տեղերի և վարձաչափերի ցանկ
Հավելված 2.1. ԵՊՀ ԻՄ կառուցվածքը
Հավելված 2.2. Կազմակերպական կառուցվածքում ներգրավված մարմինների տեղաբաշխման
քարտեզ
Հավելված 3.1. Մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերը, ուսանողների թիվը,
պրոֆեսորադասախոսական կազմը (2013թ. ապրիլի դրությամբ)
Հավելված 3.2. Մասնագիտության կրթական ծրագրի կաղապարը
Հավելված 3.3. “Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն” մասնագիտության կրթական ծրագրի
վերջնարդյունքները և ուսումնական մոդուլների և կրթական վերջնարդյունքների
համապատասխանության քարտեզը
Հավելված 3.4. Մասնագիտության կրթական ծրագրի համեմատական վերլուծություն
1.Համադրելիությունը Որակավորումների ազգային շրջանակի հետ (“Կիրառական
մաթեմատիկա և ֆիզիկա” մասնագիտության օրինակով)
2. Մասնագիտության կրթական ծրագրի համեմատական վերլուծությունն ըստ ձևավորվող
կոմպետենցիաների (“Մանկավարժություն և հոգեբանություն” մնասնագիտության օրինակով)
Հավելված 3.5. Ուսումնական առարկայական ծրագրի կաղապար
Հավելված 3.6. Կրթական նոր չափորոշիչներով վերանայված կրթական ծրագրերում ըստ
ուսումնական վերջնարդյունքների ընտրված դասավանդման և ուսումնառության,
գնահատման մեթոդները, դասընթացների և ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների
համապատասխանության քարտեզները
ա. Կրթական նոր չափորոշիչներով վերանայված կրթական ծրագրերում ըստ ուսումնական
վերջնարդյունքների ընտրված դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները(“Հայոց լեզու և
գրականություն”, “Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն”, “Տնտեսագիտության տեսություն”
մասնագիտությունների օրինակով)
բ. Մասնագիտության կրթական ծրագրում դասընթացների և ուսումնառության ակնկալվող
արդյունքների համապատասխանության քարտեզները (“Հայոց լեզու և գրականություն”,
“Ֆրանսերեն
լեզու
և
գրականություն”,
“Տնտեսագիտության
տեսություն”
մասնագիտությունների օրինակով)
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գ. Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերում ներկայացված
ուսումնառության
արդյունքները և համապատասխան գնահատման մեթոդները (“Կիրառական մաթեմատիկա և
ֆիզիկա”, “Սերվիս”, “Մանկավարժություն և հոգեբանություն” մասնագիտությունների
օրինակով)
Հավելված 3.7. Հարցումների արդյունքների ամփոփում
1.
ԵՊՀ
Իջևանի
մասնաճյուղում
ստացած
կրթությունից
շրջանավարտների
բավարարվածության վերաբերյալ ուսանողական հարցման արդյունքները (2012թ.)
2. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արտաքին շահակիցների /գործատուների/ կարծիքների
վերաբերյալ հարցման արդյունքները (2011թ.)
3. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արտաքին շահակիցների /դպրոցների մանկավարժների/
մասնաճյուղի ուսանողների մանկավարժական պրակտիկայի վերաբերյալ
կարծիքների
հարցման արդյունքները (2013թ.-փետրվար)
Հավելված 3.8. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողների գիտելիքների գնահատման գործող
համակարգի վերաբերյալ ուսանողական և դասախոսական հարցման արդյունքները (2013թ.)
Հավելված 3.9. Մասնագիտության կրթական ծրագրերի համեմատական վերլուծություններ ըստ
կառուցվածքի, ըստ կրեդիտների բաշխվածության, ըստ մասնագիտական կրթամասի
1.Բենչմարքինգ ըստ կրթական ծրագրերի կառուցվածքի (կրթամասերի)
2. Բենչմարքինգ` ըստ կրթական ծրագրի կրթամասերի կրեդիտային բաշխվածության (2012-13
ուս. տարի)
3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամասերի համեմատական վերլուծությունը “Կիրառական
արվեստ” մասնագիտության համար
Հավելված 4.1. Ուսանողների հավաքագրում, ընտրություն և ընդունելություն
ա. Ուսումնական հաստատությունում ուսանողների թիվն`ըստ կրթական ծրագրերի և
ուսուցման ձևերի
բ. Ուսումնառողների շարժունությունը /Ուսումնառողների շարժը վերջին 5 տարիներին/
գ. Շարունակական կրթություն
դ. Հեռացումներ և վերականգնումներ
Հավելված 6.1. Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի հրապարակումների քանակը
վերջին 5 տարվա համար
ա. ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկ
բ.
Օտարերկրյա
միջազգային
գրախոսվող
մասնագիտական
ամսագրերում
հրապարակումների ցանկը
գ. ՀՀ-ում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկը
դ.Ուսանողների հեղինակությամբ և/կամ համահեղինակությամբ տպագրված աշխատանքներ,
զեկուցումներ
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