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Հավելվածների ցանկ 

 

Հավելված 1. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2010-2014թթ.) 
 
Հավելված 2. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2010-14թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի 

իրականացման ժամանակացույց-պլան  
 
Հավելված 3. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գործունեության 

գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2009-2011թթ.) 
 
Հավելված 4. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2009-2010թթ. ուսումնական տարվա հաշվետվություն 
 
Հավելված 5. Քաղվածք Հայաստանի որակավորումների ազգային շրջանակից 
  
Հավելված 6. Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ 

«Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության համար 
 
Հավելված 7. Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական կրթական  չափորոշիչ 

«Կիրառական արվեստ» մասնագիտության համար 
 
Հավելված 8. Կրթական արդյունքներով կրեդիտային համակարգի դասընթացի   ծրագրի օրինակ 
 
Հավելված 9. Կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ 
 
Հավելված 10. Դիպլոմ և դիպլոմի հավելված 
 
Հավելված 11. ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

մասնագիտական և մանկավարժական որակների վերաբերյալ հարցման 
կանոնակարգ 

 
Հավելված 12. ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

մասնագիտական և մանկավարժական որակների վերաբերյալ գնահատման 
հարցաթերթ 

 
Հավելված 13. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի  

գրանցման թերթիկ 
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Հավելված 14.  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ստացած կրթությունից  բավարարվածության 
վերաբերյալ շրջանավարտների հարցման կանոնակարգ 

Հավելված 15.  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում դասավանդման որակի և արդյունավետության 
վերաբերյալ ուսանողական հարցման կանոնակարգ 

 
Հավելված 16. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

կարծիքների վերաբերյալ հարցաթերթ 
 
Հավելված 17. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արտաքին շահակիցների կարծիքների վերաբերյալ 

հարցաթերթ 
 
Հավելված 18. Երևանի պետական համալսարան պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

Իջևանի մասնաճյուղի կանոնադրություն 
 
Հավելված 19.  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի կանոնակարգ 
 
Հավելված 20. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի կազմը 
 
Հավելված 21. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի որակի ապահովման և վերահսկման հանձնաժողովի 

կանոնակարգ 
  
Հավելված 22. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի հրաման որակի ապահովման 

հանձնաժողովի ձևավորման մասին 
 
Հավելված 23.  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բնական գիտությունների ֆակուլտետի 

կանոնադրություն 
 
Հավելված 24. Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գեղարվեստի խորհուրդի կազմը (2010-2011 

ուստարի) 
 
Հավելված 25.  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրինության կանոնակարգ 
 
Հավելված 26. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բաժինների ու ստորաբաժանումների ցանկը 
 
Հավելված 27.  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մինչհամալսարանական կրթության և հեռակա 

ուսուցման բաժնի կանոնակարգ 
 
Հավելված 28. Ուսումնամեթոդական բաժնի կանոնակարգ 
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Հավելված 29. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հաշվապահության կանոնադրություն 
 
Հավելված 30. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ընդհանուր բաժնի կանոնադրություն 
 
Հավելված 31. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կադրերի բաժնի կանոնակարգ 
 
Հավելված 32. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հատուկ բաժնի կանոնադրություն 
 
Հավելված 33. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնտեսական բաժնի կանոնադրություն 
 
Հավելված 34. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանի կանոնադրություն 
 
Հավելված 35. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արխիվի կանոնադրություն 
 
Հավելված 36. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կառուցվածքը 
 
Հավելված 37. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնները 
 
Հավելված 38. Կազմակերպական կառուցվածքում ներգրավված մարմինների տեղաբաշխման 

քարտեզ 
 
Հավելված 39. ՄՈՒՀ-ի առաքելությանն ու նպատակներին համապատասխան  

գործողությունների կարճաժամկետ պլանավորում 
  
Հավելված 40. ՄՈՒՀ-ի առաքելությանն ու նպատակներին համապատասխան 

գործողությունների  միջնաժամկետ  պլանավորում (3 տարով) 
 
Հավելված 41. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներում որակի ապահովման և վերահսկման 

հանձնաժողովի լիազոր ներկայացուցչի գործունեության կանոնակարգ 
 
Հավելված 42. Զեկուցագրեր որակի ապահովման հանձնաժողովին նյութական ռեսուրսների 

տրամադրման վերաբերյալ 
 
Հավելված 43. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի քաղաքականությունը կրթության որակի 

բնագավառում 
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Հավելված 44. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի որակի կառավարման համակարգի կազմակերպական 
սխեմա 

 
Հավելված 45. ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշներ 
 
Հավելված 46. Ծրագրի մասնագիրը (սպեցիֆիկացիան) 
 
Հավելված 47. Ուսումնական մոդուլի նկարագրիչները 
 
Հավելված 48. ՄՈՒՀ-ի ուսումնառողների գնահատման սկզբունքները և մեխանիզմները 
 
Հավելված 49. Եզրափակիչ գնահատումով և առանց ընթացիկ գնահատման  դասընթացների 

տեղեկագրերի օրինակներ 
 
Հավելված 50. Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների 

տեղեկագիրք «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության համար 
 
Հավելված 51. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի դասախոսի պաշտոնի հրահանգ 
 
Հավելված 52. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման կանոնակարգ 
 
Հավելված 53.  Կանոնակարգ  ՀՀ «ԵՊՀ ՊՈԱԿ» Իջևանի մասնաճյուղի  դասախոսների 

որակավորման ստուգում /ատեստացիա/ անցկացնելու մասին 
  
Հավելված 54. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տեղեկատվության կառավարման կենտրոնի 

գործունեության կանոնակարգ 
 
Հավելված 55.  Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների ընդունելության կարգ 
 
Հավելված 56. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում` 2010-2011 ուստարվա 

առկա ուսուցմամբ տեղերը հաստատելու մասին 
 
Հավելված 57. Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների առկա ուսուցման 2011-2012 ուսումնական տարվա 
մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկ 

 
Հավելված 58.  Ուսումնառողների թիվը ըստ մասնագիտական կրթական ծրագրերի 
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Հավելված 59. Ուսումնառողների և դասավանդողների շարժունությունը 
 
Հավելված 60. Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի 2010-2011 ուստարվա առաջին 

կիսամյակի ուսումնական խորհրդատուների  և լրացուցիչ պարապմունքների 
ժամանակացույց 

 
Հավելված 61. Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների ընդունելության օրերն ու 

ժամերը 
 
Հավելված 62.  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի 

կանոնադրություն 
 
Հավելված 63. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի  2010թ. 

աշխատանքային ծրագիր 
 
Հավելված 64. Քաղվածք ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդում ուսանողների 

մասնակցության մեծացման մասին 
 
Հավելված 65. Քաղվածք ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 2010թ. սեպտեմբերի 2-ի 

նիստի թիվ 4 արձանագրությունից «ԵՊՀ ԻՄ ստացած կրթությունից 
բավարարվածության վերաբերյալ շրջանավարտների հարցման կանոնակարգ» 

հաստատելու մասին 
 
Հավելված 66. Քաղվածք ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 2010թ. սեպտեմբերի 2-ի 

նիստի թիվ 4 արձանագրությունից «ԵՊՀ ԻՄ դասավանդման որակի և 
արդյունավետության վերաբերյալ կանոնակարգ» հաստատելու մասին 

 
Հավելված 67. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի սովորողների իրավունքներն ու 

պարտականությունները 
 
Հավելված 68. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն 
 
Հավելված 69.  Կանոնակարգ «ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ» ՊՈԱԿ-ի «Օրինականության 

պահպանման և ուսանողների իրավունքների պաշտպանման» հանձնաժողովի 
աշխատանքների կազմակերպման մասին 

  
Հավելված 70. Հավելված 11-ի Գնահատման հարցաթերթ 
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Հավելված 71. Հավելված 11-ի ամփոփման օրինակ 
 
Հավելված 72. Հավելված 11-ի  արդյունքի ամփոփման օրինակ 
 
Հավելված 73. ԵՊՀ ԻՄ ուսումնաօժանդակ անձնակազմի պարտականությունները և 

իրավունքները 
 
Հավելված 74. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ աշխատանքային պայմանագրի 

օրինակ 
 
Հավելված 75. Ուսումնաօժանդակ անձնակազմի հետ աշխատանքային պայմանագրի օրինակ 
 
Հավելված 76. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հիմնական պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

ցուցակ 
 
Հավելված 77. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ներքին համատեղությամբ աշխատող 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ցուցակ 
 
Հավելված 78. Այլ բուհերից և կազմակերպություններից հրավիրված 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ցուցակ 
 
Հավելված 79. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի որակավորման բարձրացման, մասնագիտական 

վերապատրաստման և ստաժավորման հիմնադրույթներ (նախագիծ) 
 
Հավելված 80. Կանոնակարգ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տարբերակված աշխատավարձ 

նշանակելու մասին 
 
Հավելված 81. Կանոնակարգ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տարբերակված աշխատավարձ 

նշանակելու մասին 
 
Հավելված 82. Դասալսումների մատյանի օրինակ 
 
Հավելված 83. 2010-2011 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասալսման ժամանակացույցի օրինակ 
 
Հավելված 84.  Քաղվածք ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրինության նիստերի 

արձանագրություններից 
 
Հավելված 85. Դասախոսի 2009-2010թթ. անհատական աշխատանքային պլանի  օրինակ 
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Հավելված 86. Դասախոսի 2010-2011թթ. անհատական աշխատանքային պլանի օրինակ 
 

  Հավելված 87. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում երիտասարդ դասախոսների խրախուսման 
կազմակերպման կանոնակարգ 

 
Հավելված 88. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի վարչական անձնակազմի ցանկ 
 
Հավելված 89. Օժանդակ աշխատակազմի գործառույթները 
 
Հավելված 90. ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի  մշտադիտարկման և 

վերանայման հայեցակարգ 
 
Հավելված 91. «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության 2010-2014 ուստարվա  

բակալավրիատի ուսումնական պլան 
 
Հավելված 92. «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության 2010-2014 ուստարվա 

բակալավրիատի ուսումնական պլան 
 
Հավելված 93. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի «Գիտական հոդվածների ժողովածու»  հանդեսի 

խմբագրության կանոնադրություն 
 
Հավելված 94. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2010-2011 ուստարվա հաշվարկի նորմեր 
 
Հավելված 95. Հաշվապահական տեղեկանք երեք տարվա ֆինանսական մուտքերի և ծախսերի 

վերաբերյալ 
 
Հավելված 96. Գիտական աշխատանքների ցուցակ 
 
Հավելված 97. Հաստատության մասնաշենքերի ցանկը` դրանց օգտագործման նպատակներով 
 
Հավելված 98. Լաբորատորիաների ցանկը` դրանց օգտագործման նպատակներով 
 
Հավելված 99. Գրադարանների. պաշտոնական ինտերնետային կայքերի և գրականության 

հասանելի այլ աղբյուրների ցանկը 
 
Հավելված 100. Քաղվածք ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի տարեկան հաշվետվությունից 
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Հավելված 101. Ֆինանսական մուտքերի  և ծախսերի հաստատված նախահաշիվ 
 
Հավելված 102. Պետական կազմակերպության ծախսերի նախահաշիվ 
 
Հավելված 103. Հաշվապահական տեղեկանք ուսումնական գործունեությունից ստացվող 

մուտքերի և ուսումնառության ծախսերի  
 
Հավելված 104. Հաշվետվություն հիմնարկի կատարված բյուջետային ծախսերի և բյուջետային 

պարտքերի մասին 
 
Հավելված 105. Կանոնակարգ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տեղեկատվության կառավարման 

կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ 
  
Հավելված 106. «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության 2010-2011 

ուստարվա աշխատանքային ուսումնական պլան 
 
Հավելված 107. Բնագիտական ֆակուլտետի ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի 2010-2011 

ուստարվա ուսումնական աշխատանքների ծավալը 
 
Հավելված 108. Ընդհանուր ֆիզիկայի  ամբիոնի 2010-2011 ուստարվա ժամերի հաշվարկ 

/բակալավրիատ/ 
 
Հավելված 109. Ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոսների 2010-2011ուստարվա 

ուսումնական ծանրաբեռնվածություն 
 
Հավելված 110. «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության դասացուցակ 
 
Հավելված 111. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի անվտանգության ծառայության կանոնադրություն 
 
Հավելված 112. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի անվտանգության ծառայության ղեկավարի պաշտոնի 

հրահանգ 
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Ինքնավերլուծության ձևանմուշ 

Սկզբունք: Մասնագիտական ուսումնական հաստատությունը պետք է բավարար 
կարողություններ ունենա ուսանողներին կայուն, բարձրորակ և հասանելի ծառայություններ 
մատուցելու համար և պատասխանատվություն կրի հասարակությանը բարձրորակ կրթություն 
ապահովելու հարցում:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 1 – Առաքելություն և նպատակներ 

ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտական ուսումնական հաստատության (ՄՈՒՀ) որդեգրած 
առաքելությունն ու նպատակները համահունչ են հաստատության վարած քաղաքականությանն 
ու ծավալած գործունեությանը և համապատասխանում են ՀՀ որակավորումների ազգային 
շրջանակին:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 1.1: ՄՈՒՀ-ի նպատակները և խնդիրները արտացոլող առաքելության   
համապատասխանությունը որակավորումների ազգային շրջանակին  

Պահանջվող հիմքերը  

1) ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրները  
          / Հավելված 1 / 
2) Հաստատության որակավորումների շրջանակը 
3) ՄՈՒՀ-ի ռազմավարական ծրագիրը 
          / Հավելված 1 / 
4) Ռազմավարական ծրագրի իրականացումը գնահատելու 

հաստատված քաղաքականությունը (առկայության դեպքում) 
          / Հավելված 1 /  
5) Ռազմավարական ծրագրի իրականացմանը նպաստող այլ հիմքեր 

և համապատասխան վերլուծություն   
          / Հավելված 2 / 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ և ներկայացնել 
հաճախականությունը: ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք ՄՈՒՀ-ը հետևում է ռազմավարական ծրագրին: 
 

X  

     2) Արդյո՞ք գործում է ռազմավարական ծրագրի գնահատման 
գործընթաց: 

    X  

3) Եթե այո, նշել գնահատման հաճախականությունը:   12 ամիս 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

     Ռազմավարական պլանավորումը բուհի կողմից իրականացվող գործընթաց է` գնահատելու, 

թե ինչ է ցանկանում անել բուհը իր առաքելությունը և հիմնական նպատակները 

երկարաժամկետ հեռանկարում արդյունավետ կերպով իրականացնելու համար: Այն փորձում է 
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բացահայտել ներկան և կանխատեսել ապագա միջավայրը` այդ համատեքստում բուհի համար 

առավել նպաստավոր և ցանկալի ապագան կառուցելու նպատակով: Ուսուցման որակի 

շարունակական բարելավումը խթանելու համար ԵՊՀ ԻՄ-ում մշակվել ու իրականացվում է իր 

առաքելության խնդիրների ու նպատակների ռազմավարական ծրագիրը  /Հավելված 1 /: 

ԵՊՀ ԻՄ հետևում է իր գերակա նպատակներից բխած ծրագրին, որովհետև ծրագրի 

իրականացումը մեծապես կնպաստի հաստատության վարկանիշի բարձրացմանը, մրցակցային 

դիրքին, կբավարարի արտաքին շահակիցների պահանջները: Իսկ ծրագրի հաջող ավարտի 

դեպքում ուսանողները կտիրապետեն հարուստ մասնագիտական գիտելիքների ու 

կարողությունների և պատրաստ կլինեն հետագա ուսումնառության և հետազոտական 

աշխատանքի համար: 

Ռազմավարական ծրագրում ներառված հիմնական նպատակները և խնդիրները 

տեղաբաշխված են ծրագրի իրականացման ժամանակացույց-պլանում /Հավելված 2/, որտեղ 

հստակ նշված են կոնկրետ քայլերը, ժամկետները, պատասխանատուները և ռեսուրսները: 

Մասնաճյուղի կառուցվածքային ստորաբաժանումները իրենց գործունեությունը 

իրականացնում են ելնելով այդ ժամանակացույցի խնդիրները: Ռազմավարական ծրագրի 

գնահատման գործընթացը մասնաճյուղի գործունեության արդյունավետության և ուսման 

որակի բարձրացման կարևորագույն միջոցն է, որի խնդիրներն են.  

ա. գործընթացի անաչառ վերլուծությունը,  

բ. ուսումնագիտական աշխատանքների խթանումը,  

գ.կրթական գործընթացի մեթոդական և նյութատեխնիկական ապահովվածությունը, 

դ. ուսանողների ու դասախոսական կազմի որակի գնահատում,  

ե. հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերի բացահայտումը,  

զ. զարգացման հնարավորությունների և սպառնալիքների որոշումը: 

Ներառվում են մի շարք կարևոր ուղղություններ. 

 ուսանողների առաջադիմությունը, 

 շրջանավարտների զբաղվածությունը, 

 կրթական ծրագրերի փոփոխությունների ազդեցությունը և այլն: 

Բոլոր ուսումնասիրությունների արդյունքների հավաքում, համակարգում  և ամփոփվում 

են գնահատման հաշվետվություններում: 

Ռազմավարական ծրագրի իրականացման գնահատման համար որպես որպես 
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հիմնական գործիքներ ընտրված են մասնաճյուղի գնահատման առանցքային ցուցանիշները 

/ԳԱՑ/ /Հավելված 3/ և տարեկան հաշվետվությունները  /Հավելված 4/, ինչպես նաև Գիտական 

խորհրդի և Տնօրինության նիստերի ժամանակ տարբեր ստորաբաժանումների պարբերաբար 

տեղի ունեցող հաշվետվությունները և դրանց վերլուծությունները:   

Ներկայացնել հաստատության որակավորումների շրջանակի համադրելիությունը  ՀՀ 
որակավորումների ազգային շրջանակին: 
     ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակը (ՀՈԱՇ) դեռևս հաստատված չէ և ներկայացված է 

նախագծի տեսքով: Մասնաճյուղը առայժմ նույպես չունի առանձին ձևակերպված 

Որակավորումների շրջանակ (ՈՇ). նախատեսում ենք հստակեցնել մասնաճյուղի ՈՇ-ն 

Ազգայինի հաստատելուց անմիջապես հետո:  

Ներկայումս ԵՊՀ ԻՄ-ն առաջնորդվում է ՀՈԱՇ-ի նախագծի հիմնական դրույթներով  /Հավելված 

5/ , ՀՀ մասնագիտությունների դասակարգիչով, մակարդակների հիմնական բնութագրիչների 

վրա հիմնված ուսւոմնառության արդյունքների ՀՀ ԿԳՆ հաստատած չափորոշիչներով  

/Հավելված 6, Հավելված 7/:  

       2010-11 ուս. տարվանից սկսած բոլոր առարկայաման ծրագրերում սահմանված են հստակ 

կրթական ելքային արդյունքներ. գիտելիք-հմտություն-կարողություն կատեգորիաների միջոցով 

/Հավելված 8/. 

        գիտելիք-Աշխատանքի կամ ուսման կոնկրետ բնագավառին առնչվող մասնագիտական, 

տեսական և գործնական խորը գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են տեսությունների ու 

սկզբունքների համընդգրկուն ըմբռնման, դրանց քննադատական գնահատման ու 

կատարելագործման, տվյալ մասնագիտական ոլորտում առկա դպրոցների 

/ուսմունքների/գիտաճյուղերի և ուղղությունների մասին իրազեկվածության, դրանց 

համեմատության և գործնական կիրառության համար 

        հմտություն-Վարպետության և նորարարության մասին վկայող առաջանցիկ 

հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են աշխատանքի կամ ուսման մասնագիտացված որևէ 

բնագավառում բարդ և անկանխատեսելի խնդիրներ լուծելու, բարդ ու համալիր 

տեղեկատվությունը քննադատաբար վերլուծելու և գնահատելու, պահանջվող ունակություններն 

ընտրելու, զարգացնելու և հարմարեցնելու, մասնագիտական գործունեության ընթացքում 

անհրաժեշտ մեթոդներ գործի դնելու, այդ մեթոդները կատարելագործելու ու դրանց 

արդյունավետությունը գնահատելու համար 

     կարողություն- Պատասխանատվության ստանձնում աշխատանքի և ուսման այն 
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գործընթացների կազմակերպման ու կառավարման համար, որոնք կարող են հանգեցնել 

շրջակա միջավայրի զգալի փոփոխությունների կամ զարգացման. բարդ մասնագիտական 

գործողություններում նախաձեռնության ցուցաբերում. որոշումներ կայացնելու ունակության 

դրսևորում նմանօրինակ գործողությունների իրականացման ընթացքում. հարկ եղած դեպքում` 

աշխատանքի և ուսման գործընթացներում մյուս աշխատողների դերի որոշում. այդ 

գործընթացների և անհատների ու խմբերի շրջանում արհեստավարժության զարգացման 

համար պատասխանատվության ստանձնում. բարձր ինքնուրույնության դրսևորում 

աշխատանքի և ուսման ընթացքում. հնարավոր մասնակցություն նյութական պաշարների 

պլանավորման և բաշխման գործընթացին 

       Որակավորումներին վերաբերող առանցքային բաղադրմասերից` գնահատման 

գործընթացները իրականացվում են Մասնաճյուղում ներդրված Կրեդիտային համակարգով 

ուսումնառության կազմակերպման Կարգին համապատասխան, որտեղ հստակ ձևակերպված 

են Կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջները, Գիտելիքների գնահատման և ստուգման 

համակարգը իր մեթոդաբանությամբ,ինչպես նաև Կրթական ծրագրի եզրափակիչ 

ատեստավորման կարգը և շնորհվող Որակավորումն ու Կոչումը /Հավելված 9/ : 

       ԵՊՀ ԻՄ տրամադրում է կրթություն ՀՈԱՇ-ի 6-րդ մակարդակին համապատասխան 

(բակալավրի աստիճան) և համարժեք դիպլոմ` իր միջուկով /Հավելված 10/: 

Ինչպե՞ս է ՄՈՒՀ-ի աշխատակազմը ներգրավված ռազմավարական ծրագրի մշակման և 
գնահատման գործընթացներում: Նկարագրել այդ գործընթացները:  

  ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի ռազմավարական ծրագրի մշակման և գնահատման 

գործընթացում ներգրավված են բուհական հիմնական ստորաբաժանումներն ու կառույցները: 

 Մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը հաստատում է բուհի ռազմավարական ծրագիրը, 

առաջադրում բարելավման խնդիրները. 

 Մասնաճյուղի տնօրենը ղեկավարում է ռազմավարության մշակման աշխատանքները, 

ապահովում հաստատության կրթական համակարգի ներդաշնակ գործունեությունը. 

 Տնօրենի տեղակալները իրականացնում են ռազմավարական ծրագրի կառավարումն ու 

վերահսկումը. 

 Ֆակուլտետների խորհուրդների, գիտական խորհրդի նիստերի ժամանակ հնչող 

առաջարկությունները քննարկվում են  և հավանության արժանանալու դեպքում 

ներկայացվում հաստատման: 
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 Խորհուրդների կառուցվածքային համամասնությունները ապահովում են ներքին և 

արտաքին շահեկիցների համապատասխան մասնակցությունը ռազմավարական ծրագրի 

մշակման, գնահատման և վերանայման գործընթացներին. 

 Որակի կառավարման հանձնաժողովը նախապատրաստում է և գիտական խորհրդի 

հաստատմանն է ներկայացնում որակի ապահովման վերաբերող ընթացակարգային և 

չափորոշիչ փաստաթղթերը. 

 Ուսումնամեթոդական բաժինը ապահովում է կրթական ծրագրերի մշակման  և 

իրականացման հսկողությունը և ստուգում դրանց համապատասխանատվությունը 

սահմանաված ստանդարտներին: 

 Ֆակուլտետների ղեկավարները կազմակերպում են կրթական ծրագրերի վերահսկումը և 

ինքնավերլուծությունը: 

 Ֆակուլտետային խորհուրդները պարբերաբար քննարկում են ու գնահատում են 

ռազմավարական ծրագրի իրագործման գործընթացը, ուսանողների 

բավարարվածությունը ընթացիկ կիսամյակային գնահատման գործընթացներից: 

 Ռազմավարական ծրագրի մշակման, իրականացման և գնահատման գործընթացներին 

մասնակցում են ուսանողական խորհրդի, ուսանողական գիտական ընկերության 

ներկայացուցիչները և անհատ ուսանողներ, որոնք ընդգրկված են ֆակուլտետային, 

մասնաճյուղի գիտական խորհուրդների և որակի ապահովման և վերահսկման 

հնձնաժողովի կազմերում, ինչպես նաև ֆակուլտետներում որակի ապահովման 

հանձնաժողովի լիազոր-ներկայացուցչի աշխատանքային խմբերում: 

 Մասնաճյուղի շրջանավարտները Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի կողմից 

կազմակերպվող հարցումներին պատասխանելիս արտահայտում են իրենց 

վերաբերմունքը մասնաճյուղում ընտացող կրթական ողջ պրոցեսի նկատմամբ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 1.2:  ՄՈՒՀ-ի ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքների արտացոլումը 
առաքելության մեջ 

Պահանջվող 
հիմքերը  

1) ՄՈՒՀ-ի առաքելության, սահմանած նպատակների և խնդիրների 
վերանայման քաղաքականությունը (առկայության դեպքում) 
/Հավելված 1/ 

2) Ներքին և արտաքին շահակիցների պահանջները բացահայտող 
մեխանիզմները (օրինակ` հարցաշարեր և այլն) /Հավելված 11-17/ 

 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` ԱՅՈ ՈՉ Հաճախականությունը 
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նշելով հաճախականությունը:   
Արդյո՞ք առկա են ՄՈՒՀ-ի առաքելության, 
նպատակների և խնդիրների վերանայման 
գործընթացներ:  

   X  12  ամիս 

Հիմնավորել մոտեցումը: 

     ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը մշակել է գործունեության իր ռազմավարությունը` նպատակների, 

խնդիրների, առանձին գործողությունների, ինչպես նաև պատասխանատուների և 

համապատասխան ռեսուրսների լրակազմով` նախանշված ուղղությամբ բուհի առաջընթացն 

ապահովելու համար: Նրա առաքելությունը, նպատակները և խնդիրները ենթակա են 

մշտադիտարկման ու ընտրված ուղղությամբ առաջընթացի պարբերական գնահատման և պետք 

է կարգաբերվեն նոր իրողություններին համապատասխան: Ռազմավարության ծրագիրը 

նախատեսվում է գնահատել ամեն տարվա վերջում,իսկ փոփոխությունները պետք է կատարվեն 

Գիտական խորհրդի որոշմամբ /Հավելված 1/ : 

     Մասնաճյուղի առաքելության, նպատակների և խնդիրների վերանայում նախատեսվում է 

իրականացնել Որակի ապահոման և վերահսկման հանձնաժողովի անդամներից, ինչպես նաև 

լրացուցիչ հրավիրված փորձառու մասնագետներից ձևավորված խմբի ներկայացված 

առաջարկների հիման վրա: Խումբը վերլուծության պետք է ենթարկի ներքին և արտաքին 

շահեկիցների վերբերմումքը, ցանկությունները և պահանջները մասնաճյուղում իրականացվող 

գործընթացների նկատմամբ: 

     Որպես ցանկությունները և պահանջները բացահայտող մեխանիզմներ ընտրված են տարբեր 

հացաշարերը և ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների արդյունքների 

վերլուծությունները: 

     Մինչև 2010-11 ուս.տարին մասնաճյուղում անց էին կացվում հարցումներ ուսանողության 

շրջանում դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ /Հավելված 11, Հավելված 

12/,  ինչպես նաև ավարտական կուրսերի ուսանողները լրացնում էին Շրջանավարտի 

գրանցման թերթիկ /Հավելված 13/, որը պարունակոմ էր Առաջարկներ և նկատողություններ 

բաժին` ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածությունը 

պարզելու համար:     

     Սակայն ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 2010թ. սեպտեմբերի 2-ի նիստում 

քննարկվեցին  և հաստատվեցին երկու նոր կնոնակարգեր` իրենց նոր հարցաշարերով. ԵՊՀ ԻՄ 

ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաշրջանավարտների   
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վերաբերյալ շրջանավարտների հարցման /Հավելված 14/  և ԵՊՀ ԻՄ դասավանդման որակի և 

արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցման /Հավելված 15/` իրենց նոր, 

թարմացված հարցաշարերով, որտեղ փորձ է արված ավելի բազմակողմանի ուսումնասիրել 

հիմնական շահեկիցների` ուսումնառողների ցանկությունները և պահանջները: 

     Մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդը մշակել և որակի կառավարման հանձնաժողովի 

քննարկմանն է ներկայացրել ևս երկու հարցաշար ` ուղղված ԵՊՀ ԻՄ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմին  /Հավելված 16/  և արտաքին շահեկիցներին /Հավելված 17/  

: Հարցաշարերը ընդհանուր առումով հավանության են արժանացել, և այժմ քննարկվում են 

հոգեբանների և սոցիոլոգների կողմից և մշակվում են դրանց կիրառման կանոնակարգերը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 1.3: Հաստատության առաքելության ընդունումը և իրականացման գործընթացին 
օժանդակումը ներքին շահակիցների կողմից 

Պահանջվող 
 հիմքերը  

1) Շահակիցների (դասավանդողների, ուսումնառողների) 
ներգրավվածությունն արտացոլող հիմքեր 

   /Հավելված 18/, /Հավելված 19/, /Հավելված 20/, /Հավելված 21/, 
     /Հավելված 22/, /Հավելված 23/, /Հավելված 24/,  
2) ՄՈՒՀ-ի առաքելության վերանայումը արտահայտող որոշումներ 

(փաստաթղթեր) 
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ և 
ներկայացնել հաճախականությունը: ԱՅՈ ՈՉ Հաճախականություն 

1) Արդյո՞ք առկա է գործընթաց, որն ապահովում 
է որոշումների կայացման 
համապատասխանությունը առաքելությանը: 

X  6 ամիս 

2) Արդյո՞ք առկա է գործընթաց, որն ապահովում 
է շահակիցների ներգրավվածությունը 
որոշումներ կայացնելիս: 

X  12 ամիս 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը մշակել և կազմել է մասնաճյուղի զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր` իր առաքելությունը հաջողությամբ իրականացնելու համար: 

Ռազմավարական ծրագրում կետ առ կետ, մանրամասն նշված են այն բոլոր խնդիրները, որոնք 

անհրաժեշտ է լուծել մասնաճյուղի առջև դրված առաքելությունը իրականացնելու համար 

/Հավելված 1/: 
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Ռազմավարական ծրագրում առաջադրված խնդիրները լուծելու համար մշակվել է 

ռազմավարական ծրագրի իրականացման պլան-ժամանակացույց, որը մասնաճյուղի 

գործողությունների երկարաժամկետ ծրագիրն է` նախատեսված մասնաճյուղի առաջիկա 5 

տարվա գործունեության համար /Հավելված 2/: Վերջինիս հիման վրա մշակվել է նաև 

գործողությունների միջնաժամկետ ծրագիր` նախատեսված առաջիկա 3 տարվա 

գործունեության համար /Հավելված 40/, իսկ սրա հիման վրա էլ մշալվել է գործողությունների 

կարճաժամկետ ծրագիր` նախատեսված մեկ տարվա համար /Հավելված 39/: 

Ինչպես ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի զարգացման ռազմավարական ծրագիրն, այնպես էլ 

պլան-ժամանակացույցները տրամադրված են մասնաճյուղի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներին, որպեսզի վերջիններս էլ իրենց գործունեությունը ծավալեն համաձայն 

դրանց: Կիսամյակային և տարեկան ստուգումները և հաշվետվությունները քննարկվում և վեր են 

լուծվում այդ պլաններում ընդգրկված խնդիրների լուծման տեսանկյունից: Այս գործընթացը 

ապահովում է այն, որ մասնաճյուղում կայացրած որոշումները միանգամայն 

համապատասխանում են նրա առաքելությանը, բխում նրանից և ուղղված են այն 

իրականացնելուն: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում առկա է գործընթաց, որն ապահովում է շահակիցների ներգրավվածությանը 

որոշումներ կայացնելիս: Մասնաճյուղի կառավարման բոլոր մարմիններում` ֆակուլտետի 

խորհուրդ, գիտական խորհուրդ, ներգրավված են և´ ուսումնառողներ, և´ դասավանդողներ: 

Նրանց ներգրավման գործընթացը հստակ է ու թափանցիկ: Ըստ գործող կանոնակարգերի և 

բարձրագույն կրթության կանոնադրական հրահանգների` ուսանառողները և 

դասավանդողները տոկոսային որոշակի հարաբերությամբ ներգրավված են և´ գիտական 

խորհրդի,  ֆակուլտետի խորհրդի կազմում ( մոտ 25%):  Նրանք հանդիսանում են տվյալ 

օղակների լիիրավ անդամներ , 

նրանք իրավունք ունեն մասնակցելու քննարկմանը,  կատարելու առաջարկություններ և 

բնականաբար` քվեակելու: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 1.4: ՄՈՒՀ-ի  առաքելության ու նպատակների իրականացման արդյունքները 
գնահատելու պաշտոնապես սահմանված մեխանիզմները և 
ընթացակարգերը 



 
 

18 

Պահանջվող 
հիմքերը  

1) Առաքելության և նպատակների իրականացման արդյունքների 
գնահատման քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը   

2) Շահակիցներից ստացված արձագանքները (առկայության 
դեպքում) 

Հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ:  ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք առկա են սահմանված մեխանիզմներ ՄՈՒՀ-ի 
առաքելության և նպատակների իրականացման արդյունքների 
գնահատման համար:  

X  

2) Արդյո՞ք առկա են վերոնշյալ գործընթացի վերաբերյալ շահակիցների 
տարեկան զեկույցները:  

 X 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

     ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը իր առաքելության և նպատակների իրականացման նվաճումները 

գնահատելու համար կիրառում է Գնահատման Առանցքային Ցուցանիշների /Հավելված 3/. և 

Տարեկան հաշվետվությունների /Հավելված 4/ կազմման և վերլուծության մեխանիզմները: 

     ԵՊՀ ԻՄ-ի Որակի կառավարման հանձնաժողովը նախաձեռնել է կազմել ԵՊՀ ԻՄ 

գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշները /2009-2011թթ./` առանձնացնելով  

հետևյալ բնագավառները. 

1. ընդունելություն և ուսանողական համակազմ 

2. ուսումնական գործընթաց, 

3. ռեսուրսներ և կառավարում, 

4. ենթակառուցվածքներ 

5. գիտություն և իննովացիա 

6. տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: 

     Ուսումնասիրությունը կատարվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի 2010-2010 թվականների զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի մշակման գործընթացի շրջանակներում` 2010/11 ուս.տարում` 

մասնաճյուղի համապատասխան կառույցների մասնակցությամբ: 

     Գործընթացը կունեա երկակի նշանակություն: Առաջին հերթին այդ ցուցանիշները կարող են 

հիմք ծառայել բուհի ինքնավերլուծության ու գործունեության արդյունավետության 

գնահատմանը, ինչպես նաև հնգամյա և տարեկան հաշվետվությունների ստեղծման համար:   

Մյուս կողմից դրանք կարող են օգտագործել մասնաճյուղի ռազմավարական պլանավորման 

գործընթացում` ներքին միջավայրային վերլուծության և հաջորդող SWOT /ուժեղ և թույլ 

կողմերի, արտաքին հնարավորությունների և վտանգների / որոշման համար: 

     ԵՊՀ ԻՄ-ի գնահատման առանցքային ցուցանիշների առաջարկվող լրակազմն , որը 
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կներայացվի ստորև, անհրաժեշտ է ռազմավարական պլանավորման գործընթացի տարբեր 

փուլերի և քայլերի արդյունքները չափելու և վերլուծելու համար: Որպես չափիչ գործիք` ԳԱՑ-

երը կոնկրետ են, պարզ և հաշվարկելի: 

     Մասնաճյուղի գործունեության և վիճակի գնահատման առանցքային ցուցանիշների համար 

ընտրվել է հետևյալ լրակազմը. 

Բնագավառ 1. Ընդունելություն և ուսանողական համակազմ 

1.1. Դիմորդների թիվը /ըստ կրթական ծրագրերի և ուղղությունների/ 

1.2. Դիմորդների բաշխումն ըստ մարզերի: 

1.3. Ընդունեությունն ըստ կրթական ծրագրերի /անվճար, վճարովի/ 

1.4. Ընդունելության բաժնեմասը կենտրոնացված համակարգի ընդունելության 

ընդհանուր ծավալում 

1.5. Մրցութային ցուցանիշն ըստ կրթական խրագրերի /դիմորդների և ընդունվածների 

հարաբերությունը/ 

1.6. Իգական սեռի հաշվեկշիռը դիմորդների և ընդունվածների ընդհանուր հոսքում 

1.7. Օտարերկրացի դիմորդների թիվը  և հարաբերությունը ընդունվածների թվին 

1.8. Հեռակա ուսուցման դիմորդների թիվը և հարաբերությունը ընդունվածների թվին 

1.9. Հիմնական ուսանողական համակազմը /ըստ կրթական ծրագրերի/ 

1.10. Հեռակա ուսուցման համակազմը և հաշվեկշիռը հիմնական համակազմում 

1.11. Վճարովի համակարգի ուսանողների հաշվեկշիռն ընդունելության ծավալում և 

հիմնական համակազմում /ըստ կրթական ծրագրերի/  

                             Բնագավառ 2. Ուսումնական գործընթաց 

2.1. Անցումն առաջինից երկրորդ կուրս 

2.2. Նախատեսված ժամկետում ուսանողների շրջանավարտության տոկոսը /ըստ կրթական 

ծրագրերի/ 

2.3.Հիմնական դասախոսական կազմը /բաշխումն ըստ տարակարգերի, աստիճանակիր 

/առանց աստիճանի/ 

2.4.Դասախոսական կազմի /լրիվ հաստիքային համարժեքով /բաշխումն ըստ 

աշխատանքային պայմանագրի ձևերի /հիմնական, համատեղություն, ժամավճար/ 

2.5. Դասախոսական կազմի տարեկան համալարում 

2.6. Հաստիքների օտգագործման գործակիցը / հաստիքների թիվը, ընդհանուր դասախոսների 
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թիվը/ 

2.7. Հիմնական դասախոսական կազմի տարիքային բաշխումը 

2.8. Մեկ ուսումնական տարում վերաորակավորված դասախոսների թիվը 

2.9. Իգական սեռի հիմնական դասախոսների հաշվեկշիռը 

2.10. Ուսանող/դասախոս /լրիվ հաստիքային համարժեքով/ հարաբերակցությունը 

2.11.Ուսանող/ ուսումնաօժանդակ կազմ /լրիվ հաստիքային համարժեքով/ 

հարաբերակցությունը 

2.12.Դասախոսի միջին տարեկան բեռնվածությունը /այդ թվում ըստ ուղղությունների 

2.13. Հրատարակած ուսումնամեթոդական նյութերի և մեկ դասախոսին ընկնող մեթոդական 

հարատարակությունների քանակը 

2.14.Առաջադիմության միջին տարեկան ցուցանիշը /ըստ կրթական ծրագրերի և 

ուղղությունների/ 

2.15. Ուսանողական հարցման արդյունքները  /այդ թվում` ըստ ուղղությունների/ 

Բնագավառ 3. Ռեսուրսներ և կառավարում 

3.1. Աշխատողների թիվը, ուսանող/աշխատող հարաբերակցությունը 

3.2. Դասախոսական կազմը/ոչ դասախոսական կազմ հարաբերակցությունը 

3.3. Աշխատողների հոսունությունը` ընդունված /ազատված (%) 

3.4. Տարեկան բյուջեն /տարեկան ընդհանուր եկամուտը` ֆինանսական և նյութական, 

հազար դրամ/ 

3.5.Օպերատիվ բյուջն /ծախսերի ծավալ, ուսանող և մուտքերի ծավալ/ ուսանող 

հարաբերակցությունները, հազար դրամ/ 

3.6.Ծախսերի և եկամուտների հաշվեկշիռը ըստ կրթական ծրագրերի, ֆակուլտետների 

/մասնագիտությունների/ և ընդհանուր 

3.7. Տարեվերջում տեղեփոծվող մնացորդը /հազար դրամ/ 

3.8. Արտաբյուջետային մուտքեր /ըստ աղբյուրների, ընդհանուր/ հաշվեկշիռը մուտքերում 

3.9. Ուսումնական /ուսուցման/ ծախսերի հաշվեկշիռը ծախսերի ընդհանուր ծավալում 

3.10. Ուսուցման և օժանդակ ուսումնական ծախսերի հաշվեկշիռը /հազար դրամ/ 

3.11. Ուսման միջին վարձաչափը /ՀՀ քաղաքացիներ, օտարերկրյա քաղաքացներ/ 

3.12. Միջին աշխատավարձը բուհում, հարաբերությունը հայաստանյան պաշտոնական 

միջինին 
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3.13. Աշխատավարձ և սոցիալական հատկացումներ /ծախսեր հարաբերակցությունը 

3.14. Արտաբյուջետային մուտքեր/բյուջետային մուտքեր հարաբերակցությունը /բյուջետային 1 

մլն դրամի դիմաց բուհը որքան է ստեղծում/ 

3.15. Ծախսերի ծավալ/ բյուջետային ծախսերի ծավալի հարաբերակցությունը /պետական 1 մլն 

դրամի դիմաց բուհը որքան է լրացուցիչ ծախսում/ 

3.16. Հարկերի ծավալ /փաստական պետական մուտքեր հարաբերակցությունը /պետական 1 

մլն դրամի դիմաց բուհը որքան հարկ է վճարում 

Բնագավառ 4. Ենթակառուցվածքներ 

4.1. Մեկ ուսանողին ընկնող ընդհանուր տարածքը 

4.2. Մեկ ուսանողին ընկնող ուսումնական /լսարանային/ տարածքը 

4.3. Մեկ ակադեմիական խմբին ընկնող լսարնների քանակը 

4.4. Տարածքների օգտագործման արդյունավետությունը /լսարանների միջին բեռնվածությունը/ 

4.5. Մեկ ուսանողին ընկնող գրքերի թիվը գրադարանում 

4.6. Մեկ ուսանողին ընկնող գրականության ձեռքբերման տարեկան ծախսերը, նոր գրքերի և 

ամսագրերի տարեկան թիվը 

4.7. Գրադարանի տարեկան աբոնենտների հարաբերությունը բուհի ուսանողներ և 

դասախոսների թվին 

4.8. Շահագործման ծախսերի տեսակարար կշիռը բուհի ծախսերի հանրագումարում 

4.10. Տարեկան էներգածախսը, 1 մարդուն ընկնող տարեկան էներգածախսը, 1 քմ-ին ընկնող 

տարեկան էներգածախսը,  

4.11. Տարեկան ջրածախսը, մեկ մարդուն ընկնող տարեկան ջրածախսը 

Բնագավառ 5. Գիտություն և իննովացիա 

5.1. Հետազոտական մուտքերն ըստ աղբյուրների / հազար դրամ/ 

5.2. Պետական հետազոտական մուտքերի հաշվեկշիռն ընդհանուր հետազոտական բյուջեում 

5.4. Մեկ դասախոսին ընկնող հետազոտական ֆոնդերը /հազար դրամ/ 

5.5. Հետազոտական նածագծերում ընդգրկված դասախոսների թիվը, հաշվեկշիռը 

5.6. Հաստիքային գիտաշխատողների թիվը և հարաբերակցությունը հիմնական դասախոսների 

թվին 

5.7. Հիմնական դասախոս/ասխերանտ քանակական հարաբերակցությունը 

5.8. Գիտական հրատարակություններ/ դասախոսների թիվ հարաբերակցությունը 
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5.9. Գիտության համակարգի համար նախատեսված ինտերնետային կապի կետերի թիվը, 

հաշվեկշիռը 

Բնագավառ 6. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 

6.1. Համակարգիչների թիվը, տարեկան աճը 

6.2. Ուսումնառության և դասավանդման նպատակով օգտագործվող համակարգիչների թիվը, 

հաշվեկշիռը 

6.3. Ուսանող/համակարգիչ հարաբերակցությունը 

6.4. Ինտերնետին միացված համակարգիչների թիվը, հաշվեկշիռը 

6.5. Ցանցի տեխնիկական ցուցանիշների` բուհի կողմից օգտագործվող ինտերնետային 

ռեսուրսների տարեկան ծավալը /հազար Մբ/ արագագործությունը 

     ԵՊՀ ԻՄ-ի առաքելության և նպատակների իրականացման արդյունքների գնահատման 

համար շահեկիցների արձագանքներ և տարեկան զեկույցներ առայժմ չեն եղել: Մինչև հիմա 

մասնաճյուղի հաշվետվությունը տրվել է ԵՊՀ տարեկան հաշվետվության շրջանակներում: Այս 

տարի առաջին անգամն է կազմվում ինքնուրույն առանձին հաշվետվության   և լրացվում 

Գնահատման Առանցքային Ցուցանիշների լրակազմը` համապատասխան վերլուծություններով:  

ԵՊՀ ԻՄ-ը արդեն պատրաստել  է շահեկիցներին ներկայացվող հարցաշարերը, սակայն դեռ չի 

բաժանվել, դեռ հարցում չի անցկացվել: Գարնանը նախատեսվում է անցկացնել հարցումներ, 

որից հետո  արդյունքները կքննարկվեն և կամփոփվեն և կկատարվեն համապատասխ 

 

Ինչպե՞ս են շահակիցները ներգրավված ՄՈՒՀ-ի առաքելության և նպատակների 
իրականացման արդյունքները գնահատելու գործընթացին: Նկարագրել այդ գործընթացը:  

     Մասնաճյուղն ունի իր առաքելության  ու նպատակների  իրականացման արդյունքները 

գնահատելու  պաշտոնապես սահմանված  մեխանիզմներ և ընթացակարգեր, որոնցում  

ներգրավված են ներքին ու արտաքին շահակիցները:  

Մասնաճյուղի առաքելության և նպատակների իրականացման արդյունքների գնահատման 

գործում նախ ներգրավված են ուսանողները: Նրանց համար չափորոշիչ են ծառայում իրենց 

ստացած գիտելիքները, որոնք չափազանց կարևոր են ապագա կարիերայի ձևավորման գործում: 

Հարուստ ու կայուն են իրենց գիտիլիքները, մրցունակ կլինի ինքը աշխատաշուկայում, թե ոչ: Այս 

հարցերի պատասխանները, որպես  այդ գործընթացում իր  ներգրավվածության դրսևորում,   

տարվա ընթացքում  նրանք   երկու անգամ  տալիս են   հարցաշարերի միջոցով  և այն  
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պաշտոնական կառույցներում, որոնցում իրենք ընդգրկված են` մասնաճյուղի գիտական 

խորհուրդ,  ֆակուլտետների խորհուրդ,   ուսանողական խորհուրդներ և այլն:  

     Մասնաճյուղի առաքելության իրականացմանն ուղղված նպատակների և խնդիրների 

արդյունքների գնահատման գործում  որոշակի կանոնակարգերով ներգրավված են 

մասնաճյուղի գրեթե բոլոր ստորաբաժանումները: Բոլոր ֆակուլտետների խորհուրդները 

պարբերաբար քննարկում են իրենց պլաններում ներգրավված խնդիրների արդյունքները, իսկ 

դեկանները  իրենց հաշվետվություններում ներկայացնում  են  դրանք: 

     Պրոֆեսորադասախոսական կազմը հաստատության առաքելության և նպատակների 

իրականացման գործընթացը քննարկում և իր վերաբերմունքն է արտահայտում 

համապատասխան ամբիոնների նիստերում, ֆակուլտետային և գիտական  խորհուրդներում 

տեղի ունեցող  քննարկումների ժամանակ:Պրոֆեսորադասախոսական  կազմի վերաբերմունքի 

ուսումնասիրման կարևոր մեխանիզմ կարող են դառնալ նախատեսվող հարցումները, որոնց 

հարաշարերը կազմվել են հենց իրենք դասախոսները և հավանության արժանացել որակի 

ապահովման հանձնաժողովի կողմից: Այդ հանձնաժողովը, որի կազմում ընդգրկված են 

բավականին մեծ թվով դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, կարծիքների և 

առաջարկների հավաքման և վերլուծության համար բաց է բոլորի առջև: 

     Արտաքին շահակիցները վերոնշյալ գործընթացը գնահատում են` ելնելով  մասնաճյուղի 

շրջանավարտների մասնագիտական կարողություններից, պրակտիկանտների մակարդակից, 

իսկ նրանց ավելի որոշակի ու կոնկրետ գնահատականները  կարող են բացահայտվել  

մասնաճյուղի կողմից նրանց  համար կազմված   հարցաշարերի  պատասխանների 

վերլուծությունից:   

     Արտաքին շահակիցներ են նաև ծնողները, որոնց նույնպես մասնաճյուղը ներգրավում է` 

գնահատելու համար իր առաքելության ընթացքն ու արդյունքը որոշակի ժամանակահատվածի 

կտրվածքով: Գործընթացը իրականանում է պարբերաբար կազմակերպվող հանդիպումների  

ընթացակարգով:     

     Բոլոր այս ընթացակարգերի  արդյունքների վերլուծությունը  ամփոփվում է  որոշակի 

եզրահանգումներով, որոնցով էլ պայմանավորվում է առաքելության  ու նրա նպատակների` 

հետագա փոփոխություններով կատարելագործման հասնելու գործընթացը: 
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Չափանիշ 1.  SWOT 

Ներքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.Աշխատակիցների և ուսումնառողների 
մասնակցությունը նպաստում է ՄՈՒՀ-ի 
ռազմավարական ծրագրի մշակմանը և 
իրականացմանը: 

2.Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և 
երկարաժամկետ ծրագրերի առկայությունը: 

3.Մասնաճյուղի աշխատակազմի փոքրաթիվ 
լինելը և համակարգված տեղաբաշխումը: 

11.Աշխատակիցների որակավորման 
բարձրացման գործընթացի ոչ 
պարբերականությունը: 

2.Ֆինանսական թույլ 
ապահովվածությունը, որն անհասանելի 
է դարձնում ռազմավարական որոշ 
խնդիրների լուծումը:: 

Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.ՄՈՒՀ-ի յուրաքանչյուր ստորաբաժանման 
աշխատանքային ընթացակարգերի 
առկայությունը: 

2.Կարգապահական բարձր մակարդակը: 

 

1.Ռազմավարական ծրագրի 
իրականացումը գնահատելու և 
վերանայելու քաղաքականության 
ընթացակարգերի անկատարությունը: 

2.Ուսումնական լաբորատորիաների, 
լաբորատոր սարքավորումներով թույլ 
ապահովվածությունը: 

 

Արտաքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.Տարածաշրջանում միակ պետական 
բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն լինելը: 

2.ԵՊՀ-ից հրավիրված փորձառու 
պրոֆեսորադասախոսական 
անձնակազմի առկայությունը: 

1.Ռազմական իրադրության 
վատթարացումը Տավուշի սահմանամերձ 
գոտում: 

2.Արտաքին շահակիցների 
մասնակցության բացակայությունը 
ռազմավարական ծրագրի մշակման 
գործընթացին: 
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Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

 
3.Տարածաշրջանի աշխատաշուկան 
որակյալ մասնագետներով ապահովելու 
գործում ՄՈՒՀ-ի գերակշռող դերը: 

3.2011-12 ուստարվանից սկսած 
ուսանողների թվի նվազում, որը առաջիկա 
4 տարիների ընթացքում մոտ 25% –ով 
կարող է պակասեցնել ֆինանսական 
ներհոսքերը: 

Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

 

1.Տարածաշրջանի հիմնախնդիրների 
լուծման համար այլ 
կազմակերպությունների հետ  
համագործակցությունը: 

1.Տարածաշրջանում մրցակցության 
բացակայության պատճառով ՄՈՒՀ-ի 
վարած հանդուրժողական 
քաղաքականությունը: 

2.Տարածաշրջանի աշխատաշուկայում 
մասնագիտացումների պահանջարկին 
ժամանակին չարձագանքելը: 

3.ՀՀ  որակավորումների ազգային 
շրջանակի նախագծման փուլում գտնվելը:  

4.Տարածաշրջանում այլ ՄՈՒՀ-երի կամ 
ՄՈՒՀ-ի մասնաճյուղերի առկայություն և 
նորերի բացում: 

 
   Օգտվելով տարածաշրջանում մեծ հնարավորություններ ունենալու փաստից` ՄՈՒՀ-ը վարում 

է համապատասխան քաղաքականություն. 

ա/ մնալու իր դիրքերում, 

բ/ զարգացնելու այդ հնարավորությունները, 

գ/ օգտագործել այդ դիրքերը` վերացնելու կամ մեղմելու հնարավոր վտանգները: 

  Նշվածն իրատեսական է, քանի որ ներքին հնարավորությունները թույլ են տալիս հստակ 

կազմակերպել այն գործընթացները, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի միտված են ՄՈՒՀ-ի 

առաքելության և նպատակների իրականացմանը: Մասնավորապես աշխատանքներ են 

տարվում արտաքին շահակիցների հետ` նրանց ներգրավելու ՄՈՒՀ-ի ռազմավարական ծրագրի 

վերանայման, տարածաշրջանի /նաև ՀՀ-ի ամբողջ տարածքում/ աշխատաշուկայի հնարավոր 

պահանջներն ուսումնասիրելու, պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարտադիր 

վերապատրաստման, արտաքին ֆինանսական նոր աղբյուրներ որոնելու, այդ միջոցները 

խնայողաբար օգտագործելու և ժամանակակից լաբորատոր սարքավորումներ ձեռք բերելու 

ուղղությամբ: 

      Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակավորումների բարձրացման 

ուղղությամբ ՄՈՒՀ-ի  ուսումնամեթոդական և ԵՊՀ-ի Հետբուհական լրացուցիչ կրթության 

բաժինների կողմից մշակվում են հստակ մեխանիզմներ և ընթացակարգեր:  
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 2: Կառավարում ու վարչարարություն  

ՉԱՓԱՆԻՇ: Հաստատության կառավարման համակարգն ապահովում է էթիկայի նորմերին 
համապատասխան որոշումներ կայացնելու կանոնակարգված գործընթաց և ունի կրթական ու 
այլ նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ մարդկային, նյութական և ֆինանսական 
ռեսուրսներ:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 2.1: ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը և վարչական կառույցները, դրանց 
հաստատության առաքելության ու նպատակների իրականացմանը միտված 
գործառնությունը և կառավարման էթիկայի նորմերի պահպանումը 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Կառավարման մարմինների կանոնադրությունը և գործունեության 
կարգերը /Հավելված 18/, /Հավելված 19/, /Հավելված 25/ 

2) Գույքի և տարածքային ռեսուրսների տնօրինումը /Հավելված 18/ 
3) Ֆինանսական միջոցների տնօրինումը /Հավելված 18/, 
4) Ֆինանսական աուդիտի նշանակման կանոնակարգը 
5) ՄՈՒՀ-ի բաժինների ու ստորաբանումների ցանկը և գործունեության 

կանոնակարգերը  /Հավելված 27-35/, 
6) ՄՈՒՀ-ի գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերի և 

ընթացակարգերի վերանայման քաղաքականությունը (առկայության 
դեպքում)  /Հավելված 28-35/ 

7) Կառավարման մարմինների ընտրության կարգերը   /Հավելված 18/, 
/Հավելված 19/, /Հավելված 25/ 

8) Անձնակազմին հասանելի կազմակերպական կառուցվածքի 
սխեմատիկ պատկերը`ըստ ենթակայության և հաղորդակցության 
կապերի /Հավելված 36/ 

9) ՄՈՒՀ-ի աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման, տեղափոխման,  
հեռացման, խրախուսման ու տույժի կիրառման քաղաքականությունն 
ու ընթացակարգերը  

Հետևյալ հարցին պատասխանել այո կամ ոչ: 

Հասանելի՞ է արդյոք աշխատակազմին կազմակերպական   կառուցվածքի 
սխեմատիկ պատկերը:  

ԱՅՈ ՈՉ 

X  

Ներկայացնել կազմակերպական կառուցվածքում ներգրավված մարմինների տեղաբաշխման 
քարտեզը:   

ԵՊՀ  ԻՄ կառուցվածքում ներգրավված մարմինների տեղաբաշխման քարտեզը ներկայացված է 
Հավելված 38-ում:  

Նկարագրել կազմակերպական կառուցվածքի արդյունավետությունը: Ինչքանո՞վ է այն 
համահունչ հաստատության առաքելությանը:  

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կազմակերպական կառուցվածքում տեղ են գտել օպտիմալ, իրենց 

նպատակին ծառայող կառույցներ, որոնք ղեկավարվում են վերևից ներքև և հաշվետու են 
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ներքևից վերև: Նման կազմակերպական կառուցվածքը ձևավորվել է համաձայն կրթօջախի 

կանոնադրության պահանջների ըստ որի կառավարման մարմիններ են`  

 գիտական խորհուրդը 

 տնօրենությունը 

կառուցվածքային ստորաբաժնումները`  

 կրթօջախի բաժինները  

 համամասնաճյուղային կառուցվածքները  

 ֆակուլտետները իրենց ենթակառուցվածքներով` ամբիոնները իրենց 

լաբորատորիաներով և արվեստանոցներով: 

      Մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը կրթօջախի կառավարման բարձրագույն մարմինն է, որը 

մասնաճյուղի գործունեությունը նպատակաուղղում է գլխավոր խնդիրների կատարմանը: 

     Տնօրենությունը տնօրենին առընթեր խորհրդակցական մարմին է, որը գիտխորհրդի նիստերի 

միջև ընկած ժամանակահատվածում կառավարում է մասնաճյուղի գործունեությունը: 

     Ֆակուլտետները ուսումնական, գիտական և վարչական ստորաբաժանումներ են, որոնք 

իրականացնում են բարձրագույն մասնագիտական կրթություն և համակարգում են 

մասնագիտական ամբիոնների աշխատանքը: 

     Մինչհամալսարանական կրթության և հեռակա ուսուցման բաժինը ուսումնական, վարչական 

ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն մի քանի 

մասնագիտություններով, ինչպես նաև մինչհամալսարանական կրթություն: 

     ՈՒսումնամեթոդական բաժինը կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն` իրականացնում է 

մասնաճյուղի ուսումնական գործընթացի պլանավորում,  կազմակերպում և վերահսկում: 

     Ամբիոնները ֆակուլտետի ուսումնագիտական գործընթացի կազմակերպման հիմնական 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են, որոնց խնդիրն է կազմակերպել ուսումնական 

գործընթացը, իրականացնել մեթոդական և գիտական հետազոտություններ, գիտամեթոդական 

կադրերի որակավորման բարձրացման աշխատանքներ: 

     Լաբորատորիաները ֆակուլտետի ուսումնագիտական ստորաբաժանումներ են, որոնք 

նպաստում են ֆակուլտետի ուսումնական գործընթացին, ինչպես նաև իրագործում գիտության 

զարգացմանը նպաստող գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքներ: 

Մասնագիտական արվեստանոցները ամբիոնների կառուցվածքային  ստորաբաժանումներ 

են, որոնք նպաստում են գործնական և ստեղծագործական աշխատանքների իրականացմանը: 
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     Հաշվապահությունը իրականացնում է հաշվապահական գործունեության վարումը, 

աջակցում և հսկողություն է սահմանում  սեփականության պահպանման, նյութական 

արժեքների, աշխատանքային և ֆիանասական ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործման 

նկատմամբ: 

     Ընդհանուր բաժինը կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է 

գործավարական սպասարկումը, փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպումը  

և  դրա վարման վերահսկողությունն ու միասնական կարգի կիրառումը: 

     Կադրերի բաժինը իրականացնում է վարչատնտեսական, ինժեներատեխնիկական, 

պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմի ընդունման, 

տեղափոխման, ազատման ձևակերպումների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ընդունում և 

հրամանների նախագծերի նախապատրաստում, աշխատողների անձնական գործերի և 

աշխատանքային գրքույկների վարում: 

     Հատուկ բաժինը կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է մասնաճյուղում 

սովորող զինապարտ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքներ, հանրապետական և 

տարածքային զինկոմիսարիատների հետ այդ աշխատանքների կոորդինացում: 

     Տնտեսական բաժինը իրականացնում է տնտեսական սպասարկման աշխատանքների 

ղեկավարումը, ապահովում մասնաճյուղի տնտեսական գույքի պահպանումը, դրանց 

վերականգնումը և համալրումը, ինչպես նաև վերահսկում մասնաշենքերի և դրանց հարող 

տարածքների տեխնիկական և սանիտարական վիճակը: 

Մասնաճյուղի գրադարանը կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է 

գրական-տեղեկատվական սպասարկում` համալսարանական պահանջների և արդի 

գրադարանավարության չափանիշներով: 

     Արխիվը կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է արխիվում 

պահպանվող փաստաթղթերի հաշվառումը, պահպանության ապահովումը և օգտագործումը, 

ապահովում է պետական պահպանության ենթակա փաստաթղթերի նախապատրաստումը: 

Մասնաճյուղի համամասնաճյուղային կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են` 

համակարգչային կենտրոնը, որը նպաստում է համակարգչային տեխնոլոգիաների հետ 

կապված ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը, համակարգչային լսարանները 

ապահովում ինտերնետային կապով, 

Ֆիզիկական դաստիարակության և քաղաքացիական պաշտպանության 
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համամասնաճյուղային ամբիոնը,  ուսումնական գործընթացից բացի անց է կացնում 

սպորտային, քաղպաշտպանական, առողջապահան միջոցառում ուսանողների և 

աշխատակիցների շրջանում: 

Մասնաճյուղի քաղաքացիական պաշտպանության շտաբը կառուցվածքային 

ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է արտակարգ իրավիճակներից անձնակազմի 

պաշտպանության խնդիրները, համապատասխան միջոցառումներ իրականացնում, 

քաղպաշտպանության գույքի ձեռք բերման ուղղությամբ և պատրաստի վիճակում պահելու, 

ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, անձնակազմի պատսպարման հարցերի 

կազմակերպում: 

Մասնաճյուղի շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը կառուցվածքային 

ստորաբաժանում է, որը համակարգում, կազմակերպում ու ամփոփում է  ուսանողների և 

շրջանավարտների կողմից աշխատանք գտնելու հիմնախնդիրների ուղղությամբ մասնաճյուղում 

տարվող և այդ խնդրի հետ առնչվող բոլոր աշխատանքները:  

Մասնաճյուղի տպարանը կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է 

մասնաճյուղի բոլոր ենթակառուցվածքների աշախատանքների փաստաթղթային ձևերի 

տպագրման և բազմացման աշխատանքները: 

     Կրթօջախի կազմակերպական կառուցվածքի բոլոր օղակները ղեկավարվելով վերադաս 

կառույցների և իրենց կանոնադրությամբ գործունեություն են ծավալում մասնաճյուղի 

առաքելության գերակա նպատակների և խնդիրների իրականցման ուղղությամբ` 

տարածաշրջանային հայագիտության, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և բնական 

գիտությունների ու մշակույթի զարգացման գործում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 2.2: ՄՈՒՀ-ի դասավանդողների և ուսումնառողների մասնակցության 
հնարավորությունները իրենց վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 
ազդեցություն ունեցող Կառավարման մարմնի որոշումների կայացման 
գործընթացներում 

Պահանջվող 
հիմքերը   

Որոշում կայացնելու գործընթացներում ուսումնառողների և 
դասավանդողների մասնակցությունը երաշխավորող 
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը (առկայության դեպքում)  
/Հավելված 19/, /Հավելված 25/ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը:   ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 
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Արդյո՞ք վերոնշյալ քաղաքականությունը և 
ընթացակարգերը պարբերաբար վերանայվում են:  

   X       12 ամիս  

 Հիմնավորել հարցի պատասխանը:  

     Մասնաճյուղի կառավարման համակարգը հնարավորություն է տալիս դասախոսներին և 

ուսանողներին մասնակցել որոշումներ կայացնելու գործընթացներում: Գիտական խորհրդի և 

ֆակուլտետների խորհուրդների կազմերում կեսից ավելին ընդգրկված են դասախոսներ և 

ուսանողներ: 

     Գիտական խորհրդի կազմում 35 անդամներից 6-ը ուսանողներ են, 11-ը դասախոսներ: 

Նախկինում գիտխորհրդի կազմում ընդգրկված էին միայն մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ի և 

ուսանողական խորհրդի նախագահները, այսինքն ընդամենը երկու ուսանող: 

     Որոշումներ կայացնելու գործընթացներում ուսանողների ներգրավվածության 

արդյունավետության ավելին ապահովման անհրաժեշտությունից և նպատակահար-

մարությունից ելնելով գիտական խորհրդի կազմում 2009թ. դեկտեմբերի 28-ի նիստով կատարվել 

է փոփոխություն և ուսանողների թիվը ավելացվել 4-ով` ֆակուլտետային ուսանողական 

կազմակերպությունների խորհուրդների երաշխավորությամբ առաջադրված թեկնածուներից: 

Ուսանողների ընդգրկվածությունը մեծացվել են նաև ֆակուլտետների խորհուրդների 

կազմերում: 

     Բնական գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի 27 անդամներից ուսանողներ են 5-ը, 

դասախոսներ` 20-ը: 

     Տնտեսագիտության ֆակուլտետի խորհրդի 18 անդամներից ուսանողներ են 4-ը, 

դասախոսներ` 14-ը, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի 22 անդամներից 

ուսանողներ են 4-ը, դասախոսներ` 17-ը, կիրառական արվեստի ֆակուլտետի խորհրդի 17 

անդամներից ուսանողներ են 4-ը, դասախոսներ` 10-ը: 

Ներկայացնել որոշում կայացնելու գործընթացում դասավանդողների և ուսումնառողների 

ներգրավվածության արդյունավետության վերլուծությունը:  

Գիտական խորհրդի նիստերում ուսանողները և դասախոսները ստանում են հնարավորություն 

արտահայտելու իրենց կարծիքը և վերաբերմունքը դասավանդող դասախոսների վերաբերյալ, 

դեկանատի, թողարկող ամբիոնների կատարած աշխատանքների վերաբերյալ, դրանով իսկ  
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ունենում են իրենց ազդեցությունը քննարկվող բոլոր հարցերի վերաբերյալ Կառավարող մարմնի 

և համապատասխան ստորաբաժանման կողմից ընդունվող որոշումների վրա: Մանրակրկիտ 

ուսումնասիրվում և վերլուծվում են բոլոր բողոքները: Մասնաճյուղում բոլոր կարևոր 

որոշումները կայացնելիս դասախոսները և ուսանողները իրավունք ունեն արտահայտելու 

իրենց կարծիքը և վերաբերմունքը քննարկվող հարցերի մասին, անել առաջարկություններ, 

մասնակցել քվեարկություններին, ունենալ որոշակի ազդեցություն արդյունքների վրա և 

ներգրավվում են որոշումները իրակակացնելու գործընթացում: Մեծ ուշադրություն է դարձվում 

ուսանողական կազմակերպությունների` ՈՒսանողական խորհրդի և ՈՒսանողկան գիտական 

ընկերության աշխատանքնրին և նրանց բարձրացրած հարցերին: Նրանք իրենց 

ներկայացուցիչներն ունեն կառավարման բոլոր ստորաբաժանումներում և ակտիվ 

մասնակցություն ունեն որոշումներ ընդունելու ժամանակ: 

     Նշված եղանակներով կառավարման մարմնի որոշում կայացնելու գործընթացներին 

ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնակցությունը մեր կարծիքով 

բավականին արդյունավետ եղանակ է և իրեն արդարացնում է` նպաստելով ուսումնական 

պրոցեսի բարելավման և դրանով իսկ մասնաճյուղում բարձրորակ կրթություն ստանալու 

գործին:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 2.3: ՄՈՒՀ-ի առաքելությանն ու նպատակներին համապատասխան 
գործողությունների կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 
պլանավորում 

Պահանջվող 
հիմքերը   

1) Գործողությունների կարճաժամկետ ծրագիրը /Հավելված 39/ 
2) Գործողությունների միջնաժամկետ ծրագիրը /Հավելված 40/ 
3) Գործողությունների երկարաժամկետ ծրագիրը /Հավելված 1/ 
4) Ծրագրերի գնահատման և վերանայման պաշտոնապես ընդունված 

քաղաքականությունը (առկայության դեպքում) 
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո (ընդգծել առկա 
տարբերակը) կամ ոչ և ներկայացնել 
հաճախականությունը: 

ԱՅՈ/հաճախականություն ՈՉ 

1) Արդյո՞ք իրականացվում է գործողությունների 
կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և 
երկարաժամկետ պլանավորում:  

կարճաժամկետ    1 տարի 
միջնաժամկետ      3 տարի 
երկարաժամկետ   5 տարի 

 

 
2) Արդյո՞ք այդ ծրագրերը պարբերաբար 

գնահատվում և վերանայվում են: 
 

 

X     12   ամիս 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 2.4:  ՄՈՒՀ-ի գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրությունը և 
գործունեության արդյունավետության բարելավման նպատակով  դրա 
արդյունքների օգտագործումը     

Պահանջվող 
հիմքերը   

1) ՄՈՒՀ-ի գործունեության վրա ազդող գործոնների 
ուսումնասիրության համար կիրառվող մեխանիզմները և 
գործիքները 

2) Այլ հիմքեր և վերլուծություններ   
Նշել վերջին երեք տարիներին հաստատության գործունեության վրա ազդող գործոնների 
ուսումնասիրությունների հիմնական արդյունքները և դրանց արտացոլումը ռազմավարական 
ծրագրում:  

     Հաստատության գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրությունները ցույց 

տվեցին, որ գլոբալացման արդի ժամանակաշրջանում քաղաքակրթության մարտահրավերները 

պահանջում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան կրթական ծրագրեր և 

մասնագիտական պատրաստվածություն` կրթական որակի և բովանդակության անընդհատ 

կատարելագործում, բարձրագույն կրթության միջազգային չափանիշներին դրանց 

համապատասխանեցում: 

      2008-2009 ուսումնական տարվանից մեր հաստատության` կրթական նախկին համակարգից 

ուսուցման նոր համակարգին անցնելը առաջին հերթին պայմանավորված էր վերոնշյալից և ՀՀ-

ում մեկնարկած Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներից, նպատակ ունենալով ստեղծել ուսման 

կազմակերպման ուսանողամետ համակարգ, ապահովել ուսումնառության ճկուն ձևեր և ան-

հատական կրթական ծրագրերի իրականացման լայն հնարավորություններ: Մասնաճյուղում 

ներդրված կրեդիտային համակարգը թույլ է տալիս հանրապետության բարձրագույն կրթության 

տարածքում ակադեմիական շարժունության (ուսանողական փոխանակումներ, կրթության 

շարունակում ավելի բարձր աստիճանում) ընդլայնում և որակավորումների ճանաչման 

հեշտացում, մեծացնում է շրջանավարտի` կարիերայի և մասնագիտական աշխատուժի գլոբալ 

շուկայում, աշխատանք գտնելու հնարավորությունները: 

 Մասնաճյուղի առաջնահերթ ռազմավարական առաքելությունն է բակալավրի կրթական 

աստիճանում կրեդիտային համակարգի ամբողջական և լիարժեք ներդրումը, որն 

իրականացվում է նաև հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրերում: Կատարվում է 

մասնագիտությունների բակալավրի կրթական ծրագրերի ճշգրտում և արդիականացում` 

շրջանավարտների աշխատանքի անցնելու կարողությունների բարձրացման 

երաշխավորությունների նպատակով: ՈՒսումնառության գործընթացում ուսանողի ինքնուրույն 
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աշխատանքի դերակատարության բարձրացման նպատակով ծրագրային վերակառուցման 

ընթացքում սահմանվել է լսարանային և ինքնուրույն աշխատածավալների օպտիմալ 

հարաբերակցություն, ստեղծվում են նպաստավոր պայմաններ և խթանող մեխանիզմներ` 

դասավանդման և գնահատման գործընթացների բարելավման, հետազոտությունների ծավալի 

աճի և հետազոտական նախագծերում դասախոսական կազմի և ուսանողների 

ներգրավվածության համար: 

 Հաստատության գործունեության վրա ազդող վերը նշված գործոնները արտացոլված են 

ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի  զարգացման ռազմավարական ծրագրում (2010-2014թթ.):  

 

 

Չափանիշ 2.  SWOT 

Ներքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.ՄՈՒՀ-ի գործունեությունը և 
կառավարումը կանոնակարգող 
փաստաթղթերի և ընթացակարգերի 
առկայությունը:      

2.ՄՈՒՀ-ի ռազմավարական ծրագրին 
համապատասխան կարճաժամկետ և 
միջնաժամկետ ծրագրերի առկայությունը: 

3.ՄՈՒՀ-ի կառավարման գործընթացում 
ներքին շահակիցների մասնակցությունը 

1.ՄՈՒՀ-ում ֆինանսական աուդիտի 
նշանակման կանոնակարգի 
բացակայությունը:   

2. Վարչական ենթակառուցվածքների 
տարածքային ռեսուրսներով ոչ 
բավարար ապահովվածությունը:         

3. Կառավարման համակարգին 
տրամադրվող ֆինանսական հոսքերի 
անբավարար լինելը: 

Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.Երկար աշխատանքային փորձ ունեցող և 
կայուն վարչական անձնակազմի  
առկայությունը:     

2.Կառավարման համակարգի և 
ստորաբաժանումների հավաք 
կառուցվածքը:                   

1.ՄՈՒՀ-ի գործունեությունը 
կանոնակարգող փաստաթղթերի և 
ընթացակարգերի անկատարությունը: 
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Արտաքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.Արտաքին շահակիցների 
մասնակցությունը ՄՈՒՀ-ի կառավարման 
գործընթացին: 

2.ԵՊՀ-ի կառավարման կաուցվածքային և 
ընթացակարգային փորձի կիրառումը 
մասնաճյուղում:  

1.Կրթության ոլորտում օրենսդրական 
դաշտի հաճախակի վերափոխումները: 

2.Մայրաքաղաքից ՄՈՒՀ-ի մեծ 
հեռավորության վրա գտնվելը և 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
տեղափոխման անհրաժեշտությունը:  

Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.Տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների հետ ակտիվ 
համագործակցությունը: 

2.Արտաքին շահկիցներից ստացված 
արձագանքների վերլուծություն: 

1.Լրացուցիչ ֆինանսական հոսքերի, 
նվիրատուների և հովանավորների 
բացակայությունը: 

 

 

     ՄՈՒՀ-ի արդյունավետ կառավարումը և վարչարարությունը ուսումնական, հետազոտական և 

այլ գործընթացների արդյունավետ կազմակերպման նախապայմանն է: Այդ պատճառով ՄՈՒՀ-ի 

ղեկավարությունն ունի հստակ քաղաքականություն և այն կարգավորող համապատասխան 

հիմքեր/կանոնակարգեր, ընթացակարգեր, ժամանակացույցեր, գրաֆիկներ և այլ գործիքներ ու 

մեխանիզմներ/: SWOT վերլուծության մեջ նշված արտաքին և ներքին հնարավորություններն 

օգտագործվում են մեղմելու կամ ընդհանրապես վերացնելու հնարավոր վտանգները, որի 

համար հիմնական են համարվում ստրատեգիական հետևյալ ուղղությունները. 

 ՄՈՒՀ-ի կառավարման գործընթացին արտաքին և ներքին շահակիցների 

մասնակցության ակտիվացում և արդյունավետության բարձրացումը, 

 կարճաժամկետ և միջնաժամկետ ծրագրերի իրականացումը, 

 ՄՈՒՀ-ի գործունեությունը գնահատող չափորոշիչների վերանայումը և 

համապատասխանեցումը ռազմավարական ծրագրից բխող պահանջներին, 

 աշխատանքներ տանել կառավարման և վարչարարության ոլորտում հաջողությունների 

հասած այլ ՄՈՒՀ-երի փորձն ուսումնասիրելու, անհրաժեշտ վերլուծություններ 

կատարելու և կիրառելու ուղղությամբ /բենչմարքինգ/: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 3: Որակի ներքին ապահովման համակարգ  

ՉԱՓԱՆԻՇ: «Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներին և ուղենիշներին» 
(ՈԱԵՉՈՒ/ESG) համապատասխան ՄՈՒՀ-ի ընդհանուր կառավարման համակարգի որակի 
ներքին ապահովման ենթակառուցվածքը:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.1: Որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման նպատակով 
ՄՈՒՀ-ի  կողմից ժամանակային, մարդկային, նյութական և ֆինանսական 
ռեսուրսների  տրամադրումը 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Որակի ապահովման գործընթացներում մարդկային ռեսուրսների 
ներգրավվածությունը կարգավորող փաստաթղթեր /Հավելված 21/, 
/Հավելված 22/, /Հավելված 41/ 

2) Որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը 
երաշխավորող ֆինանսական ռեսուրսների բաշխումը կարգավորող 
փաստաթղթեր /Հավելված 42/ 

3) Որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը 
երաշխավորող նյութական ռեսուրսների բաշխումը կարգավորող 
փաստաթղթեր  

4) Որակի ապահովման ենթակառուցվածքը` ներառյալ մարդկային 
ռեսուրսները և նրանց աշխատանքային նկարագրերը /Հավելված 21/, 
/Հավելված 22/, /Հավելված 41/ 

 
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք որակի ապահովման համար հատկացվող ռեսուրսների 
բաշխումը պարբերաբար վերանայվում է:   

X  

2) Արդյո՞ք ռեսուրսների բաշխման սկզբունքները և ընթացակարգերը 
պարբերաբար վերնայվում են:  

X  

3) Արդյո՞ք որակի ապահովման ենթակառուցվածքն անկախ է և 
ինքնուրույն է որոշումներ կայացնում:  

X  

4) Արդյո՞ք որակի ապահովման գործընթացները և դրանց 
վերաբերյալ կայացրած որոշումները թափանցիկ են:  

X  

Հիմնավորել 1-4 հարցերի պատասխանները: 

Որակի կառավարման հանձնաժողովը առայժմ գործում է հասարակական 

հիմունքներով, սակայն նախատեսվում է, որ այն շուտով վեր է ածվելու առանձին կառույցի` իր 

աշխատակիցներով: Ներկա դրությամբ հանձնաժողովը ունի հաստիքային մեկ աշխատող` 

հանձնաժողովի գործավարը, բացի այդ հանձնաժողովի առանձին անդամներ իրենց 

աշխատանքները բարեխղճորեն կատարելու հմար տնօերնի կողմից արժանացել են 

պարգևատրության: Ճիշտ է Որակի կառավարման հանձնաժողովը չունի առանձին 

ֆինանսավորում, բայց անհրաժեշտության դեպքում հանձնաժողովի նախագահը զեկուցագրով 

դիմում է տնօրինությանը և ստանում անհրաժեշտ պարագաներ /Հավելված 42/ : 



 
 

36 

Որակի կառավարման հանձնաժողովը ինքնուրույն է իր գործունեության մեջ: Այն 

առանձին կառույց է և չի ենթարկվում ոչ մի ստորաբաժանման: Այն գործում և որոշումներ է 

ընդունում Գիտխորհրդի հաստատած կանոնադրությամբ սահմանված իրավասությունների 

շրջանակներում: Հանձնաժողովը ինքն է կազմում քննարկվող հարցերի շրջանակը` հիմք 

ունենալով ԵՊՀ ԻՄ Որակի ապահովման հաստատված քաղաքականության /Հավելված 43/ 

հիմնադրույթները: Նրա որոշումները և գործողությունները չեն կարգավորվում և չեն 

ուղղորդվում ոչ մի վարչական կամ այլ կառավարման մարմնի կողմից: 

Որակի ապահովման գործընթացները և դրանց վերաբերյալ կայացրած որոշումները 

թափանցիկ են: Դրանք հիմնկանում քննարկված են և հավանության են արժանացել տարբեր 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից, ֆակուլտետային և մասնաճյուղի 

խորհուրդների կողմից: Որակի ապահովման հանձնաժողովի, Գիտխորհրդի և տնօրինության 

Ընդհանուր որակի ապահովմանն ուղղված որոշումները տարածվում են մասնճյուղով. Որակի 

կառավարման  հանձնաժողովի քարտուղարը հանձնաժողովի որոշումները քաղվածքների 

տեսքով տրամադրում է մասնաճյուղի բոլոր ֆակուլտետներին: Աշխատանքի և որոշումների 

ընդունման թափանցիկություն է ապահովում նաև այն, որ Որակի ապահովման հանձնաժողովի 

աշխատանքներին ազատորեն կարող է մասնակցել մասնաճյուղի ցանկացած դասախոս կամ 

ուսանող: Տեղերում որակի ապահովման գործընթացներին և դրանց վերաբերյալ կայացրած 

որոշումներին տեղեկանում են որակի հանձնաժողովի լիազոր-ներկայացուցչի կամ նրա 

աշխատանքային խմբի անդամների միջոցով: Իսկ մոտ ապագայում այդ ամենը կտեղադրվի 

նաև մասնաճյուղի ինտերնետային կայքում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.2:  ՄՈՒՀ-ի մասնագիտական կրթական ծրագրերի և շնորհվող 
որակավորումների որակի ու չափորոշիչների պահանջների 
ապահովման քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը: 
Մասնագիտական կրթական ծրագրի ռազմավարության և նպատակների 
հասանելիությունը հանրությանը: Որակի ապահովման 
գործընթացներում ուսումնառողների և այլ շահակիցների դերը 
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Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Որակի ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  
/Հավելված 1/, /Հավելված 21/, /Հավելված 41/, /Հավելված 43/ 

2) Որակի ապահովման գործընթացներում ուսումնառողների և այլ 
շահակիցների ներգրավվածությունը հաստատող հիմքերը  
/Հավելված 22/, /Հավելված 21/, /Հավելված 41/, /Հավելված 44/ 

3) Որակի ներքին ապահովման գործընթացների ձեռնարկը   
 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ`  ԱՅՈ ՈՉ 
1) Արդյո՞ք որակի ապահովման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը հաստատված են պաշտոնապես:  
X  

2) Արդյո՞ք որակի ապահովման սկզբունքները և գործընթացները  
հասանելի են հանրությանը: 

X  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 
     Որակի ապահովման քաղաքականությունը, կանոնակարգերը և ընթացակարգերը 

հաստատված են պաշտոնապես: Որակի ապահովման և վերահսկման գործընթացին 

վերաբերող ցանկացած փաստաթուղթ, ցանկացած որոշում նախ քննարկվում է որակի 

ապահովման հանձնաժողովում և հավանության արժանանալու դեպքում ներկայացվում է 

գիտական խորհրդի հաստատմանը:  Այսպես օրինակ` ԵՊՀ ԻՄ-ի զարգացման 

ռազմավարական ծրագիրը /2010-2014թթ./, Որակի ապահովման և վերահսկման 

հանձնաժողովի և Կառուցվածքային ստորաբաժանումներում որակի ապահովման և 

վերահսկման հանձնաժողովի լիազոր-ներկայացուցչի գործունեության կանոնակարգերը 

հաստատված են ԵՊՀ ԻՄ Գիտական խորհրդի 2009թ. դեկտեմբերի 28-ի նիստում:   

     Որակի ապահովման սկզբունքները և գործընթացները հասանելի են ուսումնառողներին և 

դասավանդողներին, որոշ առումով էլ հանրությանը: Ներկայումս մասնաճյուղը հրատարակել է 

իր Ռազմավարական զարգացման ծրագիրը /Հավելված 1/, որտեղ իր համար մեկ նպտակ 

հայտարարել է “Բարձրորկ կրթության” տրամադրումը: Այս փաստաթղթում որպես 

կարևորագույն խնդիր ձևակերպված է Որակի ներքին հավաստման համակարգի ներդրումը և 

դրա իրականացման համար անհրաժեշտ քայլերը, որին հետևելու է մասնաճյուղը: 

     Հանրությանը հասանելի է նաև ԵՊՀ կողմից հրատարակվող տարեկան հաշվետվությունը, 

որտեղ մանրակրկիտ ներկայացվում է նաև մասնաճյուի գործունեությունը ուսումնագիտական 

և կազմակերպչական բոլոր ոլորտներում: Այս տարվանից մասնաճյուղը պատրաստել է 

Գնահատման առանցքային ցուցանիշների իր լրակազմը /Հավելված 3/ և առանձին տարեկան 

հաշվետվության իր ձևը /Հավելված 4/, որոնք կհրատարակվեն հաջորդ տարվանից: 

      Նախատեսվում է նաև, որ մասնաճյուղի ստեղծվելիք ինտերնետային կայքում 

հանձնաժողովը կունենա իրեն հատկացված էջը, որտեղ  կտեղադրվեն որակի ապահովման 
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գործընթացին վեաբերող բոլոր փաստաթղթերը և հանձնաժողովի որոշումները: 

 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.3:  ՄՈՒՀ-ի կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման, որակի գնահատման,  

մշտադիտարկման և պարբերաբար վերանայման գործընթացների 
գնահատման պաշտոնապես հաստատված մեխանիզմները 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Կրթական ծրագրերի մշակման և հաստատման    
ընթացակարգերը /Հավելված 45/, /Հավելված 46/, /Հավելված 47/ 

2) Կրթական ծրագրերի որակի գնահատման մեխանիզմները 
/Հավելված 45/ 

3) Կրթական ծրագրերի պարբերաբար մշտադիտարկման, շտկման 
և վերանայման մեխանիզմները  

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:   ԱՅՈ ՈՉ Հաճախականությունը 

1) Արդյո՞ք պրոֆեսորադասախոսական կազմը 
ներգրավված է կրթական ծրագրերի 
մշակման, հաստատման, մշտադիտարկման 
և պարբերաբար վերանայման 
գործընթացներում: 

2) Արդյո՞ք առկա է պրոֆեսորադասախոսական 
կազմի ներգրավվածությունն ապահովող 
մեխանիզմների վերանայման գործընթաց: 

 
 
 
 
3) Արդյո՞ք կրթական ծրագրերի մշակման, 

հաստատման, մշտադիտարկման և 
պարբերաբար վերանայման 
գործընթացներում ներգրավված են նաև այլ 
շահակիցներ: 

 
 
 

4) Արդյո՞ք առկա են կրթական ծրագրերի 
որակի գնահատման մեխանիզմներ:  

   X   

 

X 

 

 

  

 

X 

 

 

  

X   

5) Արդյո՞ք առկա է այլ շահակիցների 
ներգրավվածությունն ապահովող 
մեխանիզմների վերանայման գործընթաց: 

X 
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Հիմնավորել 1 -5 հարցերի պատասխանները:  

Մինչև 2010-11 ուստարին մասնաճյուղը հիմնականում կիրառել է ԵՊՀ ուսումնական 

վարչության կողմից մշակված 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 այլ նմանատիպ ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների փորձը: 

Կրթական ծրագրերի փաստաթղթային փաթեթը կազմում էր թողարկող ամբիոնում ձևավորված 

աշխատանքային խումբը, որի մշակմանը, հաստատմանը, մշտադիտարկմանը և պարբերաբար 

վերանայման գործընթացներում որպես ռեսուրս ներգրավված են համապատասխան 

կարողություններ ունեցող /մասնագիտական, մանկավարժական, ինչպես նաև տեխնիկական/ 

որակյալ պրոֆեսորադասախոսական կազմ: 

 Մշակված կրթական ծրագիրը քննարկվում և հավանության էր արժանանում ֆակուլտետի 

խորհրդի կողմից, որից հետո ներկայացվում է մասնաճյուղի գիտական խորհրդի քննարկմանն 

ու հաստատմանը:  

Այս ուսումնական տարվանից ԵՊՀ հետ համատեղ աշխատանքներ են տարվում 

Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված կրթական ծրագրերի մշակման ուղղությամբ, որի 

համար որպես հիմք որոշված է ընդունել Tuning նախագծի մեթոդոլոգիան /Հավելված 45/, 

/Հավելված 46/, /Հավելված 47/: ՄՈՒՀ-ում ստեղծված է աշխատանքային խումբ, որտեղ 

կրթական ծրագրերի հաստատման, մշտադիտարկման և պարբերաբար վերանայման 

գործընթացներում ներգրավված է համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կազմ: 

Ներգրավված պրոֆեսորադասախոսական կազմը ենթակա է անընդհատ մոնիթորինգի, որը 

հնարավորություն է տալիս նրանց` տիրապետելու ուսուցման նոր մեթոդներին: 

  Կրթական ծրագրերի որակի գնահատման մեխանիզմներն անընդհատ կատարելագործվում 

են, որոնց զարգացումները հաշվի են առնվում ոչ միայն առարկայական ասպարեզում, այլ նաև 

հասարակության մեջ: Կրթական ծրագրերի գնահատումը նախատեսվում է իրականացնել 

հարցաշարերի միջոցով, որն իր մեջ ընդգրկում է երեք հիմնական ոլորտ` 

 կրթական գործընթաց,  

 կրթական վերջնարդյունքներ, 

 ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ: 

Ընթացիկ մոնիթորինգի նպատակներն ու խնդիրներն են` 
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1. բացահայտել ծրագրերի թուլություններն ու իրականացման դժվարությունները, ինչպես 

նաև` կատարել անհրաժեշտ ճշգրտումներ, 

2. գնահատել  ծրագրի որակի ակնկալվող արդյունքների ձեռքբերման ընթացքն ու  

արդյունավետությունը և վերջնարդյունքները,  

3. ծրագրի իրականացման ընթացքում գնահատել ծրագրի մատուցման որակն ու 

ակադեմիական ստանդարտները և նախատեսել  բարելավման  անհրաժեշտ 

գործողություններ: 

   Կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման, մշտադիտարկման և պարբերաբար                       

վերանայման գործընթացներում որպես շահակիցներ ներգրավված են ուսանողները` սկսած 

ֆակուլտետային խորհուրդներում իրենց մասնակցությունից և վերջացրած Գիտական 

խորհուրդում որոշում կայացնելու ժամանակ քվեարկելուց:   ՈՒսանողական խորհուրդն 
ապահովում է ուսանողների մասնակացությունը որակի ապահովմանն առնչվող կրթական 

գործընթացներին բոլոր մակարդակի քննարկումների ընթացքում: Կրթական ծրագրերի 

վերանայման գործընթացում ընդգրկված կլինեն նաև տվյալ կրթական ծրագրի 

շրջանավարտներ, որոնց բավարարվածության ուսումնասիրությունը պետք է ընդգրկի 

կրթական ծրագրերի որակին առնչվող բոլոր ասպեկտները, այդ թվում աշխատանք գտնելու 

փաստով: 

Կրթական ծրագրերի վերանայման գործընթացում նախատեսվում է ընդգրկել նաև տվյալ 

մասնագիտության հիմնական գործատու կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և այլ 

բուհերի համանման ծրագրեր իրականացնող մասնագետներ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.4: ՄՈՒՀ-ի ուսումնառողների գնահատման արդյունավետությունը չափող 
մեխանիզմները 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Ուսումնառողների գնահատման սկզբունքները և մեխանիզմները 
/Հավելված 48/ 

2) Ուսումնառողների գնահատման կարգը (ներառյալ գնահատման 
չափանիշները և ընթացակարգը) /Հավելված 48/, /Հավելված 49/ 

3) Ուսումնառողների գնահատման գործընթացների պարբերաբար 
մշտադիտարկման և վերանայման մեխանիզմները /Հավելված 9/ 

4) Ուսումնառողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալների 
հավաքագրման, մշակման, համակարգման և վերլուծության 
գործընթացների պատասխանատու մարմնի քաղաքականությունը և 
ընթացակարգերը  /Հավելված 28/ 

5) Ուսումնառողների առաջադիմությունը վերաբերյալ տվյալների 
հավաքագրման, մշակման, համակարգման և վերլուծության 
գործընթացների պատասխանատու մարմնի գործողությունների 
վերանայման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:    ԱՅՈ ՈՉ Հաճախականությունը 
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1. Արդյո՞ք ուսումնառողների գնահատման 
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 
հրապարակված են:   

X   

2. Արդյո՞ք ուսումնառողների գնահատման 
ընթացակարգերը պարբերաբար 
վերանայվում են: 

3. Արդյո՞ք ուսումնառողները ներգրավված են 
գնահատման գործընթացների 
մշտադիտարկմանը և վերանայմանը:  

X  12 ամիս 

X   

Հիմնավորել 1 - 3 հարցերի պատասխանները:  

     ԵՊՀ ԻՄ-ում գործում է գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգ: Ըստ կարգի` 

ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը սեպտեմբերի հենց առաջին տասնօրյակում 

ուսումնառողների հետ իրականացնում է խմբային և անհատական խորհրդատվություններ` 

նրանց ծանոթացնելու այդ համակարգին: 

      Բացի այդ, յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբին բոլոր չորս ֆակուլտետների և 

հեռակա ուսուցման բաժնի համար տպագրվում են կրեդիտային համակարգով 

ուսումնառության ուղեցույցներ և դասընթացների տեղեկագրքեր` բակալավրի կրթական 

ծրագրով ուսումնառողների համար, որտեղ մանրամասն և օրինակների հիման վրա տրված են 

բացատրություններ  /Հավելված 50/:  

     Գիտելիքների ստուգման և գնահատման ընթացակարգերը նաև փակցվում են 

ֆակուլտետներում համապատասխան ցուցատախտակների վրա: 

   ՈՒսումնառողների գնահատման ընթացակարգերը պարբերաբար վերանայվում են. 

յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո քննարկվում և վեր են լուծվում արդյունքները, ըստ որի, 

ուսումնական տարվա ավարտին կատարվում են համապատասխան փոփոխություններ: 

     Ուսանողական խորհուրդի միջոցով յուրաքանչյուր քննաշրջանում կազմակերպվում է 

մշտադիտարկման գործընթաց: Ուսումնառողները իրենց առաջարկները ներկայացնում և 

հիմնավորում են ֆակուլտետների խորհուրդներում. խորհուրդը քննարկում է առաջարկվող 

փոփոխությունները և անհրաժեշտության դեպքում` ուսումնական տարվա ավարտին 

ներկայացվում է գիտական խորհրդի հաստատմանը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.5: ՄՈՒՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակների 
արդյունավետության գնահատման մեխանիզմները, դրանց 
հասանելիությունը արտաքին գնահատում իրականացնողներին 
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Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական 
որակների գնահատման չափանիշները /Հավելված 51/, 
/Հավելված 52/ 

2) Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական 
որակների գնահատման մեխանիզմները և գործիքները 
/Հավելված 15/, /Հավելված 51/, /Հավելված 52/, /Հավելված 53/ 

3) Համապատասխան այլ հիմքեր և վերլուծություններ 
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը:    ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք գնահատման չափանիշները 
պարբերաբար վերանայվում են:  

X  

ըստ անհրաժեշտության 
 

2) Արդյո՞ք նոր գործընթացում հաշվի են առնվում 
հետադարձ կապի արդյունքները:  

X  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

     ՄՈՒՀ-ում գործում են դասախոսական կազմի մասնագիտական որակների 

արդյունավետությունը գնահատելու մեխանիզմներ: Այդ մեխանիզմները հասանելի են 

արտաքին գնահատում իրականացնողներին: 

    Համաձայն դասախոսական կազմի համալրման և կատարելագործման քաղաքականության` 

մասնաճյուղը պետք է համալրվի որակյալ և բանիմաց պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմով, ովքեր պետք է մասնակցեն բուհի առջև դրված հիմնական առաքելության 

իրականացմանը` գիտելիքի ստեղծում, փոխանցում և տարածում: Մասնաճյուղի 

բնութագրական առանձնահատկությունները որոշվում են այն արժեքներով, որոնցով դավանում 

են նրա դասախոսներն ու աշխատակիցները և այն սերմանում ուսանողներին:                

    Մասնաճյուղի իրական ներուժն ու գործունեության  հիմնական գրավականը մայր բուհի  

բարձրորակ գիտամանկավարժական կազմն է: 

Մասնաճյուղում դասախոսական կազմի մասնագիտական որակների գնահատման 

չափանիշներն են` 

 իրականացնել պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան ուսուցում, 

 ապահովել կրթական գործընթացի բարձր արդյունավետությունը, զարգացնել 

ուսանողների ինքնուրույնությունը, ստեղծագործական և նախաձեռնողական 

կարողությունները, 
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 կիրառել դասավանդման առավել արդյունավետ մեթոդներ, ինչպես նաև վերլուծական 

աշխատանքների հմտությունների ձևավորմանը նպաստող մանկավարժական արդի 

տեխնոլոգիաներ, 

 կիրառել ուսանողների մասնագիտական ունակությունների ձևավորմանը նպաստող 

մանկավարժական արդի տեխնոլոգիաներ, 
  

 մասնակցել կրթական ծրագրերի մշակմանը և դրանց կիրառմանը` ուսումնական պլանի 

համաձայն, 

 կազմակերպել և ուսանողներին ներգրավել գիտական բարձր մակարդակ ունեցող 

գիտահետազոտական  աշխատանքներին, 

 մշտապես բարձրացնել սեփական գիտակրթական մակարդակը և կատարելագործել 

մասնագիտական որակավորումն ու գործնական փորձը: 

     Մասնաճյուղում դասախոսական կազմի մասնագիտական որակների գնահատման համար 

որպես գործիքներ ընտրված են հարցազրույցը աշխատանքի ընդունման ժամանակ` պարզելու 

նրա համապատասխանությունը “Դասախոսի պաշտոնի հրահանգին”, անձնական գործի 

ուսումնասիրությունը, աշխատանքի ընդունման մրցույթային կարգը: Տնօրինության կողմից 

առանձնահատուկ կարևորվում են դասալսումների պրակտիկան /ամբիոնների վարիչների 

կողմից և փոխադարձ/, ինչպես նաև ուսուցման որակից բավարարվածության հարցումները 

ուսանողների և շրջանավարտների մոտ:   

      Մասնաճյուղում դասախոսական կազմի մասնագիտական որակների գնահատման 

չափանիշները պարբերաբար վերանայվում են` համաձայն վերը թվարկված պարտադիր 

պահանջների: Դասախոսների որակի գնահատման համար ընտրված միջոցները հարմար են 

կիրառելու առումով և թույլ են տալիս  այդ գործընթացում հաշվի առնել հետադարձ կապի 

արդյունքները: Օրինակ, ուսանողական հարցումներից ցածր գնահատականը ազդում է 

հավելավճարի չափի վրա կամ դասախոսի հետ կարող են չկնքվել նոր պայմանագրեր: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.6: ՄՈՒՀ-ի ուսումնառողներին և դասավանդողներին տրամադրվող 
ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության 
գնահատման մեխանիզմները 
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Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և 
արդյունավետության գնահատման չափանիշները 

2) Ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և 
արդյունավետության գնահատման գործիքները և մեխանիզմները 

3) Այլ հիմքեր և վերլուծություններ 
 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը:   ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք ռեսուրսների բաշխումը պարբերաբար 
վերանայվում է:  

X / 12 ամիս  

2) Արդյո՞ք ռեսուրսների բաշխումը թափանցիկ է:  X  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  
     Մասնաճյուղի ռեսուրսների բաշխումը պարբերաբար վերանայվում է: Շաբաթվա  

չորեքշաբթի և շաբաթ-կիրակի օրերին մայրաքաղաքից ժամանող դասախոսների 

տեղափոխման սպասարկումը բարելավելու նպատակով անհրաժեշտություն առաջացավ 

վերանայելու ֆինանսական ռեսուրսների բաշխումը և 2010-ի սեպտեմբերին գնվեց 

«ՀՅՈՒՆԴԱՅԻ» մակնիշի հարմարավետ ավտոբուս: 

Նույն 2010 թվականին ՄՈՒՀ-ի մասնաշենքերում և հյուրանոցային համալիրում 

կատարվել են վերանորոգման անհրաժեշտ շինարարական աշխատանքներ: 

Ֆինանսական ռեսուրսների բաշխման վերանայման արդյունքում, ՄՈՒՀ-ի ուսումնական 

ռեսուրսները և օժանդակող մեխանիզմները ուսումնառողներին առավել հասանելի դարձնելու 

նպատակով  P-2 համակարգիչների մի մասը փոխարինվել են P-4 համակարգիչներով: 

Նորացվել-թարմացվել են լեզվի և գրականության ամբիոնի, լաբորատորիաների, վարչական 

կաբինետների գույքը: 

Ռեսուրսների բաշխումը թափանցիկ է այնքանով, որ ֆինանսական և օժանդակող 

ցանկացած ռեսուրսի նպատակային օգտագործման և ձեռքբերման խնդիր  պարտադիր 

քննարկվում է տնօրինության նիստերում և ընդունվում է անհրաժեշտ որոշում: 

Իսկ ընդունված որոշումների կատարման մասին տնօրենի կողմից տրվում է 

համապատասխան հաշվետվություն:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.7: ՄՈՒՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ գործընթացների 
արդյունավետության մասին տեղեկատվության հավաքագրումը, 
վերլուծումը և կիրառումը գնահատող մեխանիզմները 
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Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Տեղեկատվության կառավարման գնահատման չափանիշները 
/Հավելված 54/ 

2) Տեղեկատվության կառավարումը գնահատող մեխանիզմները և 
գործիքները  /Հավելված 54/ 

3) Այլ հիմքեր և վերլուծություններ  
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը:    ԱՅՈ ՈՉ Հաճախականությունը 

1. Արդյո՞ք գնահատման չափանիշները 
պարբերաբար վերանայվում են:  

X  ըստ անհրաժեշտութ. 

2. Արդյո՞ք գործիքներն ու մեխանիզմները 
թարմացվում են:  

X  ըստ անհրաժեշտութ. 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Մինչև որակի ապահովման և վերահսկման համակարգի ներդրման սկիզբը մասնաճյուղը չի 

ունեցել տեղեկատվության կառավարման հստակ քաղաքականություն և համապատասխան 

գործիքներ ու մեխանիզմներ: Ներկայումս մասնաճյուղի  որակի կառավարման 

հանձնաժողովում քննարկվում է հատուկ կանոնակարգ, որտեղ հստակեցվում են մասնաճյուղի 

տեղեկատվական համակարգի նպատակն ու  հիմնական խնդիրները, աշխատանքների 

ուղղությունները, համակարգի արդյունավետության կառավարման եղանակներն ու 

մեխանիզմները: Մշակվում են  մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի, 

ուսումնառողներին և դասախոսներին տրամադրվող ռեսուրսների, շնորհվող 

որակավորումների, ռազմավարության և նպատակների իրականացման մասին թարմացված, 

օբյեկտիվ և անկողմնակալ քանակական և որակական տեղեկատվության հրապարակումները 

գնահատող չափանիշները, մեխանիզմները, արտաքին տեղեկատվության լրակազմը, որոնք 

պետք է հաստատվեն Գիտական խորհրդի կողմից : 

Կրթական ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխություններով պայմանավորված` ըստ 

անհրաժեշտության կփոխվեն նաև հանրությանը տրամադրվող տեղեկատվության ձևն ու 

բովանդակությունը: Նշված գործընթացները կիրականացվեն արտաքին տեղեկատվության 

մոնիթորինգի հիման վրա, որի նպատակներն  ու խնդիրները նշված են տեղեկատվության 

կառավարման կանոնակարգում /Հավելված 54/: 
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      Ըստ մոնիթորինգի արդյունքների` կմշակվեն միջոցառումների շարք` ներքին և արտաքին 

տեղեկատվության գործընթացներում նկատված թերություններն ու բացթողումները 

վերացնելու համար: Մոնիթորինգը նախատեսվում է իրականացնել տասներկու ամիսը մեկ 

հաճախականությամբ, որի արդյունքների հիման վրա էլ կվերանայվեն և կնորացվեն 

մասնաճյուղի խնդիրներն ու պահանջները`  տեղեկատվության և նրա կառավարման 

վերաբերյալ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.8: ՄՈՒՀ-ի կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների մասին 
թարմացված, օբյեկտիվ և անկողմնակալ քանակական և որակական 
տեղեկատվության հրապարակումները գնահատող մեխանիզմները 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) PR նյութերի հրապարակման քաղաքականությունը և 
ընթացակարգերը     /Հավելված 54/    

2) PR նյութերի և այլ հրապարակումների գնահատման չափանիշները  
/Հավելված 54/ 

3) PR նյութերի և այլ հրապարակումների գնահատման գործիքները և 
մեխանիզմները   /Հավելված 54/ 

4) Այլ հիմքեր և վերլուծություններ 
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը:     ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք քաղաքականությունն ու 
ընթացակարգերը պարբերաբար վերանայվում 
են:  

X   ըստ անհրաժեշտության  

2) Արդյո՞ք կան մեխանիզմներ, որոնք գնահատում 
են հրապարակումները:  
 

 X 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը կանոնավոր կերպով հրապարակում է տեղեկատվություն կրթական 

ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների, դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման 

համար կիրառվող ընթացակարգերի մասին: 

ԵՊՀ-ն պարբերաբար հրատարակում է “Դիմորդի ուղեցուց” և լազերային սկավառակ, որոնք 

պարունակում են տեղեկատվություն ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ֆակուլտետների , 

մասնագիտությունների և հեռակա ուսուցման համակարգի մասին: 
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 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 դրացով նախանշված կրթական արդյունքների վերաբերյալ, 

 բուկլետներ ընդունելության մասնագիտությունների, քննությունների, տեղերի և 

վարձաչափերի մասին: 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը սերտորեն համագործակցում է ԶԼՄՆ-երի հետ: Մասնաճյուղում 

կազմակերպված միջոցառումները, ցուցահանդեսները, հանդիպումները լուսաբանվում են 

տեղական և հանրային լրատվամիջոցներով և հետուստատեսությամբ: Տարեց-տարի 

ավելանում է մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից հրատարակվող 

դասագրքերի, մենագրությունների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, հոդվածների և 

թեզիսների քանակը: 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մասին տեղեկատվություն և նկարագրություններ են տպագրում  

“ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ”, “YEREVAN STAT UNIVERSITY”, “ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ”, 

“IJEVAN” տեղեկագրքերի մեջ, “Սփյուռ” տեղեկատվական կենտրոնի հրատարակած 

“Հայաստանի դեղին էջեր” ժողովածույում և նրանց  

ինտերնետ-կայքում: ԵՊՀ-ն հրատարակում է տարեկան հաշվետվություն, որտեղ առանձին 

բաժին կա Իջևանի մասնաճյուղի մասին: Մասնաճյուղի Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 

ներկայացուցիչների և նրանց ստեղծագործությունների մասին տեղեկություններ են տպագրված 

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 է 

ներկայացվելու 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: 
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 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի լավագույն ուսանողները պարբերաբար կազմակերպում են 

հանդիպումներ դպրոցներում բարձր դասարանի աշակերտների հետ, ներկայացնում են իրենց 

ֆակուլտետներիի գործունեությունը, մասնագիտությունները: 

Մասնաճյուղը ստեղծում է իր ինտերնետային կայքը: 

Ամրագրված PR նյութերի հրապարակման քաղաքականություն և ընթացակարգեր 

մասաճյուղը առայժմ չունի. խնդրի հետ կապված հարցերը պարբերաբար քննարկվում են 

տնօրինության, գիտ. խորհուրդի նիստերում, վերլուծվում և ընդունվում համապատասխան 

որոշումներ: 

Մասնաճյուղի համար մշակվող Տեղեկատվության կառավարման կանոնակարգում 

/Հավելված 54/ նախատեսվում է ներառնել նաև PR նյութերի հրապարակման 

քաղաքականությանը և ընթացակարգերին առնչվող հիմնահարցեր և առանձին կետեր: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.9: Որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար վերանայումը   

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Որակի ներքին ապահովման համակարգի վերանայման 
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը /Հավելված 21/ 

2) Որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար 
վերանայումը հավաստող մեխանիզմները և գործիքները /Հավելված 
21/, /Հավելված 41/ 

3) Համապատասխան այլ հիմքեր և վերլուծություններ /Հավելված 44/ 
 

Հետևյալ հարցին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը:    ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

Արդյո՞ք որակի ապահովման վերանայման 
քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը թարմացվում 
են:  

X / 12 ամիս  

Հիմնավորել հարցի պատասխանը:  
            Որակի ապահովման քաղաքականության նպատակն է բարձրացնել բուհի ուսումնական, 

հետազոտական և կառավարման գործընթացների  արդյունավետությունը: Նրա ելակետը բուհի 

առաքելությունն է և  ռազմավարական նպատակները: Այն ընդգրկում է կրթօջախի բոլոր 

ասպարեզները, նրանում ներգրավված են ներքին և արտաքին շահակիցները: Նրա միտումը 

որակի շարունակական բարձրացումն է,  որակի մշակույթի  կայուն զարգացման համար  

մեխանիզմներ ստեղծելը: 
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  Որակի ապահովման և վերահսկման համակարգը ընդամենը մեկ տարվա պատմություն ունի 

մասնաճյուղում, բայց հասցրել է բավականին աշխատանք կատարել: Առայժմ մշակված են 

կանոնակարգեր և գործում են Որակի կառավարման մասնաճյուղային հանձնաժողովը և 

Հանձնաժողովի լիազոր ներկայացուցիչները ֆակուլտետներում` իրենց աշխատանքային 

խմբերով: Այդ փաստաթղթերը նաև պարունակում են համապատասխան ընթացակարգերը, 

որոնք մշակվել են Որակի ապահովման հանձնաժողովի կողմից և հաստատվել Գիտական 

խորհրդի կողմից: Մասնաճյուղի որակի կառավարման համակարգի կազմակերպական 

սխեմայում ընդգրկված մյուս ստորաբաժանումների համար ընթացակարգերը նախատեսվում է 

մշակել աշխատանքային խմբերի կողմից և հաստատել բուհի համապատասխան  

մակարդակում / գիտխորհուրդ, ֆակուլտետի խորհուրդ, ամբիոնի նիստ/, նպատակ ունենալով 

կոնկրետ գործողությունների վերածելու որակի ապահովման  քաղաքականությունից բխող  

առաջադրանքները և ուղղորդելու  դրանց իրականացման կարգը:  

Ընթացակարգերը կներառեն հետևյալ հարցերը. 

  ինչ խնդիր է լուծում այդ գործընթացը  և ինչ միջոցներով, 

  ով է պատասխանատու գործընթացի արդյունքի համար, 

 գործընթացի ժամանակացույցը: 

      Եվ քանի որ որակի ապահովման` լայն ու բազմակողմանի ընդգրկում ունեցող  

քաղաքականությունը շարունակ զարգանում ու փոփոխվում  է ժամանակի պահանջներին 

համապատասխան, ուստի փաստական տվյալների ու տեղեկատվության վերլուծության հիման 

վրա ենթադրվում է ընթացակարգերի պարբերաբար վերանայում, թարմացում  ու 

կատարելագործման միտում` կապված անհրաժեշտ դասախոսական և այլ լրացուցիչ 

ռեսուրսների, բուհի առաքելության և ռազմավարական ծրագրի համապատասխանության, 

կրթական ծրագրերի մշակման որակի ու մշակող թիմի կարողությունների և ներկայացրած 

փոփոխությունների ու առաջարկությունների հետ: 
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Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով ՄՈՒՀ-ը 
կատարել է որակի ապահովման գործընթացների քաղաքականության և ընթացակարգերի 
բենչմարքինգ (առաջավոր փորձի փոխանակում):  

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) 

 

Չափանիշ 3.  SWOT 

Ներքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.Մասնաճյուղի Որակի ապահովման 
ենթակառուցվածքի անկախ լինելու և 
ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու 
հնարավորությունը: 

2.Որակի ապահովման գործընթացում 
ուսումնառողների և այլ շահակիցների 
ակտիվ ներգրավվածությունը:  

  3.Ուսումնառողների գնահատման հստակ 
մեխանիզմների առկայությունը:  

1. Պրոֆեսորադասախոսական 
անձնակազմի մասնագիտական 
որակների բարձրացման մեխանիզմների 
անկատարությունը:  

2.Ուսումնական լաբորատոր 
սարքավորումների ոչ արդիական լինելը:                                                       

Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.Որակի ապահովման գործընթացի 
վերաբերյալ կայացրած որոշումների 
թափանցիկությունը: 

2.ԵՊՀ-ից հրավիրված առաջատար 
դասախոսների առկայությունը: 

 3.Անվճար, հասանելի և անսահմանափակ 
համացանցի առկայությունը ՄՈՒՀ-ի 
ներսում: 

1.Կրթական ծրագրերի մշակման և 
գնահատման մեխանիզմի սկզբնական 
փուլում լինելը:       

2.Որակի ներքին ապահովման 
համակարգի պարբերաբար վերանայման 
քաղաքականության բացակայությունը: 
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Արտաքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.Գործատուների հետ ակտիվ 
համագործակցությունը պրակտիկաների 
կազմակերպման գործընթացում: 

2.Բոլոր մասնագիտությունների գծով ՄՈՒՀ-
ին տրամադրվող պետպատվերով տեղերի 
առկայությունը: 

3.ՈԱԱԿ-ի հետ արդյունավետ 
համագործակցությունը: 

4. Հրատարակվող ուսումնամեթոդական 
ուղեցույցների առկայությունը: 

1.Տարածաշրջանում PR նյութերի 
հրապարակման սահմանափակ 
լինելը:       

2.Որակի ապահովման 
գործընթացների քաղաքականության և 
ընթացակարգերի բենչմարքինգի 
անկատարությունը:  

  

Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.Պաշտպանության, ԿԳ 
նախարարությունների կողմից ամեն տարի 
ՄՈՒՀ-ի երկու լավագույն ուսանողների 
կրթաթոշակի           տրամադրումը: 

2.Ինքնագնահատման գործընթացին 
առաջիններից մեկը ծանոթանալու և 
մասնակցելու հնարավորությունը: 

1.PR հրատարակումների 
գնահատման մեխանիզմների 
անկատարություն:    

2.Ավագ դպրոցների կազմավորման 
սկզբնական փուլում գտնվելը:  

3.Կենտրոնացված միասնական 
քննությունների անցկացման 
համակարգի անկատարությունը: 

 

     Ինչպես պետական և կրթության ոլորտի կառավարման մարմինների, այնպես էլ 

հասարակության կողմից առանձնահատուկ ուշադրության է արժանանում մասնագիտական 

կրթության որակի ապահովումը: Բնականաբար, ՄՈՒՀ-ը անմասն չի կարող մնալ նշված 

գործընթացից, որի բարելավմանն են ուղղված հետևյալ աշխատանքները. 

      ա/ մասնագիտական որակի ներքին ապահովման համակարգի հետագա զարգացում և 

քաղաքականության իրականացում , 

     բ/ ՄՈՒՀ-ի ներքին շահակիցների ներգրավումը որակի ապահովման գործընթացում, 

    գ/ արտաքին շահակիցների հետ կայուն հետադարձ կապի ձևավորում, 

     դ/ որակի ներքին ապահովմանն ուղղված գործընթացների թափանցիկության ապահովում, 

     ե/ կրթական ծրագրերի չափորոշիչների և պահանջների ապահովում, 

     զ/ ինքնավերլուծության հիման վրա որակի ներքին և արտաքին ապահովման 

գործընթացների վերանայում: 

     Մեր կարծիքով վերոնշյալ գործընթացների լիակատար իրականացումը կմեղմացնի 

արտաքին և ներքին հնարավոր վտանգները: 



 
 

52 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 4: Արտաքին կապեր և միջազգայնացում  

ՉԱՓԱՆԻՇ: Արտաքին կապերի միջոցով ՄՈՒՀ-ը խրախուսում է փորձի փոխանակումը և 
զարգացումը` նպաստելով միջազգայնացմանը:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 4.1:    Փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող 
միջավայրի ստեղծման քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը, 
արտաքին կապերի հաստատումը 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Արտաքին կապերին և միջազգայնացմանը վերաբերող 
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

2) Արտաքին կապերին և միջազգայնացմանը նպաստող 
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

3) Արտաքին կապերի և միջազգայնացման ռազմավարությունը:  
4) Արտաքին կապերի և միջազգայնացման տարեկան գործողությունների 

ծրագրերը (վերջին  3տարվա կտրվածքով) 
5) Արտաքին կապերի և միջազգայնացման տարեկան 

հաշվետվությունները (վերջին 3 տարվա կտրվածքով) 
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ:  ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք արտաքին կապերի և միջազգայնացման ռազմավարական 
ծրագիրը պարբերաբար թարմացվում է:  

 X 

2) Արդյո՞ք արտաքին կապերի և միջազգայնացման տարեկան 
հաշվետվություններում արձանագրված արդյունքները հաշվի են 
առնվում բարեփոխումների ծրագրերում: 

 X 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

2010-2014թթ. Իր ռազմավարական ծրագրով որդեգրելով 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 համապատասխանեցնում է եվրոպական առաջավոր փորձին: 

Աշխատանքներ են տարվում և ամենամոտ ապագայում մասնաճյուղը կունենա 

տեղեկատվական փաթեթի օտարալեզու տարբերակը, ինչպես նաև էլեկտրոնային եղանակով 

ուսուցման մշակված ծրագրերը, որոնք նույնպես կօգնեն մտնելու եվրոպական կրթական դաշտ: 

ԵՊՀ-ն այսօր աշխարհի 40 երկրների 148 համալսարանների և հաստատությունների հետ 

համագործակցության պայմանագրեր և համաձայնագերե ունի /Ֆրանսիա, Գերմանիա, 

լեհաստան, ԱՄՆ, Իտալիա և այլն/: ԵՊՀ-ի մասնագետները, ասպիրանտները և 
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ուսումնառողները գործուղվում են ամենատարբեր երկրներ: Վերջին երկու տարում 

իրականացվել է մոտ 300 գործուղում: 

Լինելով մայր բուհի միակ մասնաճյուղը, ուսումնառության ամբողջ գործընթացը 

իրականացնելով ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագերով և հիմնականում ԵՊՀ-ից ժամանող 

պրոֆեսորադասախոսական կազմով` մասնաճյուղը որոշ չափով մասնակիցն է ԵՊՀ-ի 

վերոհիշյալ պայմանագրերի ու համաձայանագրերի: 

Ուստի և մասնաճյուղի արտաքին կապերի և միջազգայանացման ծրագրերը, արտաքին 

կապերի տարեկան հաշվետվություններում արձանագրված արդյունքները, ծրագրերում 

բարեփոխումներ մտցնելու խնդիրները առայժմ կարող է դիտարկվել է միայն ԵՊՀ-ի ֆոնի վրա: 

Սեփական ծրագրեր և գործառույթներ մասնաճյուղը առայժմ չի իրականացնում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 4.2:  ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերը և միջազգայնացումը ապահովող 
ենթակառուցվածքը 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Արտաքին կապերի և միջազգայնացման համար պատասխանատու 
ենթակառուցվածքը և դրա գործառույթները 

2) Ենթակառուցվածքի գործունեությունը կարգավորող 
ընթացակարգերը 

3) Ենթակառուցվածքի որակի ապահովման քաղաքականությունը և 
ընթացակարգերը 

4) Ենթակառուցվածքի արդյունավետ գործունեությունը ապացուցող 
այլ հիմքեր և վերլուծություններ վերջին 3 տարիների կտրվածքով:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 4.3: Տեղական և օտարերկրյա հաստատությունների հետ ՄՈՒՀ- ի  արդյունավետ 
համագործակցությունը 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Արտաքին կապերի և միջազգայնացմանը վերաբերող բոլոր 
համաձայնագրերը, նշել նաև չգործողները 

2) Արտաքին կապերը և միջազգայնացումը արտացոլող այլ հիմքերը  
      Ներկայացնել վերջին երեք տարիներին արտաքին կապերի և միջազգայնացման 

գործընթացներում հաստատության հիմնական նվաճումները, համաձայնագրերի չգործելու 

պատճառները: 

      Արտաքին կապերի և միջազգայնացման համար պատասխանատու ենթակառուցվածք 

մասնաճյուղը չունի, չունենք նաև մշակված քաղաքականություն և համաձայնագրեր:  
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 4.4: ՄՈՒՀ-ի միջազգայնացման արդյունավետութան բարձրացումը օտար լեզվի 
իմացությունը անհրաժեշտ մակարդակի հասցնելու միջոցով  

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Միջազգայնացմանը խթանող մեխանիզմները 
2) Ուսումնառողների և դասավանդողների օտար լեզուների 

մասնագիտական մակարդակի իմացությանը նպաստող 
մեխանիզմները 

3) Աշխատակազմի համար նախատեսված օտար լեզվի դասընթացների 
ժամանակացույցը   

4) Օտարերկրյա ուսումնառողներին առաջարկվող օտար լեզուներով 
դասավադվող դասընթացների ցանկը  

5) Օտար լեզուներով PR նյութեր   
Ներկայացնել վերոնշյալ գործընթացներում հաստատության վերջին 3 տարվա նվաճումները:  

       Չենք կարող առանձնացնել էական հաջողություններ մեր գործունեության 

միջազգայնացման մեջ, բացի լուրջ մտահոգություններից և ցանկություններից` կարգավորել 

այդ ոլորտի աշխատանքները: 

Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով ՄՈՒՀ-ը 
կատարել է արտաքին կապերի ու միջազգայնացման քաղաքականության և ընթացակարգերի 
բենչմարքինգ (առաջավոր փորձի փոխանակում):  

       Մասնաճյուղի գործունեության միջազգայնացման մեջ մենք ունենք լուրջ բացթողումներ: 

Կրթության որակի կառվարնման հանձնաժողովը արդեն հարց է բարձրացրել տնօրինության 

առաջ համապատասխան կառույցի ստեղծման համար, որը հենց կիրականացնի արտաքին 

կապերի քաղաքականության մշակում, առաջին քայլերը կանի մեր գործունեության 

միջազգայնացման ասպարեզում` հենվելով նախ և առաջ ԵՊՀ միջազգային կապերի և այլ 

կազմակերպությունների փորձի վրա: 
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Չափանիշ 4.  SWOT  վերլուծություն 

Ներքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1. Օտար լեզուների իմացության          
մասնագիտական բարձր մակարդակ ունեցող 
դասավանդողների և ուսումնառողների 
առկայություն:  

 

1.ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և 
միջազգայնացումը ապահովող 
ենթակառուցվածքի բացակայությունը:                   
2.Արտաքին կապերի և միջազգայնացման 
ռազմավարության բացակայությունը:                            
3.ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և 
միջազգայնացմանը նպաստող 
քաղաքականության և մեխանիզմների 
բացակայությունը: 

Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.Օտարերկրյա ուսանողների /թեկուզ 
փոքրաթիվ/ առկայությունը:     

2. Երիտասարդ և միջին տարիքի 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
առկայությունը: 

1.Դասավանդողների օտար լեզուների 
մասնագիտական մակարդակի 
իմացությանը նպաստող մեխանիզմների 
բացակայությունը:   

2.ՄՈՒՀ-ում մասնագիտական 
առարկաների օտար լեզվով 
դասավանդման բացակայությունը: 

 

Արտաքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.ԵՊՀ-ի արտաքին կապերի և 
միջազգայնացումը ապահովող 
ենթակառուցվածքից ՄՈՒՀ-ի օգտվելու 
հնարավորությունը:         

2.ՄՈՒՀ-ում գործող անսահմանափակ և 
անվճար ինտերնետի առկայությունը: 

 

11.ՄՈՒՀ-ի ինտերնետ կայքի 
բացակայությունը:                 

2.Այլ ՄՈՒՀ-երի  նմանատիպ 
մասնագիտությունների հետ ՄՈՒՀ-ի թույլ 
համագործակցությունը:  

3.Օտար լեզուներով  PR  նյութերի 
բացակայությունը: 
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Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.ԵՊՀ-ի և ՄՈՒՀ-ի  սերտ 
համագործակցությունն այլ ոլորտներում:                

2.Միջազգային ամսագրերում ՄՈՒՀ-ի 
դասավանդողների հրատարակումները: 

1.Արտաքին կապերի և միջազգայնացմանը 
վերաբերող համաձայնագրերի 
բացակայությունը:  

 2. Միջազգայնացմանը խթանող 
մեխանիզմների անկատարությունը:  

3.Ուսանողների փոխանակման 
համաձայնագրերի 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 ակտիվ աշխատանքներ են տարվում ՄՈՒՀ-ի ինտերնետ-

վեբ կայքի ձևավորման և տեղադրման ուղղությամբ, ինչը առաջին հերթին կնպաստի արտաքին 

սեփական նախաձեռնությամբ ստեղծած կապերի հաստատմանը,  համագործակցմանը և 

միջազգայնացմանը: Այդ նպատակով նախատեսվում է համապատասխան ենթակառուցվածքի 

ստեղծում, արտաքին կապերին և միջազգայնացմանը նպաստող քաղաքականության և 

մեխանիզմների մշակում, ինչպես նաև օտարալեզու /մասնավորապես ֆրանսերեն, անգլերեն և 

ռուսերեն/ PR նյութերի հրատարակում:  
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 5:  Ուսումնառողներ  

ՉԱՓԱՆԻՇ: Կրթական միջավայրի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով ՄՈՒՀ-ն 
ուսումնառողներին տրամադրում է խորհրդատվական և աջակցության ծառայություններ:   

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.1: Ուսումնառողների ընդունելության և մրցույթի իրականացաման 
մեխանիզմները   

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Ուսումնառողների ընդունելության և մրցույթի անցկացման 
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  /Հավելված 55/, /Հավելված 
56/, /Հավելված 57/ 

2) Ընդունելության արդարությունը ապահովող ընթացակարգերը 
/Հավելված 55/ 

3) Յուրաքանչյուր մասնագիտության կրթական ծրագրերով 
ուսումնառողների թիվը` ըստ ձևաչափի /Հավելված 58/ 

4) Ընդունելության արդյունավետությունն արտահայտող այլ հիմքեր և 
վերլուծություններ վերջին 3 տարիների համար:  

5) Բարելավմանն ուղղված ծրագրեր 
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ: ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք իրականացվող մեխանիզմները արդյունավետ են:  X  

2) Արդյո՞ք ուսումնառողների ընդունելության և մրցույթի 
անցկացման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 
պարբերաբար վերնայվում են:  

X  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

     ՈՒսումնառողների ընդունելությունն ու մրցույթը իրականացվում է Գնահատման և 

թեստավորման կենտրոնի (ԳԹԿ) և ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից` համաձայն “ՀՀ պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի” /Հավելված 55/: 

Դիմորդները գնահատավում են հրապարակված և հետևողականորեն կիրառվող 

չափորոշիչների, կանոնակարգերի և ընթացակարգերի համապատասխան:  

 Դիմորդների գիտելիքների գնահատումն իրականացվում է մասնագիտորեն 

հիմնավորված թեստավորման և քննական գործընթացների ժամանակակից մեթոդներին 

համապատասխան, հստակ և նախօրոք հրապարակված չափորոշիչներով:  

 Մրցույթն իրականացվում է ըստ մասնագիտությունների ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից 

ներկայացված և ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված քննությունների ցանկի և 

կանոններին համապատասխան /Հավելված 56/, /Հավելված 57/: 

 Ընդունելության և մրցույթի անցկացման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

պարբերաբար վերանայվում են: Առաջարկները և փոփոխությունները քննարկվում են ԳԹԿ և ՀՀ 
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ԿԳ նախարարության կողմից և, հավանության արժանանլու դեպքում, հաստատվում ՀՀ 

կառավարության կողմից: 

 Նշված գործընթացներին ՄՈՒՀ-ի մասնակցությունը խիստ սահմանափակ է. այն 

ընդամենը ներկայացնում է առաջարկ ընունելության տեղերի, քննությունների և 

վարձավճարների չափերի վերաբերյալ:   

 Ուսումնառողների և դասավանդողների շարժունությունը  տես   /Հավելված 59/                                                      

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.2: Ուսումնառությանը նպաստելու համար ՄՈՒՀ-ի լրացուցիչ 
խորհրդատվական պարապմունքների կազմակերպման 
հնարավորությունները 

Պահանջվող 
հիմքերըր 

1) Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների նկարագրությունը, 
նպատակները և ժամանակացույցը /Հավելված 60/ 

2) Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների 
արդյունավետության վերլուծությունը  

3) Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների բարելավման 
ծրագրերը 

Ուսումնառողների քանի՞ տոկոսն է ընդգրկված լրացուցիչ 
խորհրդատվական պարապմունքներում: 

70 

Պատասխանել հետևյալ հարցին: % 
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Նկարագրել լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների կազմակերպման գործընթացը և 
դրա արդյունավետությունը:  

     Ուսումնառության սկզբում (I և II կուրսերում) մասնաճյուղում գործում է կուրատորների 

ծառայությունը. յուրաքանչյուր խմբին ամբիոնի կողմից կցվում է հիմնական մասնագիտական 

առարկաներ դասավանդող դասախոսներից մեկը` որպես խորհրդատու (կուրատոր): 

Խորհրդատուն նախ և առաջ ուսանողին ծանոթացնում է կրեդիտային համակարգով 

ուսումնառության ձևին, ուսանողի հիմնական իրավունքներին և պարտականություններին, 

մասնաճյուղի ներքին կանոնակարգերին, օգնում է ուսանողին իր ուսումնական ծրագրի համար 

որոշակի կամընտրական մասնագիտական դասընթացներ ընտրել: Մասնաճյուղի 

ամբիոններում կազմվում են խորհրդատվական պարապմունքների ժամանակացույցեր, 

որոնցով առաջնորդվում են և' դասախոսները, և' ուսանողները /Հավելված 60/: 

Խորհրդատվական այս ծառայություններից օգտվում են բոլոր ուսանողները: 

Բացի կուրատորական ծառայությունից ամբիոնները կազմակերպում են լրացուցիչ 

մասնագիտական խորհրդատվություն տվյալ կիսամյակում ամբիոնի կողմից դասավանդվող 

առարկաների գծով: Մասնաճյուղում վաղուց առկա այս գործընթացը կրում է շարունակական 

բնույթ: Յուրաքանչյուր ամբիոնում կազմված են նաև լրացուցիչ պարապմունքների 

ժամանակացույցեր /Հավելված 60/: Պարապմունքներին մասնակցում են այն ուսանողները, 

ովքեր դասավանդվող առարկաներից ունեն լրացուցիչ բացատրությունների 

անհրաժեշտություն կապված տվյալ թեման չյուրացնելու, տվյալ դասին բացկայելու հետ և այլն: 

Պարապմունքների անցկացման ձևը (տեսական թե գործնական, գրավոր թե բանավոր) 

կախված է ուսանողի հարցերի ծավալից ու բովանդակությունից: Այս խորհրդատվական 

պարապմունքներին ներգրավվում է ուսանողների մոտ 70 տոկոսը: 

     Ավելի բարձր կուրսերում խորհրդատվական պարապմունքները ներառում են նաև 

կուրսային և ավարտական աշխատանքների ոլորտը: Ամեն ուսանողին կցվում է ամբիոնի մեկ 

դասախոս: Խորհրդատու-դասախոսը օգնում է ուսանողին` ճիշտ ընտրելու կուրսային և 

ավարտական աշխատանքների թեմաները: Նրա դերը նշանակալից է նաև ուսումնական 
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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: 

     Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների վերլուծությունը բացահայտում է դրանց 

կարևորությունը որպես ուսումնառությանը նպաստող բավական արդյունավետ միջոցներ և 

մղում ընդլայնելու դրանց շրջանակը, միաժամանակ բարելավելու ընթացակարգերը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.3 Օժանդակություն և ուղղորդում ստանալու համար ուսումնառողների` 
վարչական աշխատակազմին դիմելու ժամանակացույցը 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Ուսումնառողներին հավելյալ օժանդակման և ուղղորդման 
կանոնակարգը /Հավելված 9/ 

2) Խորհրդատուների ժամանակացույցի օրինակը /Հավելված 60/, 
/Հավելված 61/ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ: ԱՅՈ ՈՉ 
1) Արդյո՞ք ուսումնառողներին հատկացվում են խորհրդատուներ:  X  

2) Եթե ոչ, արդյո՞ք դա նախատեսվում է:   

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում սովորող ուսանողներին ուսմնական գործնթացներում 

օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետների ուսանողներին հատկացվում են ուսումնական 

խորհրդատուներ /կուրատորներ/, որում ընդգրկված են մասնագիտության կամ 

մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներ և 

դասախոսներ` ամեն խմբին մեկ դասախոս: Ըստ կանոնակարգի /Հավելված 9/ ուսումնական 

կամ անհատական խորհուրդատուները /կուրատոները/ իրականացնում են խորհրդատվական 

ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և մշտական 

հսկողության տակ են պահում իրենց ամրագրված ուսանողների ուսումնական 

առաջադիմությունը նրանց ուսումնառության ընթացքում: 

Անհատական խորհրդատուն ներկայացնում և պաշտպանում է ուսանողների 

ուսումնական և ընդհանուր` անձնական շահերը, ուսումնական գործընթացի հետ կապված 

տարաբնույթ հարցերի շուրջը նրանց հետ պարբերաբար կազմակերպում է անհատական և 

խմբային խորհրդատվություններ, օգնում է դասընթացների ընտրության և անհատական 

ուսումնական ծրագրերի կազմելու գործընթացներում: 

Խորհուրդատուները /կուրատորները/ առանձին ուսանողների բացասական վարքագծի, 

ուսումնական գործընթացի և այլ հարցերի հետ կապված կապ են պահպանում նրանց ծնողների 
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հետ և համատեղ ձեռնարկում անհրաժեշտ միջոցառումներ: 

Բացի կուրատորներից, ուսանողների օժանդակության և ուղղորդման գործում 

մասնաճյուղում  առանձնահատուկ կարևորություն է տրվում ֆակուլտետների դեկանների և 

նրանց տեղակալների աշխատանքին: Նրանք նույնպես ակտիվորեն մասնակցում են այդ 

գործընթացներին: Դեկանները ունեն առանձնացված ժամեր, հստակ գրաֆիկ /Հավելված 61/`  

հատուկ ուսանողների ընդունելության համար, որի ժամանակ ուսանողները կարողեն դիմել 

իրենց հետաքրքրող ցանկացած հարցով: Դեկանի բացակայության դեպքում ուսանողներին 

ընդունում է նրա տեղակալը (կամ օգնականը): 

 ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.4: Ուսումնառողների կարիերային նպաստող ծառայությունները 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Ուսումնառողների կարիերային նպաստող ծառայությունների 
կանոնակարգերը /Հավելված 62/ 

2) Այդ գործընթացներն իրականացնող ենթակառուցվածքը և դրա 
գործառույթները /Հավելված 62/, /Հավելված 63/ 

3) Գործընթացի որակի ապահովման ընթացակարգերը, մեխանիզմները 
և գործիքները /Հավելված 62/, /Հավելված 63/ 

4) Գործընթացն ապացուցող այլ հիմքեր և վերլուծություններ վերջին 3 
տարվա համար  

5) Գործընթացի բարելավմանն ուղղված միջոցառումները 
Պատասխանել հետևյալ հարցերին:  % 

1) Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ ծառայություններից:  40 

2) Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ 
ծառայություններով:  

_ 
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Հիմնավորել  և բացատրել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:   

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը ունի ընդամենը 

մեկ տարվա պատմություն /Հավելված 62/: 

Կենտրոնի ստեղծման հիմնական և կարևորագույն նպատակն է նպաստել 

աշխատանքային շուկայում մասնաճյուղի ուսանողների և շրջանավարտների մրցակցության 

ակտիվացմանը, շրջանավարտների և ուսումնական հաստատության միջև մշտական կապի 

ամրապնդմանն ու համագործակցության զարգացմանը:Այն ունի Գիտական խորհրդի կողմից 

հաստատված իր աշխատանքային պլանը, որով և առաջնորդվում է իր գործառույթներում 

/Հավելված 63/:  

Ներկա դրությամբ կենտրոնի ծառայություններից օգտվում են հիմնականում 

մասնաճյուղի 3-րդ և 4-րդ կուրսի ուսանողները, որը կազմում է ընդհանուրի 40%-ը և 2009-

2010թթ. բուհ ավարտած շուրջ 100 շրջանավարտներ:Ուսանողների 40%-ի մասնակցությունը 

բացատրվում է նրանով, որ կենտրոնը որպես կառուցվածքային միավոր գործում է 

հասրակական կարգով, չունի նյութական ռեզերվներ և գոյություն ունի ընդամենը մեկ տարի:  

Մասնաճյուղի կենտրոնը ակտիվ համագործակցում է ԵՊՀ շրջանավարտների և 

կարիերայի կենտրոնի հետ և պարբերաբար կատարում է տեղեկատվությունների և 

աշխատանքների առաջավոր փորձի փոխանակում: 

ՈՒսումնական տարվա ավարտին կենտրոնի ծառայության կողմից պլանավորում է 

շրջանավարտների և գործատուների մոտ կազմակերպել նոր կանոնակրգով հարցում 

մասնաճյուղում ստացած կրթությունից  բավարարվածության վերաբերյալ /Հավելված 14/: Դա 

նախ և առաջ կօգնի պարզել, թե որքանով է ուսանողությունը տեղեկացված և բավարարված 

կենտրոնի աշխատանքներով, մյուս կողմից ավելի հստակեցնել կենտրոնի գործառույթների 

ուղությունները, գտնել նոր գործընկերներ և բարձրացնել աշխատանքների 

արդյունավետությունը:   

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.5: ՄՈՒՀ-ի կառավարման գործընթացին ուսումնառողների 
ներգրավվածությանը նպաստող քաղաքականությունը և ընթացակարգերը   
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Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Հաստատության կառավարման գործընթացում ուսումնառողների 
ներգրավվածությունը կանոնակարգող փաստաթղթերը /Հավելված 18/, 
/Հավելված 20/, /Հավելված 21/, /Հավելված 24/, /Հավելված 14/, 
/Հավելված 15/ 

2) Գործընթացի վերլուծությունը վերջին 3 տարվա համար  
3) Գործընթացի բարելավմանն ուղղված միջոցառումները /Հավելված 64/ 
 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը:     ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք  վերոնշյալ գործընթացը կանոնակարգող 
փոստաթղթերը վերանայվում են:  

X  

2) Արդյո՞ք բարելավումը կատարվում է հիմնվելով 
վերլուծության արդյունքների վրա: 

X  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

     ՈՒսումնառողին ընդունելով որպես հիմնական շահառու` մեծացվում է նրանց 

ներգրավվածությունը մասնաճյուղի կառավարման գործընթացում: Եթե նախկինում, ըստ 

Գիտական խորհրդի կանոնակարգի, խորհրդի կազմում ընդգրկված էին միայն ՈՒսանողական 

գիտական ընկերության և ՈՒսանողական խորհրդի նախագահները, համաձայն գիտխորհրդի 

28.12.2009թ. որոշման ուսանողների թիվը ավելացվել է 4-ով: Այժմ գիտխորհրդի կազմում 35 

անդամներից 6-ը ուսանողներ են: Բացի այդ, ֆակուլտետային խորհուրդների մեկ քառորդը 

նույնպես կազմում են ուսանողներ և Որակի կառավարման հանձնաժողովում ամեն մի 

ֆակուլտետ ունի իր ներկայացուցիչը` չհաշված ՈՒԽ և ՈՒԳԸ նախագահները: 

     Գիտխորհրդի կազմում ընդգրկված ուսանողները ակտիվ մասնակցություն ունեն նիստերում 

քննարկվող հարցերին և’ ուսումնամեթոդական, և’ գիտամանկավարժական, և’ ընդհանրապես 

ուսումանառության պրոցեսի հետագա կատարելագործման վերաբերյալ: Կարևորելով 

ուսանողների դերը` Գիտական խորհուրդը նպատակահարմար է գտել և առաջարկել 

ուսանողական կազմակերպություններին` ուսանողներից առաջադրել արժանի թեկնածուներ 

խորհրդի կազմում` նրանց աշխատանքի արդյունավետությունը մեծացնելու համար:  

    Հետևելով Բոլոնիայի գործընթացի ոգուն և ուսանողին տեսնելով որպես հիմնական շահառու, 

ինչպես նաև ելնելով կրթօջախը ուսանողակենտրոն դարձնելու խնդրից` մասնաճյուղը էլ ավելի 

է կարևորում ուսանողների ներգրավվածությունը բուհի կառավարման  գործընթացներում: 

      Նախատեսվում է առաջիկայում ավելացնել ուսանողների ընդգրկվածությունը Գիտխորհդի 

կազմում մինչև 25%-ի չափով, այնչափ, որքան ուսանողներ են ընդգրկված ֆակուլտետային 

խորհուրդների կազմերում  /Հավելված 64/: 
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 ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.6: Ուսումնառողների ներգրավումը գերակա գիտահետազոտական 
աշխատանքներում 

Պահանջվող 
հիմքերը  

1) ՄՈՒՀ-ի համար գերակա գիտահետազոտական աշխատանքներում 
ուսումնառողների մասնակցության տվյալները (ուսումնառողների 
մասնակցությամբ իրականացվող ծրագրերի ցանկը` դրանցում 
ընդգրկված ուսումնառողների թիվը և ուսումնառողների 
հեղինակությանբ և/կամ համահեղինակությամբ տպագրված 
աշխատանքների թիվը)  

2) Գործընթացի վերլուծությունը վերջին 3 տարվա համար 
3) Գործընթացի բարելավմանն  ուղղված միջոցառումները 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը:     ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք ուսումնառողների 
հետաքրքրությունները հաշվի են առնվում 
հետազոտական աշխատանքներում: 

X 
 

2) Արդյո՞ք ուսումնառողներ հնարավորություն 
ունեն առաջարկելու հետազոտության իրենց  
ուղղվածությունը: 

X 
 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

   Մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողներն ընդգրկվել են 

«Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների ազգաբնակչության ետվնասվածքային 

հոգեվիճակների վերականգնման գործընթացի առանձնահատկությունները» թեմայի 

հետազոտական աշխատանքներին (պետական ֆինանսավորում, թեմայի ղեկավար` 

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. դոկտոր Մ.Պ.Մկրտումյան): 

Ուսանողերի կողմից ուսումնասիրված հետազոտական նյութերն ամփոփվել են 

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի Սոցիոլոգիայի և հոգեբանության 

լաբորատորիայի սեմինարներում և գիտական ընթերցումների ժամանակ:  

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողներն ընդգրկվել են ԿՊՓԴ 

(Կենսաբազմազանության պահպանման փոքր դրամաշնորհային) ծրագրի շրջանակներում 

լոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի /մարզի էկոլոգիական խնդիրների հետ կապված/ 

հետազոտական աշխատանքներին: Ուսանողների կողմից ուսումնասիրվել են Տավուշի մարզի 

համայնքների հարակից տարածքներում կենսաբազմազանության պահպանման և 

կենսառեսուրսների արդյունավետ օգտագործման վիճակը: Ուսումնասիրության նյութերն 

ամփոփվել են ֆակուլտետի բնապահպանության ամբիոնի վարիչ, կենս. գիտ. թեկն., դոցենտ 

Ա.Զ.Ալավերդյանի ղեկավարությամբ, կազմակերպվել մի շարք գիտական ընթերցումներ 
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մասնաճյուղում և մարզի համայնքներում` նվիրված բնապահպանությանը, բնօգտագործմանը և 

էկոլոգիական խնդիրներին: 

Ուսանողների առաջարկությամբ ստեղծվել է շարունակական գործող 

Բնապահպանական ակումբ, որը ուսումնասիրություններից բացի, բնակչության շրջանում 

կկազմակերպի իրազեկման գործընթաց և համայնքի բնակիչների վերապատրաստում` 

կենսաբազմազանության պահպանության նպատակով: 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողներն ընդգրկվել են նաև «Հազվագյուտ 

հողային մետաղների հիման վրա սինթեզված մագնետիկներում մագնիսակալորիական 

երևույթի հետազոտումները» գիտական թեմայի ուսումնասիրությանը (ղեկավար` 

մասնաճյուղի ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ, ֆ.մ.գ. թեկնածու Ն.Պ.Հարությունյան):  

   Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողներն ընդգրկվել են Տավուշի մարզի վնասված 

հնագիտական հուշարձանների ուսումնասիրության և հաշվառման հետազոտական 

աշխատանքներում` մասնաճյուղի Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի 

պրոֆեսոր, երկրագիտական հետազոտության լաբորատորիայի վարիչ, պ.գ.թ. Ս.Գ.Հմայակյանի 

ղեկավարությամբ: Ավելի քան 200 վտանգված հուշարձաններից պարզաբանվել է 8-ի ավերման 

պատճառները: Հայտնաբերվել են շուրջ 100 նոր հուշարձաններ, մեծաքանակ հնագիտական և 

գեղարվեստական նշանակության իրեր: Ուսումնասիրության նյութերը ենթարկվել են 

գիտական մշակման և հրատարակվել առանձին ալբոմներով և հոդվածներով: Տավուշի մարզի 

մեգալիթների մասին հոդվածներ կհրապարակվեն ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական 

հանդեսի առաջիկա համարներում: 

   Մասնաճյուղի գիտական խորհրդի կողմից  պահանջ է դրվել, որ կուրսային և ավարտական 

աշխատանքների թեմաները լինեն օրիգինալ և ունենան շարունակական բնույթ` դրանք 

համարելով ուսանողի կողմից իրականացվող առաջին գիտական, հետազոտական 

աշխատանքները: Թեմաների ընտրության և այդ խնդրում ուսանողների նախասիրությունների 

ապահովնման գործում մեծ պատասխանատվություն է դրվել նաև ուսանողական գիտական 

ընկերության վրա:  Հատկանշական են ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի հետ համատեղ կազմակերպված Տավուշի 

մարզի զարգացման հիմնախնդիրներին նվիրված գիտաժողովին մասնաճյուղի ուսանողների 

կողմից ներկայացված գիտական ընթերցումները` իրենց բազմաբնույթ թեմաներով: 

Լավագույնները ներկայացվել են տպագրության` մասնաճյուղի «Գիտական հոդվածների 

ժողովածու» հանդեսում:  
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.7: Ուսումնառողների ներգրավումը հաստատության գործունեության 
գնահատման գործընթացներում  

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Հաստատության գործունեության գնահատման գործընթացում 
ուսումնառողների դերը սահմանող կանոնակարգերը /Հավելված 11/, 
/Հավելված 12/, /Հավելված 13/, /Հավելված 14/, /Հավելված 15/ 

2) Գործընթացի վերլուծության արդյունքները 
3) Գործընթացի բարելավմանն ուղղված միջոցառումները /Հավելված 65/, 

/Հավելված 66/ 
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը:     ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1. Արդյո՞ք հաստատության գործունեության 
գնահատման գործընթացում ուսումնառողների 
դերը սահմանող կանոնակարգերը վերանայվում 
են: 

 

X / 12 ամիս 

 

2. Արդյո՞ք գործընթացների պլանավորումը 
պարբերաբար վերանայվում է:   

X / 12 ամիս  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

    «Ուսանողն ամենազգայուն արարածն է, որն ապահովում է ուսումնական գործընթացի 

արդարությունը և օբյեկտիվությունը»,-այս կարգախոսը, որով առաջնորդվում է մասնաճյուղը,  

ենթադրում է գործունեության և նրա գնահատման գործընթացներում ուսանողների դերի և 

նշանակության կարևորությունը: Ասվածի վառ ապացույցի օրինակներ են ուսանողների 

ներգրավվածությունը ՄՈՒՀ-ի կառավարման և գործունեությունը գնահատող մարմինների 

աշխատանքներում /Հավելվածներ 18-24/: 

   ՄՈՒՀ-ի գործունեությունը գնահատող գործիքներից են ուսանողների և շրջանավարտների 

մոտ կազմակերպվող դասավանդման որակից և ստացած կրթությունից բավարարվածության 

սոցոլոգիական հարցումները, որոնց հարցաշարերը  պարբերաբար վերանայվում են` կախված 

ՄՈՒՀ-ի նպատակների և խնդիրների փոփոխությունից: Վերանայման են ենթարկվում 

հիմնականում ուսանողների ներգրավվածության մասնաբաժինը կառավարման մարմնում և 

տարբեր տեսակի խորհուրդներում (Գիտական,  ֆակուլտետային, որակի ապահովման 

հանձնաժողով և այլն): Այդ առումներով վերջին  մեկ տարվա ընթացքում ավելացել է 

ուսանողների թվակազմը Գիտական և ֆակուլտետային խորհուրդներում /Հավելված 64/,  

փոփոխվել են ուսանողների հարցումների և շրջանավարտների բավարարվածության 

կանոնակարգերը և հարցաթերթիկները /Հավելված 65/ և /Հավելված 66/:  

   Գործընթացների պլանավորումը և նրա վերանայումը իրականացվում է Գիտական խորհրդի 

և Որակի կառավարման հանձնաժողովի կողմից, որտեղ իրենց ակտիվ գործունեություն են 
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ծավալում նաև ՄՈՒՀ-ի ուսանողները: Մասնավորապես, եթե նախկինում մասնաճյուղը 

բավարարվում  էր միայն շրջանավարտների գրանցմամբ և առաջարկներ էր սպասում նրանցից, 

ապա այս տարվանից կատարվելու են ստացած կրթությունից բավարարվածության 

սոցոլոգիական հարցումներ:  

   Բացի վերոնշյալ մասնակցությունից` ՄՈՒՀ-ի ուսանողները, համաձայն սահմանված 

ընթացակարգի, մասնակցում են նաև ստորաբաժանումների ինքնավերլուծության 

գործընթացներին` ֆակուլտետային խորհրդների և ֆակուլտետում Որակի կառավարման 

հանձնաժողովի լիազոր ներկայացուցիչների աշխատանքային խմբերում /Հավելված 41/:     

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.8: Ուսումնառողների իրավունքների պաշտպանության համար 
պատասխանատու մարմինը 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Ուսումնառողների իրավունքները արտացոլող փաստաթուղթ 
      /Հավելված 9/, /Հավելված 67/ 
2) Ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը /Հավելված 68/ 
3) Ուսումնառողների իրավունքներով, բողոքներով և բողոքարկումներով 

զբաղվող ենթակառուցվածքի գործունեությունը կանոնակարգող 
փաստաթղթերը  

     /Հավելված 69/ 
4) Ենթակառուցվածքի գործունեության որակի ապահովման 

ընթացակարգերը 
5) Գործընթացի արդյունավետությունն արտահայտող այլ հիմքեր և 

վերլուծություններ  
6) Գործընթացի բարելավմանն ուղղված միջոցառումները 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:  
  

% 

1) Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է ներգրավված վերոնշյալ մարմնի 
գործունեության որակի ապահովման գործընթացներում: 

_ 

2) Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացով:   _ 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 2009թ. փետրվարի 28-ին հաստատվել է ուսումնառողների 

իրավունքների պաշտպանության և օրինականության պահպանման հանձնաժողովի 

կանոնակարգը: Համաձայն կանոնակարգի հանձնաժողովի մեջ ընդգրկվել են 6 անդամներ, 

որոնցից 3-ը վարչական անձնակազմից և 3-ը ուսումնառողներից: 

Հանաձնաժողովը իր գործառույթային պարտականությունները իրականացնում է թափանցիկ, 

որը իր մեջ ներառում է ինչպես ուսումնառողների կողմից անհատական բնույթի դիմում- 
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-բողոքների, անպես էլ կոլեկտիվ բողոքների ընդունումը և դրանց համապատասխան ընթացք 

տալը:  Իր գործնեության ընթացքում հանձնաժողովը առայժմ քիչ քանակությամբ գրավոր 

դիմում-բողոքներ է ստացել. Հիմնականում հարցերը բարձրացվում են բանավոր` 

հանդիպումերի ժամանակ կամ փոխանցվում են հանձնաժողովի անդամների միջոցով: Կարելի 

է նշել հեռակա ուսուցման բաժնի ուսանողուհու դիմումը իր վարձավճարի հետ կապված: 

Նշված հարցը հանձնաժողովի օգնությամբ լուծվել է ուսումնառողուհու օգտին: 

2010թ. գրավոր դիմում-բողոք չի ստացվել: 

Հանձնաժողով ընտրել է աշխատանքի հետևյալ ձևերը. 

- աշխատանքային սերտ կապ է պահպանվում ուսանողական խորհուրդի հետ, որտեղ 

քննարկվում են ուսումնառողների իրավունքների խախտման դեպքերի վերաբերյալ հարցեր, 

- աշխատանքային մշտական կապ է պահպանվում նաև մասնաճյուղի 4 ֆակուլտետների 

և հեռակա ուսուցման բաժնի ղեկավարների հետ, կատարվում են ուսումնառողների 

իրավունքների պահպանության ուղղությամբ եղած տեղեկությունների փոխանակում և 

հիմնականում տեղում  լուծվում, 

- հանձնաժողովի անդամները հաճախակի մասնակցում են ուսանողական տարբեր 

միջոցառումների, որի ընթացքում նպատակ է հետապնդվում արձանագրել ուսանողների 

իրավունքների խախտման դեպքերը, 

-  մասնակցում են ընթացիկ և ավարտական քննություններին, 

-հանձնաժողովի աշխատանքները լուսաբանելու նպատակով ստեղծվել է հատուկ 

անկյուն, որտեղ ներկայացված են ուսանողների իրավունքներն ու պարտականությունները: 

Ուսումնառողների իրավունքների պաշպանման հանձնաժողովի գործունեության որակի 

ապահովման գործընթացներում ուսումնառողների մասնակցության գնահատման գործիքները 

առայժմ մշակված չեն, սակայն դարձել  են օրակարգային: 

Նկատի ունենալով, որ դեռևս ուսանառողների շրջանում չի կազմակերպվել 

հանձնաժողովի աշխատանքներից բավարարվածության վերաբերյալ հարցում,  չկան նաև 

նմանատիպ տվյալներ: 

Հանձնաժողովը իր գործունեության մասին տեղյակ է պահում  մասնաճյուղի տնօրենին, 

իսկ անհրաժեշտության դեպքերում հարցերի քննարկումը կարող է կազմակերպվել Գիտական 

խորհրդի և տնօրինության նիստերում:  
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.9: Ուսումնառողների ներգրավվածությունը որակի ապահովման 
գործընթացներում 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Հաստատության գործունեության որակի ապահովման 
գործընթացներում ուսումնառողների դերը սահմանող 
կանոնակարգերը /Հավելված 21/, /Հավելված 22/, /Հավելված 41/ 

2) Ուսումնական գործընթացների վերաբերյալ ուսումնառողների 
արձագանքի օրինակները /Հավելված 70/, /Հավելված 71/, /Հավելված 
72/ 

3) Գործընթացի արդյունավետությունը արտահայտող այլ հիմքեր և 
վերլուծություններ    

4) Գործընթացի բարելավմանն ուղղված միջոցառումները /Հավելված 1/, 
/Հավելված 43/ 

 
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը:     ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1. Արդյո՞ք վերանայվում են հաստատության 
որակի ապահովման գործընթացներում 
ուսումնառողների դերը սահմանող 
կանոնակարգերը:  

X     /        12 ամիս 
 

2. Արդյո՞ք գործընթացների պլանավորումը 
պարբերաբար վերանայվում է: 

X    ըստ անհրաժեշտության  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

     Հաստատության որակի ապահովման գործընթացներում ուսումնառողներըին հատկացվում 

է շատ կարևոր և էական դեր: Նրանց ներկայացուցիչները ընդգրկված են մասնճյուղի որակի 

կառավարման համակարգի բոլոր օղակներում. ֆակուլտետներում որակի կառավարման 

հանձնաժողովի լիազոր ներկայացուցչի աշխատանքային խմբից սկսած մինչև Գիտական 

խորհրդի կազմը: Առավել ակտիվություն են նրանք դրսևորում Որակի կառավարման 

հանձնաժողովի աշխատանքներում: Այդ կառույցների գործունեությունը սահմանող 

կանոնակարգերը կարող են վերանայվել իրենց իսկ առաջարկներով` վերադաս կառույցի 

հաստատմամբ: Քանի որ աշխատանքի արդյունքի և դրա արդյունավետությունը գնահատվում է 

տարեկան հաշվետվությունների և Գնահատման առանցքային ցուցանիշների միջոցով, ապա 

հաստատության որակի ապահովման գործընթացներում ուսումնառողների դերը սահմանող 

կանոնակարգերը նույնպես կարող վերանայվել տարին մեկ անգամ, գործընթացների 

պլանավորումը կարող է վերանայվել ըստ անհրաժեշտության: 
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Չափանիշ 5.  SWOT 

Ներքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.ՄՈՒՀ-ի կառավարման, գործունեության 
գնահատման և որակի ապահովման 
գործընթացներում ուսումնառողների 
ներգրավվածությունը: 

2.Ուսանողների իրավունքները և 
պարտականությունները արտացոլող 
ուղեցույցի առկայությունը:  

3.ՄՈՒՀ-ի ՈՒԳԸ-ի և ՈՒԽ-ի 
մասնակցությունը և ակտիվ 
գործունեությունը: 

1. Ուսումնառողների կարիերային 
նպաստող գործընթացների որակի 
ապահովման մասնաճյուղում ներդրված 
մեխանիզմների անկատարությունը:     

2.Գիտահետազոտական 
աշխատանքներում ուսումնառողների 
պասիվ ներգրավվածությունը: 

Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 
կողմից ուսումնառողներին տրամադրվող 
լրացուցիչ խորհրդատվության 
առկայությունը:  

2.Ուսանողների իրավունքների 
պաշտպանության հանձնաժողովի 
գոյությունը և գործունեությունը:                                     

1.Լրացուցիչ խորհրդատվության 
բարելավման ծրագրերի 
բացակայությունը: 

2.Ուսանողական հանրակացարանի 
բացակայությունը:   

3.Այլ ՄՈՒՀ-երի ուսանողների հետ 
մրցակցության բացակայությունը: 

 

Արտաքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.Տարածաշրջանում մրցակից ՄՈՒՀ-երի 
բացակայությունը:       

2.Մասնաճյուղի ուսանողների ակտիվ 
համագործակցությունը ԵՊՀ ՈՒԽ  և ՈՒԳԸ-
ի հետ: 

1.Դիմորդների միասնական 
ընդունելության քննությունների 
մեխանիզմների անկատարությունը:  

2.Հնարավոր գործատուների հետ ՄՈՒՀ-ի 
ուսումնառողների թույլ 
համագործակցությունը: 

3.Աշխատաշուկայում 
մասնագիտությունների պահանջարկի 
անկանխատեսելի փոփոխությունները:                         
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Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.ՄՈՒՀ-ում ուսումնառողների 
իրավունքների  վերականգնման  և երկրորդ 
մասնագիտություն ստանալու 
հնարավորությունը:  

2.Առավել պահանջարկ ունեցող թվով վեց 
մասնագիտությունների գծով հեռակա 
ուսուցման համակարգի առկայությունը: 

1.PR հրատարակումների գնահատման 
մեխանիզմների անկատարությունը:   

2.Ավագ դպրոցների կազմավորման 
սկզբնական փուլում գտնվելը: 

3.Արտասահմանյան ՄՈՒՀ-երի հետ 
ուսումնառողների համագործակցության 
բացակայությունը:   

 

   Հաշվի առնելով ուսումնառողների առանձնահատկությունները`/սոցիալական վիճակը, 

բնակության վայրը, մինչհամալսարանական կրթությունը և այլն/ ՄՈՒՀ-ը վարում է 

համապատասխան քաղաքականություն: Չնայած դրան` կան արտաքին գործոններ, որոնց վրա 

ՄՈՒՀ-ը ազդեցություն ունենալ չի կարող, մասնավորապես` ընդունելության կենտրոնացված 

/միասնական/ համակարգը, որի հիման վրա ձևավորվում է ուսումնառողների համակազմը: 

Հանդիսանալով կրթության օբյեկտիվ տարրն ու ճշգրիտ արձագանքողը` ուսումնառողները 

ներգրավված են մասնաճյուղում կրթության կառավարման և որակի ապահովման ողջ 

գործընթացում և ունեն ակտիվ մասնակցություն:  

Անհրաժեշտություն կա ուսումնառողների պահանջների առավել մանրամասն 

ուսումնասիրման, խորհրդատուների աշխաանքի արդյունավետության բարձրացման և 

ուսանողների իրավունքների պաշտպանի  ծառայության ակտիվացման: Աշխատանքներ են 

տարվում ուսումնառողների շարունակական կրթության /մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա/ 

ապահովման, գիտահետազոտական նախագծերում ներգրավվածության և շրջանավարտներին 

աշխատանքի տեղավորման հարցերի ուղղությամբ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 6: Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ   
 
ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտական կրթական ծրագրերի նպատակներն իրականացնելու համար 
ՄՈՒՀ-ն ապահովված է անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող 
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմով:  
 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 6.1: ՄՈՒՀ-ում գործող կրթական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ 

մասնագիտական որակներ ունեցող դասախոսական կազմի 
հավաքագրման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 
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Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի  
աշխատանքի ընդունման և հեռացման քաղաքականությունը և 
ընթացակարգերը /Հավելված 37/, /Հավելված 51/, /Հավելված 52/, 
/Հավելված 53/,  /Հավելված 73/, /Հավելված 74/, /Հավելված 75/ 

2) Հիմնական և համատեղությամբ դասավանդողների կազմը` ըստ 
որակավորումների` նշելով գիտական աստիճանները և կոչումները 
/Հավելված 76/, /Հավելված 77/, /Հավելված 78/ 

3) Դասավանդողների կոմպետենցիաների շրջանակի ընդլայնումը 
երաշխավորող մեթոդները և հիմքերը` պահանջվող 
որակավորումներին համապատասխան/Հավելված 6/,  /Հավելված 7/, 

         /Հավելված 79/ 
4) Դասավանդողների խրախուսման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը /Հավելված 80/, /Հավելված 81/  
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ: ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք ՄՈՒՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
մասնագիտական որակները համապատասխանում են 
կրթական ծրագրի առաքելությանը և նպատակներին:  

X 
 

2) Արդյո՞ք դասավանդողներին ներկայացվող պահանջները 
պարբերաբար վերանայվում են:  

X  

3) Արդյո՞ք ուսումնառողները ներգրավված են  մշտադիտարկման 
և վերանայման գործընթացներում:  

X  

Հիմնավորել 1, 2 և 3 հարցերի պատասխանները:  

       Մասնաճյուղի դասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող 

հիմնական պահանջները ձևակերպված են նախ և առաջ տվյալ մասնագիտության կրթական 

ծրագրերին համապատասխանող Բակալավրատի կրթական չափորոշիչներում  (տես, օրինակ 

/Հավելված 6 և Հավելված 7/), բխում են ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակի 

պահանջներից` վեցերորդ (բակալավրական) մակարդակի շրջանավարտին բնորոշ 

գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների ծավալով (տես /Հավելված 5/), ինչպես նաև 

դասախոսի պաշտոնի հրահանգի (տես /Հավելված 51/) և ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի տեղակալման կարգի պահանջներից ելնելով (տես /Հավելված 52/): 

       ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական որակները 

պարտադիր համապատասխանում են կրթական ծրագրի առաքելությանը և նպատակներին: 

Այն ապահովվում է համապատասախան չափորոշիչների միջոցով աշխատանքի ընդունման, 

դասավանդման պրոցեսի մշտադիտարկման և շրջանավարտների ատեստացիների և 

մնացորդային գիտելիքների ստուգման ընթացքում: Այդ չափորոշիչները պարբերաբար կարող 

են փոխվել մասնաճյուղի առաքելության և նպատակների փոփոխությանը զուգահեռ, ինչպես 

նաև բուհի գործունեության արդյուանվետությունը բարձրացնելու նպատակով: Ընդ որում 
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վերանայված պահանջները վավերացվում են Գիտխորհրդի նիստով: Օրինակ, նոր 

իրավիճակին համապատասխան ԵՊՀ ԻՄ, հետևելով Մայր բուհին, 2010թ. նորացրեց և 

արդիականացրեց պրոֆեսորադասախոսական կազմի տեղակալման կարգը (տես /Հավելված 

52/): 

       ՄՈՒՀ-ի դասախոսական կազմը համալրելու համար հայտարարվում է մրցույթ, որի 

միջոցով ստուգվում են մրցույթին դիմած դասախոսների մասնագիտական որակների 

համապատասխանությունը տվյալ ժամանակահատվածի կրթական ծրագրերի առաքելությանը 

և նպատակներին, կամ հրավիրվում են աշխատանքի բարձր որակավորում ունեցող 

մասնագետներ:  

       Իսկ աշխատող դասախոսական կազմի մասնագիտական որակները պարբերաբար 

ստուգվում են ամբիոնների վարիչների կողմից և փոխադարձ դասալսումների միջոցով, 

ուսումնամեթոդական բաժնի կողմից առարկայական ծրագրերի կատարողականի, 

դասմատյաններում կատարված լրացումների և ուսանողների դասախոսությունների տետրերի 

ստուգման միջոցով:  

        2010թ. Մասնաճյուղի Որակի կառավարման հանձնաժողովը մշակել և և ֆակուլտետների 

խորհուրդների քննարկմանն է ներկայացրել “ԵՊՀ ԻՄ դասախոսների  որակավորման 

բարձրացման, մասնագիտական վերապատրաստման և ստաժավորման հիմնադրույթները”, 

համաձայն որի և մասնաճյուղի ռազմավարական ծրագրի իրականացվում են դասախոսների 

որակավորման բարձրացման, մասնագիտական վերապատրաստման և ստաժավորման 

գործառույթներ (տես /Հավելված 79/):: 

       Պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքի մշտադիտարկման և նրանց 

ներկայացվող պահանջների վերանայման գործընթացներում ակտիվորեն ներգրավված են նաև 

ուսանողները մասնաճյուղի Գիտխորհրդի, Որակի կառավարման հանձնաժողովի, 

ֆակուլտետների խորհուրդների կազմերում ունեցած իրենց ներկայացուցիչների միջոցով:  

Կարևորվում են նաև անմիջական ուսանողի կողմից կատարվող հիմնավորված գրավոր 

առաջարկները, որոնց համար առանձնացված է Առաջարկությունների արկղ:  

       Առանձնակի դեր է տրվում ամեն կիսամյակ ուսանողների մոտ անցկացվող դասավանդման 

որակի և արդյունավետության վերաբերյալ հարցումներին (տես /Հավելված 52/): Այն 

համարվում է ԵՊՀ ԻՄ ուսանողության` ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին 

մասնակցելու և պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը 
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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: Ուսանողների գրավոր կարծիքները քննարկվում են 

դեկանատի նիստում: Քննարկման արդյունքում մշակվում են համապատասխան 

առաջարկություններ և երաշխավորություններ` ուղղված դասախոսի դասավանդման որակի 

բարելավմանը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 6.2: ՄՈՒՀ-ի յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի դասավանդողների 
մասնագիտական որակներին ներկայացվող պահանջները 

Պահանջվող 
հիմքերը  

1) Յուրաքանչյուր մասնագիտության կրթական ծրագրի 
դասավանդողների մասնագիտական որակներին ներկայացվող 
պահանջները /Հավելված 6/,  /Հավելված 7/, 

2) Պահանջների արդյունավետությունն արտահայտող այլ հիմքեր և 
վերլուծություններ 

3) Պահանջների ապահովման գործընթացի բարելավմանն ուղղված 
միջոցառումները /Հավելված 81/ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ:  ԱՅՈ ՈՉ 
1) Արդյո՞ք պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

կոմպետենցիաները համապատասխանում են 
մասնագիտության կրթական ծրագրերի սահմաններում 
շնորհվող որակավորումներին: 

X 

 

2) Արդյո՞ք պրոֆեսորադասախոսական կազմին 
ներկայացվող որակական պահանջները պարբերաբար 
վերանայվում են: 

X 
 

3) Արդյո՞ք բարելավման ծրագրերը պարբերաբար 
վերանայվում են:  

X  

Հիմնավորել 1, 2 և 3 հարցերի պատասխանները:  

       Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող հիմնական 

պահանջները ձևակերպված են ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված տվյալ 

ծրագրերին համապատասխանող Բակալավրատի կրթական չափորոշիչներում  (օրինակ 

/Հավելված 6 և Հավելված 7/): Քանի որ ներկայումս պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

համալրումը իրականացվում է մրցույթային կարգով կամ հրավերով, մրցույթային 

հանձնաժողովները և տնօրինությունը առանձնակի ուշարություն են դարձնում ընտրվող 

կադրերի մասնագիտոական որակներին: Բակալավրի պատրաստման հիմնական կրթական 
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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, սպորտային 

բարձրագույն կարգ, արվեստի ոլորտի պատվավոր կոչում և այլն) և/կամ համապատասխան 

գործունեության ոլորտում աշխատանքի փորձ: 

 Գիտական աստիճան և կոչում ունեցող դասախոսները կազմում են 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի 52%-ը : Հիմնական հաստիքային դասախոսները 

կազմում են ընդհանուրի 51.5%-ը: 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2009թ. դեկտեմբերին Գիտական խորհրդը հաստատել է 

մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման նոր 

կանոնակարգ /Հավելված 52/, որի մեջ ներառված է դասախոսական կազմի տարակարգերի 

մասին ընդհանուր դրույթներ և պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների 

տեղակալման ընտրությունների և տեղակալման կարգերը: 

Ըստ կանոնակարգի ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում  

. որպես դասախոս աշխատում են համապատասխան մասնագիտություն կամ դրան 

համարժեք որակավորման աստիճան ունեցող անձիք, 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 անձիք, որոնք հանձնել են բոլոր 

մինիմումները և ունեն 10 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ, 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 անձիք, որոնք ՀՀ նկարիչների միության անդամներ են 

կամ ունեն 15 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ և մասնակցել են 

անհատական ցուցահանդեսների, 

. որպես դոցենտ աշխատում են անձիք, որոնք ունեն համապատասխան մասնագիտության 

գծով գիտական աստիճան և բուհում գիտամանկավարժական աշխատանքի առնվազն 4 
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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 անձիք, որոնք որպես կանոն ունեն դոկտորի 
գիտական աստիճան և բուհում գիտամանկավարժական աշխատանքի առնվազն 9 տարվա 

ստաժ, որից ոչ պակաս, քան 5 տարին` դոցենտի տարակարգով: 

       Բացի այդ մասնաճյուղը հետևում է ներքին կիրառության համար մշակած «Դասախոսի 

պաշտոնի հրահանգի» դրույթներին, որտեղ կանոնակարգված են դասախոսների 

պարտականություները, իրավունքները, ինչպես նաև պատասխանատվությունը` ՀՀ 

օրենսդրությանը համապատասխան /Հավելված 51/: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 6.3: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման  
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Դասավանդողների մասնագիտական որակների և աշխատանքի 
գնահատման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը /Հավելված 
15/, /Հավելված 80/, /Հավելված 81/  

2) Դասավանդողների մասնագիտական որակների և աշխատանքի 
գնահատման մեխանիզմներն ու գործիքները /Հավելված 15/, 
/Հավելված 80/, /Հավելված 81/ 

3) Դասավանդողների մասնագիտական որակների և աշխատանքի 
գնահատման գործընթացի արդյունավետությունն արտահայտող այլ 
հիմքեր և վերլուծություններ 

4) Արձագանքների օրինակները (ուսումնառողներ, այլ 
դասվանդողներներ, ղեկավարներ) /Հավելված 70/, /Հավելված 82/, 
/Հավելված 83/, /Հավելված 84/ 

 
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը:     ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
գնահատման քաղաքականությունն ու 
ընթացակարգերը պարբերաբար վերանայվում 
են:  

X 

ըստ անհրաժեշտության 
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2) Արդյո՞ք դասավանդողների մասնագիտական 
զարգացման ծրագրերն անդրադառնում են 
մասնագիտական, մեթոդական և 
բարեփոխումներին վերաբերող խնդիրներին:  

X 
 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Դասախոսական կազմի գնահատման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

պարբերաբար վերանայվում են, քանի որ ՄՈՒՀ-երին ներկայացվող պահանջները 

պարբերաբար փոփոխվում են` կախված ներքին և արտաքին շահեկիցների մոտեցումների 

փոփոխություններից: Ընդ որում, քաղաքականությունը չի ենթարկվել էական 

փոփոխությունների. այն շարունակվում է մնալ ուղղված միևնույն նպատակին. 

մի կողմից ՄՈՒՀ-ի դասախոսական կազմը համալրել այնպիսի մասնագետներով, որոնց 

մասնագիտական որակները համապատասխանում են տվյալ ժամանակահատվածի կրթական 

ծրագրերի առաքելությանը և նպատակներին, մյուս կողմից էլ նրանց ուղղորդել 

ինքնքկրթության և որակավորման բարձրացման:  

Փոփոխվել են պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման ընթացակարգերը: 

մանավորապես, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 2 սեպտեմբերի 2010թ. նիստում 

վերանայվեց Դասվանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողների հարցման 

կանոնակարգը. նորոցվեցին և ավելացվեցին սոցհարցման թերթիկի հարցերը: Դասախոսի 

մասնագիտական դասավանդման որակին են առնչվում մի շարք հարցեր /Հավելված 15/.  

1. Ներկայացնում էր դասընթացի կառուցվածքը, կրթական արդյունքները, դասավանդման, 

ուսումնառության և գնահատման եղանակները 

2. Նյութը մատուցում էր պարզ, հասկանալի և մատչելի 

3. Օժանդակում էր դասընթացի նյութը յուրացնելուն 

4. Ժամանակը լսարանում արդյունավետ էր օ•տա•ործում 

5. Հետևում էր լսարանի արձա•անքին 

6. Ուսանողներին հնարավորություն էր տալիս իրեն դիմել լսարանից դուրս` դասընթացին 

առնչվող հարցերով 

7. Խրախուսում էր ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը 

8. Անկողմնակալ էր և ուսանողներին գնահատում էր սահմանված չափանիշներով 

9. Կարգապահությունը լսարանում պահում էր պատշաճ մակարդակի վրա 

10. Բարյացակամ էր և հարգալից ուսանողների հանդեպ 
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11. Կցանկանայի՞ք մասնակցել տվյալ դասախոսի կողմից դասավանդվող մեկ այլ 

դասընթացի 

12. Դասընթացի ընդհանրացված գնահատականը 

13. Ինչպե՞ս եք գնահատում առարկան յուրացնելու Ձեր ջանքերը  

Վերջին երեք հարցերը նոր են ավելացվել հարցաշարում: 

Փոփոխվել 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 է վերաբերում նաև 

“Մասնաճյուղում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ շրջանավարտների 

հարցման”   հանոնակարգին կից մշակված է հարցշարոմ տեղ են գտել այսպիսի հարցեր, որոնք 

պետք է գնահատել 5 բալանի համակարգում /Հավելված 14/. 

2. Ուսանողների բավարարվածությունը կրթական ծրագրերի բովանդակությունից, ուսուցման 

մեթոդաբանությունից և ուսումնական գործընթացի կազմակերպումից 

2.1. Դասընթացների նպատակը և խնդիրները ուսանողին ներկայացվում են հստակ 

2.2. Դասընթացների մատուցման ձևը կարելի է գնահատել`  

2.3. Դասընթացների օգտակարությունը մասնագիտական գործունեության մեջ կարելի է 

գնահատել` 

2.4. Ուսումնառությունը նպաստում է մասնագիտական կարողությունների ձեռքբերմանը  

2.5. Ուսումնառությունը մասնաճյուղում տալիս է տեսական գիտելիքներ 

2.6. Ուսումնառությունը մասնաճյուղում տալիս է գործնական հմտություններ 

2.7. Ուսումնառությունը ապահովում է հաղորդակցական և կազմակերպչական հմտություններ 

2.8. Ուսումնառությունը մասնաճյուղում ապահովում է օտար լեզուների իմացություն 

2.9. Ինչպե±ս եք գնահատում առաջարկվող կրթական ծրագրերի ուսումնամեթոդական 

ապահովվածությունը 

2.10. Ինչպե±ս եք գնահատում պրակտիկաների օգտակարությունը 

2.11. Մասնագետի պատրաստման ուղվածությունը և մակարդակը համապատասխանում է 

աշխատաշուկայի պահանջներին 
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2.12. Ուսանողների գիտելիքներն օբյեկտիվ են գնահատվում 

2.13. Ինչպե±ս եք գնահատում ավարտական ատեստավորման օբյեկտիվությունը  

Ներկայումս մասնաճյուղում գործող Տարբերակված աշխատավարձ նշանակելու մասին 

կանոնակարգում /Հավելված 80/ միայն ընդհանուր գծերով են հաշվի առնվում դասախոսի 

մասնագիտական որակները: Նոր քննարկվող կանոնակարգում /Հավելված 81/  

աշխատավարձի չափը արդեն ողղակիորեն կախված կլինի ուսանողների տված միավորներից:  

       Մասնաճյուղում մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև ինքնակրթությանը և մասագիտական 

որակավորման բարձրացմանը: Մի կողմից դա խրախուսվում է ֆինանսապես, մյուս կողմից 

դրվում է դրա հստակ պահանջ: Մշակվում է “ԵՊՀ ԻՄ դասախոսների  որակավորման 

բարձրացման, մասնագիտական վերապատրաստման և ստաժավորման հիմնադրույթները” 

/Հավելված 79/, որտեղ հստակեցվում է. 

       Դասախոսների որակավորման բարձրացման, մասնագիտական վերապատրաստման ու 

ստաժավորման գործառույթներն անցկացվում են մասնաճյուղի հիմնական դասախոսների /3 

տարուց ոչ  պակաս ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրով աշխատող` 

բացառությամբ կենսաթոշակային տարիքի դասախոսների/ աշխատանքային գործունեության 

ընթացքում` 5-ամյա պարբերականությամբ: 

Դասախոսների մասնագիտական զարգացման ծրագրերը ներկայումս  անդրադառնում են 

մասնագիտական, մեթոդական և բարեփոխումներին վերաբերվող խնդիրներին: Ի 

տարբերություն նախորդ տարիների  ( տես /Հավելված 85/)  2010-2011թթ ուս. տարվանից սկսած 

դասախոսների տարեկան աշխատանքային պլաններին ներկայացվող պահանջները փոխվել և 

հստակեցվել են այդ երեք ուղղությունները /Հավելված 86/  .  

 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 սկզբին 

վերադաս օղակին հաշվետվության է տալիս նախորդ տարվա աշխատանքների մասին և 
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միաժամանակ ներկայացնում է մասնագիտական, մեթոդական և բարեփոխումներին 

վերաբերվող խնդիրների հետ կապված իր առաջարկները:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 6.4: Պարբերաբար իրականացվող ներքին և արտաքին գնահատումների 
արդյունքում բացահայտված կարիքների համաձայն` դասավանդողների 
մասնագիտական զարգացմանն ուղղված միջոցառումները  

Պահանջվող 
Հիմքերը 

1) Դասավանդողների մասնագիտական զարգացման պլանները` ըստ 
մեթոդական, մասնագիտական և բարեփոխումների 
ուղղվածությունների /Հավելված 85/, /Հավելված 86/ 

2) Դասավանդողների մասնագիտական զարգացման թեմաները  
3) Դասավանդողների մասնագիտական զարգացման ժամանակացույցը 
4) Դասավանդողների մասնագիտական զարգացման գործընթացի 

վերլուծությունը վերջին 3 տարվա համար 
 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը: ԱՅՈ/հաճախականությունը Ոչ 

1) Արդյո՞ք դասավանդողների մասնագիտական 
զարգացման պլանները պարբերաբար 
վերանայվում են:  

X  / 12 ամիս 
 

2) Արդյո՞ք դասավանդողների մասնագիտական 
զարգացման թեմաները պարբերաբար 
վերանայվում են:  

X /  12 ամիս 
 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

       Ըստ “ԵՊՀ ԻՄ դասախոսների  որակավորման բարձրացման, մասնագիտական 

վերապատրաստման և ստաժավորման հիմնադրույթների” /Հավելված 79/ և համաձայն 

մասնաճյուղի ռազմավարական ծրագրի իրականացվում են դասախոսների որակավորման 

բարձրացման, մասնագիտական վերապատրաստման և ստաժավորման գործառույթներ: 

       2010-11 ուսումնական տարվանից սկսած տարվա վերջում մասնաճյուղում կձևավորվեն 

մյուս տարվա որակավորման բարձրացման, մասնագիտական վերապատրաստման և 

ստաժավորման պլանները, ուր կնշվեն վերոհիշյալ գործառույթներում մասնակցող 

դասախոսները, իրականացվող գործառույթներն ու դրանց իրականացման ժամկետները, 

ինչպես նաև համապատասխան գործառույթներից ազատման վերաբերյալ մասնաճյուղի 

ղեկավարության նիստերի կաացրած որոշումները: Դրանք կներառվեն դասախոսներ 

ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանների մեջ սահմանված կարգով և սահմանված 

կարգով կհաստատվեն Ուսումնամեթոդական բաժնի վարիչի և համակարգող փոխտնօրենի 

կողմից: 

Մինչև 2010-11ուս. տարին դասավանդողների մասնագիտական զարգացման պլանները 
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կազմվում էին դասախոսների կողմից ազատ ձևով և հաստատվում ամբիոնների նիստերում 

/Հավելված 85/:  Այժմ պահանջ է դրված  աշխատանքները ներկայացնել համակարգված` ըստ 

մեթոդական, մասնագիտական և բարեփոխումներին ուղղված /Հավելված 86/: 

Դասավանդողների մասնագիտական զարգացման պլանները կազմվում են ըստ ուսումնական 

տարիների, պարբերաբար քննարկվում, վերանայվում և հաստատվում են ամբիոնների 

նիստերում:  

  Դասավանդողների մասնագիտական զարգացման թեմաները, որոնք ընդգրկվում են նրանց 

աշխատանքային պլաններում,  ընտրվում են դասախոսի կողմից` ելնելով մասնագիտական 

նախասիրություններից և ամբիոնի գիտական ուղղվածությունից: Թեմաները քննարկվում են 

ամբիոնի նիստերում և հաստատվում ամբիոնի վարիչի կողմից: 

Քանի որ յուրաքանչյուր դասավանդողի անհատական աշխատանքային պլանը  կազմվում է 

ամեն ուսումնական տարվա սկզբին ըստ մասնագիտական ուղղվածության, ապա 

մասնագիտական զարգացման պլանների և  թեմաների վերնայման պարբերականությունը 

կազմում է մեկ տարի: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 6.5: Մասնագիտության կրթական ծրագրերի ապահովվածությունը 
համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կազմով  

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի ցանկը (նշելով 
որակավորումները, կոչումները և գիտական աստիճանները) 
/Հավելված 76/ 

2) Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի վիճակի 
կայունությունն ապահովող քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

3) Համատեղությամբ դասավանդողների ցանկը /Հավելված 77/, 
/Հավելված 78/ 

4) Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության որակի 
ապահովմանն ուղղված քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  
/Հավելված 51/, /Հավելված 52/, /Հավելված 53/, /Հավելված 15/, 
/Հավելված 80/ 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին: 

1) Որքա՞ն է հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
գործունեության արդյունավետությունը: 

2) Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ո՞ր տոկոսն են կազմում հիմնական 
դասավանդողները:   

% 

---- 

51.5 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

       ԵՊՀ ԻՄ այս պահին չունի հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության 

արդյունավետությունը գնահատելու քաղաքականություն, չափորոշիչներ և ընթացակարգեր: 
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Այդ պատճառով մենք չենք կարող հստակ թվային գնահատական տալ նրանց աշխատանքի 

արդյունավետությունը: Չնայած կարող ենք արձանագրել, որ բոլոր կրթական և առարկայական 

ծրագրերը կատարվում են պլանային ժամկետներում, Պետական քննական հանձնաժողովները 

նշում են մեր շրջանավարտների պատրաստվածության բարձր մակարդակը, հիմնական 

մասնագիտությունների գծով թափուր տեղերի բացակայությունը, մարզի հիմնարկ-

ձեռնարկություններում շրջանավրտների մեծ մասի աշխատանքով ապահովվելը և այլն: Սա 

վկայում է այն մասին, որ մասնաճյուղը տրամադրում է անհրաժեշտ մակարդակի կրթություն: 

Սակայն մասնաճյուղի Որակի կառավարման հանձնաժողովում ձևավորվել է խումբ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը գնահատելու 

ուղղությամբ քաղաքականություն մշակելու համար: Մտածում ենք, որ 2011-12 ուս. տարվա 

համար կազմված Գնահատման առանցքային ցուցանիշների մեջ կկարողանանք ավելացնել 

նաև այդպիսի կետ: 

Մասնաճյուղում աշխատող ընդամենը 134 դասախոսից հիմնական են 69-ը: Մասնաճյուղի 

ադմինիստրացիայից ներքին համատեղությամբ դասավանդում են 13 դասախոս, իսկ Երևանի 

պետական համալսարանից հրավիրված են 28 դասախոս: Մնացած 24-ը հրավիրված են 

հանրապետության այլ բուհերից, գիտական կազմակերպություններից և մարզի 

ձեռնարկություններից: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 6.6: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի խրախուսման ՄՈՒՀ-ի 
քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Պրոֆեսորադասախոսական կազմի խրախուսման 
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  /Հավելված 80/, /Հավելված 
81/ 

2) Երիտասարդ դասավանդողների խրախուսման քաղաքականությունը 
և ընթացակարգերը  /Հավելված 87/ 

3) Երիտասարդ դասավանդողների մենթորության քաղաքականությունը 
և ընթացակարգերը  

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ և 
ներկայացնել հաճախականությունը:  ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
խրախուսման քաղաքականությունը և 
ընթացակարգերը վերանայվում են:   

X 

ըստ անհրաժեշտության 

 

2) Արդյո՞ք երիտասարդ դասավանդողները 
ներգրավված են վերանայման գործընթացում:  

X  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  
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        Մասնաճյուղը մշակել է դասախոսական կազմի, մասնավորապես` երիտասարդ 

դասախոսների խրախուսման քաղաքականություն և ընթացակարգեր: ԵՊՀ ԻՄ-ը ունի 

դասախոսական կազմի գործունեության գնահատման մեխանիզմներ, որոնք նպաստում են 

նրանց որակավորման բարձրացմանը և ըստ այդմ` համաձայն կանոնակարգի, կիրառվում է 

խրախուսման քաղաքականություն /Հավելված 80/, /Հավելված 81/: Համաձայն մասնաճյուղի 

ներքին կարգապահական կանոնների /Հավելված 37/ դասախոսը աշխատանքային 

պարտականությունների օրինակելի կատարման, աշխատանքի արդյունավետության 

բարձրացման, շարունակական անբասիր աշխատանքի և աշխատանքում 

նորամուծությունների և այլ ձեռքբերումների համար կարող է մասնաճյուղի տնօրենի կողմից 

խրախուսվել հետևյալ կարգով` 

 ա/ շնորհակալության հայտարարում 

 բ/ միանվագ դրամական պարգևատրում 

 գ/ պատվոգրի հանձնում 

 դ/ հուշանվերներով պարգևատրում 

 ե/ կարգապահական տույժի հանում 

 զ/ լրացուցիչ վճարի տրամադրում: 

   Մասնաճյուղում երիտասարդ դասախոսների կատարած աշխատանքները նույնպես 

գնահատվում և խրախուսվում են /Հավելված 87/: Խրախուսման քաղաքականությունն իր մեջ 

ներառում է հետևյալ գործընթացներն ու մեխանիզմները` 

 դասախոսական թափուր տեղերի համար մրցութային կարգով հիմնականում 

ընդունվում են երիտասարդ դասախոսներ, որոնց տրվում են լիարժեք 

հնարավորություններ` զբաղվել գիտագործնական և հետազոտական աշխատանքներով, 

 «Մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին» պետական ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսվում է Իջևան քաղաքում կառուցել բնակելի շենքեր, 

 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 



 
 

84 

խրախուսվում է և այդ նպատակով նրանց տրամադրվում են լաբորատորիաներ և այլ 

օժանդակ հնարավորություններ:  

       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 /Հավելված 80/, իսկ նոյեմբերին Որակի կաավարման հանձնաժողովը քննեց նոր 

առաջարկություններ, որոնք թույլ կտան միաժամանակ ավելի բազմակողմանի և ճշգրիտ հաշվի 

առնել դասախոսի որակավորման անընդհատ աճը, արտալսարանային և ուսումնամեթոդական 

աշխատանքները,  մասնակցությունը մասնաճյուղի և նրա ստորաբաժանումների 

գործունեության արդյունավետության բարձրացման գործընթացներն /Հավելված 81/:  

   Երիտասարդ դասախոսները (մինչև 35 տարեկան), որ կազմում են լրիվ կազմի մոտ 20%-ը, 

ներգրավված են դասախոսական կազմի խրախուսման քաղաքականության մշակման, 

հաստատման և վերանայման գործընթացին իրենց գրավոր առաջարկությունների, ինչպես նաև 

ներկայացուցիչների միջոցով, որոնք մասնակցում են ֆակուլտետային և մասնաճյուղի 

Գիտական խորհուրդների, Որակի կառավարման հանձնաժողովի աշխատանքներին:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 6.7: ՄՈՒՀ- ի ռազմավարական նպատակների իրականացման վարչական և 
օժանդակ աշխատակազմը 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Վարչական աշխատակազմի ցանկը` ըստ հաստատության 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների /Հավելված 81/ 

2) Օժանդակ աշխատակազմի գործառույթները  /Հավելված 81/ 
3) Վարչական և օժանդակ աշխատակազմի կայունության ապահովման 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  
4) Վարչական և օժանդակ աշխատակազմի գործունեության որակի 

ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 
5) Աշխատակազմի գործունեության որակն ապահովող մեխանիզմները 

և գործիքները 
Պատասխանել հետևյալ հարցերին: % 

1) Որքա՞ն է վարչական աշխատակազմի գործունեության 
արդյունավետությունը: 

---- 

2) Որքա՞ն է օժանդակ աշխատակազմի գործունեության 
արդյունավետություն: 

---- 
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Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  
       ԵՊՀ ԻՄ այս պահին չունի հիմնական վարչական և օժանդակ աշխատակազմերի 

գործունեության արդյունավետությունը գնահատելու քաղաքականություն, չափորոշիչներ և 

ընթացակարգեր: Այդ պատճառով մենք չենք կարող նրանց աշխատանքի արդյունավետությունը 

թվային գնահատականներ տալ:  

Բայց կարող ենք արձանագրել, որ ՄՈՒՀ-ի վարչական և օժանդակ աշխատակազմերը 

առաջնորդվելով ռազմավարական ծրագրով` իրենց հնարավորությունների սահմաններում 

ամեն ինչ անում են ուսումնառողի համար ստեղծելու հաճելի միջավայր: Ամբողջ տարածքում, 

միջանցքներում, լսարաններում և լաբորատորիաներում, սանհանգույցներում  ապահովվում է 

պատշաճ մաքրություն: 

էլեկտրաէներգիայի, գազի և ջրի համակարգերը աշխատել են անվտանգ և անխափան: 

Վերջին տարիներին ուսումնառության գործընթացի կամ ժամանակացույցի որևէ նկատելի 

խախտում չի արձանագրվել: 

Վարչական անձնակազմի որևէ  աշխատակից անբարեխիղճ աշխատանքի կամ 

աշխատանքային կարգապահության խախտման համար աշխատանքից չի ազատվել: Նույնիսկ 

գրավոր խիստ նկատողություն չի ստացել: Աշխատավարձի վճարման նույնիսկ մեկ օրվա 

խախտում չի եղել: 

ՄՈՒՀ-ը չունի սրճարանային-ճաշարանային համակարգ, որի ստեղծման հարցը 

բարձրացվել է տնօրինության առջև որպես առաջնահերթ խնդիր:  

Ներկա հաստիքացուցակով վարչական և օժանդակ աշխատակազմի թվաքանակով, 

աշխատակազմի գործունեության արդյունավետությունը երաշխավորված է մասնաճյուղի 

ուսումնատնտեսական գործունեության նորմալ ցուցանիշներով: 

 
 

Չափորոշիչների դաս 6.  SWOT վերլուծություն 

Ներքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 
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Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.ՄՈՒՀ-ում գործող կրթական ծրագրերի 
իրականացման համար անհրաժեշտ 
մասնագիտական որակներ ունեցող 
դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի 
առկայությունը:  

2.Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
կոմպետենցիաների բարձր մակարդակի 
առկայությունը: 

3.Դասավանդողների մասնագիտական 
զարգացման պլանների և ժամանակացույցի 
առկայությունը:  

4.Հիմնական դասախոսական կազմի 
տարիքային բաշխման մեջ 
«երիտասարդների» և «միջին» տարիքի 
ներկայացուցիչների մեծամասնությունը: 

1.Պետության կողմից ֆինանսավորվող 
գիտական թեմաների և նրանցում 
դասախոսական կազմի թույլ 
ընդգրկվածությունը: 

2.ՄՈՒՀ-ի դասախոսական կազմում 
համատեղողների մեծաթիվ լինելը:  

3.Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
որակավորումների բարձրացման ոչ 
պարբերականությունը: 

Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.ՄՈՒՀ-ի վարչական և օժանդակ 
աշխատակազմի կայունության ապահովման 
քաղաքականության առկայությունը:  

2.Աշխատակիցների խրախուսման հստակ 
մեխանիզմների առկայությունը:  

3. Դասալսումների և լրացուցիչ 
խորհրդատվության ժամանակ 
դասավանդման ուժեղ և թույլ կողմերի 
բացահայտումը:  

4.Պրոֆեսորադասախոսական 
կազմի`ուսանողների կողմից պարբերաբար 
գնահատման և արդյունքների ամփոփման 
մեխանիզմների առկայությունը:       

5.ԲՈՀ-ի կողմից ճանաչված ՄՈՒՀ-ի 
գիտական հոդվածների ժողովածուի 
առկայությունը:  

1.Երիտասարդ դասավանդողների 
մենթորության քաղաքականության և 
ընթացակարգերի բացակայությունը: 

2.Ուսումնական լաբորատորիաների և 
սարքավորումների 
անհամապատասխանությունը  
ժամանակակից պահանջներին: 
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Արտաքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.ՄՈՒՀ-ի հիմնական դասախոսական կազմի 
և ԵՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
աշխատանքային  համագործակցությունը:  

2.Ուսումնառողներից գանձված խելամիտ 
ուսումնական վարձաչափի հաշվին 
պրոֆեսորադասախոսական կազմին 
տրամադրվող խրախուսման մեխանիզմների 
առկայությունը: 

 

1.ՄՈՒՀ-ի 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 ՄՈՒՀ-ի 
բյուջեի վրա:  

Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1. Դասախոսական կազմի հաճախակի 
հանդիպումները ավագ դպրոցների 
ուսուցչական կոլեկտիվների հետ:  

2.Տարածաշրջանում ՄՈՒՀ-ի 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի բարձր 
հեղինակությունը:       

3.Պետության կողմից երիտասարդ 
դասախոսների խրախուսման 
մեխանիզմների առկայությունը: 

1.Հնարավոր գործատուների և նրանց 
պահանջների թերի ուսումնասիրումն 
ու   արտացոլումը կրթական 
ծրագրերում:                                                  

 2. Կրթական ծրագրերի ներկայացվող 
պահանջների անընդհատ 
փոփոխությունը: 

 

   Մայրաքաղաքից հեռու գտնվելու հանգամանքով պայմանավորված` ՄՈՒՀ-ն ունի տեղացի 

որակյալ և նեղ մասնագիտացված պրոֆեսորադասախոսական կազմի պակաս, որը  լրացվում է 

հիմնականում ԵՊՀ-ից և այլ ՄՈՒՀ-երից հրավիրված բարձրակարգ մասնագետներով: Նրոնց 

համար մասնաճյուղը ձգտում է ստեղծել հարմարավետ պայմաններ` աշխատելու, 

ստեղծագործելու և հանգստի համար: Այն հանգամանքը, որ ՄՈՒՀ-ը ԵՊՀ-ի միակ մասնաճյուղն 

է, մեծաթիվ հարցերում, ինչպես նաև պրոֆեսորադասախոսական կազմի համալրման մեջ, 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 
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գիտական անհրաժեշտ մակարդակի բարձրացմանը: Օժանդակ կազմի բարձր վարպետությունն 

ու աշխատանքին նվիրվածությունը պայմանավորված է նրանց երկարամյա աշխատանքով:  

     Անհրաժեշտ է լրացուցիչ աշխատանքներ տանել ընդլայնելու նյութատեխնիկական բազան, 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձերի բարձրացման, երիտասարդ 

դասախոսների խրախուսման և աշխատողների սոցիալական վիճակի բարելավման 

ուղղությամբ /երիտասարդ դասախոսների համար նախատեսվում է բազմաբնակարան շենքի 

կառուցում` կառավարության կողմից/: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 7: Մասնագիտության կրթական ծրագրեր 

ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը համապատասխանում են 
հաստատության առաքելությանը, կազմում են հաստատության պլանավորման և ռեսուրսների 
բաշխման մաս, համապատասխանում են ազգային պահանջներին, ուսումնառողների և այլ 
շահակիցների պահանջմունքներին և համոզիչ են բովանդակային առումով:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 7.1: Կրթական ծրագրերի արդյունքների համապատասխանությունը շնորհվող 
որակավորումների շրջանակին (ուսումնառության ակնկալվող 
արդյունքներին)   

Պահանջվող 
հիմքերը  

1) Մասնագիտության կրթական ծրագրի նկարագիրը  /Հավելված 6/, 
/Հավելված 7/ 

2) Մասնագիտության կրթական ծրագրի ուսումնառության ակնկալվող 
արդյունքները /Հավելված 6/, /Հավելված 7/ 

3)  Ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան 
դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները /Հավելված 6/, 
/Հավելված 7/ 

4) Մասնագիտության կրթական ծրագրի համար առաջավոր փորձի 
փոխանակման (բենչմարքինգի) քաղաքականությունը և 
ընթացակարգերը   

5) Մասնագիտության կրթական ծրագրի համադրելիությունը 
Որակավորումների ազգային շրջանակի հետ  / Չափորոշիչ 1.1/ 

6) Մասնագիտության կրթական ծրագրի ընդհանուր և 
մասնագիտական կոմպետենցիաների ցանկը /Հավելված 45/ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ և 
ներկայացնել հաճախականությունը: ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք դասավանդման և ուսումնառության 
մեթոդները պարբերաբար թարմացվում են:  

X  

2) Արդյո՞ք դասավանդման նյութերը և 
ռեսուրսները թարմացվում են: 

X  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

   Առաջնորդվելով այն սկզբունքով, որ  կրթությունը  երկրի ապագա հզորության հիմքն է, 

բուհի շրջանավարտները`  այն կառուցողները, կրթօջախը իր առաջնահերթ նպատակը 

համարում է  ̀

 նրանց  հաղորդել հիմնարար գիտելիքներ, 

 տեսական գիտելիքները զուգակցել գործնական կարողությունների  զարգացման հետ, 

 զարգացնել գիտելիքներն ու տեղեկատվությունն ինքնուրույն ձեռք բերելու 

կարողություններ, 

 խթանել ստեղծագործական, քննադատական,  վերլուծական մտածողությունը, 

 ձևավորել կրթադաստիարակչական լիարժեք համակարգ  ̀ հաշվի առնելով 
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ժամանակակից  գիտության  պահանջներն ու նվաճումները: 

     Այս  խնդիրների լուծումը պահանջում է շարունակաբար և հետևողականորեն  

առաջնորդվել ավելի  թարմ ու  արդյունավետ մեթոդներով: Մանկավարժության մեջ 

բազմազան են այդ մեթոդները և ծանոթ են  ու կիրառվում  են նաև մեր կրթօջախի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից: 

       Ուսանողների կրթական և հետազոտական ծրագրերի կարիքներին համապատասխան` 

ուսումնական գործընթացի նյութատեխնիկական  պայմանների բարելավումը 

իրականացնելու համար 

 արդիականացվում են ուսումնագիտական լաբորատորիաները,  

 ստեղծվում են ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող նոր 

լաբորատորիաներ,  

 ստեղծվում են լեզվի ուսուցնան մասնագիտացված լսարան- լաբորատորիաներ, 

 մասնաճյուղի ամբիոնները և համակարգչային  սրահները ապահովվում են 

ինտերնետային կապով,  ցուցադրման թվային սարքերով և այլ անհրաժեշտ 

պարագաներով, 

 ստեղծվում է մասնաճյուղի միասնական կենտրոնական տեղեկատվական 

համակարգ, 

 գրադարանը շարունակաբար հարստանում է մասնագիտական գրականությամբ,  նոր 

համակարգիչներով,  գործում է ինտերնետային կապ: 

Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով ՄՈՒՀ-ը 
կատարել է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի առաջավոր փորձի փոխանակում 
(բենչմարքինգ):   

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը  մասնագիտական ծրագրերի բենչմարքինգ է կատարում 

մի շարք բուհերի հետ: Հիմնական բուհը մայր բուհն է` ԵՊՀ: Այն բոլոր 

մասնագիտությունները, որոնք ունեն  մասնաճյուղը և  որոնք կան  նաև ԵՊՀ-ում, 

մասնաճյուղը  փորձի փոխանակումը կատարել է ԵՊՀ- ի  մասնագիտական կրթական 

ծրագրերի հետ: Դրանք են` <<Պատմություն>>, <<Հայոց լեզու և գրականություն>>, 

<<Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն>>, <<Անգլերեն լեզու և գրականություն>>, 

<<Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա>>, << Տնտեսագիտության տեսություն>>, << 

Սերվիս>>: 

Իսկ <<Բնապահպանություն և բնօգտագործում>> մասնագիտության համար 
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բենչմարքինգ է արվել ՌԴ Ուրալի պետական համալսարանի, Գավառի պետական 

համալսարանի և Գյուղ Ակադեմիայի մասնագիտական կրթական ծրագրերի հետ: 

<<Կիրառական արվեստ>> մասնագիտությանհամար մասնագիտական կրթական 

ծրագրերի փորձի փոխանակում է կատարվել Գեղարվեստի ակադեմիայի մասնագիտական 

կրթական ծրագերի հետ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 7.2: Մասնագիտության կրթական ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող 
արդյունքների համապատասխանությունը ուսումնառների և այլ 
շահակիցների պահանջմունքներին   

Պահանջվող 
հիմքերը  

1) Շահակիցների պահանջները հաշվի առնող ուսումնառության 
ակնկալվող արդյունքների վերանայման հաստատված 
քաղաքականությունը (առկայության դեպքում)  

2) Արտաքին և ներքին շահակիցների պահանջմունքների 
ուսումնասիրության մեթոդները /Հավելված 14/, /Հավելված 15/, 
/Հավելված 16/, /Հավելված 17/ 

3) Գործընթացի արդյունավետությունը արտահայտող այլ հիմքեր և 
վերլուծություններ   

4) Գործընթացի բարելավմանն ուղղված միջոցառումները  /Հավելված 
45/ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     ԱՅՈ/հաճախականությունը Ոչ 

1) Արդյո՞ք  գործընթացի քաղաքականությունն 
ու մեխանիզմները պարբերաբար 
վերանայվում են:  

X / 12 ամիս 
 

2) Արդյո՞ք վերանայման մեխանիզմներն ու 
գործիքները թարմացվում են:  

X / 12 ամիս  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

       ՄՈՒՀ-ում գիտական և ուսումնակրթական աշխատանքները պետք է անբաժան լինեն 

հասարակության կարիքներից, քանի որ կոչված են բավարարելու  հասարակության 

մշտապես փոփոխվող կարիքները: Կրթության որակի բարձրացումն ու բարելավումը 

ընդունելով որպես իր առաքելության ելակետ` կրթօջախը ստեղծում է պաշտոնական 

մեխանիզմներ` կրթական ծրագրերի բարեփոխումների և պարբերական վերանայման 

համար: 

        Ծրագրեր կազմելու ժամանակ  ՄՈՒՀ-ը 

ա/ կարևորում է ուսանողների և այլ շահակիցների  վստահությունը բարձրագույն կրթության 

նկատմամբ և երաշխավորում, որ կրթական ծրագրերը մշակված են պատշաճ մակարդակով, 

ենթարկվում են մոնիթորիգի  և  պարբերաբար վերանայվում են,  

բ/ հանրությանը  հավաստում է, որ կրթական ծրագրերը համապատասխանում են  
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տնտեսական զարգացումներին և արդիական են, 

գ/ ապահովում է մասնագիտությունների որակը, որի էական տարրերն են ուսումնական 

ծրագրերի պլանն ու բովանդակությունը, կրթության ակադեմիական և մասնագիտական  

տեսակը, ուսուցման ռեսուրսների առկայությունը, ներքին  և արտաքին փորձագետների 

պարբերական վերանայումը,  կանոնավոր հետադարձ կապի ապահովումը գործատուների,  

աշխատաշուկայի ներկայացուցիչների և այլ առնչվող կազմակերպությունների հետ: 

      Արտաքին և ներքին շահակիցների կարիքների  ուսումնասիրության մի շարք մեթոդներ 

կան, որոնց հիման վրա վերանայվում և բարելավվում  են ՄՈՒՀ-ի գիտակրթական 

գործընթացները: 

 Դրանցից մեկը բարձրագույն կրթությունից ներքին շահակիցների /ուսանողներ,  

դասախոսներ/ բավարարվածության հարցաթերթիկներով  և դասընթացների որակի 

գնահատման ձևաթերթերով անցկացված հարցումների  արդյունքների վերլուծությունն է: 

Դրանց  ուսումնասիրությունը  հստակ գաղափար է տալիս ուսանողների կարիքների 

մասին` կապված տեսական գիտելիքների ու գործնական հմտությունների հետ, 

մասնագիտական պատրաստվածության և աշխատաշուկայի պահանջների 

համապատասխանության մասին և այլն: 

       Մեթոդներից մյուսը կարիերայի կենտրոնի  տվյալների ուսումնասիրությունն է: 

       Ներքին շահակիցների կարիքները երևան հանելու մեթոդներ են ուսանողների հետ 

անցկացվող խորհրդատվական  պարապմունքները  և կուրսղեկական աշխատանքները: 

Արտաքին  շահակիցների կարիքները բացահայտվում են    գործատուների կողմից 

հաստատության շրջանավարտներից  բավարարվածության վերաբերյալ պարբերաբար 

լրացվող հարցաթերթիկներից, որոնք ներառում են  հարցադրումներ  մասնաճյուղի դիպլոմի 

հեղինակության, շրջանավարտների  մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակի, 

քաղաքացիական իրազեկության, համակարգչային ծրագրերի և օտար լեզուների  

իմացության  մասին և այլն: Նրանց կարիքներին  ծանոթանալու և  դրանք բավարարելու  

միջոց են նաև պրակտիկաները, որոնց արդյունքի մասին գործատուներից տեղեկացվում են 

գրավոր և բանավոր հաղորդակցման միջոցով: 

       Ցանկացած կրթօջախի առաքելության գերխնդիրը մասնագիտական կրթական 

ծրագրերի կատարելությունն է,  որովհետև նրա արդյունավետ իրականացումով է 

պայմանավորված ուսումնառության  ակնկալվող արդյունքը, այն,  թե որքանով է այն 
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բավարարում  ուսանողների և այլ շահակիցների պահանջները, որքանով է այն  որակյալ և 

ժամանակակից:  Այս գործընթացում  ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղը վարում է մի քաղաքա-

կանություն, որը համահունչ է պետական կրթական քաղաքականությանը, մայր բուհի 

կրթական քաղաքականությանը, բայց և ներառում է տարրեր, որոնք բխում են մարզի 

տնտեսական ու մշակութային կյանքի առանձնահատկություններից,  իր ուսանողության ու 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի և արտաքին բոլոր շահառուների  շահերից: 

Մասնագիտական  կրթական ծրագրերի` ուսանողների և  արտաքին ու ներքին  շահա-

կիցների կարիքների բավարարման քաղաքականությունն ու մեխանիզմները պարբերաբար 

վերանայվում են, ճշգրտվում ու թարմացվում: Թե որքանով են մասնագիտական ծրագրերը 

բավարարում նրանց, պարզում են այն մեխանիզմները, որոնք կիրառվում են ՄՈՒՀ-ում: 

Նախ` ծրագրերի մշակման, քննարկման և հաստատման գործընթացում /գիտական 

խորհրդում, ֆակուլտետի խորհրդում/ ներգրավված ուսանողներն ու այլ շահառուները 

ներկայացնում են իրենց կարիքները, տարեկան երկու անգամ  անցկացվող ուսանողական 

հարցումները, գործատուներից մեր շրջանավարտների մասին ստացած կարծիքները,  հենց 

իրենց` շրջանավարտների անաչառ ինքնագնահատումները, ծրագրի կատարողականի և 

տեսականին զուգահեռ նաև գործնական կարողությունների մակարդակի վերլուծութ-

յունները ծրագրերը վերանայելու և թարմացնելու գործողությունների են մղում: Ուսա-

նողներին կամընտրական դասընթացներից ընտրություն կատարելու մեծ հնարավորություն 

ընձեռնելը, համակարգչային ուսուցման  գործընթացը բարձր հիմքերի վրա դնելը, հա-

մացանցային կապից օգտվելու հմտությունները զարգացնելու համար բոլոր հնարավոր պայ-

մաններն ստեղծելը /ինտերնետային անսահմանափակ կապով համակարգչային լսա-

րանները և գրադարանի ընթերցասրահը/, օտար լեզուների դասավանդման մակարդակը 

բարձրացնելու միտումը, գրադարանը մասնագիտական անհրաժեշտ գրականությամբ 

հարստացնելը, մասնագիտական առարկաներից  պրակտիկային լավագույնս նախա-

պատրաստելը և ուսանողների ու այլ շահակիցերի կարիքները բավարարելու նպատակով 

ձեռնարկված այլ ընթացակարգերը   դրա վառ օրինակներն են: 

       2011-12 ուս. տարվանից մասնաճյուղում կներդրվի ԵՊՀ –ում քննարկվող Կրթական 

ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշների /Հավելված 45/ հիման վրա ծրագրերի 

կազմման եղանակը: Այն համահունչ է կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված 

Եվրոպական Tuning նախագծի սկզբունքներին: Ծրագրերի մշակման այդպիսի գործընթացի 
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օգնությամբ կարելի է ստեղծել այնպիսի ծրագրեր, որոնք էապես կդյուրացնեն ծրագրի 

ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների փոխանցումը ուսանողներին և կնպաստեն 

մշակվող ծրագրի հետագա հաստատման, մոնիթորինգի և վերանայման գործընթացների 

հաջող իրականացմանը: 

Նկարագրել վերջին 5 տարիների ընթացքում մասնագիտության կրթական ծրագրի 
վերանայման շրջանակներում կատարված ուսումնասիրությունների հիմնական 
արդյունքները և դրանց հիման վրա իրականացրած բարելավումները:   

 Ելնելով ՀՀ-ում բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտում Բոլոնիայի գործ-

ընթացի սկզբունքների իրագործմանը համընթաց գործելու պահանջներից, միջազգային 

չափանիշներին համապատասխան մասնագիտական պատրաստվածություն 

իրականացնելու և ՀՀ Կառավարության բարձրագույն մասնագիտական կրթության 

մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու մասին որոշումից` անհրաժեշտություն 

առաջացավ մասնաճյուղի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի փոփոխման: 

Հիմնական փոփոխությունները կատարվեցին ներքոհիշյալ մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերում. 

 
  Մասնագիտության հին անվանումը                           Մասնագիտության նոր անվանումը   

1. Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և ֆիզիկա          Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա 

2.  Անտառային և անտառապուրակային                 Բնապահպանություն և բնօգտագործում                                                                        

տնտեսություն 

3.  Սոցիալ-մշակութային ծառայություն և                      Սերվիս                                                              

զբոսաշրջություն 

4.  Պատմություն(իրավունքի հիմունքներ)                      Պատմություն                                                

5.  Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ և                   Կիրառական արվեստ 

ժողովրդական արհեստներ                                                                                                                              

 
  Կրթական ծրագրերի վերանայման շրջանակներում կատարված ուսումնա-

սիրությունների հիմնական արդյունքներից էր մասնագիտությունների ճշգրտման 

անհրաժեշտությունը, դրանից բխող կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային 

վերափոխումը` դրանք համահունչ դարձնելով արդի ծրագրային և միջազգային 

չափանիշներին ու աշխատաշուկայի պահանջներին: 
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 Վերակառուցվել, արդիականացվել և ունիֆիկացվել է կրթական ծրագրերի ընդհանուր 

կրթության կառուցամասը: Բակալավրի կրթական աստիճանում վերջնական անցում է 

կատարվել (2009թ. հեռակա ուսուցման ասպարեզում) մոդուլացված, կրեդիտային հենքով 

ուսումնական ծրագրերին, որոնցում մեծացվել է ընտրովի դասընթացների /կրթական 

մոդուլների հաշվեկշիռը: Բարձրացվել է ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ծավալը` 

նրանց լսարանային և ինքնուրույն աշխատածավալների միջև ստեղծելով օպտիմալ 

հարաբերակցություն: 

 Հիմք ընդունելով որակավորումների համալսարանական հենքը և կիրառվող միջազգային 

փորձը, ներդրվել է որակավորումների համար ելքային կրթական արդյունքների վրա 

հիմնված նոր կրթական չափորոշիչներ:       

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 7.3: Մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշտադիտակումը և դրանց 
արդյունավետության գնահատումը 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և 
վերանայման ընթացակարգը (կցել կամ հղում կատարել 
համապատասխան փաստաթղթին) /Հավելված 45/, /Հավելված 90/ 

2) Գործընթացի անաչառությունը երաշխավորող մշտադիտարկման 
մեխանիզմները (հղում կատարել կամ կցել կանոնակարգը) 
/Հավելված 45/, /Հավելված 90/ 

3) Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պարբերաբար 
գնահատման քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և 
մեխանիզմները (կցել կամ հղում կատարել համապատասխան 
կանոնակարգին) /Հավելված 45/, /Հավելված 90/ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք մշտադիտարկման և վերանայման 
գործընթացները  պարբերաբար կրկնվող են:  

X  

2) Արդյո՞ք գործիքներն ու մեխանիզմները 
կատարելագործվում են:   

X  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

       Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և վերանայման 

գործընթացի նպատակն է գնահատել ծրագրերի գործող գիտելիքների, կարողությունների և 

հմտությունների այն մակարդակի ու չափի ձևակերպումները, որոնք տվյալ ծրագրի 

շրջանակներում պահանջվում են ուսանողից` հայցվող որակավորման շնորհման համար, 

ինչպես նաև մատուցման փաստական որակը` իրականացման լրիվ ցիկլի արդյունքներով, և 

որոշում ընդունել ծրագրի շարունակման նպատակահարմարության կամ 

փոփոխությունների վերաբերյալ: 
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 Կրթական ծրագրերի պարբերաբար վերանայումը կախված է ծրագրի նորմատիվային 

տևողությունից և իրականացվում է մոնիթորինգի միջոցով: 

        ԵՊՀ ԻՄ մշակված հայեցակարգի հիման այն պետք է իրականացվի տարեկան 

պարբերականությամբ, ընդգրկի բուհի բոլոր կրթական ծրագրերը և դրանց դասընթացները և 

ավարտվի որակի մոնիթորինգի հաշվետվությունների կազմումով` մասնաճյուղի 

մակարդակում: Որակի մոնիթորինգի հաշվետվությունները պետք է պարունակեն կոնկրետ 

գործողությունների պլաններ ծրագրերի առանձին տարրերի բարելավման ուղղությամբ` 

ուսումնական պլանների փոփոխությունների, ուսանողական համակազմի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունների, ուսանողների կողմից բարձրացված խնդիրների` կապված 

ուսումնական պլանների և առանձին դասընթացների հետ: 

      Մասնագիտությունների կրթական ամբողջական ծրագրերի մշտադիտարկման և 

վերանայման գործընթացները իրենց ընթացակարգով և խնդիրներով շատ մոտ է ծրագրերի 

սկզբնական հաստատման գործընթացին: 

Վերանայման գործընթացները կիրականացվեն հետևյալ ձևերով` 

 արտաքաին փորձաքննություն` համապատասխան եզրակացության ներկայացմամբ,  

 ծրագրի արդյունքների գնահատում` մասնաճյուղի ինքնավերլուծության 

շրջանակներում, 

 ծրագրի մատուցման որակի և ելքային արդյունքների գնահատում ուսանողների և 

դասախոսական կազմի կողմից, 

 ծրագրի որակի և տնտեսական համապատասխանության գնահատում  

շրջանավարտների և գործատուների կողմից, 

 ծրագրային թիմի հաշվետվությունը` ծրագրի արդյունքների և անհրաժեշտ 

փոփոխությունների վերաբերյալ: 

       Ծրագրերի վերանայման հաշվետվությունը համապատասխան եզրակացությամբ 

քննարկվում է ֆակուլտետի խորհրդի կողմից, որն էլ առաջարկություն է ներկայացնում 

Գիտական խորհրդին ծրագրի շարունակման, դադարեցման կամ փոփոխությունների 

վերաբերյալ:  

      Նշված պրոցեդուրայի պարբերականությունը 4 տարի է: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 7.4 Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի շրջանակներում  
ուսումնառողների գնահատումը ուսումնառության ակնկալվող 
արդյունքներին համապատասխան` ապահովելով ակադեմիական 
ազնվությունը   



 
 

97 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Ուսումնառողների գնահատման քաղաքականությունն ու 
ընթացակարգերը /Հավելված 48/   

2) Ուսումնառության արդյունքներին համապատասխան 
սահմանված գնահատման չափորոշիչները /Հավելված 9/ 

3) Գնահատման մոտեցումների առաջավոր փորձի փոխանակումը 
(առկայության դեպքում)  

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք ուսումնառողների գնահատման 
գործընթացի կազմակերպումը 
երաշխավորում է գնահատման 
ակադեմիական ազնվությունը: 

X 
 

2) Արդյո՞ք ուսումնառողների գնահատման 
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 
պարբերաբար վերանայվում են:  

X/ 12 ամիս 
 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

       ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղը ամեն ինչ անում է նպաստելու ակադեմիական 

ազնվությանը` ապահովելու ուսանողների` ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին 

համապատասխան գնահատում: 

       Նախ և առաջ, պետք է նշել, որ ուսումնառողների գնահատման քաղաքականությունն ու 

ընթացակարգերը , ինչպես նաև ուսումնառության արդյունքներին համապատասխան 

սահմանված գնահատման չափորոշիչները կուրսղեկների կողմից ներկայացվում են 

ուսանողներին մասնաճյուղ ընդունվելու հենց առաջին օրը: Դրանք թափանցիկ են և 

տեղադրված են ամեն տարի հրատարակվող Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության 

ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագրքում: 

      Մասնաճյուղը երաշխավորում է, որ ուսանողների գնահատման գործընթացում 

ընդգրկված յուրաքանչյուր ոք բավարար չափով կոմպետենտ է իրեն վերապահված 

խնդիրները և պարտականությունները հաջողությամբ իրականացնելու գործում: 

Գնահատման գործընթացում ապահովվում է գնահատման սահմանված չափանիշների և 

ընթացակարգերի ճշգրիտ իրականացումը, գնահատման արժանահավատությունը և 

օբյեկտիվությունը, գնահատման արդյունքների համապատասխանությունը բուհի 

սահմանած գնահատման պահանջներին, ստուգման և գնահատման ժամանակամիջոցների 

արդյունավետ օգտագործումը, ձեռք բերված գիտելիքների և դրանց գնահատման 

արդյունքների համապատասխանությունը կրթական նախանշված ելքային արդյունքներին: 

       Հհնարավոր դժգոհություններից և բողոքներից առավելագույնս խուսափելու,   
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ուսումնառողի գնահատման գործընթացի անաչառությունն ապահովելու նպատակով 

մասնաճյուղը կիրառում է ուսումնառողների գնահատման այնպիսի ընթացակարգեր, որոնք 

թույլ են տալիս գնահատելիս հաշվի առնել մեկից ավելի քննողների կարծիքը: Գնահատման 

գործընթացում, բացի դասավանդող դասախոսից, այլ քննողների ներգրավումը 

նպատակաուղղված է գնահատման գործընթացի օբյեկտիվության և թափանցիկության 

ապահովմանը և նպաստում է հնարավոր վիճահարույց իրավիճակներից խուսափելուն: 

       ՈՒսանողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները նույնպես իրավասու են 

մասնակցելու քննության պրոցեսին ցանկացած պահից սկսած և իրենց կարծիքները 

ներկայացնեն քննող դասախոսին կան տնօրինությանը:   

    Ուսումնառողների կողմից պարբերաբար անցկացվող դասավանդման որակի և 

արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումները թույլ են տալիս 

պարբերաբար վերանայելու գնահատման քաղաքականությունը: Օրինակ`առանց 

եզրափակիչ գնահատումով դասընթացները նախկինում իրականացվում էին չորս ընթացիկ 

ստուգումներով: Ուսումնառողների կողմից անցկացված հարցումների արդյունքների 

քննարկումը հանգեցրեց նրան, որ անհրաժեշտ է ստուգումներն իրականացնել երկու 

ընթացիկով: 

 Մասնաճյուղը մշակում և ներդնում է ընթացակարգեր, որոնք սահմանում են 

գնահատման գործընթացի պարբերաբար վերանայումը, որը նպատակ ունի կազմակերպելու 

ստուգումների, ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների գնահատման արդյունքների 

պատշաճ և համակարգված փաստաթղթավորումը, ներառյալ` էլեկտրոնային արխիվի 

ստեղծումը: 

       Ակադեմիական ազնվության և թափանցիկության ապահովմանն էապես նպաստում է 

նաև մասնաճյուղում ներդրված քննությունների արդյունքների գրանցման և մշակման 

էլեկտրոնային համակարգը: Սահմանված է նաև հատուկ կարգ, ամաձայն որի բոլոր 

ընթացիկ և ամփոփիչ քննությունների արդյունքները 3 օրյա ժամկետում փակցվում են ի տես 

ուսանողների: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 7.5: Մասնագիտության կրթական ծրագրերի բովանդակային 
հուսալիությունը, նմանատիպ այլ կրթական ծրագրերին 
համահունչությունը և  ուսումնառողների ու դասավանդողների 
շարժունության ապահովումը 
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Պահանջվող 
հիմքերը  

1) Մասնագիտության կրթական ծրագրի տարանջատումը 
տեսական, գործնական բաղադրիչների /Հավելված 6/ , /Հավելված 
7/ ,  /Հավելված 91/ , /Հավելված 92/     

2) Ուսումնառողի և շրջանավարտի կրթությունը շարունակելու և 
կարիերայի զարգացման հնարավորությունները արտացոլող 
համապատասխան փաստաթուղթը (առկայության դեպքում)   
/Հավելված 6/, /Հավելված 7/     

3) Շարժունության հնարավորությունները պարզաբանող այլ հիմքեր  
/Հավելված 9/   

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ: Այո ՈՉ 
1) Արդյո՞ք ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում ուսումը 

շարունակել այլ ծրագրերով տվյալ ուսումնական 
հաստատությունում կամ դրանից դուրս ազգային և միջազգային 
մակարդակներում: 

X 
 

2) Արդյո՞ք կա հաստատության ներսում կամ տեղական ու 
միջազգային այլ հաստատությունների տվյալ կամ այլ 
մասնագիտության կրթական ծրագրերի հետ համարժեքություն 
ստեղծելու գործընթաց: 

X 

 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

 ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբողջությամբ 

համատեղելի է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի հետ, որը 

նախատեսում է և հնարավորություն ընձեռնում կնքել ազգային բուհերի միջև կրթական 

համաձայնագրեր` մասնագիտական կրթական ծրագրերի հետ համարժեքություն ստեղծելու 

նպատակով:  

       Մասնագիտական կրթական ծրագիրը ուսումնառողին հնարավորություն է տալիս 

ուսումը շարունակել այլ ծրագրերով բուհի ներսում և ազգային այլ բուհերում: 

      Նախատեսվում է մշակել համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ` 

նպատակ ունենալով ապահովել կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների 

ծրագրից ծրագիր և բուհից բուհ փոխանցման ու դրանց փոխադարձ ճանաչման, ոչ լրիվ 

ուսումնական բեռնվածությամբ ուսումնառության և դրա հետ կապված երկարացված 

տևողությամբ կրթական ծրագրերի իրականացման, կիսամյակային ուսման վարձերի` ըստ 

կրեդիտների թվի, վճարման հնարավորությունը: 

Ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց հետ 

մասնագիտությունների կրթական ծագրերը ունեն ուսանողների փոխանակումն ու 

շարժունությունը ապահովելու համաձայնագրեր:  

       ՈՒսանողների փոխանակումն ու շարժունությունը ապահովելու անմիջական 
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համաձայնագրեր այլ ուսումնական հաստատությունների հետ մասնաճյուղը չունի: 

Հանրապետության տարածքում շարժունությունը կարգավորվում է Կրթության մասին 

օրենքով, բուհերի կանոնադրություններով, ՀՀ այլ օրենքներով և օրենսդրական ակտերով :  

       Ինչ վերաբերում է արտերկրի հաստատություններին, ապա այստեղ մասամբ 

օգտագործվում են ԵՊՀ հնարավորությունները: ՄՈՒՀ-ը  Երևանի պետական համալսարանի 

միակ մասնաճյուղն է,  համալսարանը այսօր պայմանագրեր և համաձայնագրեր ունի 

աշխարհի շուրջ 40 երկրների 148 համալսարանների և հաստատությունների հետ 

/Ռուսաստան, Իտալիա, Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Լեհաստան, Գերմանիա, և այլն/: ԵՊՀ-ի 

մասնագետները, ասպիրանտները և ուսումնառողները, ըստ կնքված պայմանագրերի, 

գործուղվում են ամենատարբեր երկրներ: Միայն վերջին երկու տարում իրականացվել են 

նման մոտ 300 գործուղումներ: 
       Առաջնորդվելով մայր ՄՈՒՀ-ի ուսումնառության նույն ծրագրերով, Իջևանի 

մասնաճյուղը կարող է ընդգրկվել ԵՊՀ-ի հիշատակված ծրագրերով և պայմանագրերով 

իրականացվող ուսումնական գործընթացների մեջ, սակայն պետք է նշել, որ դա առայժմ 

տեղի չի ունենում: Մասնաճյուղը նախատեսում է ակտիվացնել գործունեությունը նաև այս 

ուղղությամբ: 
 

Չափորոշիչների դաս 7.  SWOT վերլուծություն 

Ներքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.ՄՈՒՀ-ի մասնագիտությունների կրթական 
ծրագրերի համապատասխանությունը 
հաստատության առաքելությանը:   

2.Դասավանդման մեթոդների, նյութերի 
պարբերաբար թարմացումը:  

3.Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
նվիրվածությունը և բարձր 
կարգապահությունը:  

4.Կրթական ծրագրերի ելքային 
արդյունքների բավարար մակարդակը 
կրթական հաջորդ աստիճանի ուսուցման 
համար: 

1.Մասնագիտական կրթական ծրագրերի 
թույլ համադրելիութունը 
որակավորումները ազգային շրջանակի 
հետ: 

2. Կրթական ծրագրերի բենչմարքինգի ոչ 
բավարար մակարդակը: 

3. Այլ ՄՈՒՀ-երի հետ ուսանողների 
փոխանակման հանաձայնագրերի 
բացակայությունը: 
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Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.Ուսանողների գիտելիքների գնահատման 
հստակ քաղաքականությունը և 
մեխանիզմների առկայությունը:     

2. Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և 
բարելավելու գործընթացում 
հրապարակայնության ապահովումը:  

1.Շահակիցների պահանջները հաշվի 
առնող ուսումնառության ակնկալվող 
արդյունքների վերանայման 
հաստատված քաղաքականության 
բացակայությունը:   

2.Աշխատաշուկայում աշխատատեղերի 
պահանջարկի փոփոխություններով 
պայմանավորված` կրթական ծրագրերի 
վերանայման թույլ արձագանքը:    

3.Մասնագիտական կրթական ծրագրերի 
մոնիթորինգի և արդյունավետության 
գնահատման ուղղությամբ արտաքին 
հնարավոր ռիսկերի կանխատեսման 
մեխանիզմների բացակայությունը: 

 

Արտաքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.Արտաքին և ներքին շահակիցների  
կրթական պահանջմունքների 
ուսումնասիրման մեխանիզմների 
առկայությունը:                

 

1.ՄՈՒՀ-ի և արտասահմանյան 
նմանատիպ հաստատությունների 
դասավանդողների միջև փոխադարձ 
համագործակցության 
բացակայությունը:      

2.Կրթական ծրագրերի իրականացման, 
կայունացման և զարգացման համար 
պետական թույլ ֆինանսական 
աջակցություն: 

Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.ԵՊՀ-ի համապատասխան կրթական 
ծրագրերի առկայությունը: 

 

1.Կրթական ծրագրերի 
արդիականացման գործընթացում 
հնարավոր գործատուների 
պահանջների թերի ուսումնասիրումը 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
կողմից:  

2. Կրթական ծրագրերին ներկայացվող 
պահանջների անընդհատ 
փոփոխությունը: 
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     Մասնագիտական կրթական ծրագրերի /ՄԿԾ/ իրականացումը  ՄՈՒՀ-ի կարևորագույն 

խնդիրներից է, որի արդյունավետության բարձրացման համար տարվում են համապատասխան 

աշխատանքներ: Վերջին տարիներին, կրթական ծրագրերին ներկայացվող պահանջներին 

զուգընթաց, փոխվում են արտաքին և ներքին շահակիցների պահանջները` կախված Բոլոնիայի 

հռչակագրից և ներքին աշխատաշուկայում նոր մասնագետների պահանջարկից: 

Մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման և որակի վերահսկման համար ՄՈՒՀ-

ում գործում են համապատասխան ենթակառուցվածքներ/մեթոդական խորհուրդներ, 

մասնագիտական ամբիոններ և այլն/, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի հստակ սահմանված 

գործառույթներ: Յուրաքանչյուր կիսամյակում, երկու անգամ իրականացվում է ներքին աուդիտ` 

պարզելու ՄԿԾ-ի կատարողականի  դինամիկան: Այս առումով ՄՈՒՀ-ը թույլ կողմ է համարում 

առաջավոր փորձի փոխանակման բացակայությունը:  

       Բացի այդ անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցներ ֆակուլտետային խորհուրդների և 

մասնաճյուղի մեթոդական խորհրդի աշխատանքները ողղելու մասնագիտական կրթական 

ծրագրերին վերաբերող հետևյալ հարցերի քննարկմանը` 

 կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված նոր կրթական ծրագրերի կառուցում և 

իրականացում` Tuning նախագծի մեթոդոլոգիայի հիման վրա, 

 ուսուցման համապատասխան ռեսուրսների ապահովում, 

 որակավորումների ազգային շրջանակին համապատասխան կրթական ծրագրերի և 

շնորհվող որակավորումների համադրելիության ապահովում, 

 ծրագրի իրականացման ընթացքի և ուսանողների առաջադիմության մոնիթորինգի 

ապահովում, 

 կանոնավոր հետադարձ կապի ապահովում գործատուների և աշխատաշուկայի այլ 

ներկայացուցիչների հետ, 

 որակի ապահովման գործընթացում ուսանողների մասնակցության ապահովում, 

 նմանատիպ կրթական ծրագրերի առաջավոր փորձի ուսումնասիրություն և 

ընդօրինակում` ազգային և միջազգային էտալոնային կողմնորոշիչների պահանջներին 

համապատասխան, 

 արտաքին շահառուների կարծիքի ուսումնասիրման նոր մեխանիզմների և գործիքների 

մշակում, 

 կրթական ծրագրերի կանոնավոր մոնիթորինգի և պարբերաբար վերանայման 

գործընթացի ապահովում` ներառելով արտաքին փորձագետների:  
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 8: Հետազոտություն և զարգացում 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ը նպաստում է հետազոտական նպատակների, նախագծերի իրականացմանը 
և ապահովում ակնկալվող արդյունքները: Առկա են հետազոտական աշխատանքների 
արդյունքների վավերացման մեխանիզմներ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 8.1: Հետազոտական ոլորտում ՄՈՒՀ-ի ռազմավարությունը 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Հետազոտությունների ռազմավարությունը և ուղղությունները  
/Հավելված 1/   

2) Միջնաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերը /Հավելված 39/,  
/Հավելված 40/   

3) Հետազոտությունների մեթոդաբանությունն ու 
հրապարակումներին ներկայացվող պահանջները /Հավելված 93/   

4) Հաստատության ռազմավարության և հետազոտությունների  
ուղղությունների միջև կապն արտացոլող փաստաթուղթ (կցել 
կամ հղում կատարել) /Հավելված 2/   

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք հետազոտությունների 
մեթոդաբանությունը թարմացվում է:   

X  

2) Արդյո՞ք հրապարակումներին ներկայացվող 
պահանջները թարմացվում են:  

X  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

       Մասնաճյուղի գիտական խորհրդի և տնօրինության կողմից, կրթօջախի զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում, պահանջվել է ֆակուլտետների խորհուրդներից, 

մեթոդ խորհուրդներից և մասնագիտական ամբիոններից առավելագույնի հասցնել գիտական 

ներուժի` պրոֆեսորադասախոսական կազմի և լավագույն ուսանողների կողմից 

հետազոտական աշխատանքների կատարման և նրանց հիման վրա հրապարակումների 
պատրաստման աշխատանքները:  

      Այդ հարցում կարևորվել են ինչպես կրթօջախի ռազմավարական նպատակների, այնպես էլ 

տարածաշրջանի հիմնախնդիրների, տնտեսության զարգացման հեռանկարների և 

հասարակության բարեկեցության բարձրացման խնդիրները: 

       Մասնաճյուղում նախադրյալներ  և նպաստավոր պայմաններ են ստեղծված հետա-

զոտությունների ծավալի աճի և հետազոտությունների աշխատանքներում պրո-

ֆեսորադասախոսական կազմին և ուսանողության ներգրավվածությունը ընդլայնելու համար: 

      Մշակվել են գիտական հետազոտություններին և հրապարակումներին ներկայացվող 

պահանջները, ինչպես նաև խրախուսման պայմանները` 

 ներգրավել դասախոսական կազմին հետազոտական նախագծերում և դասախոսի 

աշխատավարձի չափը սահմանել նաև ըստ նրա գիտական արդյունքի, 
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 խթանել միջդիսցիպլինար գիտահետազոտական ծրագրերը և ուղղությունները, 

 խրախուսել ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքների ղեկավորումը, 

 խրախուսել ուսանողների պրակտիկաների կիրառական-հետազոտական ուղղվա-

ծությունը, 

 մասնաճյուղում պարբերաբար կազմակերպել  գիտական նստաշրջաններ և 

միջազգային գիտաժողովներ, 

 խրախուսել հայաստանյան և արտասահմանայն գիտական հանդեսներում հոդվածների 

հրատարակումը և տարբեր գիտաժողովներին մասնակցությունը, 

 աջակցել դասախոսների գիտական ստաժավորմանը արտասահմանյան առաջատար 

գիտահետազոտական կազմկերպություններում և նրանց փորձի ակտիվ ներդրմանը 

մասնաճյուղում, 
 նպաստել արտասահմանյան գործընկերների հետ համատեղ գիտահետազոտական և 

փորձագիտական աշխատանքներին, 

 աջակցել մասնաճյուղի մասնագետների մասնակցությանը տեղական և միջազգային 

դրամաշնորհային ծրագրերի մշակմանն ու իրագործմանը, 

 մասնաճյուղում հիմնադրվել է  «Գիտական հոդվածների ժողովածու» գիտական 

հանդեսի հրատարակությունը:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 8.2: Հետազոտությունների զարգացմանն ու նորարարություններին նպաստող 
ՄՈՒՀ-ի քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը   

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Որակյալ հետազոտությունների իրականացման համար 
բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու մեխանիզմները /Հավելված 80/, 
/Հավելված 81/ , /Հավելված 94/    

2) Հետազոտության և զարգացման համար հատկացված 
բյուջե`արտահայտված տոկոսներով (վերջին 3 տարվա համար) 
/Հավելված 95/   

3) Բյուջեի բաշխման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 
4) Երիտասարդ աշխատակազմի հետազոտական գործունեությունը 

խրախուսելու քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը  /Հավելված 
87/   

5) Ակադեմիական ազնվությունը(օբյեկտիվություն) երաշխավորող և 
գրագողությունը կանխարգելող միջոցների քաղաքականությունն ու 
ընթացակարգերը /Հավելված 93/   

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք վերոնշյալ գործընթացների 
քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը 
պարբերաբար վերանայվում են:  

X 
 



 
 

105

2) Արդյո՞ք ուսումնառողներն ու 
դասավանդողները ներգրավված են 
վերանայման գործընթացներում:  

X 
 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

     Մասնաճյուղի ռազմավարության ծրագրում ամրագրված է, որ  նրա գործունեության 

գերակա նպատակներից է տարածաշրջանային հայագիտական, հումանիտար, սոցիալ-

տնտեսագիտական, ինչպես նաև բնական գիտությունների և մշակույթի զարգացումը: 

     Այդ պատճառով մասնաճյուղը կարևորում է, որ անհրաժեշտ են ստեղծել նախադրյալներ և 

նպաստող մեխանիզմներ` գիտական հետազոտությունների ծավալի աճի և հետազոտական 

ծրագրերում դասախոսական կազմի և ուսանողների ներգրավվածության ընդլայնման համար: 

     Մասնաճյուղը խրախուսում է դասախոսական կազմի ներգրավումը հետազոտական 

նախագծերում: 2010-11 ուս.տարուց նախատեսված է հատուկ վճարվող ծանրաբեռնվածություն 

գիտահետազոտական աշխատանքով զբաղվելու համար. պրոֆեսորին` 80 ժամ, դոցենտին`60 

ժամ, ասիստենտին և դասախոսին` 40 ժամ: ԵՊՀ –ի կողմից մշակված և մասնաճյուղում 

տեղայնացված աշխատավարձերի վճարման տարբերակված համակարգում լրացուցիչ 

միավորներ, այն է,   թե վճարում է  նախատեսվում  գիտական հոդվածներ հրատարակող 

աշխատակիցների համար:   

     Արդյունքում ստացվում է, որ այս ուսումնական տարվանից սկսած աշխատավարձի մեջ 

մոտավորապես 7.5 % կազմում է գիտական հետազոտություններին բաժին ընկնող մասը:  

     Բացի այդ մասնաճյուղում իրականացվող երկու գիտական թեմա կատարվում են 

պետության կողմից իրականացվող ֆինանսավորման  հաշվին: 

     Մասնաճյուղում պարբերաբար կազմակերպվում են գիտական նստաշրջաններ 

դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ: Արժեքավոր աշխատանքների հեղինակները 

պարգևատրվում են պատվոգրերով, շնորհակալագրերով և դրամական միջոցներով: 

     Գիտական աշխատանքների հետ կապված գործուղումների ծախսերը մասնաճյուղը իր վրա 

է վերցնում: 

     2010թ. նոյեմբեր ամսին հրատարակված <<Գիտական հոդվածների ժողովածուն>> նոր 

խթան է մասնաճյուղում գիտական հետազոտությունների ակտիվացման համար: 

     Հետազոտությունների զարգացմանն ուղղված բոլոր փոփոխությունները քննարկվում են 

ֆակուլտետային խորհուրդների, տնօրինության և մասնաճյուղի գիտական խորհուրդի 

նիստերում: Ուսումնառողների և դասավանդողների ներկայացուցիչները ընդգրկված են նշված 
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խորհուրդների կազմերում /Հավելված 24/  : Նրանք մասնակցում են այդ քննարկումներին, 

կարող են առաջարկություններ անել և քվեարկել որոշումներ ընդունելու ժամանակ: 

Փոփոխություններ և վերանայումներ կատարվում են այն դեպքում, երբ կողմ է արտահայտվում 

պարզ մեծամասնությունը: Բացի պլանավորված և ընթացիկ հարցերից ուսումնառողներն և 

դասավանդողները կարող են քննարկման ներկայացնել նաև նոր առաջարկներ և 

հարցադրումներ:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 8.3: ՄՈՒՀ-ի հետազոտական գործունեության միջազգայնացումը 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Միջազգային հետազոտական նախաձեռնություններում  
ուսումնառողների և դասավանդողների ներգրավվածությունը 
խրախուսող կանոնակարգերը  /Հավելված 80/, /Հավելված 81/ , 
/Հավելված 94/    

2) ԱՊՀ երկրներում միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագիտական 
ամսագրերում հրապարակումների կանոնակարգերը 

3) Օտարերկրյա միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագիտական 
ամսագրերում կատարված հրապարակումների կանոնակարգերը  

4) Միջազգային գրախոսվող ամսագրերում կատարված 
հրապարակումների ցանկը վերջին 3 տարվա համար /Հավելված 96/ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 
հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք կանոնակարգերը թարմացվում են:   X 

2) Արդյո՞ք հրապարակումների կանոնակարգերը 
համապատասխանում են միջազգային 
չափորոշիչներին:  

X 
 

3) Արդյո՞ք հրապարակումների կանոնակարգերի 
վերանայումը հիմնված է առաջավոր փորձի 
ուսումնասիրման (բենչմարքինգի) արդյունքների 
վրա:  

 

X 

Հիմնավորել 1, 2 և 3 հարցերի պատասխանները:  

Հետազոտական աշխատանքների խրախուսումը և հրապարակայնացումը մասնաճյուղի 

համար նոր գործընթացներ են և շատ բաներ այստեղ սկսվում են զրոյից. 2010-ին լույս տեսավ 

մասնաճյուղի  գիտական հոդվածների առաջին ժողովածուն: Մինչև այժմ դասախոսական 

կազմի հետազոտությունների արդյունքները հրապարակվել են հեղինակների անձնական 
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նախաձեռնությամբ և ջանքերով: “Գիտական հոդվածների ժողովածուի” խմբագրության 

կանոնակարգը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին, և նախատեսվում է, որ 

նրանում հրատարակված գիտական հոդվածները ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից կընդունվեն որպես հիմք 

դոկտորական ատենախոությունների պաշտպանության ժամանակ:    

Ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց 
օրինակով հաստատությունը կատարել է հրապարակումների կանոնակարգերի առաջավոր 
փորձի փոխանակում (բենչմարքինգ): 

       “Գիտական հոդվածների ժողովածուի” խմբագրության կանոնակարգի մշակման ժամանակ 

օգտագործվել են “Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի” և “Մխիթար Գոշ“ գիտական և 

ուսումնամեթոդական հանդեսների հրատարակությունների կանոնակարգերը:   

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 8.4: Հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի 
փոխկապակցման մեխանիզմները   

Պահանջվող 
հիմքերը  

1) Հետազոտական գործունեությունը ուսումնական գործընթացի հետ 
փոխկապակցելուն ուղղված քաղաքականությունն ու 
ընթացակարգերը  

2) Հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի 
փոխկապակցվածության արդյունավետությունը արտահայտող այլ 
հիմքեր և վերլուծություններ  

3) Գործընթացի բարելավմանն ուղղված միջոցառումները 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:   % 

1) Որքանո՞վ է արդյունավետ (տոկոսով) հետազոտական 
գործունեությունը ուսումնական գործընթացին փոխկապակցելը: 

__ 

2) Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ 
գործընթացներից:  

__ 

3) Դասավանդողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ 
գործընթացներից:   

__ 

4) Գործատուների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ 
գործընթացներից: 

__ 

Հիմնավորել 1-4 հարցերի պատասխանները:  

       Նշված ուղղություններով մասնաճյուղում չեն կատարվել բավարար աշխատանքներ և չկան 

ուսումնասիրությունների համապատասխան տվյալներ`գնահատումների համար:  
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 8.5: Հետազոտական գործունեության և մշակումների որակի ապահովման 
մեխանիզմները  

Պահանջվող 
հիմքերը  

1) Հետազոտական գործունեության և մշակումների որակի 
ապահովման քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը 

2) Հետազոտական գործունեության որակի ապահովման 
չափանիշները, չափորոշիչները, գործիքները և մեխանիզմները 

3) Հետազոտական գործունեության որակի ապահովման 
գործընթացների արդյունավետությունը արտահայտող այլ հիմքեր և 
վերլուծություններ   

4) Գործընթացների բարելավմանն ուղղված միջոցառումները 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք հետազոտական գործունեության և 
մշակումների որակի ապահովման 
քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը 
պարբերաբար վերանայվում են:   

 

X 

2) Արդյո՞ք վերանայման քաղաքականությունը 
հիմնված է առաջավոր փորձի 
փոխանակման (բենչմարքինգի) 
արդյունքների վրա:  

 

X 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

       Մասնաճյուղը աշխատում է ներդնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության 

հետազոտական գործունեությունը և մշակումների որակը  ապահովող  քաղաքականության և 

ընթացակարգեր, որոնք կնպաստեն նրանց որակավորման անընդհատ  աճին, հետազոտական 

աշխատանքների ակտիվությանը: Այդ ընթացակարգերը բխում են հաստատության 

ռազմավարական ծրագրից և նրա առաքելությունից, իսկ այդ աշխատանքները գնահատվում են 

սահմանված պարբերականությամբ` դրանց կատարման փաստացի արդյունքներին 

համապատասխան: 

    Բուհը պրոֆեսորադասախոսական կազմին և ուսանողությանը տրամադրում է ժամանակ, 

ռեսուրսներ և հնարավորություններ մասնագիտական կատարելագործման  և 

վերապատրաստման համար, գործուղում ԵՊՀ-ի Հետբուհական լրացուցիչ կրթության 

վարչության Դասախոսների կատարելագործման կենտրոն`  բազային նոր գիտելիքների ձեռք-

բերման և նոր ոլորտներում դրանց կիրառման ունակությունները  զարգացնելու նպատակով: 

     Դասախոսական կազմի հետազոտական գործունեությունը ապահովելու, նրա գիտական ողջ 
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կարողությունը բացահայտելու և դրսևորելու համար Իջևանի մասնաճյուղում  իրականացվել է 

գիտական հանդես հրատարակելու  հույժ կարևորություն ունեցող ծրագիրը: Գիտխորհրդի 

պահանջով` դասախոսները պարբերաբար հաշվետվություն են տալիս իրենց գիտական 

գործունեության մասին` ներկայացնելով հոդվածների, մենագրությունների կամ մեթոդական 

ուղեցույցների ցանկը:  

     Կրթօջախում ուսանողների հետազոտական աշխատանքների կատարմանը մեծապես 

նպաստում են կազմակերպված գիտաժողովները, գիտական նստաշրջանները: 

    Ինչ վերաբերում է հետազոտական գործունեության և մշակումների որակի ապահովման 

քաղաքականությունն ու ընթացակարգերի պարբերաբար վերանայմանը ապա դրանք դեռևս 

հստակորեն չեն ձևակերպված մասնաճյուղի համար: Դեռևս չի կատարված նաև 

համապատասխան բենչմարքինգ: 

 
Չափորոշիչների դաս 8.  SWOT վերլուծություն 

Ներքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.ՄՈՒՀ-ի ռազմավարական ծրագրում 
հետազոտական ուղղությունների 
առկայությունը:                                               

2. Երիտասարդ խստումնալից և միջին 
տարիքի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
առկայությունը:                       

3.ՄՈՒՀ-ի կողմից  
պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
գիտական հետազոտական աշխատանքների 
խրախուսման մեխանիզմների 
առկայությունը: 

1.Երիտասարդ դասավանդողների 
հետազոտական գործունեությունը 
խրախուսելու քաղաքականությունն ու 
մեխանիզմների անկատարելիությունը: 

2.Բնական գիտություններում որակյալ 
հետազոտական աշխատանքներ 
իրականացնելու համար ժամանակակից 
ճշգրիտ սարքավորումների 
բացակայությունը: 

3.Հետազոտության և զարգացման համար 
նախատեսված խիստ սահմանափակ 
բյուջե: 
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Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.ԵՊՀ ԻՄ «Գիտական հոդվածների 
ժողովածու» պարբերականի ստեղծումը և 
հրատարակումը:   

2.Հետազոտական, մեթոդաբանական 
հրապարակումներին ներկայացվող 
պահանջների առկայությունը:                                 

1.ՄՈՒՀ-ում օտարերկրյա 
մասնագիտական ամսագրերում 
կատարված հրապարակումների 
կանոնակարգերի բացակայությունը: 

2.Գիտական հետազոտական 
աշխատանքները կոորդինացնող 
համապատասխան ենթակառուցվածքի 
բացակայությունը: 

 

Արտաքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.ԵՊՀ-ի գիտական լաբորատորիաներից և 
արդիական սարքավորումներից օգտվելու 
հնարավորություն:  

 

1.ՀՀ գիտահետազոտական 
կազմակերպությունների թվի 
կրճատումը և դրանով 
պայմանավորված` գիտական 
համագործակցության 
բացակայությունը:  

2.Պետության կողմից գիտական 
թեմաների ֆինանսավորման 
կրճատումը: 

Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.ԵՊՀ-ի  գիտական ամսագրերում 
տպագրվելու հնարավորություն: 

1.Տարածաշրջանում 
գիտահետազոտական 
կազմակերպությունների և 
գիտահետազոտական պատվերների 
բացակայությունը: 

 

   Հետազոտման և զարգացման ուղղությամբ ՄՈՒՀ-ի վարած քաղաքականությունը վերջին երեք 

տարիներին ավելի զգալի արդյունքներ է տալիս: Տեղացի ասպիրանտ /հայցորդ/ 

դասավանդողների և ԵՊՀ-ից հրավիրված փորձառու դասավանդողների միջև սկսվել են 

արդյունավետ գիտական համագործակցություն: 2010թ.-ից տպագրվում է ՄՈՒՀ-ի «Գիտական 

հոդվածների ժողովածու» պարբերականը, որը ճանաչված է ԲՈՀ-ի կողմից, ինչը կարող է հիմք 

ծառայել ասպիրանտների ատենախոսության համար: Գիտության պետական կոմիտե են 

ներկայացվել գիտական թեմաներ, որոնք կարող են ֆինանսավորվել պետության կողմից: ՄՈՒՀ-
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ի 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 ՄՈՒՀ-ի ղեկավարության կողմից մշակվել և գործում են հետազոտական 

աշխատանքների խրախուսման մեխանիզմներ, առկա է մասնաճյուղի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ԵՊՀ-ի գիտահետազոտական լաբորատորիաներից 

օգտվելու, ԵՊՀ-ի գիտական պարբերականներում տպագրվելու հնարավորությունը:  

   Նախատեսված է ունենալ գիտահետազոտական աշխատանքները կոորդինացնող 

համապատասխան կառույց, որի առանցքային խնդիրները կհանդիսանան այդ ոլորտում 

տարվող քաղաքականության մշակում և իրականացում, երիտասարդ գիտնականների 

հիմնահարցերի լուծման աջակցություն, հետազոտական աշխատանքներում ներգրավված 

ՄՈՒՀ-ի դասախոսների խրախուսման լրացուցիչ միջոցների տրամադրում, ժամանակակից 

սարքավորումների ձեռքբերում և այլն: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 9: Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ   
 
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ի սահմանված առաքելության և նպատակների արդյունավետ 
իրականացման և ուսումնական միջավայրի ստեղծման համար ամրացված անհրաժեշտ 
ռեսուրսները:    
 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 9.1: Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման համար 

անհրաժեշտ ուսումնական միջավայրը 

Պահանջվող 
հիմքերը 

1) Հաստատության մասնաշենքերը և դրանց օգտագործման 
նպատակները  /Հավելված 38/, /Հավելված 97/   

2) Լաբորատորիաները, ուսումնական կաբինետները, 
արվեստանոցները, արհեստանոցները և  դրանց 
օգտագործման նպատակները /Հավելված 38/,/Հավելված 98/   

3) Գրադարանների, պաշտոնական ինտերնետային կայքերի և  
գրականության հասանելի այլ աղբյուրների ցանկը /Հավելված 
99/   

4) Ռեսուրսների ապահովման գործընթացի արդյունավետության 
վերլուծությունները  /Հավելված 100/   

5) Գործընթացների բարելավմանն ուղղված միջոցառումները 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին: Այո Ոչ 

1) Արդյո՞ք ուսումնառողները բավարարված են ռեսուրսների 
ապահովվածությունից:  

X  

2) Արդյո՞ք դասավանդողները բավարարված են ռեսուրսների 
ապահովվածությունից:  

 X 

Հիմնավորել և բացատրել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Մասնաճյուղոմ պարբերաբար իրականացվող սոցիոլոգիական հարցոմները ցուց են 

տալիս, որ ընդհանուր առմամբ ուսումնառողները գոհ են մասնաճյուղի տրամադրած 

հնարավորություններից: Լսարանները` մեկ ուսանողին ընկնող մակերսի չափով, նրանց 

կահավորումը, համակարգչային սրահները` կահավոված ժամանակակից տխնիկայով, 

բավարարում են Լիցենզավորման հմար ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից ներկայացվող 

պահնջներին և չեն զիջում մայրաքաղաքի նմանատիպ հաստատություններին:  

Դասավանդողները մասնակիորեն են բավարարված ռեսուրսների ապահովվածությունից: 

Նրանց մոտ գրավոր սոց. հարցումներ նախատեսված է իրականացնել 2010-11 ուս. տարվա 

երկրորդ կիսամյակում /Հավելված 16/, սակայն ամբիոնների նիստերում, ֆակուտետային 

խորհուրդների նիստերի ժամանակ բարձրացվել են մի շարք հարցեր, որոնք լուծման կարիք 
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ունեն: Նախ և առաջ դա վերաբերում էր հյուրանոցային պայմաններին. 2010թ. կառուցվեց մեկ 

լրացուցիչ մասնաշենք և աշխատասենյակ դասախոսների համար: Կիրառական արվեստի 

ֆակուլտետը հարց բարձրացրեց գորգի արվեստանոց ունենալու մասին. ներքին ռեզերվների 

հաշվին այդ հարցն էլ լուծվեց ուսումնական տարվա սկզբին: Միաժամանակ վերանորոգվեց և 

կահավորվեց գոբելենի արվեստանոց-ցուցասրահը: Լուրջ խնդիրներ կան բնագիտական 

ֆակուլտետի ուսումնական լաբորատորիաների կահավորման առումով. մասնաճյուղի 

ֆինանսական միջոցները չեն բավարարում նոր չափիչ-փորձարարկան սարքավորումների 

ձեռք բերման համար: Դիմել ենք ԵՊՀ և սպասում ենք տեխնիկական և նյութական օգնության: 

Մասնագիտական ամբիոնները կարիք ունեն տարածքների դասախոսների աշխատատեղերի և 

առարկայական կաբինետների համար:   

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 9.2: ՄՈՒՀ-ի ձգտումը ճիշտ բաշխել բավարար ֆինանսական ռեսուրսներն իր 
առաքելությանն ու նպատակների իրականացման, ուսումնական և 
հետազոտական գործընթացները  նյութատեխնիկական բազայով` 
սարքերով, սարքավորումներով, ուսումնադիդակտիկ միջոցներով, 
ուսումնական և տեղեկատվական գրականությամբ ապահովելու համար 

Պահանջվող 
հիմքերը  

1) Բյուջեյի բաշխումը` ըստ մուտքերի և ծախսերի /Հավելված 101/, 
/Հավելված 102/ 

2) Ուսումնական գործունեությունից ստացվող մուտքերի 
բաշխումը` պետական ֆինանսավորում, ուսմն վճարներ, 
վերապատրաստումներ և այլն  (արտահայտված տոկոսներով) 
/Հավելված 103/ 

3) Հետազոտական աշխատանքներին, դասավանդմանը և 
ուսումնառությանը, մասնագիտական զարգացմանը, 
գրադարանների բարելավմանը, սարքավորումների, գույքի 
ձեռքբերման համար նախատեսված հատկացումները 
(արտահայտված տոկոսներով) /Հավելված 103/ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք ուսումնական գործընթացին 
վերաբերող ծախսերի բաշխումը 
համապատասխանում է հաստատության 
ռազմավարությանը: 

X /12 ամիս 

 

2) Արդյո՞ք ուսումնական գործընթացի համար 
արվող ծախսերը ապահովում են 
նպատակների իրականացումը: 

X 
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Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Սեփական առաքելությունը և ստրատեգիական նպատակները իրականացնելու համար 

ՄՈՒՀ-ը իր ռազմավարական ծրագրում նախատեսում է ուսումնական ռեսուրսների և 

օժանդակ ծառայությունների զարգացում, դրանք ժամանակին բաշխելու մեխանիզմներ: 

ՈՒսումնական ռեսուրսների զարգացումը մշտապես գործող, շարունակական գործընթաց է: 

Այդ ռեսուրսները արդյունավետ օգտագործելու համար ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ վարչական 

կառույցներ և սպասարկող հաստիքային կազմ: 

Ըստ մշակված ուսումնական ծրագրերի, պրոֆեսորադասախոսական կազմը 

հստակեցվում է ուսումնական տարվա սկզբից` ըստ կրթական ծրագրերի: Յուրաքանչյուր 

ուսումնական տարվա վերջում ծրագրվում է հաջորդ տարվա ֆինանսական միջոցների 

բաշխումը, այնպես որ վերանայման պարբերականությունը կազմում է 12 ամիս: 

ՈՒսումնական ռեսուրսները ձեռք են բերվում ըստ նախատեսված ծրագրերի, մի մասն էլ 

ուսումնական կառույցների կողմից ներկայացվող պահանջագրերով, զեկուցագրերով` 

ընթացիկ պահանջների թելադրանքով: Ծախսերի ոչ էական վերաբաշխում կատարվում է 

բյուջեի կատարողականի ընթացիկ հաշվետվությունների արդյունքում:  

       Հաստատության ծախսերը նպատակաուղղված են միայն ուսումնական պրոցսի 

կազմակերպմանն ու նրա անխափան ընթացքին: Եկամուտների մոտ 63 %-ը ծախսվում է 

աշխատանքի վարձատրության, 0.5  %-ը` կրթաթոշակի վճարման, 0.2 %-ը` երևանաբնակ 

դասախոսների տեղափոխման վրա, 1.3  %-ը` գույքի և սարքավորումների ձեռք բերման վրա:  

       ՈՒսումնական գործընթացի համար արվող ծախսերը հիմնականում ապահովում են 

նպատակների իրականացումը: Սակայն անհրաժեշտություն կա ավելացնել գրքերի ձեռք 

բերման ծախսերը, լաբորատոր սարքավորումների և գույքի ձեռք բերման ծախսերը,ինչպես 

նաև ավելացնել պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատավարձը` ԵՊՀ 

աշխատավարձերի չափով: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 9.3: ՄՈՒՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի նպատակաների 
իրականացումը ու անընդհատությունը ապահովող և երաշխավորող 
ֆինանսական միջոցների բաշխման քաղաքականությունը   



 
 

115

Պահանջվող 
հիմքերը  

1) Հաստատության կրթական նպատակների իրականյացման 
համար ֆինանսական միջոցները կարգավորելու և դրանք 
նպատակներին համապատասխան բաշխելու մեխանիզմները  
/Հավելված 101/, /Հավելված 102/  

2) Ֆինանսական միջոցներին համապատասխան` 
հաստատության գործունեության պլանավորման, 
կառավարման և մշտադիտարկման քաղաքականությունը 
/Հավելված 18/, /Հավելված 29/ 

3) Պետական, մասնավոր և միջազգային 
կազմակերպություններից ստացվող ֆինանսական և 
նյութական միջոցների օգտագործման ընթացակարգը 
/Հավելված 101/, /Հավելված 102/ 

4) Ֆինանսական միջոցների օգտագործման 
նպատակայնությունը երաշխավորող մեխանիզմներիը 
(աուդիտներ, հաշվետվություններ) /Հավելված 104/ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ և 
ներկայացնել հաճախականությունը: ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք առկա է ռեսուրսների բաշխման 
հստակ սահմանված գործընթաց:   

X / 12 ամիս  

2) Արդյո՞ք հաստատությունը կատարում է 
ֆինանսական միջոցների պարբերաբար 
պլանավորում ու մշտադիտարկում:  

X / 3 ամիս 
 

3) Արդյո՞ք  այլ կազմակերպություններից 
ստացվող ֆինանսական և նյութական 
միջոցների օգտագործման ընթացակարգը 
պարբերաբար վերանայվում է: 

 

X 

4) Արդյո՞ք մասնագիտությունների կրթական 
ծրագրերի անընդհատությունը երաշխավորող 
քաղաքականությունը պարբերաբար 
վերանայվում են:  

X / 12 ամիս 

 

Հիմնավորել 1-4 հարցերի պատասխանները:  

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կրթական նպատակների իրականացման համար 

ֆինանսական միջոցները կարգավորելու և դրանք նպատակներին համապատասխան 

բաշխելու համար ամեն տարվա դեկտեմբեր ամսին մասնաճյուղի Գիտական խորհուրդը 

հաստատում է ՄՈՒՀ-ի բյուջեն: 

Գլխավոր հաշվապահը կազմում է նախահաշիվ և ներկայացնում գիտ. խորհրդի 
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հաստատմանը, որից հետո ներկայացվում է ԵՊՀ ռեկտերի և գլխավոր հաշվապահի 

հաստատմանը: 

Գիտական խորհրդում քննարկվում է բյուջեի եկամտային և ծախսային հոդվածները: Բյուջեի 

եկամուտների ձևավորման հիմնական աղբյուրներն են հանդիսանում ուսման վճարները 

/75%/, պետական ֆինանասավորումը /24%/ և  այլ մուտքեր: Հիմնական ծախսային հոդված են 

հանդիսանում 

 աշխատավարձը /70-80%/, 

 կրթաթոշակ /նպաստ/, 

 կոմունալ ծախսեր, 

 սարքավորումների ձեռքբերում, 

 շինարարական վերանորոգման աշխատանքներ: 

Բյուջեի ծախսային և եկամտային հոդվածները գլխավոր հաշվապահի կողմից 

հիմնավորելուց հետո միայն գիտական խորհուրդը հաստատում է բյուջեն: 

Ընդ որում հաշվետու տարվա ընթացքում ՄՈՒՀ-ը հետևում է բյուջեի կատարմանը: 

Յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ ՄՈՒՀ-ում քննարկվում է բյուջեի կատարողականը, որոշվում 

կատարվելիք անհրաժեշտ փոփոխությունները, պլանավորում հաջորդ եռամսյակի 

եկամուտները և ծախսերը: Հաշվետու տարվա բյուջեն հաստատելու ժամանակ անպայման 

հաշվի է առնվում ուսումնական գործընթացի անընդհատության ապահովումը: 

Շուկայի պահանջներից ելնելով ՄՈՒՀ-ում կատարվում է որոշ մասնագիտությունների 

փակում, իսկ որոշ դեպքերում բացվում են նոր մասնագիտություններ: Բյուջեն հաստատելիս 

անպայման գիտական խորհուրդը հաշվի է առնում այդ փոփոխությունները, որն էլ 

ապահովում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի անընդհատությունը: 

Ներկայումս ՄՈՒՀ-ը այլ կազմակերպություններից ստացվող ֆինանսական և նյութական 

միջոցների օգտագործման ընթացակարգեր չունի և բնականաբար դրանք  չեն վերանայվում: 

Եթե տրվում են ֆինանսական օգնություններ, ապա այն անհատները և 

կազմակերպությունները, որոնք տրամադրում են այդ օգնությունները, իրենք էլ 

իրականացնում են բաշխումը  և վերահսկողությունը: Այսինքն նշում են նպատակը, 

իրականացնում են բաշխումը և վերահսկում են օգտագործումը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 9.4: ՄՈՒՀ-ի ռեսուրսային բազայի օժանդակումը մասնագիտությունների 
կրթական ծրագրերի և ռազմավարական պլանի իրականացմանը, ինչպես 
նաև որակի շարունակական բարելավմանն ու կայունության 
ապահովմանը 
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Պահանջվող 
հիմքերը  

1) Ռեսուրսների ժամանակին բաշխելու մեխանիզմները, 
գործընթացները և ընթացակարգերը  /Հավելված 101/, 
/Հավելված 102/ 

2) Ուսուցման գործընթացների որակի ապահովման համար 
դասավանդողների և ուսումնառողների պահանջմունքների 
բավարարման մեխանիզմները 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ և 
ներկայացնել հաճախականությունը: 

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1)  Արդյո՞ք առկա է ռեսուրսների բաշխման 
վերանայման գործընթաց: 

X / 6 ամիս  

2) Արդյո՞ք առկա է ռեսուրսների բաշխման 
գործընթացում դասավանդողների 
ներգրավվածությունը վերանայելու 
գործընթաց:   

X  
 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասախնները:  

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում որակի շարունակական բարելավումն ու կայունությունը 

ապահովելու նպատակով նրա ռեսուրսային  բազան օժանդակում է մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի և ռազմավարական պլանի իրականացմանը` ելնելով ժամանակի 

պահանջներից: 

Մասնաճյուղում ուսումնական ռեսուրսների զարգացման ռազմավարության 

իրականացման միջոցներն ու ուղղությունները սահմանված են առանձին փաստաթղթերի 

տեսքով, ինչպես նաև մասնաճյուղի զարգացման ընդհանուր ռազմավարության 

շրջանակներում: 

Մասնաճյուղում կա ռեսուրսների բաշխման վերանայման կանոնակարգված գործընթաց, 

որը իրականացվում  վեցամսյա պարբերականությամբ` հաշվի առնելով դասախոսերի և 

ուսանողների առաջարկություններն ու հարցումները, ինչպես նաև կրթական ծրագրերին 

համարժեք, մատչելի և ժամանակակից ռեսուրսներ ձեռք բերելու անհրաժեշտությունը և որի 

ընթացքում պարզվում են ռեսուրսախնայողության քաղաքականության մեջ գտած 

թերություններն ու բացթողումները, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դրանց վերացման 

ուղղությամբ: 

ՈՒսումնական ռեսուրսները ձեռք են բերվում ըստ նախատեսված ծրագրերի, մի մասն էլ 

ուսումնական կառույցների կողմից ներկայացվող պահանջագրերով, զեկուցագրերով` 

ընթացիկ պահանջների թելադրանքով: 
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Մասնաճյուղում  մշակվում է ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների օգտագործման 

արդյունավետության գնահատման համակարգ: 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ռեսուրսների բախշման գործընթացում ակտիվորեն 

մասնակցում և ներգրավված են դասախոսները, որոնց կողմից արված առաջարկություններն 

ու պահանջները ընդունվում են որպես հիմք և ձեռնարկվում են հնարավոր միջոցները  

բավարարելու այդ պահանջները: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 9.5: ՄՈՒՀ-ի տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության 
գործընթացների կառավարման հստակ քաղաքականությունը և 
ընթացակարգը  

Պահանջվող 
փաստաթղթեր  

1) Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության 
կառավարման կանոնակարգերը  /Հավելված 28/, /Հավելված 30/ 

2) Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության 
կառավարման մեխանիզմները և (կամ) համակարգը  

3) Գործընթացի վերանայման արդյունքները վերջին 5 տարիների 
համար  

4) Գործընթացների բարելավմանն ուղղված միջոցառումները 
/Հավելված 105/ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ:   ԱՅՈ ՈՉ 
1) Արդյո՞ք արդյունավետ է գործում տեղեկատվության և 

փաստաթղթաշրջանառության մեխանիզմները և (կամ) համակարգը:   
X  

2) Արդյո՞ք արդյունավետությունը ստուգող գործիքները հուսալի են:   X  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

     Բուհ-ի գլխավոր նպատակներից մեկն է հանդիսանում որակի ապահովման բուհական 

համակարգի  համակողմանի տեղեկատվության ապահովումը, որի համար անհրաժեշտ է 

ձևավորել տվյալների միասնական բազա, որտեղ կհավաքվեն, կմշակվեն և կներմուծվեն  

անհրաժեշտ տվյալներ: Այս նպատակները իրականացնելու  համար մասնաճյուղում ստեղծվել 

է. 

1.   ավտոմատացված համակարգ, որի միջոցով կատարվում է ուսանողների, 

դասատախտակների, ուսումնական և աշխատանքային պլանների, ամբիոնային և 

անհատական ծանրաբեռնվածությունների, ստուգարքային և քննական տեղեկագրերի 

տվյալների մուտքագրման և մշակման գործընթացների կազմակերպում  և վերահսկում, 

2.    ուսանողների և դասախոսների իրազեկության բարձրացման  և համալսարանական 

ծրագրերի թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունն ապահովելու նպատակով 
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հաշվետու տարում վերահրատարակվել են կրեդիտային համակարգով ուսումնառության 

ուղեցույց /որը պատրաստվել է նաև լազերային սկավառակի ձևով/ և դասընթացների 

տեղեկագիրք բակալավրի կրթական ծրագրերով  սովորող ուսանողների համար, 

3.  լույս է տեսնում  մասնաճյուղի  գիտական հոդվածների ժողովածու, 

4. ստեղծվել  է էլեկտրոնային  գրադարան, գրադարանային ֆոնդի  էլեկտրոնային 

քարտադարան  / նաև  լազերային սկավառակի  ձևով/, 

5. համակարգչային լաբորատորիաները  և գրադարանը ապահովված են ինտերնետային 

կապով, 

6. ստեղծվում է մասնաճյուղի  ինտերնետային  կայքը, որը հնարավորություն կտա ամբողջ 

ուսումնառության գործընթացը <ներքին սպառողից> ուղղել <արտաքին սպառողին>, 

7. պլանավորվում է ներդնել կառավարման ցանցային տեղեկատվական համակարգեր 

մասնաճյուղի կառավարման  բոլոր բնագավառներում և ապահովել դրանց տվյալների 

բազաների փոխկապակցվածությունը և համագործակցությունը: 

     Նշված քայլերը և մեխանիզմները էապես արդյունավետ են դարձրել մասնաճյուղի 

տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության համակարգը: Դրա վառ ապացույցը 

թղթային փաստաթղթերի քանակության էական փոքրացումը, որոշումների կայացման, 

նամակներին և դիմումներին պատասխանելու ժամկետների կրճատումը:  

      Սակայն կա անհրաժեշտություն ակտիվացնել տեղեկատվական կապը արտաքին 

շահառուների և հանրության հետ մի կողմից: Մյուս կողմից էլ որակի ապահովման 

խնդիրներից ելնելով որոշում է ընդունվել մասնաճյուղում Տեղեկատվության կառավարման 

կենտրոն ստեղծելու մասին /Հավելված 105/, որի հիմնական նպատակներից կլինի հավաքել, 

մշակել և վերլուծել անհրաժեշտ տվյալնել մասնաճյուղում ընթացող որակի գնահատման և 

ապահովման բոլոր գործընթացների իրականացման համար: Ինչպես նաև ապահովել ելք դեպի 

որակի ապահովմանը հասցեագրված այլ տեղեկատվական համակարգեր երկրի ներսում և 

դրսում` որակի ցուցանիշների համադրական վերլուծության և գնահատման էտալոնային 

ցուցանիշների սահմանման համար: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 9.6: Քաղաքականությունների և ընթացակարգերի վարչարարության 
իրականացումը  որակի ամբողջական կառավարման (Total Quality 
Management) սկզբունքով  
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Պահանջվող 
հիմքերը  

1) Կրթական գործընթացների վարչարարությանն ուղղված 
ծրագրերը  /Հավելված 106/, /Հավելված 107/,/Հավելված 108/, 
/Հավելված 109/, /Հավելված 110/ 

2) Կրթական գործընթացների իրականացման արդյունքների 
վերլուծությունը (նշելով արդյունավետությունը) 

3) Գործընթացի նպատակների իրականացումն ու 
ձեռքբերումների գնահատման գործիքները 

4) Գործընթացի արդյունավետությունը արտահայտող 
վերլուծություն  

5) Գործընթացի բարելավմանն ուղղված միջոցառումները 
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք որակի ամբողջական կառավարման 
համակարգը պարբերաբար վերանայվում է:   

X / 12  ամիս  

2) Արդյո՞ք մոտեցումներն արդյունավետ են:  X  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի որակի ամբողջական կառավարման համակարգը դեռևս չի 

վերնայվել. այն ներդրվել է ընդամենը մեկ տարի առաջ: Սակայն գործընթաց նախատեսվում է 

մասնաճյուղի որակի ամբողջական կառավարման  համակարգի մեկամյա գործունեության 

վերլուծությունից հետո :  

 Նախատեսվում է նաև, որ Որակի կառավարման հանձնաժողովը վեր է ածվելու  

առանձին բաժնի, որի մեջ կընդգրկվեն զուտ Որակի կառավարման խնդիրներով  զբաղվող 

աշխատակիցներ: 

 Մենք գտնում ենք, որ մասնաճյուղի որակի ամբողջական կառավարման համակարգի 

գործունեությունը արդյունավետ է: Այդ համակարգի հետ այս կամ այն չափով 

համագործակցում են մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումներն ու կառույցները կամ նրանց 

ներկայացուցիչները, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր  պարտականությունների շրջանակը: 

 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուդը  հաստատում է  որակի ապահովման 

մասնաճյուղային քաղաքականությունը, որակի շարունակական բարձրացման 

ռազմավարությունը, մասնաճյուղի տարեկան հաշվետվության շրջանակներում քննարկում է 

որակի ապահովման գործընթացների արդյունքները և առաջադրում բարելավման խնդիրներ:   

 Մասնաճյուղի տնօրենը ղեկավարում է որակի ապահովման քաղաքականության և 

համապատասխան ռազմավարության մշակման աշխատանքները, ոեւղղորդում դրանց 
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իրականացումը, ապահովում որակի ապահովման համակարգի ներդաշնակ 

գործունեությունը, կարգաբերում համակարգի փոխկապակցությունը և փոխգործությունը 

մասնաճյուղի այլ համակարգերի հետ: 

 Մասնաճյուղի փոխտնօրենը իրականացնում է որակի ապահովման մասնաճյուղի 

համակարգի կառավարումն ու վերահսկումը:  

 Ուսումնամեթոդական վարչությունը ապահովում է ծրագրերի մշակման և 

իրականացման որակի հսկողությունը և ստուգում դրանց համապատասխանությունը 

սահմանված չափանիշներին: Կոորդինացնում և վերահսկում է ուսումնական 

ստորաբաժանումներում կրթական ծրագրերի որակի ապահովման գործառույթների և 

ընթացակարգերի իրականացմանը: 

 Որակի կառավարման հանձնաժողովը մշակում է որակի պահովման ընթացակարգեր 

կրթական ծրագրերի հաստատման, ընթացիկ հսկողություն /մոնիթորինգի/ գործընթացների 

համար, հետևում և աջակցում է դրանց իրականացմանը բուհի ստորաբաժանումներում: 

Պատասխանատու է ուսումնառության և դասավանդման որակի գնահատմանն առնչվող 

գործընթացների համակարգման համար: Գնահատում է դասախոսական կազմի աշխատանքը 

և ուսումնական գործունեությունը, ինչպես նաև նրանց դասավանդման մեթոդները: 

 Ֆակուլտետների ղեկավարները պատասխանատու են ֆակուլտետային մակարդակով 

որակի ապահովման և վերահսկման բոլոր գործառույթների կազմակերպման և 

իրականացման համար: Ֆակուլտետի շրջանակներում ապահովում են մասնաճյուղի որակի 

ապահովման քաղաքականության ու ռազմավարության իրականացումը: 

Որակի ապահովման ֆակուլտետային հանձնաժողովները պատասխանատու են 

ֆակուլտետներում ուսուցման որակի ապահովման և ներքին վերահսկման, ինչպես նաև 

մասնաճյուղի մակարդակով ընդունվող որոշումների հետևողական իրակագործման 

հսկողության համար: 

Ուսումնառողները  ընդգրկված են որակի գնահատման գործընթացներում` 

մասնակցելով ուսանողական հարցումներին և շրջանավարտների բավարարվածության 

հարցումներին, ընդգրկված են մասնաճյուղի գիտական խորհուրդներում և որակի ապաոհվան  

հանձնաժողովում, մասնակցում են մասնաճյուղի որակի ապահովման գործընթացներին 

որպես ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների /ուսանողական խորհուրդ, 

ուսանողական գիտական ընկերություններ/, ինչպես նաև ուղղակիորեն ընտրված 

ներկայացուցիչներ: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 9.7 Ապահով և անվտանգ միջավայրի ստեղծումը առողջապահական և 
անվտանգության պահպանման ծառայությունների միջոցով (հաշվի 
առնելով առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
ուսումնառողներին) 

Պահանջվող 
հիմքերը  

1) Առողջապահական և անվտանգության պահպանմանն ուղղված 
ծառայությունների ենթակառուցվածքները /Հավելված 111/ 

2) Առողջապահական և անվտանգությանն (հաշվի առնելով 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
ուսումնառողներին) պահպանմանն ուղղված 
ծառայությունների քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը  

3) Առողջապահական և անվտանգության պահպանմանն ուղղված 
ծառայություններին հատկացված ֆինանսականմիջոցները 
վերջին 5 տարվա համար  /Հավելված 102/ 

4) Առողջապահական և անվտանգության պահպանմանն ուղղված 
ծառայություններն ապահովող անձնակազմը և դրա 
անդամների աշխատանքային նկարագրերը /Հավելված 112/ 

5) Մատուցվող ծառայությունների արդյունավետությունը 
արտահայտող այլ հիմքեր և վերլուծություններ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ և 
ներկայացնել հաճախականությունը: 

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք առողջապահական և 
անվտանգության պահպանմանն ուղղված 
ծառայությունների ընթացակարգերը 
պարբերաբար վերանայվում են:  

X / 12  ամիս 

 

2) Արդյո՞ք ուսումնառողները ներգրավված են 
վերանայման գործընթացում:  

X  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասախանները:  

Մասնաճյուղում հասրակական կարգի և նյութական արժեքների պահպանության 

նպատակով ստեղծվել է անվտանգության պահպանման ծառայություն, որի կազմի մեջ մտնում 

են ծառայության ղեկավարը, 1 պահակապետ, 5 գիշերապահներ և 1 դռնապահ: 

Անվտանգության ծառայության ղեկավարը ի պաշտոնե ղեկավարում և կոորդինացնում  է 

ծառայության բոլոր աշխատանքները: Անհրաժեշտության դեպքում անձամբ մասնակցում է 

ծառայության որևէ կառուցվածքի կողմից իրականացվող աշխատանքներին: 

Աշխատակիցներին տալիս է համապատասխան ցուցումներ և հանձնարարականներ, որոնք 

նրանց կողմից ենթակա են պարտադիր կատարման: 

Ծառայության շահերից և անհրաժեշտությունից ելնելով նախապատրաստում է 
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զեկուցագրեր, առաջարկներ, հաշվետվություններ և այլ փաստաթղթեր: Առաջարկության է 

ներկայացնում մասնաճյուղի տնօրենին ծառայության աշխատակիցներին սահմանված 

կարգով խրախուսելու և կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ: 

Ծառայության ղեկավարը պատասխանատու է իր ղեկավարած ստորաբաժանման 

կողմից իրականացվող աշխատանքների որակի, նրա առջև դրված խնդիրների պատշաճ և  

արդյունավետ լուծման համար: Աշխատանքում օրինախախտումներ հայտնաբերելու, 

մասնաճյուղի շահերին վնաս պատճառելու կամ այդպիսի վնասի իրական վտանգի 

առկայության դեպքում անմիջապես տեղյակ է պահում տնօրենին: 

Անվտանգության ճառայության կազմի մեջ մտնում են պահակապետը, որը ղեկավարում, 

պլանավորում և հսկում է գիշերապահների աշխատանքը: Հաճախակի անհրաժեշտությունից 

ելնելով  գիշերապահների հետ մասնակցում է պահպանության օբյեկտների հանձնման ու 

ընդունման գործընթացին, որի ժամանակ եթե հայտնաբերվում է առանձին թերություններ, 

ապա ինչպես իր նախաձեռնությամբ, այնպես էլ ղեկավարների միջոցով ձեռնարկում է 

միջոցառումներ դրան վերացման համար: Մասնաճյուղի գիշերապահները համաձայն 

աշխատանքային գրաֆիկի կատարում են իրենց գործառույթային պարտականությունները: 

Մասնաճյուղում աշխատանքային ժամերին գործում է բուժծառայության կետը, որտեղ 

աշխատում է մեկ բուժաշխատող: Վերջինս իր պարտականությունների շրջանակում տեղում 

ցույց է տալիս միայն առաջին բուժօգնություն, իսկ առանձին բարդ դեպքերում 

աշխատակիցներին և ուսանողներին ներկայացնում է քաղաքային պոլիկլինակա կամ 

հիվանդանոց հետագա բուժսպասարկման համար: Վերջին երեք տարիների ընթացքում 

մասնաճյուղում առողջապահական հարցերով արտակարգ դեպքեր չեն գրանցվել: 

Մասնաճյուղի տնօրինությունը պարբերաբար դեղատներից ձեռք է բերում անհրաժեշտ 

քանակի դեղորայք և օժանդակ այլ միջոցներ: 

Առողջապահության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների 

գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով տարին մեկ անգամ 

քննարկվում և վերլուծության են ենթարկվում կատարված աշխատանքները, որի ընթացքում 

պարզվում են այն պատճառները, որոնք խանգարում են նշված ճառայությունների կողմից 

իրենց աշխատանքների արդյունավետ կատարմանը: 

Անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների ընթացակարգերը 

վերանայվում են իրավիճակներից ելնելով, որի քննարկմանը մասնակցում են մասնաճյուղի 

ուսանողները: 
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Չափորոշիչների դաս 9.  SWOT վերլուծություն 

Ներքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.Գրադարանների, պաշտոնական 
ինտերնետային կայքերի անսահմանափակ 
օգտագործումը:  

2.Ուսումնառողներից գանձվող խելամիտ 
ուսումնական վճարը:    

3.Ռեսուրսների բաշխման մեխանիզմներում 
ուսումնառողների և դասավանդողների 
ներգրավվածությունը:  

1.Ուսումնական և հետազոտական 
աշխատանքների համար անհրաժեշտ 
ֆինանսական անբավարար միջոցները: 

2.Ընթերցասրահների` մեկ ուսանողին 
բաժին ընկնող մակերեսի անբավարար 
լինելը:  

3.Ժամանակակից բուժսպասարկման 
կետի և սպորտային բաց հրապարակի 
բացակայությունը: 

Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 1.Ուսումնական գործընթացին վերաբերող 

ծախսերի բաշխման 
համապատասխանությունը 
ռազմավարական ծրագրին: 

1.Շենքային ոչ տիպային պայմանները: 

2.Սննդի սպասարկման կետի 
բացակայությունը: 

 

Արտաքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.ԵՊՀ-ի գրադարանից, տպարանից, 
լաբորատորիաներից, տրանսպորտային 
միջոցներից օգտվելու 
հնարավորությունը/ԵՊՀ-ի 
համապատասխան ռեսուրսներից օգտվելու 
հնարավորությունը/:  

2.Տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից շենքերի, շինությունների  
և տարածքի անհատույց տրամադրումը: 

1.Պետության կողմից ՄՈՒՀ-ին 
տրամադրվող ֆինանսական և 
նյութական ռեսուրսների 
բացակայությունը/բացի 
աշխատավարձից/:  

2.Տեղական, մասնավոր և միջազգային 
կազմակերպություններից ստացվող 
ֆինանսական և նյութական միջոցների 
բացակայությունը: 
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Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.ԵՊՀ-ի կողմից պարբերաբար տրամադրվող 
աջակցությունը` ֆինանսական և նյութական 
ռեսուրսների տեսքով: 

1.Տնտեսական ճգնաժամի հնարավոր 
ազդեցությունը  ՄՈՒՀ-ի 
գործունեության վրա: 

2.Տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից ՄՈՒՀ-ին 
տրամադրվող թույլ աջակցությունը: 

 

   ՄՈՒՀ-ի 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 գործոններից: 

Ենթակառուցվածքներն ունեն հստակ սահմանված գործառույթներ, որոնք բխում են ՄՈՒՀ-ի 

ռազմավարական ծրագրից:  ՄՈՒՀ-ի վարչական ու ուսումնաօժանդակ կազմը հագեցած է 

նվիրյալ, պրոֆեսիոնալ և երկարամյա փորձ ունեցող աշխատակիցներով, որոնցից շատերը 

աշխատում են մասնաճյուղի հիմնադրման օրից, ինչ վերաբերվում է 

պրոֆեսորադասախոսական կազմին, համամասնությունը հրավիրված դասախոսների կողմն է, 

որի ուղղությամբ տարվել և տարվում են աշխատանքներ` նրանց փոխարինելու տեղացի 

որակյալ կադրերով: 

    Նյութական ռեսուրսների ավելացման ուղղությամբ տնօրինությունը պետք է վարի այնպիսի  

քաղաքականություն, համաձայն որի ընդլայնվեն արտաքին շահակիցների շրջանակները, 

որոնվեն ֆինանսական հոսքերի ավելացման նոր ուղիներ և ուսումնասիրվեն կրթական 

լրացուցիչ ծառայություններ մատուցելու հնարավորությունները:    

   Ինչ վերաբերվում է որոշ օժանդակ կառույցների բացակայությանը /բուժկետ, սննդի 

սպասարկման կետ/, չնայած որ ՄՈՒՀ-ն ունի  Իջևանի բժշկական կենտրոնի մշտական 

ներկայացուցիչ, իսկ շրջակայքում` սննդի սպասարկման կետեր, սակայն, այս ուղղությամբ 

հրատապ է նմանատիպ սեփական օժանդակ կառույցներ ունենալու հարցը: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԻ ԴԱՍ 10: Հասարակական պատասխանատվություն  

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ը հաշվետու է շահակիցներին, որ իր տրամադրած կրթությունը և 
օգտագործած ռեսուրսները համապատասխանում են իրենց նպատակներին:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 10.1 Հասարակության հետ կապերի ձևավորումը կայուն հետադարձ կապի 
մեխանիզմների  միջոցով 

Պահանջվող 
Հիմքերը 

1) Դասավանդողների և ուսումնառողների ակադեմիական 
ազատությունը երաշխավորող քաղաքականությունն ու 
ընթացակարգերը  /Հավելված 37/, /Հավելված 67/, /Հավելված 
51/ 

2) Դասավանդողների և ուսումնառողների նկատմամբ 
հաշվետվողականությունն ապահովող մեխանիզմները 
/Հավելված 18/, /Հավելված 19/, /Հավելված 35/, /Հավելված 37/  

3) Ուսումնական գործընթացի վերջնական արդյունքների համար 
պրոֆոսորադասախոսական կազմի հաշվետվողականությունը 
երաշխավորող մեխանիզմները /Հավելված 15/,/Հավելված 51/, 
/Հավելված 110/, /Հավելված 80/,      / Հավելված  81/  

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ:  ԱՅՈ ՈՉ 
1) Արդյո՞ք գործընթացի կազմակերպումը ապահովում է դրա 

արդյունավետ իրագործումը:   
X  

2) Արդյո՞ք վերոնշյալ գործընթացի քաղաքականությունն ու 
ընթակարգերը պարբերաբար վերանայվում են 

X  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասախանները:  

Յուրաքանչյուր համակարգի առաջընթացի համար անհրաժեշտ է նպաստել շահագրգիռ 

կողմերի միջև վստահության և արդյունավետ համագործակցությանը:  

Իսկ շահագրգիռ կողմերն են ուսանողները, ուսուցումը մատակարարողողները  

կառավարությանն ու նրա համապատասխան գործակալությունները,  դասավանդողները, 

գործատուները, բիզնեսի սեկտորը, առևտրական միությունները, հասարակական և կամավոր 

կազմակերպությունները, մասնագիտացված կազմակերպությունները և այլն: 

ՄՈւՀ-ը հաշվետու է իր շահակիցներին, որ իր տրամադրած կրթությունը և օգտագործած 

ռեսուրսները համապատասխանում են իրենց նպատակներին և հետադարձ կապ ստեղծելու 

միջոցով ակնկալվում է նրանց արձագանքները` կրթական գործընթացը բարեփոխելու, առավել 

արդյունավետ դարձնելու` հասարակության պահանջները լիարժեքորեն բավարարելու համար: 

Հասարակության հետ հետադարձ կապերը էապես կակտիվանա, եթե  կազմակերպվեն և 

իրականացվ սոցիոլոգիական հարցումներ: Առաջադրված հարցերին գործատուների տրված 

պատասխանները վերլուծությունը ստիպում է վերանայել կրթական ընթացակարգերը: 
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Ասենք, եթե գործատուն ցածր է գնահատում շրջանավարտի համակարգչային կամ օտար 

լեզուների իմացությունը, նոր միջոցներ ու մեխանիզմներ են գործադրվում այդ թերությունը 

լրացնելու համար: Հարցման արդյունքը ի ցույց է դրվում ավարտական կուրսի 

շրջանավարտներին` ի գիտություն: 

 շրջանավարտների հետ ունեցած հանդիպումները նույնպես բացահայտում են 

հասարակական կարծիքները 

 ուսանողական պրակտիկաները նույնպես հասարակության հետ հետադարձ կապը 

ապահովող գործընթացներ են , որոնք նույնպես նպաստում են հետագա 

աշխատանքներին արդյունավետության բարձրացմանը 

 ՄՈՒՀ-ի տրված կրթությունը և հասարակության համար նրա կարևորությունը կարող են 

լուսաբանելլ մամուլում և հեռուստատեսության որոշ հաղորդաշարերում: 

Հասարակության հետ հետադարձ կապի գորընթացի քաղաքականությունը 

պարբերաբար վերանայվում է: Հայտնի է, որ ՄՈՒՀ-ը պատրաստում է մանկավարժական 

կադրեր, որի կարիքը մեծ է տարածաշրջանում: Ուստի առանձին առարկաների դասավանդման 

մեթոդիկաների, առարկաների ծրագրերը պետք է նորացվեն ու թարմացվեն բարեփոխվող 

դպրոցի նոր պահանջներին համապատասխան: Բարեփոխումները ուղղված են. 

1. արձագանքելու դպրոցների աճող և նոր պահանջներին, խթանելու բուհ-դպրոց 

փոխհամագործակցությունը 

2. մշակեն նոր իրողություններից բխող ուսումնական պլանները ու ծրագրերը 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 10.2:  Արժեքների (գիտելիքների) հասարակությանը փոխանցելու ՄՈՒՀ-ում 
գործող մեխանիզմները 

Պահանջվող 
Հիմքերը 

1) Հաստատության պատասխանատվությունն ու 
հաշվետվողականությունն ապահովող ներքին 
քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը  /Հավելված 4/, 
/Հավելված 50/ 

2) Հասարակությանը արժեքների (գիտելիքի) փոխանցման 
գործընթացն ուսումնասիրող ներքին և արտաքին հետադարձ 
կապի մեխանիզմները /Հավելված 14/, /Հավելված 17/ 

3) Հասարակությանը արժեքների (գիտելիքի) փոխանցման 
հիմնական գործառույթների ներքին գնահատման 
գործընթացները  /Հավելված 21/,  

Ներկայացնել հիմնական ձեռքբերումներն ու խոչընդոտները:  
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ԵՊՀ ԻՄ-ը` որպես կրթօջախ, սահմանել է բարձրագույն կրթության 4 հիմնական 

նպատակներ` 

1. նախապատրաստել ուսանողին աշխատանքային շուկայի համար, 

2. նախապատրաստել կյանքին` որպես դեմոկրատական հասարակության ակտիվ 

քաղաքացի, 

3. անձի ձևավորում և զարգացում, 

4. ընդարձակ, առաջադեմ գիտելիքների բազայի ստեղծում և զարգացում: 

Առաջին երեք տարրերի դեպքում հիմնական շեշտը դրվում է  անձի անհատական 

որակների ձեռքբերման վրա, իսկ չորրորդ դեպքում շեշտը կարող է դրվել նաև  հասարակական 

մակարդակով: Այնուամենայնիվ, չորսն էլ ունեն անհատական և հասարական ուղղվածություն: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում պահպանվում են ՀՀ բոլոր օրենքները: Այն հանդիսանում է դեմոկրատական 

հաստատություն` որպես դեմոկրատական մշակույթ ունեցող  հասարակության մարմին, 

որտեղ առկա են հանդուրժողականությունը, բազմազանության ընդունումն ու ազատ 

քննարկումները: Դեմոկրատիան մեծապես հիմնվում է կրթված քաղաքացիների ակտիվ 

մասնակցության և գործելակերպի վրա: Եվ հետևաբար ԵՊՀ ԻՄ-ը` որպես բարձրագույն 

կրթություն մատուցող,  մեծ դեր ունի դեմոկրատական հասարակության ձևավորման մեջ: ԵՊՀ 

ԻՄ-ը քաղաքացիներին բացի փոխանցելի ունակություններից տրամադրում է վերլուծական 

մտածելակերպ, ինչպես նաև գիտելիքներ տարբեր բնագավառների և հասարակական 

արժեքների վերաբերյալ: ԵՊՀ ԻՄ-ում անձնի դաստիարակությունը և զարգացումը եղել է ու 

շարունակում է մնալ բարձրագույն կրթության հիմնական նպատակներից մեկը:  

Մասնաճյուղը առաջադիմական գիտելիքներ և ունակություններ է տրամադրում նաև 

գիտության բազմաթիվ ճյուղերում: 

Ներկայացնել քաղաքացի դաստիարակելու գործում հաստատության ունեցած դերն ու 
կատարած ներդրումները: Նշել հիմնական ձեռքբերումներն ու խոչընդոտները:   

Մեծ է ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի պատասխանատվությունը հասարակության  առջև, 

որին նա  հաշվետու է իր տված շրջանավարտների կրթադաստիարակչական բարձր 

մակարդակի, ժամանակի պահանջներին համապատասխան  գիտելիքների  ու 

քաղաքացիական կայուն դիրքորոշումների համար: Դժվար է գերագնահատել ՄՈՒՀ-ի դերն ու 

կատարած ներդրումները հասարակությանը պիտանի քաղաքացիներ դաստիարակելու 

գործում, գործընթաց, որ սկսվում է ուսանողի` համալսարան  մտնելու պահից  և ավարտվում 



 
 

129

բակալավրի դիպլոմը հանձնելիս: Կրթական ծրագրերի չափորոշիչները, ուսումնական 

պլաններն ու առարկայական ծրագրերը, նյութատեխնիկական հարուստ ռեսուրսներ ստեղծելը, 

ուսումնառության և դասավանդման մեթոդները, ուսանողների գնահատման համակարգերը, 

ուսումնական ողջ գործընթացի կազմակերպումն ու կառավարումը ոնեցել են մի նպատակ`  

ուսանողի հաջողությունը, նրա կարիքների բավարարվածությունը, անձի բազմակողմանի 

զարգացումը, քննադատական մտածողության, հետազոտական և ստեղծագործ աշխատանքի 

ունակությունների զարգացումը, արտահայտվելու, հարցադրումներ անելու ազատությունը, 

որոշումներ կայացնելու ունակության  ամրապնդումը: 

Ուսումնառության չորս տարիների ընթացքում  ամեն ինչ արվել  է,  որ վաղվա 

շրջանավարտը իրեն զգա որպես հասարակության լիարժեք անդամ, որն ունի մասնագիտական 

հարուստ, խոր ու կայուն գիտելիքներ,  որը փայլուն տիրապետում է համակարգչային 

գիտելիքներին, գիտի օտար լեզուներ, ամեն ինչ արվել է, որ նա հպարտությամբ կրի  “ԵՊՀ-ի 

շրջանավարտ”  բարձր  ու խոսուն  պատվանունը  և  տանի իր հետ համալսարանական այն 

ոգին, որ սերմանվել է կրթօջախի     պատերի ներսում    գրեթե բոլոր դասերին: Իսկ դասերին 

գիտելիքների հետ սերմանվել են ազնիվ հայրենասիրություն ու մարդասիրություն, անցնելիք 

ճանապարհի դժվարությունները հաղթահարելու անընկճելի կամք ու լավատեսություն, 

սահմանամերձ մեր գոտու  վաղվա պաշտպանին` նժդեհյան սխրանքի ու հարկ եղած դեպքում  

թշնամուն  հերոսաբար դիմադրելու զորություն, խաղաղասեր զինվորին` ներողամտություն,  

հանդուրժողություն, քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում, սկզբունքայնություն: Եվ ոչ միայն: 

Մեծ է հաստատության դերը ապագա շրջանավարտի  բառապաշարը հարստացնելու,  

խոսքարվեստը հղկելու,  շրջապատի նկատմամբ բարեկիրթ ու հարգալից վերաբերմունք 

ունենալու, անգամ պահվածքի ու կեցվածքի առումով: Քաղաքացի դաստիարակելու այս 

նպատակադիր քաղաքականությունն է իրականացվում ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղում: 
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Չափանիշ 10.  SWOT  վերլուծություն 

Ներքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.Դասավանդողների և ուսումնառողների 
նկատմամբ ՄՈՒՀ-ի 
հաշվետվողականությունն ապահովող 
մեխանիզմների առկայությունը:   

2.Հասարակական գիտելիքների փոխանցման 
գործընթացն ուսումնասիրող ներքին և 
արտաքին հետադարձ կապի գործիքների և  
մեխանիզմների/հարցաշարերի/ 
առկայությունը: 

1.Ուսումնական գործընթացի վերջնական 
արդյունքների համար 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
հաշվետվողականության  հստակ 
մեխանիզմների բացակայությունը:   

2.Հասարակության հետ կապերի և 
լրատվության համար պատասխանատու 
ստորաբաժանման բացակայությունը: 

Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

11.Դասավանդողների և ուսումնառողների 
ակադեմիական ազատությունը 
երաշխավորող քաղաքականության և 
մեխանիզմների առկայությունը: 

2.Կուրսղեկների և խորհրդատուների 
ինստիտուտի գոյությունը քաղաքացի 
դաստիարակելու գործում: 

1.Կամավորական և հասարակական 
աշխատանքների ուղղությամբ 
համակարգված քաղաքականության 
բացակայությունը ՄՈՒՀ-ում: 

 

 

Արտաքին միջավայր 

Հնարավորությունները Հնարավոր վտանգները 

Ո
Ւ

 Ժ
 Ե

 Ղ
 

1.ՄՈՒՀ-ի արտաքին շահակիցների 
նկատմամբ հաշվետվողականությունն 
ապահովող մեխանիզմների 
առկայությունը:                          
2.Պետության և հասարակության համար 
օրինավոր քաղաքացի դաստիարակելու 
գործում ՄՈՒՀ-ի ունեցած դերն ու 
կատարած ներդրումները: 

1.ՄՈՒՀ-ի տրամադրած կրթության որակի 
նկատմամբ գործատուի և հասարակության 
կողմից վերահսկողության մեխանիզմների 
բացակայությունը:  

2.Հասարակության հետ ուղիղ և 
հակադարձ կապերի քաղաքականության 
բենչմարքինգի բացակայությունը: 
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Թ
 Ո

Ւ
 Յ

 Լ
 

1.Այլ ՄՈՒՀ-ից հրավիրված 
դասավանդողների դրական 
ներգործությունը ուսումնառողների 
կրթության և դաստիարակության 
գործում: 

1.ՄՈՒՀ-ի տրամադրած որակյալ 
կրթության մասին բավարար 
լուսաբանումը և գովազդը: 

 

     ՄՈՒՀ-ի առաքելության նպատակներից մեկը հասարակության առջև  

պատասխանատվությունն ու հաշվետվողականությունն  է: Լինելով մայրաաքաղաքից հեռու և 

սահմանին մոտ` մասնաճյուղը իրականացնում է ՀՀ ստրատեգիական նպատակներից մեկը` 

տարածաշրջանի երիտասարդությանը   բարձրագույն կրթություն տրամադրելը: Բացի այդ, այս 

կրթօջախը ունի մարզի ամենամեծ աշխատանքային կոլեկտիվը, ինչը աշխատատեղերով 

ապահովում է մարզի բնակիչների մի զգալի խմբի: Եվ ամենակարևորը` կրթում ու 

դաստիարակում է հասարակությանը պիտանի օրինավոր քաղաքացիներ: 

Վերը նշված հնարավոր վտանգներից խուսափելու և հայտնաբերված թերությունները 

վերացնելու համար ՄՈՒՀ-ում պլանավորվում է` 

 ստեղծել հասարակության հետ կապերի և լրատվության համար պատասխանատու 

մարմին, 

 մշակել այդ մարմնի գործունեության համապատասխան քաղաքականություն և 

ընթացակարգեր, 

 ուղիներ որոնել հասարակության կողմից կրթության որակի վերահսկման 

արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ: 

 

                          


