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 GOVERN  

ԱշխատանքայինԱշխատանքայինԱշխատանքայինԱշխատանքային փաթեթփաթեթփաթեթփաթեթ 4 – հետադարձհետադարձհետադարձհետադարձ կապկապկապկապ 

ԻնքնագնահատումԻնքնագնահատումԻնքնագնահատումԻնքնագնահատում ևևևև համակարգայինհամակարգայինհամակարգայինհամակարգային վերանայումվերանայումվերանայումվերանայում 

ԵրևանԵրևանԵրևանԵրևան, 9-12 նոյեմբերինոյեմբերինոյեմբերինոյեմբերի 2015թթթթ 

ՅանաՅանաՅանաՅանա ՄոհրենՄոհրենՄոհրենՄոհրեն 

ԴԴԴԴ-րրրր ԶիգֆրիդԶիգֆրիդԶիգֆրիդԶիգֆրիդ ՀերմեսՀերմեսՀերմեսՀերմես    
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ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    օրակարգօրակարգօրակարգօրակարգ    ––––    օրօրօրօր    1111    
Ըմբռնել ASIIN ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման սկզբունքները 
Երբ  ինչ ինչպես 
14.00-
14.30 

Ներածություն + սեմինարի 
բովանդակության ներկայացում  

•  Ովքե՞ր են մասնակիցները 
•  Ինչպիսի՞ փորձ նրանք ունեն 
•  Որո՞նք են նրանց սպասումները 

Պրեզենտացիա+հարցեր 

14.30-
15.30 

ԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալ    հավատագրմանհավատագրմանհավատագրմանհավատագրման    ASIINASIINASIINASIIN----իիիի    
մոտեցումներըմոտեցումներըմոտեցումներըմոտեցումները        

•  ASIIN-ի փիլիսոփայությունը 
•  ԲԿ որակի գործիքների ընկալումը 
•  Տարբերակման ծրագիր և 

ինստիտուցիոնալ մոտեցում 
 

Պրեզենտացիա+հարցեր 

15.30-
15.45 

ՍուրճիՍուրճիՍուրճիՍուրճի    ընդմիջումընդմիջումընդմիջումընդմիջում     

15.45-
16.30 

ԻնստիտւցիոնալԻնստիտւցիոնալԻնստիտւցիոնալԻնստիտւցիոնալ    հավատարմագրմանհավատարմագրմանհավատարմագրմանհավատարմագրման    
գործընթացգործընթացգործընթացգործընթաց    

•  Գործընթացի քայլերը 
•  Շահագրգիռ կողմերի խնդիրները 

Պրեզենտացիա+հարցեր 

 
ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    օրակարգօրակարգօրակարգօրակարգ    ––––    օրօրօրօր    2222    
Մշակել ASIIN-ի որակին վերաբերող չափանիշների ակնկալիքները 
Երբ  ինչ ինչպես 
10.00-
10.30 

•  Ինչ բերեց գիշերը  

10.30-
13.00 

ASIINASIINASIINASIIN----իիիի    համակարգայինհամակարգայինհամակարգայինհամակարգային    կնիքկնիքկնիքկնիք. . . . 
ՎերստուգվողՎերստուգվողՎերստուգվողՎերստուգվող        բաժիններբաժիններբաժիններբաժիններ----մասմասմասմաս    1111    
ՄշակելՄշակելՄշակելՄշակել        չափորոշիչներիչափորոշիչներիչափորոշիչներիչափորոշիչների    միացյալմիացյալմիացյալմիացյալ        
ըմբռնումըըմբռնումըըմբռնումըըմբռնումը    

•  Կենտրոնացում որակը որոշելու վրա 
•  Կենտրոնացում կրթական 

ծրագրերի/դասընթացների/պարապ-
մունքների վրա 

Խմբային աշխատանք/ 
սեմինարների տեխնիկա 

 ՃաշՃաշՃաշՃաշ     
      
14.00-
16.00 

ASIINASIINASIINASIIN----իիիի    համակարգայինհամակարգայինհամակարգայինհամակարգային    կնիքկնիքկնիքկնիք. . . . 
ՎերստուգվողՎերստուգվողՎերստուգվողՎերստուգվող        բաժիններբաժիններբաժիններբաժիններ----մասմասմասմաս    2222    
ՄշակելՄշակելՄշակելՄշակել        չափորոշիչներիչափորոշիչներիչափորոշիչներիչափորոշիչների    միացյալմիացյալմիացյալմիացյալ        
ըմբռնումըըմբռնումըըմբռնումըըմբռնումը    

•  Կենտրոնացում ռեսուրսների 
կառավարման վրա 

•  Կենտրոնացում թափանցիկության և 
փաստաթղթերի վրա 

Խմբային աշխատանք/ 
սեմինարների տեխնիկա  

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    օրակարգօրակարգօրակարգօրակարգ    ––––    օրօրօրօր    3333    
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ANQAANQAANQAANQA----իիիի    ևևևև        ASIINASIINASIINASIIN----իիիի    մոտեցումներիմոտեցումներիմոտեցումներիմոտեցումների    համեմատումհամեմատումհամեմատումհամեմատում    
ՆախորդՆախորդՆախորդՆախորդ    հավատարմագրմանհավատարմագրմանհավատարմագրմանհավատարմագրման    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    համեմատումհամեմատումհամեմատումհամեմատում    
Երբ  ինչ ինչպես 
10.00-
10.30 

•  Ինչ բերեց գիշերը  

10.30-
13.00 

ANQAANQAANQAANQA----իիիի    ևևևև        ASIINASIINASIINASIIN----իիիի    ինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալ    
հավատարմագրմանհավատարմագրմանհավատարմագրմանհավատարմագրման    չափորոշիչներիչափորոշիչներիչափորոշիչներիչափորոշիչների    
համեմատությունըհամեմատությունըհամեմատությունըհամեմատությունը    

•  Որո՞նք են համընկնումները 
•  Ինչպե՞ս վարվել կենտրոնացման 

տարբեր ասպարեզների հետ  

Պրեզենտացիա+հարցեր 

 ՃաշՃաշՃաշՃաշ     
14.00-
16.00 

ANQAANQAANQAANQA----իիիի    ինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալ    
հավատարմագրմանհավատարմագրմանհավատարմագրմանհավատարմագրման    չափորոշիչներիչափորոշիչներիչափորոշիչներիչափորոշիչների    
օգտագործումօգտագործումօգտագործումօգտագործում    

•  Ինչը կարող են օգտագործել 
համալսարանները նախորդ 
հավատարմագրման նյութերից 

•  Որ 
գործընթացները/նյութերը/փաստաթղթերը 
պետք է պատրաստվեն GOVERN-ի 
վերանայման համար  

•  Ինչպես մենք պետք է գործենք  

Պրեզենտացիա/խմբային 
աշխատանք 

 
 
ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    օրակարգօրակարգօրակարգօրակարգ    ––––    օրօրօրօր    4444    
Գործելով որպես փորձագիտական խմբի անդամ 
 
Երբ  ինչ ինչպես 
10.00-
10.30 

Ինչ բերեց գիշերը  

10.30-
12.30 

ԿենտրոնացումԿենտրոնացումԿենտրոնացումԿենտրոնացում    փորձագետներիփորձագետներիփորձագետներիփորձագետների    դերիդերիդերիդերի    վրավրավրավրա    
•  Դերը 
•  Ինչ է նշանակում լավ 

հաղորդակցում 
•  Ինչպես պետք է գործել 

 

 ՍեմինարիՍեմինարիՍեմինարիՍեմինարի    վերջվերջվերջվերջ     
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ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ    ԿԵՏԵՐԿԵՏԵՐԿԵՏԵՐԿԵՏԵՐ…. …. …. …. ՈՎՔԵ՞ՐՈՎՔԵ՞ՐՈՎՔԵ՞ՐՈՎՔԵ՞Ր    ԵՆԵՆԵՆԵՆ    ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ    

1.Ո՞՞՞՞րն է ձեր փորձը ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման բնագավառում 
2. Որո՞նք էին    /են կարևորագույն տարրերը 
3. Ի՞նչ դուք կցանկանայիք սովորել այս սեմինարի ընթացքում 
 

Մասնակիցների փորձը և սպասումները – նշումներ. 
Մասնակցություն ՈԱԱԿ-ի հավատարմագրման գործընթացին 
Ինքնագնահատման զեկույցի պատրաստում ՈԱԱԿ-ի հավատարմագրման գործընթացի 
համար 
Խորհրդատվություններ համալսարաններին միջազգային սանդղակով հավատարմագրման 
գործընթացի համար 
Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացների կատարում/ ծրագրային 

հավատարմագրման  SAR փորձի նախապատրաստում: 
Ակնկալիքներ. Իմանալ  ASIIN ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման չափանիշները ի 
համեմատ ՈԱԱԿ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման չափանիշների: 
Ծրագրային հավատարմագրման վերաբերյալ՝ ծրագրերի պետական մարմիններ, 
շահառուների մասնակցություն, որակի շրջան: 
Պահանջ. Կրթական ծրագրերը համապատասխանեցնել աշխատաշուկայի պահանջներին: 
Հետաքրքրվածություն ծրագրային հավատարմագրման խնդրին՝ ՈԱԱԿ-ի ինստիտուցիոնալ 
հավատարմագրումը հաջողությամբ ավարտելուց հետո:  
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ASIINASIINASIINASIIN----իիիի    ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ        ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ        ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆԸՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆԸՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆԸՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆԸ    
    

ASIIN համակարգայինհամակարգայինհամակարգայինհամակարգային    կնիքկնիքկնիքկնիք. . . . ԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալ    հավատարմագրումհավատարմագրումհավատարմագրումհավատարմագրում    
ԴրույթԴրույթԴրույթԴրույթ....    
««««ՀաստատությունըՀաստատությունըՀաստատությունըՀաստատությունը    երաշխավորումերաշխավորումերաշխավորումերաշխավորում    էէէէ    լավագույնլավագույնլավագույնլավագույն    ուսուցանմանուսուցանմանուսուցանմանուսուցանման    ևևևև    հաջողակհաջողակհաջողակհաջողակ    դասավանդմանդասավանդմանդասավանդմանդասավանդման    
ինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալ, , , , ընթացակարգայինընթացակարգայինընթացակարգայինընթացակարգային    ևևևև    մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    պահանջներպահանջներպահանջներպահանջներիիիի    բավարարումբավարարումբավարարումբավարարում    »»»»    
        ՀասՀասՀասՀասոոոունությանւնությանւնությանւնության    մոդելըմոդելըմոդելըմոդելը    որպեսորպեսորպեսորպես    հավատարմագրմանհավատարմագրմանհավատարմագրմանհավատարմագրման    ևևևև    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    հիմքհիմքհիմքհիմք....    

I. Որակի սահմանում  և ըմբռնում (որակի կառավարման համակարգը ներառյալ) 
II. Կրթական  առաջարկներ (զարգացում + կիրառում) 
III. Ռեսուրսների կառավարում (ներառյալ կապերը հետազոտության և 

վարչարարության հետ) 
IV. Թափանցիկություն և փաստաթղթեր 

 
ԿապըԿապըԿապըԿապը    ծրագրայինծրագրայինծրագրայինծրագրային    ևևևև    ինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալ    հավատարմագրմանհավատարմագրմանհավատարմագրմանհավատարմագրման    միջևմիջևմիջևմիջև    
    

ՀամալսարանիՀամալսարանիՀամալսարանիՀամալսարանի    ինքնավարությունինքնավարությունինքնավարությունինքնավարություն    
ԻնքնավերլուծությունԻնքնավերլուծությունԻնքնավերլուծությունԻնքնավերլուծություն    

ԲարելավումԲարելավումԲարելավումԲարելավում                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                ՀասունությանՀասունությանՀասունությանՀասունության                    մոդելմոդելմոդելմոդել                

    
    
ԾրագրայինԾրագրայինԾրագրայինԾրագրային                                                                                                                                                                                                                                                        ԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալ    
հավատարմագրումհավատարմագրումհավատարմագրումհավատարմագրում                                                                                                                                                                                                        հավատարմագրումհավատարմագրումհավատարմագրումհավատարմագրում                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    
    
                        
    
    
    
        
    
    
    

ASIIN-իիիի    որակիորակիորակիորակի    կնիքներիկնիքներիկնիքներիկնիքների    տեսակներըտեսակներըտեսակներըտեսակները    
 

1. ճարտարագիտության անհատական հավաստագրման քարտ    
2. Մոդուլների/թրեյնինգների հավաստագրում    
3. Ծրագրային հավատարմագրում (ազգային/միջազգային)    
4. Համակարգային հավատարմագրում (ազգային), ինստիտուցիոնալ 

հավատարմագրում (միջազգային)    
5. Գնահատում    
6. ISO վկայագրում:    
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ԾՐԱԳՐԱՅԻՆԾՐԱԳՐԱՅԻՆԾՐԱԳՐԱՅԻՆԾՐԱԳՐԱՅԻՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ    ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆԱՆԱՆԱՆ    ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄ    
    

    ԾրագրայինԾրագրայինԾրագրայինԾրագրային    ԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալ    
ԱռարկաԱռարկաԱռարկաԱռարկա    Առանձին աստիճանի ծրագրեր Ինստիտուցիոնալ 

միավորներ (Բուհեր, 
հնարավոր է նաև 
ֆակուլտետներ) 

ՄոտեցումՄոտեցումՄոտեցումՄոտեցում    Առանձին աստիճանի ծրագրերի 
գնահատում ի համեմատ. 

•  Ակնկալվող կրթական 
վերջնարդյունքների ձեռքբերման 

•  Ծրագրի առանձին մասերի 
ներդաշնակում (նպատակներ-մուտք-
վերջնարդյունք ) 

 

ՎկայականՎկայականՎկայականՎկայական    Յուրաքանչյուր աստիճանի ծրագրի համար Հաստատության համար 
    

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆԾՐԱԳՐԱՅԻՆԾՐԱԳՐԱՅԻՆԾՐԱԳՐԱՅԻՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ    ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ. . . . 
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    

ԾրագրայինԾրագրայինԾրագրայինԾրագրային    ևևևև    ինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալ    հավատարմագրումըհավատարմագրումըհավատարմագրումըհավատարմագրումը    կատարումկատարումկատարումկատարում    էէէէ    տարբերտարբերտարբերտարբեր    
գործառույթներգործառույթներգործառույթներգործառույթներ    ևևևև    միայնմիայնմիայնմիայն    մասնակիորենմասնակիորենմասնակիորենմասնակիորեն    ենենենեն    համընկնում՝համընկնում՝համընկնում՝համընկնում՝    

•  Հանրային հեղինակության համար ինստիտուցիոնալ և ծրագրային 
հավատարմագրումը հավասարապես կիրառելի է: 

•  Ծրագրային հավատարմագրումը նշանակում է արտաքին հաստատում  այն 
իրողության, որ տվյալ  աստիճանի ծրագիրը բարձր մակարդակով համապատասխանում է 
տվյալ դասընթացի ակադեմիական և մասնագիտական պահանջներին, այսինքն ծրագրի 
նպատակներին հասնելուն և շրջանավարտների կողմից համապատասխան 
կոմպետենցիաների ձեռքբերմանը: 

•  Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը նշանակում է արտաքին հաստատում 
այն իրողության, որ  հաստատությունը երաշխավորում է ինստիտուցիոնալ, 
ընթացակարգային և մշակութային պահանջների բավարարում լավ դասավանդման և 
հաջող ուսուցման համար: 

•  Ընկերություններին, մասնագիտական մարմիններին, դիմորդներին և 
գործընկեր հաստատություններին տրամադրվող տեղեկատվական պահանջների համար 
ծրագրային հավատարմագրումը  կարող է ավելի խորաթափանց լինել:   

 
ՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻ    ԵՐԿՈՒԵՐԿՈՒԵՐԿՈՒԵՐԿՈՒ    ՏԱՐՐԵՐՏԱՐՐԵՐՏԱՐՐԵՐՏԱՐՐԵՐ    

•  Ներքին՝Ներքին՝Ներքին՝Ներքին՝    բովանդակությունից կախված    դասավանդման և ուսուցման որակը 
որոշվում է տվյալ բուհի կողմից՝ վերջնարդյունքների համար նպատակների և 
սպասելիքների որոշմամբ: 

•  Արտաքին՝Արտաքին՝Արտաքին՝Արտաքին՝    բուհը և նրա անդամները ներառում են    կրթական և ուսումնական 
ծրագրերի իրականացման  քաղաքական, օրինական և սոցիալ-տնտեսական միջավայրին 
ուղղված  արտաքին պահանջները: 

Բովանդակության հետ կապված որակը կամայականորեն չի ընտրվում, քանի որ 
այն նույնպես պետք է համապատասխանի արտաքին ակնկալիքներին 



7 

 

 Բուհերի համար որակի չափանիշները կարող են զարգանալ՝ միայն կապված 
լինելով հասարակության, տնտեսության և կրթական քաղաքականության հետ: 

 
ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ    ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ՝ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ՝ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ՝ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ՝    ՈՎՔԵ՞ՐՈՎՔԵ՞ՐՈՎՔԵ՞ՐՈՎՔԵ՞Ր    ԵՆԵՆԵՆԵՆ    ԲՈՒՀԵՐԻԲՈՒՀԵՐԻԲՈՒՀԵՐԻԲՈՒՀԵՐԻ    ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ    

 ՆերքինՆերքինՆերքինՆերքին    շահառուներ՝շահառուներ՝շահառուներ՝շահառուներ՝ ուսանողներ, դասախոսներ, մարզիչներ, դասավանդողներ, 
վարչական և կառավարման աշխատակազմ: 
                                                ԱրտաքինԱրտաքինԱրտաքինԱրտաքին    շահառուներշահառուներշահառուներշահառուներ՝՝՝՝    պոտենցիալ գործատուներ, ապագա գործընկերներ և 
պետական հստատությունների ներկայացուցիչներ: 
             Շահառուի հատուկ կարիքները կարող են որոշվել բուհի ներսում նրա 
գործունեությունից, ինչպես նաև նրանց հատուկ և անձնական հակումներից, օրինակ՝ 
գենդերային, մշակութային և լեզվական առանձնահատկություններից: 
             Շահառուների որոշումը  կախված է բուհի ռազմավարական դիրքորոշումից, 
ուղենիշերից և զարգացման նպատակներից: 
    Որակի ապահովման կարևոր խնդիր՝ արդյոք/ինչպես շահառուները որոշվել են 
որպես համապատասխանող և արդյոք/ինչպես նրանք ներգրավված են որակի ապահովման 
գործընթացների պլանավորման, կառավարման և կիրառման գործընթացներում: 
 

ՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻ    ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳՀԱՄԱԿԱՐԳՀԱՄԱԿԱՐԳՀԱՄԱԿԱՐԳ    
•  Կառավարման համակարգը ի վիճակի է որոշելու կազմակերպության 

քաղաքականությունը և նպատակները և դրանց հասնելու ուղիները այնպիսի 
բնագավառներում, ինչպիսիք են որակը, բյուջեն և ռիսկերը: 

•  ՈրակիՈրակիՈրակիՈրակի    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    ((((ՈԿՀՈԿՀՈԿՀՈԿՀ))))՝՝՝՝    որակին կողմնորոշված 
համալսարանի կառավարում        

Կազմակերպության նպատակներին համապատասխանող բոլոր 
գործողությունների  համակարգում, վերստուգում և ուղղորդում 
հետո մշակվում են կազմակերպության նպատակները 
որակի կառավարման ընթացակարգերը   և գործիքները կարող են բաժանվել չորս 
քայլերի՝ պլանավորում, ներդնում (իրականացում), ապահովում/վերլուծում 
(ստուգում) և բարելավում (գործել) (Դեմինգի օղակ): 
 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻԴԱՍԸՆԹԱՑԻԴԱՍԸՆԹԱՑԻԴԱՍԸՆԹԱՑԻ    ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՈՒՍՈՒՑՄԱՆՈՒՍՈՒՑՄԱՆՈՒՍՈՒՑՄԱՆՈՒՍՈՒՑՄԱՆ    ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ    
 

ASIIN ASIIN ASIIN ASIIN հավատարմագրմանհավատարմագրմանհավատարմագրմանհավատարմագրման    գործընթացիգործընթացիգործընթացիգործընթացի    ելակետելակետելակետելակետ    
-ցանկացած կրթական և / կամ ուսումնական ծրագրի նպատակների և նախատեսված 
կրթության վերջնարդյունքների հասկանալի և ճշգրիտ սահմանում,  
- որակի ստուգման և հետագա բարելավման կենտրոնական ելակետ  
 - Ծրագրի  նպատակները նկարագրում են, թե ծրագրով ստացած որակավորումը ինչ է 
նշանակում ակադեմիական, տեխնիկական և եթե հնարավոր է, մասնագիտական 
տեսանկյունից: 
- Ծրագրի բոլոր նպատակները հիմնավորվում են ծրագրի ուսուցման վերջնարդյունքների 
միջոցով: 
 
ԾՐԱԳՐԱՅԻՆԾՐԱԳՐԱՅԻՆԾՐԱԳՐԱՅԻՆԾՐԱԳՐԱՅԻՆ    ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ....    ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐ՝՝՝՝    ՈՒՂՂՎԱԾՈՒՂՂՎԱԾՈՒՂՂՎԱԾՈՒՂՂՎԱԾ    ՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻ    ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ    
 
    Որակի ապահովումը և զարգացումը պետք է ապահովեն ծրագրերի շարունակականշարունակականշարունակականշարունակական    
բարելավումըբարելավումըբարելավումըբարելավումը,,,,    
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            Պետք է ստուգվեն    ծրագրային նպատակներից շշշշեղումներըեղումներըեղումներըեղումները և  
    բուն նպատակներինպատակներինպատակներինպատակների    սահմանումըսահմանումըսահմանումըսահմանումը: 
 
ՀիմնականՀիմնականՀիմնականՀիմնական    ուշադրությունըուշադրությունըուշադրությունըուշադրությունը    ուղղվումուղղվումուղղվումուղղվում    էէէէ    տվյալտվյալտվյալտվյալ    մակարդակիմակարդակիմակարդակիմակարդակի    առանձինառանձինառանձինառանձին    ծրագրինծրագրինծրագրինծրագրին, , , , այլայլայլայլ    ոչոչոչոչ    թեթեթեթե    
հաստատություններինհաստատություններինհաստատություններինհաստատություններին՝՝՝՝    նրանցնրանցնրանցնրանց    բոլորբոլորբոլորբոլոր    ֆակուլտետներովֆակուլտետներովֆակուլտետներովֆակուլտետներով    ևևևև    ծրագրերովծրագրերովծրագրերովծրագրերով::::    
ՀաստատությանՀաստատությանՀաստատությանՀաստատության    ևևևև    նրանրանրանրա    գործընթացներիգործընթացներիգործընթացներիգործընթացների    տարբերակվածտարբերակվածտարբերակվածտարբերակված    քննումքննումքննումքննում::::    
 

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ    ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ. . . . ՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻ    ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆ    ՈՒՂՂՎԱԾՈՒՂՂՎԱԾՈՒՂՂՎԱԾՈՒՂՂՎԱԾ    
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐ    

    
- Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար պետք է առկա լինի 

դասավանդման և ուսուցման որակի ապահովման ներքին համակարգի  համապարփակ և 
ակնհայտորեն արդյունավետ կառավարում: 

- Սա ներառում է, ի թիվս այլոց, տվյալ մակարդակի ծրագրերի որակի 
համակարգված, շարունակական գնահատում և ուսուցման ու ուսումնառության 
թերությունները վերացնելու  մեթոդներ: 

 
 
 
 
Հաստատության ինստիտուցիոնալ, ընթացակարգային և մշակութային 

պահանջմունքների տարբերակված քննարկում: 
 

ԴասավանդմանԴասավանդմանԴասավանդմանԴասավանդման    ևևևև    ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    կառավարումըկառավարումըկառավարումըկառավարումը    որպեսորպեսորպեսորպես    որակիորակիորակիորակի    կկկկառավարմանառավարմանառավարմանառավարման    
մոտեցումմոտեցումմոտեցումմոտեցում    

•  ASIIN-ի կողմից որակի ընկալումը հիմնված է մասնագիտացման 
գործընթացների վրա: 

  Կրթական նպատակներին և վերջնարդյունքներին հասնելու  հստակ 
սահմանումը և համակարգված ապացույցը հիմք են հանդիսանում  ASIIN ծրագրի և 
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար:  

                          ASIIN-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացները վերստուգում են 
ծրագրի դասավանդման և ուսուցման որակի կառավարման մոտեցումները, որոնք օգնում 
են հասնելու ցանկալի նպատակի (արդյունքների տերմիններով ): 
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ՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻ    ՀԵՏՀԵՏՀԵՏՀԵՏ        ԿԱԿԱԿԱԿԱՊՊՊՊՎԱԾՎԱԾՎԱԾՎԱԾ    ԲՈՒՀԵՐԻԲՈՒՀԵՐԻԲՈՒՀԵՐԻԲՈՒՀԵՐԻ    ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ    
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

                                              

 

 

 

 

                                                              

       
  
                                                                               
                                                                                                                                                         
 
 
 

    
                                                                    
        

Հետազոտություն և 
զարգացում 

Դասավանդում և 
ուսուցում 

Այլ գործողություններ 

 

ԴասավանդումԴասավանդումԴասավանդումԴասավանդում    ևևևև    ուսուցումուսուցումուսուցումուսուցում    ((((մասնագիտացմանմասնագիտացմանմասնագիտացմանմասնագիտացման    
գործընթացներգործընթացներգործընթացներգործընթացներ))))    

    
 ԱրդյունքներիԱրդյունքներիԱրդյունքներիԱրդյունքների    հետադարձհետադարձհետադարձհետադարձ        կապկապկապկապ////բարելավումբարելավումբարելավումբարելավում    

ԱջակցողԱջակցողԱջակցողԱջակցող    գործընթացներգործընթացներգործընթացներգործընթացներ    ((((վարչարարությունվարչարարությունվարչարարությունվարչարարություն,  ,  ,  ,  տեխնիկականտեխնիկականտեխնիկականտեխնիկական    
աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն))))    

ՆպատակներՆպատակներՆպատակներՆպատակներ++++    
զարգացումզարգացումզարգացումզարգացում    

 

ԿիրառումԿիրառումԿիրառումԿիրառում    ՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունք
ներներներներ    

Որակի կառավարման  
հետադարձ կապ 

 

Ռազմավարություն և 
կառույցներ 

Կոմպետենցիաներ և 
պատասխանատվություն  

Գործիքներ 

Տեղեկատվութ-
յուն/վերլուծում 

Գնահատում/հե-
տադարձ կապ 

Պլանավորում 

Կիրառում 

ԲՈՒՀԻԲՈՒՀԻԲՈՒՀԻԲՈՒՀԻ    ԳԼԽԱՎՈՐԳԼԽԱՎՈՐԳԼԽԱՎՈՐԳԼԽԱՎՈՐ    ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ    
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                                                        ASIIN ASIIN ASIIN ASIIN ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ    ԿՆԻՔ՝ԿՆԻՔ՝ԿՆԻՔ՝ԿՆԻՔ՝    ՎԵՐՍՏՈՒԳՄԱՆՎԵՐՍՏՈՒԳՄԱՆՎԵՐՍՏՈՒԳՄԱՆՎԵՐՍՏՈՒԳՄԱՆ    ՉՈՐՍՉՈՐՍՉՈՐՍՉՈՐՍ    ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ    
    

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆՊԱՏԱԿՆԵՐ----    ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ----    ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ    
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I.I.I.I.ՈրակիՈրակիՈրակիՈրակի    
սահմասահմասահմասահմա----

նումնումնումնում    

IV. IV. IV. IV. ԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկություն    
ևևևև    փաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթեր    

III.III.III.III.ՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսների    
կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    

II.II.II.II.ԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներ    
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I.1 Նպա-
տակներ 

IV.1 
Ծրագրերի/դասընթաց-
ների/պարապմունք-
ների կանոններ և 
կանոնակարգեր 

III.1 Նյութական և 
մարդկային ռեսուրսներ  
III.2 Մարդկային 
ռեսուրսների զարգացում 

II.1Ծրագրի/ 
դասընթացների/պա-
րապմունքների մշակում 
II.2 Ծրագրի/դասըն-
թացների/պարապ-
մունքների ներդնում 

I.2 
Որակի 
մենեջ-
մենթի 
համա-
կարգեր/
կառա-
վարում 

IV.2 Փաստաթղթեր III.3 Հետազոտություն 
III.4 Վարչարարություն 

II.3 Համագործակ-
ցություն 
II.4 Քննական 
համակարգը և 
քննությունների 
կազմակերպումը 
II.5 Ձեռքբերումների 
ճանաչում 

I.3 
Մոնիթո-
րինգ/ինք
-նագնա-
հատում 

IV.3 
Մոնիթորինգ/ինքնա-
գնահատում 

III.5 Մոնիթորինգ/ինքնա-
գնահատում 

 

II.6 Օգնություն և 
աջակցություն 
II.7 Մոնիթորինգ/ինքնա-
գնահատում 

    
ՈւսուցումՈւսուցումՈւսուցումՈւսուցում, , , , ստեղծարարությունստեղծարարությունստեղծարարությունստեղծարարություն    ևևևև    նորարարություննորարարություննորարարություննորարարություն    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    
                                                                            Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչ    էէէէ    խորհրդանշումխորհրդանշումխորհրդանշումխորհրդանշում    ASIINASIINASIINASIIN----իիիի    ինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալ    կնիքըկնիքըկնիքըկնիքը    
    
    ASIIN-ի համակարգային կնիքը նշանակում է, որ հաստատությունը երաշխավորում է 
լավագույն դասավանդման և հաջողակ ուսուցանման ինստիտուցիոնալ, ընթացակարգային 
և մշակութային պահաջների բավարարումը: 
 

ՊահանջներիՊահանջներիՊահանջներիՊահանջների    երեքերեքերեքերեք    չափումներչափումներչափումներչափումներ    
� Ինստիտուցիոնալ պահանջները ներառում են կազմակերպչական միջավայր, 

կառույցներ և/կամ նութական և  մարդկային ռեսուրսներ (ստատիկ պահանջներ): 
� Ընթացակարգային պահանջները ներառում են բոլոր մեթոդները, որոնք 

փոխակերպում են մուտքերը ակնկալվող վերջնարդյունքների: 
� Մշակութային պահանջներ, որոնք ներառում են գործողությունների 

մեծամասնությունը ղեկավարող գերիշխող արժեքներ և մեթոդներ 
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ASIIN ASIIN ASIIN ASIIN ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ    ԿՆԻՔ՝ԿՆԻՔ՝ԿՆԻՔ՝ԿՆԻՔ՝    ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅԱՆՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅԱՆՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅԱՆՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅԱՆ    ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ    ՀԻՆԳՀԻՆԳՀԻՆԳՀԻՆԳ        
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐ    

4 = 4 = 4 = 4 = ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՂԿԱՆԽԱՏԵՍՈՂԿԱՆԽԱՏԵՍՈՂԿԱՆԽԱՏԵՍՈՂ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԱԿՏԻՎԱԿՏԻՎԱԿՏԻՎԱԿՏԻՎ    ((((լավագույնլավագույնլավագույնլավագույն    պրակտիկապրակտիկապրակտիկապրակտիկա////կատարյալկատարյալկատարյալկատարյալ))))    
3 = 3 = 3 = 3 = ԿԱՅԱՑԱԾԿԱՅԱՑԱԾԿԱՅԱՑԱԾԿԱՅԱՑԱԾ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՂՎԵՐԱՀՍԿՎՈՂՎԵՐԱՀՍԿՎՈՂՎԵՐԱՀՍԿՎՈՂ    
2 =  2 =  2 =  2 =  ՆԵՐԴՆՈՂՆԵՐԴՆՈՂՆԵՐԴՆՈՂՆԵՐԴՆՈՂ    ((((ԿԱՏԱՐՈՂԿԱՏԱՐՈՂԿԱՏԱՐՈՂԿԱՏԱՐՈՂ))))    
1 =  1 =  1 =  1 =  ՈՐՈՇՈՂՈՐՈՇՈՂՈՐՈՇՈՂՈՐՈՇՈՂ    
0 =  0 =  0 =  0 =  ԱՌԿԱԱՌԿԱԱՌԿԱԱՌԿԱ    ՉԷՉԷՉԷՉԷ    
    

ASIIN ASIIN ASIIN ASIIN ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ    ԿՆԻՔԸԿՆԻՔԸԿՆԻՔԸԿՆԻՔԸ        ԲՈՒՀԵՐԻԲՈՒՀԵՐԻԲՈՒՀԵՐԻԲՈՒՀԵՐԻ    ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ    ԳՈՐԾԻՔԳՈՐԾԻՔԳՈՐԾԻՔԳՈՐԾԻՔ    
ASIIN ASIIN ASIIN ASIIN ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ    ԿՆԻՔԸԿՆԻՔԸԿՆԻՔԸԿՆԻՔԸ        ՀԱՍՏԱՏՈՒՄՀԱՍՏԱՏՈՒՄՀԱՍՏԱՏՈՒՄՀԱՍՏԱՏՈՒՄ    ԷԷԷԷ, , , , ՈՐՈՐՈՐՈՐ    ԲՈՒՀԸԲՈՒՀԸԲՈՒՀԸԲՈՒՀԸ....    

- Կատարում և կիրառում է ASIIN-ի շրջանակային պահանջները: 
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

•  Հինգ (5)՝ Հասունության մակարդակ 
•  Չորս (4)՝ Չափանիշների կլաստերներ 

•  Երեք (3)  Չափումներ 
 

ASIIN ASIIN ASIIN ASIIN ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ    ԿՆԻՔԸԿՆԻՔԸԿՆԻՔԸԿՆԻՔԸ…………    
…Բուհերին տալիս է հետևյալ հնարավորություններ. 
- կատարել հասունության ինքնագնահատում 
- ներքին գործընթացների ինքնավերահսկում 
….Թույլ է տալիս բուհերին որոշելու իրենց դերը, նպատակները, ակնկալվող 
արդյունքները 
…. Նախապես որոշել իր սպասումները քաղաքական-իրավական և սոցիալ-
տնտեսական ոլորտներից: 
 

ԽորհուրդներԽորհուրդներԽորհուրդներԽորհուրդներ    որոշումներորոշումներորոշումներորոշումներ    կայացնելուկայացնելուկայացնելուկայացնելու    համարհամարհամարհամար    
    
ՀավատարմագրմանՀավատարմագրմանՀավատարմագրմանՀավատարմագրման    ձևիձևիձևիձևի    մասինմասինմասինմասին    որոշումըորոշումըորոշումըորոշումը    ռազմավարականռազմավարականռազմավարականռազմավարական    նշանակություննշանակություննշանակություննշանակություն    ունիունիունիունի::::    
- Համալսարանի և նրա բաժինների զարգացման ո՞ր նպատակներին ինչպիսի՞ 

գործիքի միջոցով կարելի է հասնել 
- Արդյո՞ք հասանելի գործիքների հավաքածուն օգտակար է դրա համար 
- Ինչպիսի՞ նյութական արդյունքներ են ակնկալվում 
- Արդյո՞ք հատուկ ծառայությունների ներքին և արտաքին աղբյուրները զգայուն են՝ 

նյութական և որակական սպասելիքների տեսակետից: 
 

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄԸՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄԸՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄԸՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄԸ…………    
                                                                        … … … … հնարավոր է որակի ապահովման առնվազն երկու  մոդելի միջոցով՝ 
ծրագրային և ինստիտուցիոնալ, որոնք չեն հակասում մեկը մյուսին 
            … որոնք մեծապես բավարարում են որակի պահանջներին (օրինակներ՝ որակ 
հասկացության իմաստը, դասավանդում և ուսուցանում) 
            …որոնք համապատասխանում են իրենց հնարավորություններին (օրինակ՝ 
ապահովում են բուհի ինքնավարությունը)    

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ    ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ    ՓՈՒԼԵՐԸՓՈՒԼԵՐԸՓՈՒԼԵՐԸՓՈՒԼԵՐԸ    
1. Առաջարկի նախապատրաստում և ներկայացում (ASIIN+հաստատություն) 
2. Գործընթացի սկիզբ [ASIIN համակարգի հավատարմագրման հանձնաժողովներ 

(այսուհետ՝ ՀՀՀՀՀՀՀՀ )] 
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3. Ինքնագնահատման զեկույց (հաստատություն) 
4. Ինքնագնահատման զեկույցի նախնական ստուգում (ASIIN+հաստատություն) 
5. Աուդիտ (ASIINի աուդիտորներ) 
6. Որոշում (ASIIN համակարգի ՀՀ) 

 
ՓաստաթղթերիՓաստաթղթերիՓաստաթղթերիՓաստաթղթերի    ստուգումստուգումստուգումստուգում    ((((աուդիտորներաուդիտորներաուդիտորներաուդիտորներ))))    

    
Հարցեր/հարցումներ- հարցումների պատասխաններ – նախնական գնահատում 

    
 

ԱուդիտորներիԱուդիտորներիԱուդիտորներիԱուդիտորների    ներքիններքիններքիններքին    հակիրճհակիրճհակիրճհակիրճ    խորհրդակցությունխորհրդակցությունխորհրդակցությունխորհրդակցություն (1 օր)՝ նախնական գնահատման 
քննարկում, հարցեր, աուդիտի ժամանակացույց 
 

    
ԱուդիտիԱուդիտիԱուդիտիԱուդիտի    անցկացումանցկացումանցկացումանցկացում     (մոտավորապես 3 օր) (ASIIN աուդիտորներ) 
 
Զեկույց- Հաստատության կարծիքի ներկայացում-Վերջնական գնահատում (ASIIN 
աուդիտորներ) 

    
ԳործընթացիԳործընթացիԳործընթացիԳործընթացի    սկիզբսկիզբսկիզբսկիզբ    (ASIIN (ASIIN (ASIIN (ASIIN համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    ))))    
    
I.I.I.I. ASIINASIINASIINASIIN՝՝՝՝    ASIIN-ի ՀՀ-ը որոշում է կայացնում  գործընթացը սկսելու վերաբերյալ: 
    Բացասական՝  գործընթացի փակում և pro-rata հաշիվների հաշվարկում: 
            Դրական՝  գործընթացը մեկնարկում է և սկսվում է հաջորդ քայլը: 
II.II.II.II. ԻնքնագնահատմանԻնքնագնահատմանԻնքնագնահատմանԻնքնագնահատման    զեկույցզեկույցզեկույցզեկույց    ////ՀՀՀՀՀՀՀՀ    ((((բուհբուհբուհբուհ))))    

Ինքնագնահատման վերլուծություն՝ ներառյալ աջակցող փաստաթղթերը, 
որոնք ապացուցում են, որ ASIIN համակարգի կնիքի պահանջները բավարարված են 
(ներքին փաստաթղթեր և տվյալներ):  
III.III.III.III. ՀՀ նախնական գնահատում (ASIIN + բուհ) 

� ASIIN գործընթացի մենեջերները ստուգում են փաստաթղթերը՝ 
ամբողջականության և տեղեկատվության առումով:  

� Ինքնագնահատումը սկսելուց առաջ կարող է կազմակեպվել ժողով ASIIN-ի 
հետ՝ նախնական ստուգման արդյունքները քննարկելու համար: Ժողովի 
տեղը պետք է նշված լինի ASIIN-ին ուղղված առաջարկի մեջ:  

� Բուհը հնարավորություն ունի ավելացնել կամ ստուգել 
ինքնագնահատման կամ աջակցող փաստաթղթերի տվյալները: 

� ASIIN-ը հաստատում է աուդիտի թիմի կազմը: 
� Ինքնագնահատման զեկույցի և աջակցող փաստաթղթերի վերջնական 

տարբերակի ներկայացումը ASIIN աուդիտորներին: 
 

ԿառուցվածքԿառուցվածքԿառուցվածքԿառուցվածք    
 Սովորաբար բաղկացած է հինգ անդամներից. 
 

� 2-3 փորձագետներ, որոնք փորձառու են բուհերի մենեջմենթի և որակի 
մենեջմենթի բնագավառում:    
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� Ուսանող, որն ունի հավատարմագրման բնագավառի փորձ և ուսանողների 
ներկայացուցիչ է 

� 2-3 աշխատաշուկայի ներակայացուցիչներ: 
 

                                                                               Պահանջներ 
          Հանձնաժողովը պետք է կարողանա. 

� Ստանալ ընդհանուր պատկեր և գնահատել բուհի կառավարման տարբեր 
կողմերը, որակի կառավարումը (հատկապես դասավանդման և 
ուսուցանման տեսակետից), ուսուցման/կրթության գործընթացների 
մեթոդները և կառուցվածքը, 

� Որոշել շահառուների կարիքները՝ կապված հատուկ կրթության և/կամ 
դասավանդման ծրագրերի հետ և ներառել իր դիտարկումները գնահատման 
մեջ, 

� Գնահատման մեջ միավորել  իրենց փորձը միջազգային և/կամ եվրոպական 
չափորոշիչների հետ: 
 

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ    ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ    ՓՈՒԼԵՐԸՓՈՒԼԵՐԸՓՈՒԼԵՐԸՓՈՒԼԵՐԸ    
ՀՀՀՀՀՀՀՀ    նախնականնախնականնախնականնախնական    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում    ((((ASIIN+ բուհ))))    

    
ՓաստաթղթերիՓաստաթղթերիՓաստաթղթերիՓաստաթղթերի    ստուգումստուգումստուգումստուգում    ((((աուդիտորներաուդիտորներաուդիտորներաուդիտորներ))))՝՝՝՝    հարցերհարցերհարցերհարցեր////հարհարհարհար    
� Փաստաթղթերի ստուգում աուդիտորների կողմից: Տեղ հնարավոր 

հարցերի/հարցումների համար: 
� Բուհը ներկայացնում է  պատասխաններ աուդիտորների 

հարցերին/հարցումներին: 
� ASIIN աուդիտորների ներքին կարճ ժողով հետևյալ հարցերի շուրջ. 

-նախնական գնահատում-հարցաշար տեղական այցի համար-
տեղական այցի ժամանակացույց-աուդիտորական թիմի խոսնակ        
բացասական նախնական գնահատում՝ գործընթացի փակում և pro-rata 

գների հաշվարկ:  
                                 Դրական նախնական գնահատում՝ հաջորդ փուլի սկիզբ:  
 

ԱուդիտԱուդիտԱուդիտԱուդիտ    ((((ASIIN- աուդիտորներաուդիտորներաուդիտորներաուդիտորներ))))    
ASIIN + բուհբուհբուհբուհ  

� Տեղական ստուգայցի ժամանակացույցի համակարգումը ASIIN-ի և բուհի կողմից՝ 
համաձայն ընթացակարգային սկզբունքների:   

� Տեղական ստուգայց բուհ՝ ներառյալ քննարկումները աուդիտորական թիմի և տարբեր 
խմբերի շուրջ՝ կապված ներկայացված փաստաթղթերի հետ:  
� Աուդիտ բուհում (մոտավորապես 3 օր) (ASIIN աուդիտորներ):         

 

ԱուդիտԱուդիտԱուդիտԱուդիտ    (ASIIN աուդիտորներաուդիտորներաուդիտորներաուդիտորներ)    
I. ASIIN + բուհբուհբուհբուհ: 

� Աուդիտի թիմի զեկույցի ներկայացումը աուդիտի մասին և հայտարարություն՝ ինչ 
փաստաթղթեր են պետք գործընթացի շարունակության համար 

� Բուհի հայտարարությունը և մեկնաբանությունները աուդիտի զեկույցի վերաբերյալ 
� Արդյունքների ներառումը աուդիտի զեկույցի մեջ և աուդիտի թիմի վերջնական 

գնահատականը 
� Առաջարկներ հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համար: 
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  ՈրոշումՈրոշումՈրոշումՈրոշում    ((((ASIIN համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    ՀՀՀՀՀՀՀՀ))))    
ASIIN:  

� Որոշում  ASIIN-ի ՀՀ կողմից՝ որակի կառավարման համակարգի հավատարմագրման 
վերաբերյալ 
� Որոշման տարածումը բուհում 
� Հավատարմագրման զեկույցի ներկայացումը բուհին 
� Արդյունքների առցանց հրատարակումը, ինչպես հաստատված է ESG-ի (Եվրոպական 
չափորոշիչներ և ուղեցույցներ) կողմից: 
    

ՊայմաններիՊայմաններիՊայմաններիՊայմանների    համապատասխանությանհամապատասխանությանհամապատասխանությանհամապատասխանության    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում    
Պայմանների հավատարմագրում                                                                                պայմաններին համապատասխանելու   
ապացույց (բուհ, 9 ամիս)               ապացույցների ստուգում (ASIIN), տեղ հարցերի համար             
Աուդիտ (ASIIN աուդիտորներ)               որոշում (ASIIN համակարգերի ՀՀ) 

1.      Փաստաթղթերի ստուգում (աուդիտորներ) 
1.1. Հարցեր/հարցումներ  
1.2. Հաստատության պատասխանը 

1.3. Պայմանների համապատասխանության նախնական գնահատական 
(աուդիտորներ) 

 

 

 

 

ՈրոշումՈրոշումՈրոշումՈրոշում        երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    աուդիտիաուդիտիաուդիտիաուդիտի    մասինմասինմասինմասին    
1. Պայմանների համապատասխանությունը ստուգելու աուդիտ    (ASIIN աուդիտորներ)    
2. Զեկույց- Կարծիքի հայտնում (բուհ) – վերջնական գնահատում (ASIIN 

աուդիտորներ):    
 

ԿասեցնելուցԿասեցնելուցԿասեցնելուցԿասեցնելուց    հետոհետոհետոհետո    գործընթացըգործընթացըգործընթացըգործընթացը    սկսելուսկսելուսկսելուսկսելու    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում    
1. Գործընթացի կասեցում 
2. Ամփոփման հավելված (բուհ), պայմաններին համապատասխանելու ապացույց 
3. Ապացույցների նախնական ստուգում (ASIIN), տեղ հարցերի համար 
4. Աուդիտ (ASIIN աուդիտորներ) 
5. Որոշում (ASIIN համակարգերի ՀՀ) 

 ՎԵՐՍՏՈՒԳՄՎԵՐՍՏՈՒԳՄՎԵՐՍՏՈՒԳՄՎԵՐՍՏՈՒԳՄԱՆԱՆԱՆԱՆ    ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԸԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԸԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԸԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԸ՝՝՝՝    ՄԱՍՄԱՍՄԱՍՄԱՍ    I+III+III+III+II    
ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ    ԿՆԻՔ՝ԿՆԻՔ՝ԿՆԻՔ՝ԿՆԻՔ՝    ՄՈՏԵՑՄԱՆՄՈՏԵՑՄԱՆՄՈՏԵՑՄԱՆՄՈՏԵՑՄԱՆ    ԱԿՆԱՐԿԱԿՆԱՐԿԱԿՆԱՐԿԱԿՆԱՐԿ    
          ASIIN ինստիտուցիոնալ վերանայման գործընթացները չափում են «հասունության 
մակարդակները» (շրջանակային չափումներ՝ ինստիտուցիոնալ, ընթացակարգային, 
մշակութային )՝ 0=գոյություն չունի, 1=չափելի, 2=ներդրված, 3=հաստատված, 
4=կանխատեսելի և ակտիվ (լավագույն պրակտիկա/կատարյալ) 

  Ներկայացված է որակիորակիորակիորակի    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի  հասունության 
մակարդակների մանրամասն նկարագրությունը: 

  Բուհը պետք է ապացուցի փորձագետներին և հավատարմագրման 
հանձնաժողովին՝ տարբեր ուղղություններով հասունության մակարդակներին հասնելու 
մասին 

              կատարյալ դեպքում  հաստատությունը պետք է թափանցիկորեն փաստագրի իր 
ինքնագնահատման գործընթացները (հավատարմագրման լաավագույն հիմք): 
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 Շրջանակային պահանջները սահմանվում են հետևյալ կերպ. 
 
� Ինստիտուցիոնալ պահանջները ներառում են կազմակերպչական կարգավորումներ, 

կառույցներ և/կամ նյութական և մարդկային ռեսուրսներ (ստատիկ պահանջներ)            
հնարավորություններ  

�  ընթացակարգային պահանջները ներառում են   բոլոր մեթոդները, որոնք 
փոխարկում են մուտքերը սպասվող վերջնարդյունքների:             Գործընթացներ 

 

� մշակութային պահնջները ներառում են գերակա արժեքները և մեթոդները, որոնցով 
մեծամասամբ ղեկավարվում են անդամները իրենց գործունեության մեջ:  
     

Արժեքներ: 
 

ՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻ    ՈՐՈՇՈՒՄԸՈՐՈՇՈՒՄԸՈՐՈՇՈՒՄԸՈՐՈՇՈՒՄԸ    
    

I.1 Նպատակներ ա) 
ինստիտուցիոնալ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

բ) 
ընթացակարգային 

Որակից կախված ի՞նչ նպատակներ են 
առկա և ինչպե՞ս են դրանք որոշվում, 
կառուցվում և ամրագրվում 

    

Առաքելությունը և տեսլականը 
համալսարանի/ֆակուլտետի/ծրագրի 
մակարդակով 
Սպասելիքները ծրագրերից. 
-ուսանողների արդյունքները (միջին 
գնահատականներ) 
-ավարտական մակարդակները? 
-զբաղվածության մակարդակը 
-միջազգային համագործակցություն 
Հրապարակումներ վեբ-կայքում, 
համալսարանի տեղեկագրքեր, 
ռազմավարական պլաններ  
Ռեկտորատի, գիտխորհրդի, որակի 
կառավարման, ֆակուլտետի 
ղեկավարության,  այլ բաժինների 
պարտականությունները 
(կազմակերպչական և ընթացակարգային 
մասերով) 
Նյութական ռեսուրսներ 
Մարդկային ռեսուրսներ 
_____________________________________ 
Որո՞նք են մշտական հիմունքներով 
նպատակների որոշման, ներդրման և 
վերստուգման գործընթացները: Ովքե՞ր 
են ընդգրկված, ովքե՞ր են 
պատասխանատուները, ովքե՞ր են 
տեղեկացված: 
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Գործընթացի կառավարման 
փաստաթղթեր/ Ընթացակարգային 
ուղեցույցեր: Առաքելության և 
տեսլականի զարգացում, վերանայման 
ցիկլեր 
Համագործակցություն ռեկտորատի, 
ֆակուլտետների, վարչական 
մարմինների միջև 
Տեղեկատվության ուղիներ 

I.2 
(Որակի)մենեջմենթի 
համակարգեր/ 
կառավարում 

ա) ինստիտուցիո-
նալ 

Ինչպե՞ս է բուհի (որակի) մենեջմենթը 
կազմակերպված կազմակերպչական 
կառույցների (պատասխանատվության), 
կառուցվածքի, նյութական և մարդկային 
ռեսուրսների տեսանկյունից 
Ո՞վ է ներգրավված, ո՞վ է 
պատասխանատու,  ո՞վ է տեղեկացված 
Ինչպիսի՞ն են հարաբերությունները 
ինստիտուտի ներսում, առանցքային 
բաժինների միջև (դասավանդում, 
հետազոտություն, վարչարարություն) 
Կազմակերպչական կառույց. Օրինակ՝ 
որակի մենեջմենթի միավորների 
պատասխանատվությունը, տարբեր 
մակարդակի մարմիններ, 
տարբեր մակարդակների(դասընթաց, 
ծրագիր) որակի ապահովման 
գործողությունների համակարգում 
Նայելով անցյալին- նպատակներին 
հասնելուն՝ կամ ապագային- 
անհրաժեշտ կառուցվածքներ՝ ապագա 
զարգացումները կանխատեսելու համար:   
 

բ) 
ընթացակարգային 

Ինչպե՞ս է հաստատությունը 
իականացնում իր որակի 
քաղաքականությունը (գործընթացները) 
Նպատակների հետ կապված տվյալների 
հավաքագրում՝ շեղումների 
հայտնաբերում 
Նպատակների հետ կապվախ գործիքներ 
Գործիքներ՝ բողոքները բավարարելու 
համար 

գ) մշակութային Հաստատության ներսում ո՞ր արժեքները 
և մեթոդներն են կարևոր 
կազմակերպչական կառուցվածքի, 
ինչպես նաև որակի ապահովման և 
զարգացման համար (կարող են որոշվել 
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մենեջմենթի տեսակետից, 
կազմակերպության տեսակներից) 

Ինչպե՞ս է իրականացվում  
աշխատանքում ներգրավված բոլոր 
խմբերի համագործակցությունը 
Պատասխանատվությունը որոշելու 
սկզբունքները 
Ներգրավվածության սկզբունքները 
Խոչընդոտնե՞ր 
Անկախություն որոշումներ կայացնելու 
գործում 

I.3 Մոնիթորինգ 
/ինքնագնահատում 

Ինչպիսի՞ ռազմավարություններ և 
մեթոդներ պետք է կիրառի բուհը՝ որակի 
տեսակետից անհրաժեշտ նպատակները 
և որակի կառավարման համակարգը 
ստուգելու համար:  
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II. . . . ԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆ    ԾՐԱԳՐԵՐԾՐԱԳՐԵՐԾՐԱԳՐԵՐԾՐԱԳՐԵՐ/ / / / ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ////ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ    
    

II.1 Ծրագրերի/ 
դասընթացների/
պարապմունքնե
րի մշակում և 
զարգացում   

ա) ինստի- 
տուցիոնալ 

Ինչպե՞ս է կազմակերպված  կրթական ծրագրերի 
մշակումը և զարգացումը կազմակերպչական 
կառույցների (պատասխանատվության), 
կառուցվածքի, նյութական և մարդկային 
ռեսուրսների տեսակետից 
Հասարակական սեկտորի կարիքները 
(շահառուների մասնակցություն), համեմատություն 
կրթական դաշտում կամ տարածաշրջանում  առկա 
այլ ծրագրերի հետ, համապատասխանություն 
համալսարանի կարգերի հետ, դասախոսների 
խթանող դերը, գործունեության նկարագրությունը 
համալսարանի/ֆակուլտետի տարբեր օղակների 
համար 

բ) ընթացա-
կարգային 

Որո՞նք են կրթական ծրագրերի մշակման և 
հետագա զարգացման գործընթացները 
Ովքե՞ր են ներգրավված, ովքե՞ր են 
պատասխանատու, ովքե՞ր են տեղեկացված 
Ինչպե՞ս է համալսարանը միավորում 
համապատասխան արտաքին (իրավական, 
սոցիալական և մասնագիտական) պահանջները 
Որոշված պարտականություններ և 
կանոնակարգված ընթացակարգեր, ծրագիրը 
աշխատացնելու համար նյութական և հատուկ 
ռեսուրսների բաշխում, գործընթացը կառուցելիս 
շահառուների հետաքրքրությունների հաշվի 
առնելը, ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները ի 
համեմատ նպատակների, որակի ապահովման 
գործընթացների գործողությունները  
շահառուների ներգրավում, համաձայնեցման 
գործընթացներ, կրեդիտային համակարգի 
ներդնում: 
 

գ) 
մշակութա-
յին 

 Որո՞նք են այն սկզբունքները, որոնք թույլ են տալիս 
կրթական հաստատության անդամներին և 
շահառուներին մասնակցել 
ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունքների 
առաջարկմանը (կազմակերպմանը): 
Որքանո՞վ են շահառուները տեղեկացված և 
մասնակցությանը պատրաստ: Արդյո՞ք  
հաստատված կանոնները և ուղեցույցերը ընդունելի 
են իրենց կողմից: Ինչպե՞ս են կոնֆլիկտները 
հարթվում: Ինչպիսի՞ն է համագործակցությունը 
բոլոր ներգրավված խմբերի միջև: 
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Տարբեր շահառուների մասնակցություն 

    

II. ԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆ    ԾՐԱԳՐԵՐԾՐԱԳՐԵՐԾՐԱԳՐԵՐԾՐԱԳՐԵՐ////ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ////ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ 

    
II.2 

Ծրագրերի/ 
դասընթացնե
րի/պարապ-
մունքների 
ներդնում 

ա) 
ինստիտու-
ցիոնալ 

Ինչպիսի՞ կառույցներ, նյութական և մարդկային 
ռեսուրսներ են առկա տվյալ 
ծրագրերը/դասընթացները/պարապմունքները 
ներդնելու համար 

Տարբեր անձանց կամ միավորումների 
նկարագրություն, կրթական ծրագիրը ներդնելու 
համար անհրաժեշտ նյութական և անհատական 
ռեսուրսների նկարագրություն, ծրագրի ներդրման 
մեջ ներգրավված անձերի դերերի նկարագրություն 
(այսինքն ֆակուլտետում որոշումներ կայացնող 
մարմիններ),  
 

բ) ընթացա-
կարգային 

Որո՞նք են այն ընթացակարգերը, որոնք կիրառվում 
են ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունքների 
ներդրման համար: Ո՞վ է ներգրավված, ո՞վ է 
պատասխանատու, ո՞վ է այս կամ այն կետի համար 
տեղեկացված:  
Կրթական ծրագրերի ներդրման ժամանակացույց, 
շահառուների ներգրավում և տարբեր մասնակից 
խմբերին վերաբերող ընթացակարգեր:  
 

գ) մշակու-
թային 

Որո՞նք են առաջարկվող 
ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունքների 
համար բուհերի անդամների և շահառուների 
ներգրավման սկզբունքները: Ինչպե՞ս են նրանք 
մեկնաբանում:  Որքանո՞վ են համապատասխան 
շահառուները տեղեկացված և պատրաստ 
մասնակցության: Արդյո՞ք  հաստատված 
կանոնները և ուղեցույցերը ընդունելի են իրենց 
կողմից: Ինչպե՞ս են կոնֆլիկտները հարթվում: 
Ինչպիսի՞ն է համագործակցությունը բոլոր 
ներգրավված խմբերի միջև: 

Տարբեր շահառուների մասնակցություն: 
 

 

II.II.II.II.ԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆ    ԾՐԱԳՐԵՐԾՐԱԳՐԵՐԾՐԱԳՐԵՐԾՐԱԳՐԵՐ////ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ////ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ 

II.3 

Համագոր-
ծակցություն 

ա) 
ինստիտուցիոնալ 

Ինչպե՞ս է կազմակերպվում 
համագործակցությունը 
ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունքնե-
րի ներդրման համար (կառուցվածքներ և 
կանոններ) 
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Համալսարանի ռազմավարական 
առաջնայնություններ, միջազգային 
համագործակցություն      պատասխանատու  
բաժին, ռեսուրսների բաշխումը  ներքին և 
արտաքին համագործակցության համար, տարբեր 
պատասխանատվություն տարբեր տիպի 
համագործակցության համար, դերերի որոշում 
համագործակցող տարբեր մարմինների/անձանց 
միջև, միջազգային համագործակցության 
պայմանագրեր, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 
մեխանիզմներ: 

բ) 
ընթացակարգային 

Ի՞նչ ընթացակարգեր կան 
համագործակցություններ կառուցելու և 
կիրառելու համար: Ո՞վ է ներգրավված, ո՞վ է 
պատասխանատու և ո՞վ է տեղեկացված: 
Պարտականությունների հստակ սահմանում, 
համագործակցության գնահատում, 
համագործակցությունը խրախուսող և պաշտպանող 
ֆորմալ և որ ֆորմալ մեխանիզմներ: 

գ) մշակութային Որո՞նք են այն սկզբունքները, որոնցով 
առաջնորդվում է համալսարանը՝ 
ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունք-
ների կառուցման և ներդնելու նպատակով  
արտաքին և ներքին համագործակցությունը 
կիրառելու համար: 
Ինչպե՞ս են բուհի անդամները և 
համապատասխան շահառուները 
մասնակցում: Արդյո՞ք նրանք ընդունում են 
իրենց համար մշակված կանոնները և  
ուղեցույցերը: Ինչպե՞ս են կոնֆլիկտները 
լուծվում: 
Համագործակցության խրախուսում 
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II.4  ՔննականՔննականՔննականՔննական    
համակարգըհամակարգըհամակարգըհամակարգը    ևևևև    
քննություններիքննություններիքննություններիքննությունների    
կազմակերպումըկազմակերպումըկազմակերպումըկազմակերպումը    

ա) 
ինստիտուցիոնալ  

Որո՞նք են այն սկզբունքները, կանոնները և 
կառուցվածքային ապահովումը, որոնք 
նվիրված են քննությունների 
մեթոդաբանությանը և ձևերին: Ինչպե՞ս են 
քննություններն անցկացվում  և ինչպիսի՞ն 
են դրանց կանոնները՝ կառուցվածքային, 
նյութական և մարդկային ռեսուրսների 
տեսանկյունից: 
Քննական կարգեր և կանոններ, կանոնների 
կիրառման մոնիթորինգ (կանոններ, 
ուղեցույցեր, ժամանակացույցեր): 
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 բ)ընթացակարգային Որո՞նք են այն գործընթացները, որոնք 
օգտագործվում են քննությունների 
մեթոդաբանությունը և ձևերը ընտրելու 
համար (ներառյալ գնահատման 
չափանիշները) 
Որո՞նք են քննությունների կազմակերպման 
գործընթացները 
Ովքե՞ր են ընդգրկված, ովքե՞ր են 
պատասխանատուները, ո՞վ և որքանո՞վ է 
տեղեկացված:  
Որոշված գործընացներ՝ քննությունների 
կազմակերպման, անցկացման և 
վերստուգման 
համար(քաղաքականություն/կանոններ, 
ամփոփումներ՝ քննությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տարածման), 
Որոշումներ վերջնարդյունքների 
ձեռքբերումները  չափող գնահատման 
տարբեր ձևերի վերաբերյալ, քննարկումներ 
դասավանդողների մեթոդների վերաբերյալ, 
վերից վար կամ վարից վեր մոտեցումներ 
գնահատման մեթոդները որոշելու գործում:   
 

Գ) մշակութային Ի՞նչ մեթոդներ և արժեքներ են 
պաշտպանվում կամ կարևորվում 
քննությունների կազմակերպման գործում 
ներգրավված մասնակիցների կողմից: 
Ինչպե՞ս  կարող են շահառուները 
ներգրավվեն քննությունների 
կազմակերպման գործում: Ինչպե՞ս են 
նրանք տեղեկացվում դրանց մասին: 
Ինչպե՞ս է կատարվում 
համագործակցությունը ներգրավված 
խմբերի միջև: 
Արդյո՞ք նրանք ընդունում են իրենց համար 
մշակված կանոնները և  ուղեցույցերը: 
Ինչպե՞ս են կոնֆլիկտները լուծվում: 
Քննությունների անցկացման բարոյական 
սկզբունքները, դասախոսների կողմից 
կանոնների և կանոնակարգերի 
պահպանման քաղաքականություն: 
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II.5 

Ձեռքբերումների 
ա) 
ինստիտուցիոնալ 

Որո՞նք են այլ բուհերում կամ ոչ 
ակադեմիական կառույցներում  ստացած  
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ճանաչում ձեռքբերումների ճանաչման կանոնները, 
կառույցները և պարտականությունները:  
Համագործակցություն միջազգային բաժնի 
և ֆակուլտետի միջև, ձեռքբերումների 
ճանաչման կանոններ և կանոնակարգեր, 
պարտականությունների սահմանում        
միջազգային բաժնի և ֆակուլտետների / 
ամբիոնների տարբեր դերը, դրույթներ՝ 
կապված ոչ բարձրագույն կրթության 
ձեռքբերումների ճանաչման  հետ: 

բ) 
ընթացակարգային 

Ի՞նչ ընթացակարգեր են  սահմանվել այլ 
բուհերում կամ ոչ ակադեմիական 
դաշտում ստացած ձեռքբերումների 
ճանաչման համար: Ովքե՞ ր են 
ներգրավված, ովքե՞ ր են 
պատասխանատու, ովքե՞ ր են 
տեղեկացված: 

Սահմանված կանոնները և 
կանոնակարգերը ուղեկցող 
ընթացակարգեր, 
Տարբեր պատասխանատու 
անձանց/ակադեմիական մարմինների 
դերը ճանաչման գործընթացներում, 
Բյուրոկրատական գործընթացներ (՞) կամ 
մեխանիզմներ՝ շարժունությունը և 
ձեռքբերումների ճանաչումը հեշտացնելու 
համար: 

գ) մշակութային Որո՞նք են արտաքին ձեռքբերումների 
ճանաչման ղեկավարող սկզբունքները: 
Արդյո՞ք համապատասխան խմբերը 
տեղեկացված են դրանց մասին և արդյո՞ք 
ընդունում են դրանք: Ինչպե՞ս են 
կոնֆլիկտները հարթվում: 
Շարժունության խնդրի քննարկումը այլ 
համալսարանների հետ, ուսուցանման և 
դասավանդման փորձի փոխանակում  
գործընկեր համալսարանների հետ,  
աջակցություն և վերահսկողություն 
ճանաչմանը վերաբերող ամբիոնների 
որոշումների նկատմամբ, աջակցություն 
համալսարանին/ֆակուլտետին 
միջազգային շարժունության համար: 
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II.6 Օգնություն և 
աջակցություն  

ա) 
ինստիտուցիոնալ 

Ինչպե՞ս է համալսարանը առաջարկում և 
իրականացնում ուսանողների 
աջակցությունը և օգնությունը: Որո՞նք են 
գլխավոր սկզբունքները: Ինչպիսի՞ 
նյութական և մարդկային ռեսուրսներ են 
հասանելի: 
Աջակցության համակարգի հստակ 
սահմանում, անհրաժեշտ նյութական և 
անձնական ռեսուրսների 
հասանելիություն, ուսանողների խմբերի 
և տարբեր կարիքների/պահանջների 
տարբերակում (միջազգային ուսանողներ, 
հեռակա ուսանողներ և այլն), 
ուսանողներին օգնության և 
աջակցության խորհրդատվության 
ժամեր, առանձին մաս 
համալսարանի/ֆակուլտետի 
ռազմավարական քննարկումներում? 

բ) 
ընթացակարգային 

Որո՞նք են օգնության և աջակցության 
համակարգի կառուցման մշակված 
գործընթացները: Ովքե՞ր են ներգրավված, 
ովքե՞ր են պատասխանատու, ովքե՞ր են 
տեղեկացված:  Որո՞նք են  ներկայիս 
օգնության և աջակցության 
գործընթացները: Ովքե՞ր են ներգրավված, 
ովքե՞ր են պատասխանատու, ովքե՞ր են 
տեղեկացված: Ինչպե՞ս են տեղեկացվում 
ներգրավված օգնության և աջակցության 
թիրախային խմբերը: 
Աջակցության համակարգի 
գործունեության որոշումը, նշանակումը և 
գործի դնելը, արդյունավետ 
համագործակցություն ուսանողների և 
դասավանդող անձնակազմի հետ, 
ուսանողների կարիքներին 
համապատասխանող  ճկուն ուսուցման 
բաղադրիչներբաղադրիչներբաղադրիչներբաղադրիչներ, օգնության և 
աջակցության համակարգին և 
համապատասխան գործընթացներին 
վերաբերող տեղեկատվության 
տարածում:  
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 գ) մշակութային Որո՞նք են բուհում օգնության և 
աջակցության գլխավոր սկզբունքները: 
Արդյո՞ք առաջարկները մատչելի են: Եթե 
ոչ, ապա ինչու՞: Արդյո՞ք թիրախային 
խմբերը բավարարված են օգնությամբ և 
աջակցությամբ: 
Ինչպե՞ս է իրականացվում 
համագործակցությունը բոլոր 
ներգրավված խմբերի միջև: 

Հարգանք ուսանողների 
առանձնահատկությունների և 
ինքնավարության նկատմամբ: 
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II.7 Մոնիթորինգ 
և 
ինքնագնահտում 

 Աջակցության և առաջարկների 
համակարգի մոնիթորինգ՝ համոզվելու, 
որ համակարգը գործում է, 
բացահայտելու թույլ կողմերը և սկսելու 
բարելավումը, 
ֆակուլտետի և համալսարանի 
մակարդակների գործընթացների 
առանձնացում             տարբեր 
մոտեցումների ցուցաբերում 
մոնիթորինգի ենթարկվող համակարգի 
հանդեպ,  հնարավոր կապերի ստեղծում 
բուհական դրույթների և 
ընթացակարգային մեխանիզմների միջև 
հնարավոր տարաձայնությունների 
դեպքում (հղում վերլուծության 
ինստիտուցիոնալ/ընթացակարգային 
մակարդակին): 
 

 

 

III.III.III.III. ՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսների    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    
    

III.1Նյութական  և 
մարդկային 
ռեսուրսներ 

ա) 
ինստիտուցիոնալ 

Որո՞նք են հաստատության ներսում 
հաստատված նյութական և մարդկային 
ռեսուրսների կառավարման 
սկզբունքները, կանոնները, 
կազմակերպչական կառույցները, 
հատկապես դասավանդման և 
ուսուցանման բնագավառում 

Ռեսուրսների բաշխման 
ռազմավարական պլանավորում, 
զարգացման ռազմավարություն: 
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 բ) 

ընթացակարգային 
Որո՞նք են բուհի ներսում նյութական և 
մարդկային ռեսուրսների կառավարման 
գործընթացները, հատկապես 
դասավանդման և ուսուցանման 
բնագավառներում: Ովքե՞ր են 
ներգրավված, ովքե՞ր են 
պատասխանատու, ովքե՞ր են 
տեղեկացված: Ինչպե՞ս է բուհը 
ամբողջացնում արտաքին (իրավական և 
տնտեսական) պահանջները: 

Ֆակուլտետի բիզնես-պլանների 
օգտագործում, պետական պահանջները 
հաշվի առնելը (ծրագրերի մուտքային 
պահանջներ), պրակտիկ ոլորտի 
գործիչների 
հավաքագրումը դասավանդման 
գործընթացներում.  
Ֆակուլտետի զարգացման պլաններ, 
որոնք ուղղված են նախատեսված 
ուսուցման վերջնարդյունքներին 
հասնելուն, ռազմավարական 
մակարդակի նպատակների կառուցում և 
ռեսուրսների բաշխում՝ հաշվի առնելով 
այդ հանգամանքները: 

գ) մշակութային Ինչպե՞ս կարող են բուհերի 
աշխատակիցները և համապատասխան 
շահառուները ներգրավվեն 
դասավանդման և ուսացանման համար 
նյութական և մարդկային ռեսուրսների 
կառավարման մեջ: Ինչպե՞ս են  դրանք 
բաշխվում: Ինչպիսի՞ արժեքներ և 
մեթոդներ են կիրառվում ռեսուրսների 
օգտագործման տեսանկյունից: Որո՞նք են 
բուհի գլխավոր սկզբունքները՝ 
ռեսուրսների վատնումը կամ թերի 
օգտագործումը բացառելու համար: 
Արդյո՞ք հաստատված կանոնները և 
ուղեցույցերը ազդում են նրանց վրա: 
Ինչպե՞ս են լուծվում կոնֆլիկտները: 
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IIIIIIIIIIII....ՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսների    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    
    
III.2 Մարդկային 
ռեսուրսների 
զարգացում 

ա) 
ինստիտուցիոնալ 

Ի՞նչ մոտեցումներ և առաջարկներ են 
առկա մարդկային ռեսուրսների 
կառավարման, հատկապես 
տեխնիկական զարգացման և 
դասավանդման հմտությունների 
առումով:     
Ֆակուլտետի զարգացում  մարդկային 
ռեսուրսների զարգացմանը համահունչ, 
հետագա դիդակտիկ զարգացում, 
դասավանդման բարելավման հետադարձ 
կապի  շրջակայք, դասախոսների 
վերապատրաստումների 
առաջարկներին վերաբերող 
տեղեկատվական քաղաքականություն: 

բ) 
ընթացակարգային 

Ինչպե՞ս է բուհը կիրառում իր մարդկային 
ռեսուրսների զարգացման 
քաղաքականությունը (գործընթացները): 
Ո՞վ է ներգրավված, ո՞վ է 
պատասխանատու, ո՞վ է տեղեկացված: 

Ամփոփումներ՝ ծրագրերից ուսանողների 
բավարարվածության վերաբերյալ, 
դասընթացների առաջարկներ՝  կապված 
դասախոսների հետագա զարգացման 
հետ, առաջարկներ պարապմունքների 
վերաբերյալ՝ աշխատակազմի հատուկ 
կարիքների բավարաման համար, 
մասնակցություն համաձայն 
բացահայտված կարիքների: 

գ) մշակութային Ո՞ր արժեքները  և մեթոդաբանությունն 
են բնութագրում, թե ինչպես են բուհի 
անդամները տնօրինում զարգացման 
իրենց անձնական հնարավորությունները  
և անձնական կարիքները:  
Արդյո՞ք հասանելի առաջարկները 
օգտագործվում են: Եթե ոչ, ապա ինչու՞: 
Արդյո՞ք թիրախային խմբերը 
տեղեկացված են զարգացման 
հնարավորություններից: 

Աշխատակազմի մասնակցությունը 
վերապատրաստումներին, 
դասախոսական անձնակազմի հետագա 
զարգացման սպասումները և 
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պահանջները բավարարելու 
անհրաժեշտություն: 

IIIIIIIIIIII....ՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսների    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    
IIIIIIIIIIII.3 .3 .3 .3 
ՀետազոտությունՀետազոտությունՀետազոտությունՀետազոտություն    

ա) 
ինստիտուցիոնալ 

Ի՞նչ  մոտեցումներ, կառուցվածքային 
դրույթներ և հնարավորություններ են 
առկա բուհի ներսում դասավանդումը և 
հետազոտությունը համակցելու համար: 
Համալսարանի/ֆակուլտետի 
ռազմավարական տեսակետի հատված, 
համագործակցություն այլ 
համալսարանների հետ  
հետազոտության բնագավառում, 
գիտական համագործակցության 
սահմանված պարտականություններ: 

բ) 
ընթացակարգային 

Որո՞նք են համալսարանում 
դասավանդման  և հետազոտության 
համակցման ընթացակարգերը: Ո՞վ է 
ներգրավված, ո՞վ է պատասխանատու, 
ո՞վ է տեղեկացված: 

Հետազոտությունը դեպի սովորելու և 
ուսուցման գործընթացներ տեղափոխելու 
ընթացակարգեր: Մանկավարժական 
կադրերի բաշխումը ըստ գործունեության 
տեսակների (լրիվ դրույք, ոչ լրիվ դրույք, 
կամ հետազոտող պրոֆեսորներ), 
աշխատաշուկայից շահառուների, նաև 
այլ գործընկերների  ներգրավում, 
բարձրագույն կրթությունը որպես 
տարածաշրջանային զարգացման շարժիչ 
ուժ, երկարաժամկետ եւ բազմաչափ 
մոտեցում հետազոտություններին, 
ինչպես նաև մի կողմից, 
հետազոտությունների և մյուս կողմից, 
դասավանդման և ուսումնառության 
գործընթացների փոխկապակցվածության 
շատ կարևոր տարբերակում:  
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IIIIIIIIIIII.ՌՌՌՌեեեեսուրսներիսուրսներիսուրսներիսուրսների    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    
    

III.4 

Վարչարարությո
ւն 

ա)ինստիտուցիոն
ալ 

Որո՞նք են դասավանդման և 
ուսումնառության ղեկավարող 
սկզբունքները և կանոնները: Որո՞նք են 
համապատասխան կազմակերպչական 
կառույցները (պարտականությունները):    

Դասավանդման և ուսումնառության 
համար պարտականությունների 
սահմանում (ուղեցույցներ, տեղեկագրքեր 
և այլն), ներգրավվածությունը որակի 
կառավարման համակարգում, 
դասավանդող անձնակազմի  
հաղորդակցության և տեղեկացման 
հարթակ (որակի կարևոր հարթություն): 

 բ) 
ընթացակարգա-
յին 
 

Ինչպե՞ս են առանձին վարչարարական 
կառույցները ներգրավված 
ծրագրերի/դասընթացների/պարապ-
մունքների ներկայացման, 
(հետագա)զարգացման և ներդրման, 
ինչպես նաև դրանց որակի ապահովման 
գործընթացներում: Ո՞վ է ներգրավված, 
ո՞վ է պատասխանատու, ո՞վ է 
տեղեկացված: 
Դասախոսների բավարավածությունը 
վարչական աջակցության համակարգից: 

գ) մշակութային Ո՞ր արժեքները և մեթոդաբանություններն 
են բնորոշ վարչակազմի դերին՝  
ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունք
ների ներկայացման, 
(հետագա)զարգացման և ներդրման, 
ինչպես նաև դրանց որակի ապահովման 
գործընթացներում: Ինչպիսի՞ հայացքներ 
և մեթոդներ են խրախուսվում:  
Ինչպե՞ս է իրականացվում աշխատանքը 
բոլոր ներգրավված խմբերի միջև: Արդյո՞ք 
հաստատված կանոնները և 
ուղեցույցները ազդում են նրանց վրա: 
Ինչպե՞ս են լուծվում կոնֆլիկտները: 
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Տեղեկատվական աղբյուրներ 
համապատասխան մարմինների համար՝ 
դասավանդման և ուսուցանման 
գործընթացները արդյունավետ 
կառավարելու նպատակով:  

    
IIIIIIIIIIII.ՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսների    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    

    
IIIIIIIIIIII.5 ՄոնիթորինգՄոնիթորինգՄոնիթորինգՄոնիթորինգ    
ևևևև    
ինքնագնահատումինքնագնահատումինքնագնահատումինքնագնահատում    

    Ո՞վ է  վերահսկում, թե արդյո՞ք   այդ 
սկզբունքները պահպանվում են և 
արդյո՞ք ռեսուրսները արդյունավետ են 
օգտագործվում: Ո՞վ է  վերահսկում, 
ինչպե՞ս և ո՞ր տեսակետից, թե արդյո՞ք 
սպասվելիք արդյունքները ձեռք են 
բերվել: Ի՞նչ է տեղի ունենում  այդ 
մոնիթորինգի արդյունքների հետ 
(հետագա 
գործողություններ,ժամանակացույցեր, 
ներգրավված անձինք ):    

    
IV.IV.IV.IV. ԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկություն    ևևևև    փաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթեր    

    
IIIIV.1V.1V.1V.1ԾրագրերիԾրագրերիԾրագրերիԾրագրերի////դադադադա
սընթացներիսընթացներիսընթացներիսընթացների////պարպարպարպար
ապմունքներիապմունքներիապմունքներիապմունքների    
կանոններկանոններկանոններկանոններ////կանոկանոկանոկանո----
նակարգերնակարգերնակարգերնակարգեր    

ա) 
ինստիտուցիոնա
լ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ի՞նչ կանոններ և կանոնակարգեր կան 
սահմանված 
ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունք
ների համար: Ի՞նչ ազդեցություն ունեն 
դրանք: Կազմակերպչական 
կարգավորումների ի՞նչ միավորներ են 
առկա:    
Փաստաթղթավորման և 
տեղեկատվության փոխանակման 
էլեկտրոնային հարթակի կիրառություն, 

փաստաթղթերի փոփոխությունները, 

արտաքին շահագրգիռ կողմերի 

մատչելիությունը (կայք): 

համապատասխան փաստաթղթերի 

տեղադրում համալսարանի կայքում, 

ֆակուլտետների շրջանակներում 
տեղեկատվության փոխանակում:  
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բ) 
ընթացակարգա-
յին 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ինչպե՞ս են մշակվում այն 
փաստաթղթերը, որոնք հաստատում են 
բուհի կրթությունը: Ինչպե՞ս են նրանք 
հրապարակվում և հաստատվում: 
Ո՞վ է ներգրավված, ո՞վ է 
պատասխանատու, ո՞վ է տեղեկացված: 
Որքանո՞վ են բուհի աշխատակիցները և 
համապատասխան շահառուները 
տեղեկացված ծրագրերին / 
դասընթացներին / պարապմունքներին, 
վերաբերող կանոններին եւ 
կանոնակարգերին:  
Ինչպե՞ս է բուհը գործընթացների մեջ 
ներառում արտաքին (օրինակ՝ 
իրավական) պահանջները: 
Արտաքին դրդապատճառները (ինչպես, 
օրինակ, պետական կամ կառավարական 
կանոնակարգերը) հաշվի առնելը, 
ֆիքսված պարտականություններ 
փաստաթղթերի համակարգերի համար, 
համապատասխան փաստաթղթերը 
հանրությանը մատչելի դարձնելու 
գործընթացներ: 

    գ) մշակութային Որքանո՞վ են բուհի անդամները և 
համապատասխան շահառուները 
տեղեկացված 
ծրագրերին/դասընթացներին/պարապմու
նքներին վերաբերող կանոնների և 
կանոնակարգերի մասին: 
Ո՞րն է հաստատության մոտեցումը բուհի 
ներսում և նրա սահմաններից դուրս 
տեղեկատվություն տրամադրելու 
հարցում: 
Խրախուսել մասնակցությունը, 
շահառուների ներգրավում բուհի 
փաստաթղթերի մշակման գործում: 
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IV.IV.IV.IV. ԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկություն    ևևևև    փաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթեր    
    
IIIIV.2 V.2 V.2 V.2 
ՓաստաթղթերՓաստաթղթերՓաստաթղթերՓաստաթղթեր    

ա) ինստիտու-
ցիոնալ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ինչպե՞ս են կազմակերպված 
փաստաթղթաշրջանառության 
կառավարման եւ ներկայացման 
համակարգերը: Որո՞նք են ուղղորդող 
սկզբունքները, կանոնները և 
պարտականությունները: Ո՞ր նյութական 
և մարդկային ռեսուրսներն  են 
հասանելի: 
Աշխատակազմի համար՝ մարդկային 
ռեսուրսներ, 
ուսանողների համար՝ ռեգիստրար, 
նախագծերի 
համար՝հետազոտությունների բաժին, 
ֆինանսների համար՝ ֆինանսների 
բաժին/ռեկտոր, 
Առկա ծրագրային ապահովում 

բ) 
ընթացակարգա-
յին 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ինչպիսի՞ գործընթացներ կան 
փաստաթղթերի և տեղեկատվության 
ներգրավման համար, հատկապես 
ուսուցման և ուսումնառության, 
ծրագրերի / դասընթացների / 
պարապմունքների համար: Ո՞վ է 
ներգրավված, ո՞վ է պատասխանատու, 
ո՞վ է տեղեկացված: 
Ինչպե՞ս են բուհի աշխատակիցները և 
համապատասխան շահագրգիռ կողմերը 
տեղեկացվում ծրագրերի / 
դասընթացների / պարապմունքների 
վերաբերյալ առաջարկներին և դրանց 
պահանջներին բուհի շրջանակներում: 
Ինչպե՞ս են հաշվի առնվում 
թափանցիկությանը և փաստաթղթերին 
վերաբերող արտաքին պահանջները, 
(օրինակ՝ տեղեկատվության 
բացահայտման և  կամավոր 
հրապարակման 
պարտավորությունները): 
Հասանելիության իրավունք 
Գործընթացների փաստաթղթավորում 
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    գ) մշակութային Որքանո՞վ են բուհի անդամները և 
համապատասխան շահառուները 
տեղեկացված 
ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունք
ների և նրանց պահանջների մասին: 
Ո՞րն է հաստատության 
քաղաքականությունը բուհի ներսում և 
նրա սահմաններից դուրս 
տեղեկատվություն տրամադրելու 
վրաբերյալ: Ինչպիսի՞ վերաբերմունք և 
մեթոդներ են աջակցում բուհի 
աշխատակիցներին: 

 

 

IV.ԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկություն    ևևևև    փաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթեր    
    

IVIVIVIV.3 ՄոնիթորինգՄոնիթորինգՄոնիթորինգՄոնիթորինգ    
ևևևև    
ինքնագնահատումինքնագնահատումինքնագնահատումինքնագնահատում    

    Ո՞վ է վերահսկում, թե ինչպես և ինչ 
տեսակետից են  կատարվում 
փաստաթղթերի ներքին կանոնները եւ 
ընթացակարգերը, , և թե արդյո՞ք դրանք 
արդյունավետ են և ունեն ցանկալի 
հետևանքներ: 
Ի՞նչ է տեղի ունենում նման 
մոնիթորինգի արդյունքում 
(ընթացակարգեր, երբ, ով):    

 

 

 

 

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ    ևևևև    ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ    ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ    ՆԵՐՍՈՒՄՆԵՐՍՈՒՄՆԵՐՍՈՒՄՆԵՐՍՈՒՄ    
    

ԸստԸստԸստԸստ    բուհի՝բուհի՝բուհի՝բուհի՝    ո՞րնո՞րնո՞րնո՞րն    էէէէ    լավլավլավլավ    ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը    
Ինչպե՞սԻնչպե՞սԻնչպե՞սԻնչպե՞ս    էէէէ    բուհըբուհըբուհըբուհը    ընդունումընդունումընդունումընդունում, , , , որորորոր        տվյալտվյալտվյալտվյալ        ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը    լավնլավնլավնլավն    էէէէ    
ՈրակիՈրակիՈրակիՈրակի    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    քանի՞քանի՞քանի՞քանի՞    կայունկայունկայունկայուն    կերպովկերպովկերպովկերպով    կառավարելիկառավարելիկառավարելիկառավարելի    գործիքգործիքգործիքգործիք    էէէէ    անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ        
Ովքե՞րՈվքե՞րՈվքե՞րՈվքե՞ր, , , , ե՞րբե՞րբե՞րբե՞րբ    ևևևև    ինչպե՞սինչպե՞սինչպե՞սինչպե՞ս    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ներգրավվածներգրավվածներգրավվածներգրավված    լինենլինենլինենլինեն    
Որո՞նքՈրո՞նքՈրո՞նքՈրո՞նք    ենենենեն    բնորոշբնորոշբնորոշբնորոշ    որոգայթներըորոգայթներըորոգայթներըորոգայթները    
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