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ՈԱԱԿՈԱԱԿՈԱԱԿՈԱԱԿ    ASIIN 

ՉափանիշՉափանիշՉափանիշՉափանիշ        1111՝՝՝՝    ԱռաքելությունըԱռաքելությունըԱռաքելությունըԱռաքելությունը    ևևևև    նպատակընպատակընպատակընպատակը 
Համալսարանի առաքելությունը և նպատակը համահունչ են 
համապատասխան հղումների մակարդակներին և համընկնում են  այդ 
գործողությունները ուղղորդող քաղաքականությունը և պրակտիկան: 

I. ՈրակիՈրակիՈրակիՈրակի    սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում 

    

1.1:   Համալսարանը ունի պարզ, լավ արտահայտված առաքելություն, 
որը ներկայացնում է համալսարանի նպատակները և խնդիրները 
համաձայն Հայաստանի որակավորումների ազգային 
շրջանակներին: 

ինստիտուցիոնալ I.1 Նպատակներ 

1.2:   Առաքելությունը արտացոլում է ներքին և արտաքին շահառուների 
կարիքները: 

ընթացակարգային 

1.3:  Համալսարանն ունի ֆորմալ մեխանիզմներ և/կամ 
ընթացակարգեր՝ գնահատելու իր առաքելությունը և նպատակը և 
ավելի բարելավելու դրանք:  

ինստիտուցիոնալ/ 

ընթացակարգային 
I.2 (Որակի) մենեջմենթի համակարգեր/կառավարում 
I.3 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում 

ՉափանիշՉափանիշՉափանիշՉափանիշ    2222՝՝՝՝    ԿառավարումԿառավարումԿառավարումԿառավարում    ևևևև    վարչարարությունվարչարարությունվարչարարությունվարչարարություն    
Հաստատության կառավարման համակարգը ապահովում է բարոյական 
որոշումներ կայացնելը և մարդկային, նյութական և ֆինանսական 
ռեսուրսների արդյունավետությունը՝ իր առաքելությունը, կրթական և 
այլ նպատակները կատարելու համար: 
 

I . ՈրակիՈրակիՈրակիՈրակի    սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում    
II. ՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսների    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    
IIIIIIIIIIII. ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    ծրագրերծրագրերծրագրերծրագրեր////դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ/ / / / պարապմունքներպարապմունքներպարապմունքներպարապմունքներ        
IV. ԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկություն    ևևևև    փաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթեր 

2.1:  Հաստատության կառավարման և վարչական կառույցները ու 
պրակտիկ գործունեությունը  խթանում են հաստատության 
առաքելությանը և նպատակին համապատասխանող 
արդյունավետ և բարոյական առաջնորդությունը և որոշումների 
ընդունումը:  

ինստիտուցիոնալ 
մշակութային 

Մասնակիորեն նպաստում է 
 III.4 Վարչարարություն  բաժնին: 

2.2:  Հաստատության  կառավարման համակարգը ապահովում է 
ուսանողների և դասախոսների ներդրումը որոշումների 
կայացման մեջ, որոնք անմիջապես ազդում են իրենց վրա: 

Ընթացակարգային? II.1 Ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունքների ստեղծում և 
զարգացում 
II.2 Ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունքների կիրառում 

II.3 Համագործակցություն  (ավելի փոքր չափով) 
II.4 Քննական հհամակարգը և քննությունների կազմակերպումը 
(ուսուցչի ներդրումը) 
II.7 Մոնիթորինգ/Ինքնագնահատում 
 



2.3:   ՄՈՒՀ-իրականացնում է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ 
երկարաժամկետ պլանավորում `իր առաքելությանն ու 
նպատակներին, ինչպես նաև ծրագրերի կատարումն ապահովող 
կիրառում համապատասխան մշտադիտարկման գործիքները  

 II. Ռեսուրսների կառավարում (բոլոր 
ենթաչափանիշներով) 

2.4:   Հաստատությունն իրականացնում է միջավայրի սկանավորում և 
հենվում է ամփոփումների վրա՝ արդյունավետությունը 
բարձրացնելու նպատակով:    

 I.1 Նպատակներ 
I.3  Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում 

2.5:   Գործընթացների կառավարումը հիմնված է որակի կառավարման 
սկզբունքի վրա (պլանավորել-կատարել-ստուգել-գործել ):    

 I.3 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում 

II.7 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում  

III. Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում 

IV.3 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում 

2.6:   Առկա են ակադեմիական ծրագրերի և այլ գործընթացների 
արդյունավետության, վերլուծության և որոշումների կայացման  
վերաբերյալ  տվյալների հավաքագրման մեխանիզմներ: 
 

 

2.7:  Կան մեխանիզմներ՝ տեղեկատվություն ապահովող 
ակադեմիական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների 
ժամանակին և տեղին, անաչառ որակով (քանակական և 
որակական) վերաբերյալ:     

 IV.2 Փաստաթղթեր 
IV.3 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում (ավելի փոքր չափով) 
  

Չափանիշ 3՝ Ակադեմիական ծրագրերՉափանիշ 3՝ Ակադեմիական ծրագրերՉափանիշ 3՝ Ակադեմիական ծրագրերՉափանիշ 3՝ Ակադեմիական ծրագրեր    
Ծրագրերը համապատասխանում են հաստատության առաքելությանը, 
ինստիտոիցիոնալ պլանավորման և ռեսուրսների բաշխման մաս են 
կազմում, ինտելեկտուալ տեսակետից վստահելի են և խթանում են 
շարժունությունը և միջազգայնացումը: 

II. Կրթական ծրագրեր/դասընթացներ/պարապմունքներ 

 

3.1:   Ակադեմիական ծրագրերը մանրակրկիտ ձևակերպված են՝ 
համաձայն ենթադրվող կրթական վերջնարդյունքների, որոնք 
համապատասխանում են ակադեմիական որակավորումներին և 
համահունչ են պետական ակադեմիական չափորոշիչներին:    

 II.1 Ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունքների մշակում և 
զարգացում 
II.7 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում (մասնակիորեն) 

3.2:   Հաստատությունը ունի քաղաքականություն, որը խթանում է 
հավասարությունը  ուսուցման ու դասավանդման մոտեցումների և 
սպասվող կրթական վերջնարդյունքների միջև, ինչպես նաև 
ապահովում է արդյունավետ ուսուցանումը:    

 II.2 Ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունքների ներդնում 
 II.4 Քննական համակարգեր և քննությունների անցկացում 
 II.7 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում (մասնակիորեն) 

3.3:  Ծրագրերը ապահովում են ուսանողների՝ սովորելու և կրթական 
նպատակների   ձեռքբերումների մակարդակի անաչառ 
գնահատումը և խթանում են ակադեմիական 
ամբողջականությունը:    

 

3.4:   Ծրագրերը ինտելեկտուալ տեսակետից արժանահավատ են,  II.1 Ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունքների ստեղծում և 



համահունչ կառուցված ներդաշնակ են      այլ նման ծրագրերին, 
խթանում են ուսանողների և աշխատակիցների շարժունությունը  
և միջազգայնացումը: 

զարգացում 

II.5) ՈւսանողներիՈւսանողներիՈւսանողներիՈւսանողների    ճանաչումճանաչումճանաչումճանաչում?  (?  (?  (?  (հնարավորհնարավորհնարավորհնարավոր))))    
II.7 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում (մասնակիորեն) 

3.5:  Առկա են ակադեմիական ծրագրերի՝ հավանություն տալու, 
մոնիթորինգի, պարբերական վերանայման մեխամիզմներ:    

 II.7 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում (մասնակի) 

ՉափորոշիչՉափորոշիչՉափորոշիչՉափորոշիչ    4444՝՝՝՝    ՈւսանողներՈւսանողներՈւսանողներՈւսանողներ 
Հաստատությունն ունի ուսանողական խորհուրդ և աջակցության 

ծառայություններ, որոնք ապահովում են արդյունավետությունը և  
կրթական միջավայրը:. 

II. ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    ծրագրերծրագրերծրագրերծրագրեր////դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ////պարապմունքներպարապմունքներպարապմունքներպարապմունքներ    

III. ՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսների    մենեջմենթմենեջմենթմենեջմենթմենեջմենթ    

4.1:  Հաստատությունն ունի արդար հավաքագրման, ընտրության և 
ընդունելության հաստատված մեխանիզմնե:ր      

 II.1Ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունքների ստեղծում և 
զարգացում (շատ սահմանափակ, ընդունելության պահանջների 
տեսակետից) 

4.2:  Հաստատությունն ունի ուսանողների կրթական կարիքները 
գնահատող քաղաքականություն և ընթացակարգեր:    

 II.6 Աջակցություն և սատարում 

4.3:  Հաստատությունը հնարավորություններ է  տրամադրում 
արտադասարանային գործողությունների համար, որն ուղղված է 
ուսանողների ուսուցմանն աջակցելուն:     

 

4.4:  Կան ֆակուլտետի ղեկավարության հետ հանդիպելու հատուկ 
ժամեր՝ ուսանողների հավելյալ պաշտպանության և ուղղորդման 
համար:     

 II.6 Աջակցություն և սատարում 
 

4.5:  Հաստատությունն ունի ուսանողների կարիերային աջակցող 
հատուկ ծառայություններ, որոնք նախապատրաստում են 
ուսանողներին աշխատանքի տեղավորվելու գործում:    

 

4.6:  Ուսանողներն  ակտիվորեն ներգրավված են համալսարանի 
մասնագիտոությունների հետազոտություններում:    

 III.3 Հետազոտություն 

4.7:  Հաստատությունն ունի հատուկ մարմին, որը խթանում է 
ուսանողների իրավունքների պաշտպանությունը:    

 [?] 

4.8:  Հաստատությունն ունի հաստատված մեխանիզմներ, որոնք 
ապահովում են ուսանոական ծառայությունների որակը և 
ուսանողները ներգրավված են որակի ապահովման 
գործողություններում 
 

 II.7 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում (մասնակի) 

ՉափանիշՉափանիշՉափանիշՉափանիշ    5555՝՝՝՝    ՖակուլտետՖակուլտետՖակուլտետՖակուլտետ    ևևևև    աշխատակազմաշխատակազմաշխատակազմաշխատակազմ  

Հաստատությունը ապահովում է բարձրորակ ֆակուլտետ և 
աշխատակազմ՝ համալսարանի ակադեմիական ծրագրերի և 

III. ՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսների    մենեջմենթմենեջմենթմենեջմենթմենեջմենթ    
II. ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    ծրագրերծրագրերծրագրերծրագրեր////դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ////պարապմունքներպարապմունքներպարապմունքներպարապմունքներ    



առաքելության նպատակներին հասնելու համար    
5.1:  Հաստատությունն ունի քաղաքականություն և ընթացակարգեր, 

որոնք խթանում են բարձր որակավորում ունեցող դասավանդող և 
օժանդակ աշխատակազմ՝ ծրագրի դրույթներն ապահովելու 
համար:    

 III. Նյութական և մարդկային ռեսուրսներ 

5.2:  Դասախոսական անձնակազմի որակավորումները յուրաքանչյուր 
ծրագրի համար  նշված  են:    

 

5.3:  Հաստատությունն ունի լավ հաստատված քաղաքականություն և 
ընթացակարգեր դասախոսական անձնակազմի պարբերական 
գնահատման համար:    

 II.7 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում (մասնակի) 
III.5 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում (մասնակի) 

5.4:  Հաստատությունը խթանում է դասախոսների մասնագիտական 
զարգացմանը՝ մշակված գնահատման կանոնավոր 
գործողությունների (ներքին և արտաքին)արդյունքում:    

 III.2 Մարդկային ռեսուրսների զարգացում 
 

 

5.5:  Առկա է  անհրաժեշտ մշտական աշխատակազմ՝ պատշաճ ձևով 
որակավորումների ծածկույթն ապահովելու համար: 

 III.1 Նյութական և մարդկային ռեսուրսներ 

5.6.  Կա հաստատված քաղաքականություն և ընթացակարգեր 
ամբողջովին աշխատակազմի և մասնավորապես՝ 
երիտասարդների առաջխաղացման համար:  

 III.2 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում 

5.7:  Առկա է անհրաժեշտ տեխնիկական և վարչական անձնակազմ 
ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար:    

 III.1 Նյութական և մարդկային ռեսուրսներ 
III.4 Վարչարարություն 

ՉափանիշՉափանիշՉափանիշՉափանիշ    6666՝՝՝՝    ՀետազոտությունՀետազոտությունՀետազոտությունՀետազոտություն    ևևևև    զարգացումզարգացումզարգացումզարգացում 
Հաստատությունը նպաստում է հետազոտության նպատակներին, 
նախագծերին և ակնկալվող վերջնարդյունքներին: Առկա են 
հետազոտությունների էթիկան և մշակույթը, հետազոտության 
արդյունքների հավաստիության մեխանիզմները: 

III. ՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսների    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում/ 

IV.IV.IV.IV. III.ՀետազոտությունՀետազոտությունՀետազոտությունՀետազոտություն    

6.1:  Հաստատությունն ունի իր հետազոտական 
հետաքրքրություններին և զարգացումներին նպաստող  հստակ 
քաղաքականություն:    

 ASIIN՝ դասավանդման հետ կապված հետազոտություններ: 

6.2:  Հաստատությունն ունի միջնաժամկետ և կարճաժամկետ ծրագրեր, 
որոնք պատշաճ ձևով ուղղված են նրա հետազոտական 
հետաքրքրություններին:    

 

6.3:  . Հաստատությունը խթանում է զարգացումը և նորարարությունը 
քաղաքականության և ռազմավարության միջոցով:      

 

6.4:  Հաստատությունը կենտրոնացած է իր հետազոտությունների  



միջազգայնացմամբ:    
6.5:  Հաստատությունն ունի հետազոտությունները և դասավանդումը 

կապելու լավագույն ձևով հիմնված մեխանիզմներ: 
 III.3 Հետազոտություն 

ՉափանիշՉափանիշՉափանիշՉափանիշ    7777՝՝՝՝    ԵնթակառուցվածքներԵնթակառուցվածքներԵնթակառուցվածքներԵնթակառուցվածքներ    ևևևև    ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ    
Տեխնոլոգիական առաջնորդության համալսարանը? (Տեխնոլոգիական առաջնորդության համալսարանը? (Տեխնոլոգիական առաջնորդության համալսարանը? (Տեխնոլոգիական առաջնորդության համալսարանը? (TLI)?  )?  )?  )?  ունի  իր 
սեփական  ունեցվածքը և ռեսուրսները, որոնք արդյունավետորեն 
աջակցում են    նրա հաստատված առաքելության և նպատակների 
իրականացմանը և կրթական միջավայր են ստեղծում :    

                      III. ՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսների    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    
IV.IV.IV.IV. ԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկություն    ևևևև    փաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթեր 

    

7.1:  Հաստատությունը պատշաճորեն հոգում է ակադեմիական 
ծրագրերին համապատասխանող կրթական միջավայրի 
ստեղծումը:    

 III.1 Նյութական և մարդկային ռեսուրսներ 

7.2:  Հաստատությունն ապահովում է  համարժեք ֆինանսակն 
ռեսուրսները և վերջիններիս բաշխումը սարքավորումների 
տրամադրման, շահագործման և պահպանման համար, ինչպես 
պահանջվում է առաքելությանը և նպատակներին հասնելու 
համար:     

 

7.3:  Հիմնարկությունն ունի հստակ ֆինանսական քաղաքականություն 

և կարողություններ՝ հաստատությունում առաջարկվող ծրագրերի 
շարունակականությունը  և ամբողջականությունը պահպանել ու և  
ապահովելու համար: 

 

7.4:  Հաստատության ռեսուրսների բազան աջակցում է 
հաստատության կրթական ծրագրերին և նրա ռազմավարական 
պլաններին կայունության և որակի շարունակական բարելավման 
համար:    

 

7.5:  Առկա է հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգ՝ 
տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը կառավարելու համար: 
 

 IV.1 Ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունքների կանոններ և 
կանոնակարգեր 
IV.2 Փաստաթղթեր 

7.6:  Հաստատությունը ապահովում է միջավայրի անվտանգությունը 
առողջության և անվտանգության մեխանիզմների միջոցով, որոնք 
նաև վերաբերվում են ուսանողների հատուկ կարիքները:    

 III.1 Նյութական և մարդկային ռեսուրսներ (մասնակի) 

7.7  Կան հատուկ մեխանիզմներ, որոնք ապահովում են ռեսուրսների 
մենեջմենթի քաղաքականությունը, նրանց արդյունավետությունը, 
կիրառությունը և հասանելիությունը:     

 III.5 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում 
 

CRITERION 8: ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական    պատասխանատվությունպատասխանատվությունպատասխանատվությունպատասխանատվություն    
Հաստատությունը մեծապես հաշվետու է կառավարության, 

I. ՈրակիՈրակիՈրակիՈրակի    սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում    
IV. ԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկություն    ևևևև    փաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթեր    



գործատուների և հասարկության առջև իր առաջարկած կրթության 
համար և այն ռեսուրսների, որը նա օգտագործում է այդ նպատակներին 
հասնելու համար:    
8.1:  Առկա է ինստիտուցիոնալ հաշվետվողականության հստակ 

մեխանիզմ:    
 I.1 Նպատակները 

8.2:  Հաստատությունն ապահովում է իր ընթացակարգերի և 
գործընթացների  թափանցիկությունը և մատչելի է դարձնում 
դրանց արդյունքները:    

 IV. Ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունքների կանոններ և 
կանոնակարգեր 
IV.2 Փաստաթղթեր 

8.3:  . Առկա են ուժեղ կապեր հասարակության հետ և դրանք 
արտահայտվում են ամուր հետադարձ կապերի միջոցով: 

 Մասնակցային ասպեկտները վերանայման բոլոր չորս 

ոլորտներում  

Մասնավորապես  I. Որակի սահմանումը 8.4:   Հաստատությունն ունի մեխանիզմներ, որոնք հոգ են տանում 
հասարակությանը  գիտելիքի փոխանցման համար և ներդրում են 
կատարում քաղաքացիների զարգացման գործում:    

 

ՉափանիշՉափանիշՉափանիշՉափանիշ     9: ԱրտաքինԱրտաքինԱրտաքինԱրտաքին    հարաբերություններըհարաբերություններըհարաբերություններըհարաբերությունները    ևևևև    միջազգայնացումըմիջազգայնացումըմիջազգայնացումըմիջազգայնացումը     
Հաստատությունը իրականացնում է  փորձի փոխանակումը և 
բարելավումը  իր  արտաքին հարաբերությունների պրակտիկայի 
միջոցով, այդպիսով նպաստելով հաստատության միջազգայնացմանը:    

II. Ծրագրեր/դասընթացներ/պարապմունքներ 

 

9.1:  Հաստատությունը իրականացնում է իր արտաքին 
հարաբերությթւնները ռացիոնալ քաղաքականության և 
ընթացակարգերի միջոցով՝ նպատակ ունենալով ստեղծելու 
միջավայր, որն ուղղված է փորձի փոխանակման, ամրապնդման և 
միջազգայնացման միջավայրի ստեղծմանը:     

 II.3 Համագործակցություն 
II. Ձեռքբերումների ճանաչում  (հնարավոր) 

9.2:   . Հաստատության արտաքին հարաբերությունների 
ենթակառուցվածքը ապահովում է գործընթացի սահուն ընթացքը:    

 

9.3:  Հաստատությունն իրականացնում է բեղմնավոր և արդյունավետ 
համագործակցություն տեղական և միջազգային գործընկերների 
հետ:    

 

9.4:  Հաստատությունն ապահովում է օտար լեզվի համապատասխան 
մակարդակ միջազգայնացման նպատակների համար:    

 Մուտք ծրագրի մշակման համար? 

ՉափանիշՉափանիշՉափանիշՉափանիշ 10՝՝՝՝ ՈրակիՈրակիՈրակիՈրակի    ներքիններքիններքիններքին    ապահովումապահովումապահովումապահովում    
Հաստատությունն ունի որակի ապահովման ներքին հաստատուն 
ենթակառուցվածք , որը  խթանում է  որակի կուլտուրայի սերմանումը և 
հաստատության շարունակական զարգացումը:    

I. ՈրակիՈրակիՈրակիՈրակի    սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում    
 

10.1:  Հաստատությունն ունի որակի ներքին ապահովման 
քաղաքականություն և ընթացակարգեր, որոնք 

մշակութային I.2 (Որակի-) մենեջմենթի համակարգեր/կառավարում 



    
    

 

 

 

 

համապատասխանում են ESG չափորոշիչներին:    
10.2:  Հաստատությունը արդյունավետորեն բաշխում է ժամանակը, 

նյութերը, մարդկային և ֆինանսակն ռեսուրսները ներքին որակի 
ապահովման գործընթացները կառավարելու համար:    

ինստիտուցիոնալ 

10.3:  Որակի ապահովման ռազմավարությունը, քաղաքականությունը 
և ընթացակարգերը ոնեն պաշտոնական կարգավիճակ, մատչելի 
են և ներառում են ուսանողների  և այլ շահառուների դերը:  

ինստիտուցիոնալ 
ընթացակարգային 

10.4:  Որակի ներքին ապահովման համակարգը պարբերաբար 
վերստուգվում է:    

ընթացակարգային 
ինստիտուցիոնալ 

10.5:  Որակի ապահովման ներքին համակարգը վավերական և 

բավարար ֆոն է ապահովում հաջողության որակի արտաքին 

ապահովման գործընթացներում: 

 

10.6:  Որակի ապահովման ներքին համակարգը ապահովում է 
հաստատություններում ընթացող գործընթացների 
թափանցիկությունը՝ դրանց մասին իրական և արդիական 
տեղեկատվության տրամադրման միջոցով: 
    

 I.3 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում 
II.7 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում 

III.5 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում 

IV.3 Մոնիթորինգ/ինքնագնահատում 


