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SWOT վերլուծությանվերլուծությանվերլուծությանվերլուծության    օրինակօրինակօրինակօրինակ    

ՆախնականՆախնականՆախնականՆախնական    դիտարկումդիտարկումդիտարկումդիտարկում    

Գնահատման նախապատրաստական աշխատանքների ժամանակ յուրաքանչյուր 

հաստատություն պետք է կատարի հակիրճ SWOT վերլուծություն համաձայն ASIIN 

չափանիշների, որոնք ընդգրկում են ծրագրում շոշափված փոփոխությունները: 

(1) ռազմավարական կառավարում 

(2) կառուցվածքային, բյուջեի և մարդկային ռեսուրսների կառավարում 

(3) ուսանողակենտրոն մոտեցման մեկնարկ (մասնավորապես ուսանողական 

շարժունություն, ECTS մեկնարկ) 

Խնդրում ենք հիշել, որ հետևյալ SWOT վերլուծությունը պետք է լինի բավականին հակիրճ և 

համառոտ: 

Այն չպետք է պարունակի ձեր կողմից իրականացվող ընթացակարգերի և 

քաղաքականության նկարագրությունները, այլ պետք է ներառի այս պահի դրությամբ Ձեր 

ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավորությունները և սպառնալիքները: 

ԿառուցվածքԿառուցվածքԿառուցվածքԿառուցվածք    
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ԱնձինքԱնձինքԱնձինքԱնձինք, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    ներդրումներդրումներդրումներդրում    ենենենեն    ունեցելունեցելունեցելունեցել SWOT վերլուծվերլուծվերլուծվերլուծությունըությունըությունըությունը    կատարելուկատարելուկատարելուկատարելու    մեջմեջմեջմեջ    

ԻնքնավերլուծություննԻնքնավերլուծություննԻնքնավերլուծություննԻնքնավերլուծությունն    իրականացրածիրականացրածիրականացրածիրականացրած    աշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքային    խմբիխմբիխմբիխմբի    կազմըկազմըկազմըկազմը    

ԱնունԱնունԱնունԱնուն, , , , ԱզգանունԱզգանունԱզգանունԱզգանուն    ՊաշտոնըՊաշտոնըՊաշտոնըՊաշտոնը    հաստատությունումհաստատությունումհաստատությունումհաստատությունում    

ՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննա    
ԹումանյանԹումանյանԹումանյանԹումանյան    

Ուսումնական աշխատանքների գծով 
պրոռեկտոր 

ԱնուշԱնուշԱնուշԱնուշ    ԳևորգյանԳևորգյանԳևորգյանԳևորգյան    Ուսումնական վարչության պետ 
ՄարգարիտաՄարգարիտաՄարգարիտաՄարգարիտա    
ՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյան    

Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար 

ՍիրարփիՍիրարփիՍիրարփիՍիրարփի    
ԱռուստամյանԱռուստամյանԱռուստամյանԱռուստամյան    

Կրթական բարեփոխումների բաժնի վարիչ 



ԱրուսԱրուսԱրուսԱրուս    ՀովակիմյանՀովակիմյանՀովակիմյանՀովակիմյան    Կրթական բարեփոխումների բաժնի 
մասնագետ 

     
I. ՈրակիՈրակիՈրակիՈրակի        որոշումորոշումորոշումորոշում    

I.1 Նպատակները 

Ուժեղ կողմեր •    Որակի ներքին ապահովման համակարգը պարբերաբար վերանայվում է: 
•   Համալսարանը տրամադրում է մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսներ 
որակի ապահովման համակարգի գործընթացները վերահսկելու նպատակով: 
•  Համալսարանը ունի անկախ որակի ապահովման կենտրոն, որը 
համակարգում է ենթակառուցվածքների աշխատանքները այս ուղղությամբ: 
•  Որակի ապահովման գործունեության թափանցիկ է: 
•  Որակի ապահովման կենտրոնի մասնագետները պարբերաբար 
վերապատրաստվում են:  
•  Ելներով որակի ապահովման ուսումնասիրության արդյունքներից, ՄԿԾ-
ները պարբերաբար վերանայվում են ECTS-ի պահանջներին 
համապատասխան: 

Թույլ կողմեր •  Որակի ապահովման ներքին համակարգը ապահովում է 
հաստատությունում ընթացող գործընթացների թափանցիկությունը, սակայն 
որակի ապահովման մշակույթը դեռ ձևավորման փուլում է:  
•  Ոչ բոլոր շահառուներն են ընկալում  որակի ապահովման ներքին 
համակարգի դերը, ինչի արդյունքում ընդունված որոշումները ուշ են կյանքի 
կոչվում:  
•  Որակի ապահովման գործունեության իրականացման համար 
Ֆինանսական ռեսուրսները սուղ են: 

Հնարավորություններ •  Որակի ապահովման մշակույթի ձևավորում 
•  Մասնագետների վերապատրաստում՝ որակի ապահովման մշակույթի 
զարգացման նպատակով: 
•  Միջազգային ծրագրերի մասնակցություն:  

Շուկայի պահանջարկի աճով պայմանավորված նոր մասնագիտությունների 
ներդրում: 

Վտանգներ •  Որակի ապահովման համակարգում  արտաքին շահակիցների 
մասնակցության ցածր մոտիվացիա: 
•  Միգրացիաի արդյունքում դիմորդների և մասնագետների արտահոսք: 
•  Որոշ մասնագիտությունների նկատմամբ պահանջարկի նվազում: 
•  Կրթության ոլորտի օրենսդրական դաշտի անկատարություն, ինչը 

հակասություններ է առաջացնում որակի ապահովման   և 
համալսարանի, որպես իրավաբանական անձի առջև դրված 
պահանջների առջև: 

I.2 (Որակի-)մենեջմենթի համակարգեր/կառավարում 

Ուժեղ կողմեր •  Կառավարման համակարգի կարգավորման ընթացակարգերի 
առկայություն: 
•  Համալսարանի ռազմավարությունից բխող կառավարման սխեմայի 
առկայություն: 



•  Որակի ապահովման ստորաբաժանման պրոակտիվ աշխատանքը: 
•  Բուհի կողմից   սեփական թույլ կողմերի քաջ գիտակցում: 
•  Որակի կառավարման գործընթացների փաստաթղթավորում: 

Որակի կառավարման համակարգի զարգացում: 
Թույլ կողմեր •  Համալսարանի, որպես ՊՈԱԿ-ի գործունեության կառավարումը:   

•  Անբավարար ռեսուրսեր առաքելության, նպատակների և դրանց 
իրականացման համար: 
•  Կառավարման համակարգում որակի ապահովման սկզբունքների` 
պլանավորման, իրականացման, գնահատման, բարելավման ոչ 
լիարժեք կիրառում: 
•  Կառավարման համակարգում   ուղղահայաց կառավարման 
մեթոդների առկայություն: 
•  Ենթակառուցվածքների միջև թույլ արտահայտված հետադարձ կապ: 

 

Հնարավորություններ •  Որակի ապահովման և համալսարանի կառավարման  
մարմիններրում ներքին և արտաքին շահակիցների միջև 
համագործակցության դաշտի ընդլայնում: 
•   Որակի ապահովման ուսումնասիրությունների հիման վրա 
վարչական  կառույցների և ռեսուրսների վերանայում: 
•  Կառավարման համակարգի կատարելագործում (Էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառության ներդրում, ցանցային կառավարման 
համակարգի զարգացում, կառավարման որոշումների 
թափանցիկության ապահովում, հետադարձ կապի կատարելագործում) 

Ենթակառուցվածքներում որակի ապահովման կադրերի 
վերապատրաստում:    

Վտանգներ •  ՊՈԱԿ-ի կարգավիճակը սահմանափակում է  համալսարանի 
ինքնուրույնությունը  ինչպես ֆինանսական մուտքերի ապահովման, 
այնպես էլ  բնակչությանը կրթական ծառայությունների մատուցման 
գործընթացում: 
Մարզում մայրաքաղաքային բուհերի մասնաճյուղերի առկայություն, 
որոնք գրավիչ են դիմորդների համար:   

 

II. ՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնական    ծրագրերծրագրերծրագրերծրագրեր////դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ/ / / / պարապմունքներպարապմունքներպարապմունքներպարապմունքներ    

II. 1 ԾրագրերիԾրագրերիԾրագրերիԾրագրերի////դասընթացներիդասընթացներիդասընթացներիդասընթացների/ / / / պարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքների    մշակումմշակումմշակումմշակում    

ՎՊՀ-ում  կրթական ծրագրերի մշակման գործընթացը  

Ուժեղ կողմեր ՄԿԾ-ների մշակման, հաստատման և ներդրման, քաղաքականության, 
ռազմավարության և ընթացակարգերի առկայություն 
Հիմնական անձնակազմի մասնագիտական բարձր որակավորում 
ՎՊՀ-ում կրթական ծրագրերի մշակման գործընթացը կարգավորվում է 
համապատասխան ռազմավարություններով, քաղաքականությամբ և 
ընթացակարգերով (5 փաստաթուղթ): 
Մշակման գործընթացի պատասխանատուներն են՝ թողարկող ամբիոնը, 
ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհուրդը, պրոռեկտորը: Նշված 
կողմերը համագործակցում են մասնագիտական և ակադեմիական 



հանրության, գործատուների, շրջանավարտների և այլ շահագրգիռ 
կողմերի հետ: Գործող կարգերը փոխկապակցված են:  
Պրոֆեսորադասախոսական հիմնական անձնակազմի 77.8%-ն ունի 
գիտական աստիճան կամ կոչում (ընդհանուրը՝ 64.2%-ը): 
Ներդրված կրթական ծրագրի տեղեկագրքերը առկա են կայքում (www. 
vsu.am):  
Ընթացակարգային. 
Ծրագրի մշակման փուլերն են. 
-ծրագրի առաքելության հստակեցում, 
Վերջնարդյունքների հստակեցում և համապատասխանեցում 
աշխատաշուկայի պահանջներին (առայժմ հիմնականում կատարվում է 
ներքին և և ընդհանուր բենչմարքինգ): 
Ծրագրի մշակման գործընթացին մասնակցում են վերոնշյալ բոլոր 
կողմերը:  
Շահառուները ընդգրկված են ֆորկուս- և փորձագիտական խմբերում, 
կատարված առաջարկությունները օգտագործվում են մշակման 
գործընթացում: 
Շահառուների զգալի մասը պատրաստ է փոխհամագործակցության, 
սակայն հայաստանյան իրականությունը դեռևս ամբողջությամբ 
պատրաստ չէ նման գործընթացի: 

Թույլ կողմեր Դասախոսական կազմի ծերացում 
Երիտասարացման համար հատուկ ռազմավարություն  մշակված չէ: 
 

Հնարավորություններ Ինքնավերլուծության պարբերականացում 
Կրթական ծրագրերի բարելավում, դասախոսների վերապատրաստում 
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի երիտասարդացմանն ուղղված 
քայլեր. 

- հայցորդության և ասպիրանտական կրթության խթանում, 
- վարչարարական ներգործություն (ամբիոնների ժամաքանակի 

20%-ը երիտասարդ դասախոսներին տրամադրելու պահանջ, 
ինչը 2016-17 ուս.տարվա համար  կատարվել է), 

- այլ համալսարաններից ճանաչված մասնագետների հրավիրում: 
 
 

Վտանգներ Անկայուն աշխատաշուկա, ՀՀ որակավորումների սեկտորալ 
շրջանակների բացակայություն 

II.2 ԾրագրերիԾրագրերիԾրագրերիԾրագրերի////դասընթացներիդասընթացներիդասընթացներիդասընթացների/ / / / պարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքների    իրականացումիրականացումիրականացումիրականացում 

Ուժեղ կողմեր ՎՊՀ-ի կրթական ծրագրերը վերանայվել և վերակազմավորվել են  
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստված 
խմբերի կողմից: 
Մշակվել և ներդրվել են  հետևյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերը. 
2008թ-ից առարկայի ուսումնամեթոդական փաթեթի (ԱՈՒՄՓ) 
մշակման կարգը, 
2013թ-ից առարկայական նկարագրի մշակման ռազմավարությունը:  
Ուսումնամեթոդական փաստաթղթերը քննարկվում և հաստատվում են 
նախ ամբիոններում, ապա ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական 
խորհուրդներում: 



Ուսումնամեթոդական փաթեթների մշակման համար 
պատասխանատվություն են կրում կրթական ծրագրի ղեկավարը, 
ամբիոնի վարիչը, դասախոսը, ֆակուլտետի դեկանը:  
Մարդկային և նյութական ռեսուրսները (  գիտական աստիճան և կոչում 
ունեցող դասախոսների թվաքանակը, գրադարանային ֆոնդերը, 
տեխնիկական հագեցվածությունը) բավարար են:  
 Բոլոր դասընթացների փաթեթները կազմվել են ըստ տվյալ 
փաստաթղթերի և տեղակայված են ՎՊՀ-ի կայքում (www.vsu.am): 
Շահառուները մասնակցում են ներդրվելիք կրթական ծրագրերի 
քննարկմանը, որոշ դեպքերում տալիս են փորձագիտական 
եզրակացություն: 

Թույլ կողմեր Շահառուների ներգրավվածության ոչ բավարար մակարդակ: 
Գործատու-պատվիրատուի ինստիտուտը վերջնականապես 
ձևավորված չէ, որի պատճառով առկա  է նրանց ներգրավվածության ոչ 
բավարար մակարդակ և որպես հետևանք՝ հաճախ ձևավորված 
մասնագիտական կրթական ծրագերի վերջնարդյունքները լիովին չեն 
բավարարում մասնագետր անձնագրի պահանջներին: 

Հնարավորություններ Ամբիոնների մակարդակով կրթական ծրագրերի մշակման, ներդրման 
համար  պատասխանատու թիմերի  ձևավորման հնարավորություն: 
ՀՀ «Զբաղմունքների դասակարգիչ»-ի օգտագործման հնարավորությունը 
կրթական վերջնարդյունքների որոշման գործընթացում: 

Վտանգներ ՀՀ պետական կառավարման, սոցիալական, տնտեսական 
պատասխանատվության ճկուն համակարգերի ձևավորման 
դանդաղկոտությունը, կորպորատիվ մշակույթի ձևավորվածության 
սաղմնային վիճակը: 

II.3 Համագործակցություն 

Ուժեղ կողմեր •  ՄԿԾ-ների մշակման ընթացքում  ներքին և արտաքին 
շահագրգիռ կողմերի մասնակցություն 
•  Նոր մշակված ՄԿԾ-ների վերաբերյալ արտաքին կարծիքի 
առկայություն 
•  Նոր մշակվող ՄԿԾ-ների ընթացքում  բենչմարկինգի 
մեխանիզմների կիրառում  
•   

Թույլ կողմեր •  Համագործակցության պայմանագրերի վերաբերյալ 
որոշումների   ընդունման նկատմամբ  դանդաղկոտություն 

•  Նոր ՄԿԾ-ների իրականացման համար մարդկային 
ռեսուրսների հավաքագրման ոչ բավարար հնարավորություններ 
(ռեգիոնալ խնդիր) 
•  Համատեղ ՄԿԾ-ների մշակման և իրականացման փորձի 
բացակայություն 

•  ՄԿԾ-ների մշակման գործընթացում արտաքին շահակիցների 
ներգրավման թույլ մոտիվացիա 

Հնարավորություններ •  ՄԿԾ-ների մշակման ընթացքում  ներքին և արտաքին 



շահակիցների մոտիվացիայի բարձրացում 
•  Գործող ՄԿԾ-ների արդիականացման նպատակով արտաքին 
շահակիցների հետ համագործակցության դաշտի ընդլայնում 
•  Համագործակցության դաշտի ընդլայնում միջազգային 
ծրագրերին  մասնակցության միջոցով  
•  Բենչմարկինգի մեխանիզմների կատարելագործում 
•  Համատեղ ծրագրերի միջոցով  համագործակցության դաշտի 
ընդլայնում, ֆինանսական մուտքերի ապահովում 
 

Վտանգներ •  Մրցակցային դաշտի սրացում, նոր մարտահրավերներին 
դիմակայելու   ոչ բավարար հնարավորություններ 

•  Կադրերի արտահոսք 

•  Որոշ մասնագիտությունների նկատմամբ աշխատաշուկայի 
պահանջարկի նվազում: 
•  Համատեղ ՄԿԾ-ների մշակման և իրականացման փորձի 
բացակայություն: 
 

 

II.4 Քննական համակարգը և քննությունների կազմակերպում 

Ուժեղ կողմեր Ստուգման տարբեր ձևերի կիրառում (գրավոր և բանավոր, 
համակարգչային, ընթացիկ և ամփոփիչ, ավարտական որակավորման 
քննություններ):  
Համահամալսարանական դասընթացների շուրջ 60%-ի 
համակարգչային ստուգում՝ առանց ուսանող-դասախոս կոնտակտի: 
ԿԾ-ի ուսումնական պլաններում ամրագրված հաստատուն քննական 
ժամանակացույցեր՝ յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում 
վերահաստատելու սկզբունքով: 
Քննական գործընթացի պատասխանատվությունը՝ դասախոս-ամբիոն-
դեկանատ:  Քննական գրաֆիկների և և գործընթացի 
պատասխանատուների վավերացում պրոռեկտորի կողմից, 
գրաֆիկների հրապարակայնացում քննաշրջանից մեկ ամիս առաջ՝ 
ուսանողների կարծիքների հաշվառմամբ: 
Քննական արդյունքների հրապարակայնացում դեկանատի կողմից: 
Ներմուծում  ռեգիստրարում:  
Քննական արդյունքների բողոքարկման  համակարգվածություն: 

Թույլ կողմեր Հմտությունների և կարողությունների, կոմպետենցիաների գնահատման 
հետ կապված դժվարություններ 

Հնարավորություններ Շահառուների (գործատու) ներգրավվածության աստիճանի մեծացում  
ավարտական որակավորիման քննություններին, ավարտական 
աշխատանքների կատարման ընթացքում գործատուի մոտ 
հետազոտական աշխատանքների անցկացում, արդյունքների համատեղ 
վերլուծություն և գնահատում: 
Հետադարձ կապի ապահովում: 

Վտանգներ Գնահատման գործընթացի վրա մարդկային տարբեր գործոնների 
ազդեցության բացառման միջոցների անկատարելիություն: 



II.5 Ձեռքբերումների ճանաչում 

Ուժեղ կողմեր Շարժունության ընթացքում ուսանողների ձեռք բերած կրեդիտների ընդունում 
և հաշվառում,  Diploma Supplement-ում շարժունության արդյունքների 
ներկայացում:  
 

Թույլ կողմեր Շարժունության, ոչ ֆորմալ կրթության արդյունքների ընդունման համար 
լիազոր մարմնի ընդունած որոշումների սահմանափակող դերը.  

- ՀՀ կառավարության 2011թ օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշմանը կից 
«Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների 
ակադեմիական շարժունության կարգ »-ի անկատարելիությունը (այլ 
բուհերում ձեռք բերած կրեդիտների հաշվառման հետ կապված 
սահամանափակումների առումով), 
- Ոչ ֆորմալ կրթության արդյունքների ընդունման և հշվառման հետ 
կապված իրավական դաշտի բացակայություն: 

Հնարավորություններ Հետագա զարգացման հնարավորություններ (կրկնակի դիպլոմի շնորհում, 
կրթական, հետազոտական համատեղ ծրագրերի իրականացում 
ուսանողների, դասախոսների շարժունություն )՝ հաշվի առնելով կնքված 
պայամանգրերը:  

Վտանգներ -Փոխանակման դրամաշնորհային ծրագրերի հնարավորությունների 
սահմանափակում ( ՎՊՀ –ի ուսանողներին, դասախոսներին  տրամադրվող 
տեղերի սահմանափակ քանակ),  
-ընդունող և ուղարկող բուհերի կրթական ծրագրերի մեծ տարբերություն, ինչը 
դժվարեցնում է շարժունության ընթացքում կրեդիտների ընդունումը և 
հաշվառումը: 

II.6 Օգնություն և աջակցություն 

Ուժեղ կողմեր Ուսանողների իրավաբանական և հոգեբանական խորհրդատվության 
կենտրոնների առկայություն, խորհրդատուների ինստիտուտի 
առկայություն: 
Իրավաբանական խորհրդատվության կենտրոնի արդյունավետ 
աշխատանք:  

Թույլ կողմեր Հոգեբանական կենտրոնի գործունեության ցածր արդյունավետություն՝ 
ազգային դիմագծի առանձնահատկություններով պայմանավորված 
հոգեբանական խնդիրների բացահայտման դժվարությունների 
պատճառով: 

Հնարավորություններ -Իրավաբանական խորհրդատվության ընդլայնում՝  համալսարանում և 
համալսարանից դուրս ուսանողների իրավունքների պաշտպանության 
նպատակով անհրաժեշտ գիտելիքների տրամադրման միջոցով: 
-Հոգեբանական խորհրդատվության կենտրոնի աշխատանքների 
բարելավում՝ հատուկ մոտեցումների կիրառմամբ: 

Վտանգներ Ֆինանսական ռեսուրսների սղության պատճառով ուսանողական 
ծառայությունների ընդլայնման և բարելավման ոչ բավարար 
հնարավորություններ: 

 

III ՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսներիՌեսուրսների    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    



III.1 Նյութեր և մարդկային ռեսուրսներ 

Ուժեղ կողմեր Արհեստավարժ պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
առկայություն:  
Դասավանդման արդյունավետությանը միտված 
ժամանակակից ուսուցման անհրաժեշտ միջոցների 
առկայություն: 
 

Թույլ կողմեր Դրսից հրավիրվող դասախոսների անբավարար քանակ: 
  

Հնարավորություններ Որակյալ կրթական ծառայություններ կազմակերպելու 
հնարավորություն:    
Ուսումնական պլանների/ծրագրերի ճկունության արդյունքում 
կրթական ծառայությունների բարելավման հնարավորություն: 

Վտանգներ Ֆինանսական ոչ բավարար հնարավորությունների հետ 
կապված՝ նյութական ռեսուրսների դանդաղ համալրում,  
մարդկային ռեսուրսների ցածր մոտիվացիա:  

Բնագիտական որոշ գիտաճյուղերում ոչ բավարար մարդկային 
ռեսուրսներ:   

 

III.2 Մարդկային ռեսուրսների զարգացում 

Ուժեղ կողմեր Մարդկային ռեսուրսների զարգացմանն ուղղված  
համակարգված շարունակական  գործընթացների  
իրականացում: 

Թույլ կողմեր Դասախոսական անձնակազմի վերապատրաստումների 
իրականացում բացառապես ներքին ռեսուրսների հաշվին, 
 Թույլ հետադարձ կապ ներքին վերապատրաստում անցածների 
հետ: 
 

Հնարավորություններ Գոյություն ունեցող փորձառությամբ  և նորագույն  գործիքների 
կիրառությամբ  նոր  որակական    ձեռքբերումներ ունենալու 
հնարավորություն ի դեմս արտաքին վերապատրաստումներ 
անցած մասնագետների: 

Բարելավման քայլերի պլանավորում, իրականացում: 

Վտանգներ Մարդկային ռեսուրսների բավարարվածության ցածր 
մակարդակ,  մոտիվացիայի թուլացում: 



III.3 Հետազոտություն 

Ուժեղ կողմեր •  Գիտահետազոտական գործունեության խթանումը և 
զարգացումը որպես Ֆակուլտետների, ամբիոնների և ամբողջությամբ 
համալսարանի առաջիկա տարիների զարգացման ռազմավարական 
կարևորագույն նպատակ:  

•  Գիտական հետազոտությունների անցկացումը, 
մագիստրոսական թեզի պաշտպանությունը  որպես 
մագիստրոսական կրթական ծրագրի պարտադիր հատված՝  
կրեդիտների 40%-ի հատկացմամբ: 

•  Գիտության բնագավառում բարձր որակավորում ունեցող 
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի առկայություն: 

•  Բուհի բյուջեի  20%  ծրագրավորված է ուղղել հետազոտական 
աշխատանքներին:  

•  Կանոնակարգված է հետազոտությունների իրականացման 
նպատակով ներքին գրանտների տրամադրման գործընթացը:  

 
Թույլ կողմեր Weak combination of  teaching and research. Ուսուցման և 

հետազոտությունների փոխկապակցվածության ցածր մակարդակ 
Երիտասարդ մասնագետների գիտությամբ զբաղվելու ցածր 
մոտիվացիա՝ աշխատաշուկայում մասնագիտացված գիտական 
կադրերի ցածր պահանջարկի պատճառով:  

Հնարավորություններ Հետբուհական  մասնագիտական կրթության համակարգում  
գիտական կադրերի պատրաստման հնարավորություն: 
Միջազգային հետազոտական ծրագրերին մասնակցելու 
հնարավորություն: 

Վտանգներ Հետազոտության արդյունքների ներդրման հետ կապված 

դժվարություններ: 

Գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման ոչ բավարար 

մակարդակ՝ կապված տեղում հատուկ ռեսուրսների բացակայության 

պատճառով  

հետազոտություններ անցկացնելու անհնարինության հետ:  

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական  

գերծանրաբեռնվածության պատճառով գիտությամբ զբաղվելու 

մոտիվացիայի թուլացում: 

III.4 Վարչարարություն 

Ուժեղ կողմեր Դասախոսական անձնակազմի, վարչական անձնկազմի 
պարտականությունների ամրագրում աշխատանքային 
պայմանագրերում, պաշտոնների անձնագրերում: 
Դասախոսական անձնակազմի անմիջական մասնակցություն կրթական 
ծրագրերի, դասընթացների մշակման, ներդրման և  կատարելագործման, 
կրթության որակի ապահովման  գործընթացներում   

Թույլ կողմեր Դասավանդող  անձնակազմի մոտիվացիայի խթանման համակարգի 
անկատարություն    



Վարչական անձնակազմի, առանձին ստորաբաժանումների միջև թույլ 
արտահայտված հետադարձ կապ: 
 

Հնարավորություններ Համագործակցության դաշտի ընդլայնում: 
Ուսումնական գործընթացում համագործակցության նոր մոդելների 
կիրառման  հնարավորություն: 

Վտանգներ Թույլ հետադարձ կապ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ 
կառավարման համակարգի կենտրոնացվածության բարձր մակարդակի 
պատճառով:  
Դասախոսների, ստորաբաժանումների աշխատակիցների 
գործունեության ռեյթինգային գնահատման բացակայություն: 

 

IV. ԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկությունԹափանցիկություն    ևևևև    փաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթեր    

IV.1 Ծրագրերի/դասընթացների/պարապմունքների կանոններ և կարգեր  

Ուժեղ կողմեր Առկա են համալսարանի կրթական գործընթացը կանոնակարգող մի 
շարք փաստաթղթեր: Այդ փաստաթղթերի մշակման համար հիմք են 
ծառայում ՀՀ գիտության և կրթության նախարարության հրամանները և 
կարգավորիչ այլ փաստաթղթերը, համալսարանի գիտխորհրդի, 
ռեկտորի, ուսումնական և գիտական աշխատանքների գծով 
պրոռեկտորների որոշումները:  Մշակելուց հետո ներքին ցանցով այդ 
փաստաթղթերը տրամադրվում են գիտխորհրդի անդամներին, բոլոր 
ստորաբաժանումներին՝ փոփոխություններ, լրացումներ և 
առաջարկություններ կատարելու  համար:  
Գիտխորհրդի կողմից հաստատած և ռեկտորի կողմից ստորագրված 
փաստաթղթերը տեղակայվում են համալսարանի կայքում (www.vsu.am) 
և հասանելի են կայքի բոլոր այցելուներին: 
 

Թույլ կողմեր Կանոնակարգող փաստաթղթերի մեծ ծավալը, ընկալման բարդությունը 
ուսանողների համար: 
 

Հնարավորություններ Կրթական գործընթացին վերաբերող փաստաթղթերի մշակման և 
ընդունման փուլում տարբեր շահառուների (ուսանողներ, գործատուներ, 
կրթության փորձագետներ ) ներգրավման հնարավորություն: 
 

Վտանգներ Փաստաթղթերի արագ հնացում՝ կապված կրթական համակարգում 
կատարվող արագ փոփոխությունների հետ: 

 

IV. 2 Փաստաթղթեր 



Ուժեղ կողմեր Տվյալների բազայի (ռեգիստրար) առկայություն` ուսանողների կրթական 
գործունեությանը արտացոլող բոլոր տվյալների պահպանմամբ: 
Փաստաթղթաշրջանառության իրականացում` համաձայն հաստատված 
ներքին կարգերի և ժամանակացույցերի: 
Տեղեկատվության ապահովում` ներքին ցանցի , պատասխանատու 
ստորաբաժանումների (անձանց ) միջոցով: 
Համալսարանի գործունեության ամենամյա արդյունքները ամփոփվում 
են ԳԱՑ-ի միջոցով, որը հասանելի է համալսարանի կայքում 
(www.vsu.am): 

Թույլ կողմեր Տվյալների բազայի (ռեգիստրար) մուտքի անհնարինություն 
ուսանողների և այլ շահառուների համար: 
Որոշ անհրաժեշտ ստորաբաժանումների բացակայություն 
(ֆինանսական բաժին, մարդկային ռեսուրսների բաժին). 

Հնարավորություններ Ռեգիստրարի կատարելագործում` տվյալների բազայի ընդլայնման, 
ուսանողների և այլ շահառուների մուտքի արտոնության ապահովման 
պայմանով: 
ԳԱՑ-ի տվյալների ընդլայնում: 

Վտանգներ Առանձին ուղղություններով անհրաժեշտ փաստաթղթերի մշակման 
դանդաղում` համապատասխան ստորաբաժանումների 
բացակայության պատճառով: 

 

 

    

 

   


