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ՎՊՀ ՈԱԿ

ՎՊՀ «Որակի ապահովման ձեռնարկ»-ն ուսանողների համար կոլեկտիվ աշխատնքի
արդյունք է , որը կազմվել է քննարկումներին, հարցումների և ուսանողների կողմից
բարձրացված հարցերի հիման վրա:
Ձեռնարկը մշակվել է ՎՊՀ-ի ՈԱԿ-ի աշխատակիցների կողմից: Աշխատանքի հեղինակն է
Մ.Ս. Շահվերդյանը: Համահեղինակներն են Ա.Կիրակոսյանը, Ա.Մանուկյանը,
Ս.Մելքոնյանը, Ս.Խառատյանը:

ՈՒՂԵՐՁ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

Սիրելի՛ ուսանողներ, վերջին տարիներին բարձրագույն կրթության որակի
ապահովման քաղքականության համատեքստում գերակա է ձեր դերն ու
նշանակությունը՝ որպես խիստ անհրաժեշտություն: Այսօր դուք առավել քան երբևէ
ներգրավված եք ձեր ուսումնական գործընթացի բարելավման և կայացման
գործընթացում: Ուսանող լինելով հանդերձ՝ դուք ստանձնում եք ոչ միայն գրված,
այլև դեռևս չամրագրված պարտականություններ, քանզի դուք հասարակությունն
առողջացնող այն ուժն եք, այն շերտը, որը, չնայած, սակավ կենսափորձին, դառնում
է առողջ հասարակության ստեղծման թերևս ամենակարևոր խթանը: Ձեր ձայնն
այսօր հստակ լսելի է, քանի որ դուք ձեր առաջադիր խնդիրներին վերաբերվում եք
իրատեսորեն:
Գիտելիքահենք կրթության կազմակերպումն այսօրվա հրամայականներից մեկն
է: Բնական է, որ գիտելիքի ձևական փոխանցումն աստիճանաբար վերածվում է
որոշակիորեն հստակ խնդիրների վերաբերյալ ուսանող-դասախոս համատեղ
քննարկման և լուծման գործընթացի, որտեղ կարևոր են բազմաբնույթ
տեղեկատվության տիրապետումն ու փոխանակումը, սերտ համագործակցությունն
ու մասնակցային կառավարումը:
Սիրելի ուսանողներ, կրթական համակարգում Ձեր՝ կրթական գործընթացի
սուբյեկտներիդ ակտիվ գործունեությամբ են միայն պայմանավորված ուսումնական
գործընթացի հաջողությունները, ուստի համոզված եմ, որ այսուհետ ևս դուք կանեք
հնարավորինը՝ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան որակյալ
մասնագետներ դառնալու համար:
Միշտ ձեր բարեկամ՝ բ.գ.դ, պրոֆեսոր
Գուրգեն Խաչատրյան
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Նախաբան
Հապավումներ
Տերմինների բառարան
ՎՊՀ-ի տեսլական
ՎՊՀ-ի առաքելություն
ՎՊՀ-ի ՈԱ համակարգի առաքելություն
ՎՊՀ-ի որակի համակարգի սխեմա
ՎՊՀ-ի կառուցվածք
ՄԱՍ 1. Ի՞ՆՉ Է ԻՐԵՆԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
1. Որն՞ է ՎՊՀ-ի որակի քաղաքականությունը
2. Որո՞նք են որակի քաղաքականության բաղադրիչները
3. Որո՞նք են ՎՊՀ որակի քաղաքականության նպատակները, խնդիրները, գործընթացները
4. Որո՞նք են որակի քաղաքականության սկզբունքները
5. Ի՞նչ է ներառում իր մեջ որակի քաղաքականությունը
6. Ի՞նչն է հիմք հանդիսանում համալսարանի որակի քաղաքականության մշակման համար
7. Որո՞նք են կրթության որակի երաշխիքները
14
8. Ի՞նչ շրջափուլերից է բաղկացած որակի ապահովման գործընթացը
9. Ի՞նչ է նշանակում որակի գործընթացային կառավարման մոդել
10. Ի՞նչ է նշանակում որակի շարունակական բարելավում
11. Ի՞նչը կարող է հանդիսանալ որակի արդյունքային ցուցանիշ
Առաջադրանք
ՄԱՍ 2. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
18
1. Ո՞րն է ՈԱ առաքելությունը
2. Պե՞տք է արդյոք որակի ապահովումը կրթության մեջ
3. Ի՞նչ է նշանակում որակ:
4. Որակի կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալ կառուցվածքի սխեմա
5. Որո՞նք են ՎՊՀ որակի ապահովման քաղաքականության
նպատակները, խնդիրները և
գործառույթները 20 6.Բուհի որակի ապահովման պլանավորումը
21
7.Պատասխանատվություն,
իրավասություն
և
21
8.Որո՞նք են է ՎՊՀ-ի որակի ապահովման հիմնական ուղղությունները
9.Որո՞նք են որակի ապահովման ստանդարտները /չափանիշները/
10.Ի՞նչ է նշանակում որակի ապահովման չափորոշիչ /սահմանումներ/
11.Որո՞նք են բարձրագույն մասնագիտական կրության չափանիշերը:
12.Ինչպե՞ս կարող ենք նկարագրել որակյալ կրթությունը
13.Ի՞նչ է կրթական ծրագիրը
14.Ապահովում թե՞ բարելավում
15.Կրթության որակի ապահովման համակարգի մշակման մեթոդաբանություն
Առաջադրանք
ՄԱՍ 3. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ
1.Ի՞նչու է պետք ուսանողների փորձը
2.Ի՞նչպես կարող է ուսանողական փորձը ազդել որակի վրա:
3.Որտե՞ղ կիրառել ուսանողների փորձը
4.Որակի ապահովման գործընթացներին ուսանողների մասնակցության սխեմա
32
5.Ի՞նչ է ուսանողակենտրոն ուսուցումը
6.Ինչքանո՞վ է ուսանողների առաջադիմության գնահատումը օբյեկտիվ
7.Պե՞տք են ուսանողական խորհուրդները
Առաջադրանք
Գրականություն
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ՆԱԽԱԲԱՆ
Սիրելի՛ ուսանողներ, դուք ՎՊՀ-ի մեծ ընտանիքի անդամ եք, կրթական համակարգի
նախաձեռնողն ու շարժիչ ուժը, բուհի շունչը, և ներկայացվող ձեռնարկը մշակվել է Ձեր
կողմից տրված հարցերի հիման վրա և նպատակ ունի հնարավորություն ստեղծելու Ձեզ
համար՝ մասնակցելու որակի համակարգի զարգացման գործընթացներին:
ՈԱԿ
Ձեռնարկը կազմված է ուսանողների կողմից բարձրացված հարցերի հիման վրա: Այն
բաղկացած է երեք մասից: Առաջին մասում ներկայացված են որակի քաղաքականությանը
վերաբերող հարցերի պատասխանները և սխեմաները, որոնց շնորհիվ կարող եք
ամբողջական պատկերացում կազմել համալսարանի որակի համակարգի գործունեության
վերաբերյալ:
Երկրորդ մասում ներկայացված են
որակի ապահովման կառուցվածքը,
չափանիշները և դերը կրթական գործընթացում:
Երրորդ մասում ներկայացված են համալսարանի ուսանողների փորձը,
բարձրացրած հարցերը, խնդիրները, որոնք կարևորվում են որակի ապահովման,
համապատասխան մշակույթի ձևավորման և ընդհանրապես, համակարգի զարգացման
գործընթացներում ուսանողների ներգրավվածությամբ և առաջատար դերով:
Մ.Ս.Շահվերդյան
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Հապավումներ
ԲՈՒՀ

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

ՄՈՒՀ

Մասնագիտական ուսումնական հաստատություն

ՄԿԾ

Մասնագիտության կրթական ծրագիր

ԿԾ
ՈւՀՈՀ

Կրթական ծրագիր
Ուսումնական հաստատության որակի համակարգ

ՈԱ

Որակի ապահովում

ՈՆԱ

Որակի ներքին ապահովում

ՈԱԱ

Որակի արտաքին ապահովում
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն

ՈԱԱՀ

հիմնադրամ
ՈԱՇ

Որակավորումների ազգային շրջանակ

ՈԿՀ

Որակի կառավարման համակարգ

EFQM
ENQA
ISO
INQAAHE

Որակի կառավարման եվրոպական հիմնադրամ

TQM

Համընդհանուր որակի կառավարում

Որակի ապահովման եվրոպական ասոցիացիա
Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպություն
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education

Սահմանումների բառարան
Աուդիտ
Բակալավր

Բուհի, կրթական ծրագրի հաշվետվողականությամբ
պայմանավորված
փորձաքննության գործընթաց
Գիտական աստիճան կամ որակավորում, որը տրվում է
բարձրագույն

Լիցենզավորում

կրթության համապատասխան կրթական ծրագրերը տիրապետող անձանց :
Գործընթաց, որի միջոցով կառավարական մարմինը պաշտոնական

ուսումնական
հաստատություններին՝
իրագործելու որոշակի գործառույթներ, կրթական ծրագրերին` գործելու, մինչև
թույլտվություն

Կոմպետենցիա

Կրթական ծրագիր

է

շնորհում.

հավատարմագրման
կարգավիճակ
ստանալը,
որը
հիմնված
է
համապատասխան ծրագրերի գնահատման վրա:
Տեղեկատվական աղբյուրների, մուտքի իրավունքի, տեխնոլոգիայի վերաբերյալ
անհատի մասնագիտացված գիտելիքն էª քննադատաբար ու արդյունավետ
գնահատելու,
այս
գիտելիքները
զտելու
կարողությունը`
որոշակի
առաջադրանքներ հաջողությամբ ավարտելու և արդյունք ստանալու
նպատակով:
Բարձրագույն կրթության հիմնական, մոդուլային բաղադրիչ, որը ներառում է
բնագավառում կատարվող բոլոր գործընթացները և հանգեցնում է կրթական
որակավորման:

Հավատարմագրում

Գործընթաց, որով պետական (ոչ պետական) մարմինը
գնահատում է ԲՈՒՀ-ի կամ որոշակի ԿԾ-ի որակը` նախանշված նվազագույն
ստանդարտներին դրանց
համապատասխանությունը պաշտոնապես

Մագիստրոսական
ծրագիր

Մոնիթորինգ
/մշտադիտարկում/
Շարժունություն

Կրթության որակ
Որակի ապահովում

Որակի բարելավում
Որակի կառավարում

Որակի վերահսկում

ճանաչելու համար:
Բակալավրի աստիճանից հետո բարձրագույն մասնագիտական կրթության
փուլ, որը թույլ է տալիս խորացնել մասնագիտացումը որոշակի
մասնագիտական տիրույթում:
Շարունակական գործունեություն, որը ներառում է նախանշված ցուցանիշների
վերաբերյալ տվյալների համակարգված հավաքագրում:
Բարձրագույն կրթության ոլորտում ուսանողների և դասավանդողների
ուսումնառություն
կամ
դասավանդում
այլ
հաստատություններում
սահմանափակ ժամանակահատվածում:
Կրթության համապատասխանության

աստիճանը

հասարակության,

պետության, քաղաքացիների կողմից ներկայացված պահանջներին:
Կրթության կառավարման համակարգ, որը միտված է կազմակերպության
կողմից մատուցվող ծառայությունների շարունակական բարելավմանը և
մրցունակ դարձնելուն:
Որակի պլանավորման և որակի մշտադիտարկման միջոցով կառավարվող
որակի բարձրացման շարունակական գործընթաց:
Բարձրագույն կրթության որակն ապահովելու նպատակով
բուհի կամ
կրթական համակարգի մակարդակով
պարբերաբար իրականացվող
միջոցառումների համակցություն` որակի բարելավման շեշտադրմամբ:
ԲՈՒՀ-ի կողմից իրականացվող ԿԾ-ի, գործունեության որակի ստուգման
գործընթաց:

Որակի մշակույթ

Որակի այնպիսի համակարգ, որը բնորոշ է բուհի կազմակերպական
մշակույթին:

Որակի
ներքին Արտացոլում է համալսարանի առաքելությունն ու որդեգրած արժեքները և
ապահովման
սերտորեն կապված է նրա զարգացման հայեցակարգի, ռազմավարության,
քաղաքականություն
ռազմավարական պլանի և գործունեության հետ, այն սահմանում է որակի
պարզ և չափելի խնդիրներ կազմակերպության տարբեր գործառույթների և
մակարդակների համար։

Որակի
արտաքին Քաղաքականություն, որն ուղղված է արտաքին շահառուներին ներկայացնելու
ապահովման
և
հավաստացնելու
ԲՈՒՀ-ի
գործունեությունը
իրականացվում
է
քաղաքականություն
համապատասխան նախանշված նպատակներին:

Ռազմավարական
պլան
Միջնաժամկետ
պլան
Վերջնարդյունքներ(o
utcomes)Փորձագիտական
գնահատում

Հաստատության առաքելությունից
աստիճանական ընթացք:

բխող

նպատակային

իրականացման

Ռազմավարական ծրագրի փուլային իրականացման միջնամաս:
Ծրագրերից ակնկալվող կամ ձեռքբերված արդյունքներ:
Գնահատման
ընթացակարգ`
արդյունավետության վերաբերյալ,

ԲՈՒՀ-ի կամ ԿԾ-ի որակի և
որն իրականացվում է արտաքին

փորձագետների կողմից:

8

Նշումների համար ________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ՎՊՀ որակի ապահովման ձեռնարկ ուսանողների համար

ՎՊՀ ՈԱԿ

ՎՊՀ-Ի ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
Ձգտել
բավարարել աշխատաշուկայի պահանջները՝ պատրաստելով
կոմպետենտ մասնագետներ, և դառնալ ՀՀ հյուսիսային տարածաշրջանի կայուն
զարգացում ապահովող, կրթական ծառայություններ մատուցող և գիտական
հետազոտություններ իրականացնող առաջատար կենտրոն:

ՎՊՀ-ի ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
1.

Համալսարանը, ձգտելով ապահովել կայուն զարգացում, կրթական և գիտական

գործունեության իրականացման հիմքում դնում է շահագրգիռ կողմերի կարիքների

բավարարմանն ուղղված քաղաքականություն:
2.

Համալսարանը,

ձգտելով

պատրաստել

հիմնարար

և

կիրառական

գիտելիքներով, գործնական հմտություններով օժտված կոմպետենտ մասնագետներ,
ձևավորում է ուսանողակենտրոն միջավայր, որտեղ ուսանողը հանդես է գալիս
որպես կրթական գործընթացի սուբյեկտ:
3. Համալսարանը, ընդունելով հասարակության առջև իր պատասխանատվությունը,

նպաստում է անհատի շարունակական զարգացմանը, ստեղծում է նպաստավոր
միջավայր համակողմանի զարգացած անձի ձևավորման համար:

ՎՊՀ-Ի ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ Է.
Աջակցել

ՎՊՀ-ի

առաքելությանը

համապատասխան

ծառայությունների որակի կատարելագործմանը,
շուկայի տիրույթում այն

երաշխիք

մատուցվող

և հավաստել, որ

է և անհրաժեշտ պայման

կրթական

գոյատևման և

զարգացման համար:

Այս խնդիրն առավել բարդ է լուծել ռեգիոնալ մասնագիտական
հաստատությունում, որտեղ պետք է համադրվեն ազգային, մարզային
ռազմավարության
առաջնահերթ
խնդիրները,
վերհանված
կարիքներին
համապատասխան մշակվեն և իրականացվեն կրթական ծրագրեր:

ՎՊՀ-ի ՈՐԱԿԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՍԽԵՄԱ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
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ՎՊՀ որակի ապահովման ձեռնարկ ուսանողների համար

ՎՊՀ ՈԱԿ

ՄԱՍ 1. Ի՞ՆՉ Է ԻՐԵՆԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
1. Որն՞ է ՎՊՀ-ի որակի քաղաքականությունը
2. Որո՞նք են որակի քաղաքականության բաղադրիչները
3. Որո՞նք են ՎՊՀ որակի քաղաքականության նպատակները, խնդիրները, գործընթացները

ՀԱՐՑԵՐ

4. Որո՞նք են որակի քաղաքականության սկզբունքները
5. Ի՞նչ է ներառում իր մեջ որակի քաղաքականությունը
6. Ի՞նչն է հիմք հանդիսանում համալսարանի որակի քաղաքականության մշակման համար
7. Որո՞նք են կրթության որակի երաշխիքները
8. Ի՞նչ շրջափուլերից է բաղկացած որակի ապահովման գործընթացը
9. Ի՞նչ է նշանակում որակի գործընթացային կառավարման մոդել
10. Ի՞նչ է նշանակում որակի շարունակական բարելավում
11. Ի՞նչը կարող է հանդիսանալ որակի արդյունքային ցուցանիշ

Առաջադրանք

1. Որն՞ է ՎՊՀ-ի որակի քաղաքականությունը
ՎՊՀ-ի

որակի

ուղղորդվում
իրականացման

է

քաղաքականությունը սկզբունքների համակարգ է, որով բուհը
իր

առաքելությունից

ընթացքում,

սահմանում

բխող
է

ռազմավարական
համալսարանի

ծրագրերի

սկզբունքային

մոտեցումները ՈԱ հիմնահարցերի և նրանց իրագործման ուղիների վերաբերյալ։
Որակի քաղաքականությունը ՎՊՀ-ի
նպատակների ու սկզբունքների
պաշտոնապես ձևակերպված կանոնակարգերի ու ընթացակարգերի միջոցով
իրականացվող գործընթացներն են:
Որակի համակարգի քաղաքականությունը կարող է տապալվել կամ անարդյունավետ
լինել, եթե ճիշտ չի հասկացվում որակի համակարգի բարդ բնույթը:
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=4318

2. Որո՞նք են որակի քաղաքականության բաղադրիչները
Բուհի որակի ոլորտի քաղաքականությունը ձևավորվում և պարբերաբար վերանայվում է
հետևյալ բաղադրիչների հիման վրա.
Հայեցակարգում ներկայացված ռազմավարության ուղղություններ:
Բուհի շահառուների բավարարվածության վերլուծության ընթացիկ արդյունքներ:
ENQA-ի չափանիշներ և պայմաններ:
Որակի ապահովման գործառնման արդյունքների մասին տեղեկատվություն:
Կրթական հաստատության անցած ճանապարհ:
Բուհի ղեկավարությունը ձևակերպում է ՎՊՄԻ-ի տեսլականը, առաքելությունը,
ինչպես նաև մշակում է զարգացման ռազմավարություն, որն արտացոլում է բուհի
գործունեության բոլոր տեսակները: Դրա հիման վրա ձրավորվում է զարգացման
ռազմավարությունը որակի ոլորտում, ինչպես նաև քաղաքականությունը:

3. Որո՞նք են ՎՊՀ որակի քաղաքականության նպատակները, խնդիրները,
գործընթացները
Նպատակ
1.Աջակցել

որակի կառավարման, ապահովման և

բարելավման գործընթացներում

շահակիցների դերակատարության ընդլայնմանը և ամրապնդմանը:
2.Երաշխավորել

որակի քաղաքականության և ռազմավարության համապատասխանությունը
համալսարանի առաքելությանը, ռազմավարական նպատակներին և
խնդիրներին:

3.Նպաստել

համալսարանի առաքելության հետևողական իրականացմանը
համալսարանում որակի մշակույթի
բարելավմանը և զարգացմանը:

հաստատմանը,

շարունակական

Խնդիր
1

ուսումնառողների և դասավանդողների համագործակցային միջավայրում
ներդաշնակ աշխատանքի համար պայմանների ապահովմանը:

2

3

համալսարանում
բարենպաստ
նախապայմանների
հետազոտության ինտեգրման համար դասավանդման
գործընթացներին
համալսարանում
գիտելիքի
կառավարման
արդյունավետությանը և հուսալիությանը:

ստեղծմանը
և ուսուցման
գործընթացի

կրթական, գիտահետազոտական նյութական, մարդկային և ֆինանսական
ռեսուրսների հեռանկարանային ապահովման և ռացիոնալ ֆինանսավորման
մեխանիզմների ու ձևերի կատարելագործմանը:
կրթական
ծրագրերի
կազմման,
քննարկման,
հաստատման,
մշտադիտարկման, վերանայման և բարելավման ընթացակարգերի կիրառման
որակի ապահովմանը:
Գործընթաց

1

Համալսարանի որակի ապահովման տարբեր ոլորտների գործունեության և
գործառույթների իրականացման գործընթացների ներդաշնակեցմանը:
Որակի համակարգի ուժեղ և թույլ կողմերի, սպառնացող վտանգների, ռիսկերի
բացահայտմանը, հատուկ ուշադրության արժանի ոլորտների՝ կարճաժամկետ և
երկարաժամկետ կտրվածքով շարունակական բարելավման համար:

2

Կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման և հավատարմագրման
նպատակով համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների
շահագրգիռ ներկայացուցիչներին պարբերաբար տրվող հրահանգներին:

3

Մեխանիզմների մշակման և կապի ապահովման որակի ներքին և արտաքին
գնահատման չափանիշների ու գործընթացների միջև:
Պարբերական վերանայումների միջոցով շարունակաբար համալսարանի որակի
ապահովման համակարգի բարելավմանը:
Հաշվետվողականություն և որակի բարձրացման գործընթացների
համադրելիության ապահովմանը:

12

Նշումների համար ________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ՎՊՀ որակի ապահովման ձեռնարկ ուսանողների համար

ՎՊՀ ՈԱԿ

4. Որո՞նք են որակի քաղաքականության սկզբունքները
Սկզբունք

Մեկնաբանություն

1. Կողմնորոշում դեպի շահակիցներ Կազմակերպությունը կախված է իր օգտատերերից, շահագրգիռ
/օգտատերեր, սպառողներ/

կողմերից, այդ իսկ պատճառով պետք է հաշվի առնել նրանց
ներկա և ապագա կարիքները, կատարել պահանջները և ձգտել
արդարացնել սպասելիքները:

2.Ղեկավարի առաջատար դերը

Առաջատարները կազմակերպությունում սահմանում են
հստակ նպատակներ և դրանց հասնելու ուղիներ: Ստեղծում են
միջավայր, որտեղ յուրաքանչյուր աշխատակից ընդգրկված է
կազմակերպության նպատակների իրագործմանը:

3 Աշխատակիցների

Բոլոր մակարդկաների աշխատակիցները կազմում են

ընդգրկվածություն

կազմակերպության հիմքը: Շահակիցների ընդգրկվածությունը
նպատակների իրագործմանը հնարավորություն է տալիս
օգտագործել նրանց կարողություններն ի նպաստ
կազմակերպության:

4.Գործընթացային մոտեցում

Ցանկալի արդյունքի կարելի է հասնել առավել արդյունավետ,
եթե առկա ռեսուրսներն ու գործունեության ձևերը
կառավարվում են որպես գործընթացներ:

5.Կառավարման նկատմամբ

Գործունեության բնութագրումը, իմացությունը և ղեկավարումը՝

համակարգային մոտեցում

որպես փոխկապակցված գործընթացների համակարգ,
նպաստում է հաստատության գործունեության
արդյունավետության բարձրացմանը:

6.Անընդհատ բարելավում

Համալսարանի անփոփոխ նպատակ է հանդիսանում որակի
անընդհատ բարելավումը:

7.Փաստերի հիման վրա որոշումներ
կայացնելու մոտեցում

Արդյունավետ լուծումները հիմնավորվում են տվյալների և
տեղեկատվության վերլուծությամբ:

8.Փոխշահավետ

Հաստատության ներքին և արտաքին շահակիցների՝ արժեքներ

համագործակցություն արտաքին
շահակիցների հետ

ստեղծելու կարողության արդյունավետությունը բարձրացվում է
փոխշահավետ հարաբերությունների հիման վրա:

5. Ի՞նչ է ներառում իր մեջ

որակի քաղաքականությունը

Համալսարանում կրթության որակի ապահովման գործընթացը իրականացվում է
ENQA-ի
կողմից
ձևակերպված
պահանջներին
ու
սկզբունքներին
համապատասխան1:
Համալսարանը պատասխանատվություն է կրում իր
կողմից
տրամադրվող
կրթության
և
գիտահետազոտության որակի և արդյունավետության
համար:

1

http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf

Համալսարանը երաշխավորում է պետական
մշակված կրթական ծրագրերի իրականացումը:
Համալսարանի Որակի ապահովման

կրթական

չափորոշիչներով

ներքին չափորոշիչների ձևավորման և

կիրառման գործընթացների բոլոր մակարդակներում մասնակցային սկզբունքով
ակտիվորեն ներգրավվում են շահակիցները:
Համալսարանը կրթական ծրագրերի յուրացման
ապահովում

է

անհրաժեշտ

պայմաններով`

համար

ներառյալ

ուսանողներին
որակավորված

պրոֆեսորադասախոսական կազմ, լաբորատոր և կաբինետային ռեսուրսներ,
գրադարանային և տեղեկատվական սպասարկում, մարզա-առողջարանային
հանգստի և սոցիալական աջակցություն:

6. Ի՞նչն է հիմք հանդիսանում համալսարանի որակի քաղաքականության
մշակման համար


Համալսարանի որակի

ելակետը
 նրա

առաքելությունը

նպատակներն
համակարգված

են,

որոնց

քաղաքականության
և

ռազմավարական

ապակենտրոնացված

իրականացումը

(միասնական

կանոնակարգային և ընթացակարգային հենքերի ու
գնահատման
կնպաստի

չափանիշների
մատուցվող

կիրարկմամբ)
ծառայությունների

բարելավմանը:
 պետական կրթական չափորոշիչների

և կրթական ծրագրերի պահանջների

իրականացման երաշխիքները, որոնց համար դրանք մշակվել են:


անհրաժեշտ պայմանների տրամադրում պետական, ներքին և արտաքին
կրթական
չափորոշիչներին
համապատասխան
կրթական
ծրագրերի
իրականացման համար:

7. Որո՞նք են կրթության որակի երաշխիքները
Կրթության որակի երաշխիքները
Գործողություն, որն ուղղված է կրթության որակի ապահովման
Որակի
ռազմավարության, պահանջների և նպատակների իրականացման
պլանավորում
քաղաքականության ձևավորմանը:
Օպերատիվ բնույթի գործունեության մոդելներ և մեթոդներ, որոնք
Որակի
օգտագործվում են կրթության որակին ներկայացվող պահանջների
կառավարում
կատարման համար:
Գործունեություն, որն ուղղված է վստահության և երաշխիքների
Որակի
ստեղծմանը առ այն, որ որակին ներկայացված պահանջները
ապահովում
կկատարվեն:
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Գործունեություն, որն ուղղված է կրթության որակի պահանջների
կատարման
գործընթացների
բարելավմանը
և
արդյունավետության բարձրացմանը:
Հաստատում, որ որակին ներկայացված պահանջները կատարված
են

8. Ի՞նչ շրջափուլերից է բաղկացած որակի ապահովման գործընթացը
ինստիտուցիոնալ կարողությունների ապահովում
գիտելիքի կառավարում
ուսանողակենտրոն մոտեցում
տեղեկատվության կառավարում
ֆինանսավորում
որակի մշակույթի ձևավորում
ընդունելություն2

9. Ի՞նչ է նշանակում որակի գործընթացային կառավարման մոդել
Համալսարանի որակի կառավարման հիմքում դրված է գործընթացային մոդելը, որը
ներկայացված է սխեմայի տեսքով համաձայն ISO 9001:2008.

PDCA/ՊԻՍԳ

ցիկլը

օգտագործվում

է շարունակական բարելավման,

որակի

ապահովման և գնահատման նպատակով: Այն հնարավորություն է տալիս
կատարելագործել կրթության կառավարման համակարգը:

10. Ի՞նչ է նշանակում որակի շարունակական բարելավում
Որակի կառավարման շարունակական բարելավման շրջափուլը աշխատում
է որպես ցանկացած գործընթացի ՛՛մուտք-ելք՛՛ շղթա, որն ապացուցում է, որ
իրականացվող գործընթացները ուղղված են կայուն զարգացմանը և հավաստում են
մատուցվող
ծառայությունների
համապատասխանությանը:
Եթե
տվյալ
գծապատկերը ունենար 3 D կառուցվածք,
ապա շրջանակը նման կլիներ
2

http://www.anqa.am/hy/ Մասնագիտական որակի ապահովումը Հայաստանում

զսպանակի, ինչը նշանակում է, որ որակը միշտ գնում է դեպի բարելավում, եթե
գործընթացները կառավարվում են՝ ելնելով շահակիցների կարիքների վերհանման
և գործընթացների բարելավման սկզբունքից:
Ամբողջ շղթայի աշխատանքների արդյունավետությունը պայմանավորվում է
ՄՈՒՏՔ-ից, շահակիցների հավաքագրմանը ներկայացվող
նվազագույն
պայմաններից, որի հիման վրա հետագայում
կազմակերպվում է ուսանողների
մասնագիտական կրթությունը:

ԵԼՔ-ային արդյունքների համար ցուցիչ է շրջանավարտների բավարարվածությունը
կրթական գործունեությամբ, ձեռք բերված մասնագիտական կոմպետենցիաներով:
ԸՆԹԱՑՔԸ- դրանք այն հիմնական քայլերն են, որոնք ԲՈՒՀ-ը որդեգրել է իր
ռազմավարական խնդիրների լուծման համար /առաքելությունից ելնելով/: Բոլոր
քայլերի՝ ՄԿԾ-ների մշակման և իրականացման, ռեսուրսների կատարելագործման,
թողարկման գործընթացին ուսանողի նախապատրաստման և գնահատման
համակարգի
զարգացման,
պատասխանատվության
բաշխման
և
այլն
գործընթացների մեխանիզմների մշակման և իրականացման առկայությունը
նպաստում է գործընթացների կատարելագործմանը և որակի կառավարման
շարունակական բարելավմանը:

11. Ի՞նչը կարող է հանդիսանալ որակի արդյունքային ցուցանիշ
Թեև վերջին տարիներին կրթության որակի հիմնախնդիրն առավել շատ
քննարկվող

հարցերից

մեկն

է,

սակայն,

մինչ

այժմ

որակի

վստահելի

և

արժանահավատ արդյունքային ցուցանիշների համակարգ ներդրված չէ:
Բարձրագույն կրթության ռեֆորմների հիմքում շատ դեպքերում դրվում է
արտասահմանյան որևէ բուհի մոդել, որը մեր պայմաններում աշխատող մեխանիզմ
չէ, քանի որ տարբեր են մշակույթը, սոցիալական միջավայրը, տնտեսությունը,
գործատուները,
կրթության

շուկայական պահանջարկը և այլն:

միջազգայնացմանը,

չկորցնելով

մեր

Մենք պետք է գնանք
արժեքային

համակարգը,

ընդունելով և հարմարացնելով այն չափանիշերը, որոնք ՛՛կենսունակ՛՛ են և կարող
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են նպաստել մասնագիտական կրթության զարգացմանը, որը անշուշտ հիմք է
հանդիսանում ազգային տնտեսության զարգացման համար:
Եվրոպական բարձրագույն կրթության բարելավման նպատակով /բոլոնյան
գործընթացների

շրջանակներում/

իրականացված

ծրագրերի

արդյունքում

մշակված են մի շարք կանոնակարգային, ընթացակարգային փաստաթղթեր, որոնք
բարձրագույն կրթության կայացման, կատարելագործման ուղեցույց են և հիմք են
հանդիսանում մասնագիտական կրթության բարելավման համար: ՎՊՀ-ի որակի
համակարգի ձևավորման և զարգացման համար հիմք և ուղեցույց են հանդիսացել
հետևյալ փաստաթղթերը և ստորև նշված կազմակերպությունների կողմից մշակված
ձեռնարկները.

Փատաթղթեր
ISO EFQM Որակի կառավարման ստանդարտներ,
EQAVET որակի ապահովման ինդիկատորներ՝ ցուցիչներ, որոնք ապահովում են
՛՛մուտք - ելք – արդյունք՛՛ շղթայի ցուցիչները / input output outcome/,
SER Self-evaluation Report ինքնավերլուծության զեկույց,
Europen Standarts and Guidelines for QA in HE Բարձրագույն կրթության որակի
ապահովման եվրոպական ստանդարտներ և ուղեցույց,

Կազմակերպություններ
ՈԱԱՀ մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն
հիմնադրամ:
(ENQA)3 Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման եվրոպական ասոցիացիայի
հովանավորությունից դուրս: ENQA-ն նպաստում է
համագործակցությանը
բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ոլորտում եվրոպական չափանիշների
խթանման

նպատակով

/իր

անդամների

եւ

շահագրգիռ

կողմերի

միջև

տեղեկատվության և փորձի տարածում/
INQAAHE International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education

Առաջադրանք
որպես ուսանող, նշեք .
Որո՞նք են, ըստ Ձեզ, որակի համակարգի սկզբունքները
Տեղեկացված ե՞ք ՎՊՀ-ի որակի ապահովման քաղաքականության վերաբերյալ:
Որակի ինչպիսի՞ համակարգը կհամարեիք արդյունավետ:
Մասնակցում ե՞ք որակի ապահովման գործընթացներին:
Ի՞նչ դեր կարող եք խաղալ ՎՊՀ-ի որակի համակարգի զարգացման գործում:
__________________________________________________________________________
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Մաս 2. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
1.Ո՞րն է ՈԱ առաքելությունը
2.Պե՞տք է արդյոք որակի ապահովումը կրթության մեջ
3.Ի՞նչ է նշանակում որակ:
4.Որակի կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալ կառուցվածքի սխեմա
5.Որո՞նք են ՎՊՀ որակի ապահովման քաղաքականության

նպատակները,

Հարցեր

խնդիրները և գործառույթները
6.Բուհի որակի ապահովման պլանավորումը
7.Պատասխանատվություն, իրավասություն և իրազեկում
8.Որո՞նք են է ՎՊՀ-ի որակի ապահովման հիմնական ուղղությունները
9.Որո՞նք են որակի ապահովման ստանդարտները /չափանիշները/
10.Ի՞նչ է նշանակում որակի ապահովման չափորոշիչ /սահմանումներ/
11.Որո՞նք են բարձրագույն մասնագիտական կրության չափանիշերը:
12.Ինչպե՞ս կարող ենք նկարագրել որակյալ կրթությունը
13.Ի՞նչ է կրթական ծրագիրը
14.Ապահովում թե՞ բարելավում
15.Կրթության որակի ապահովման համակարգի մշակման մեթոդաբանություն
Առաջադրանք

1. ՎՊՄԻ-ի որակի ապահովման առաքելությունն է.
1.աջակցել բուհի որակի մշակույթի ձևավորման գործընթացին,
2.նպաստել
շահակիցների
բավարարվածությանը
և որակյալ

կրթական

ծառայությունների մատուցմանը:

2. Պե՞տք է արդյոք որակի ապահովումը կրթության մեջ
կրթության և հետազոտության միասնության վերաբերյալ գոյություն ունեն
տարբեր տեսակետեր, որոնք որոշ դեպքերում բերում են ՛՛կրթություն կրթության
համար՛՛
/դեռ Արիստոտելը նշում էր, որ եթե
«Կրթությունը և
ուսումնասիրությունները գոյություն ունեն իրենք իրենց համար4», ապա չենք կարող
որոշել կրթության

՛՛պիտանելիությունը՛՛/: Ըստ էության, խոսքը գնում է որակի

մասին: Պետք է վստահ լինենք, որ որակը կարող է ապահովել կրթության
համապատասխանությունը հասարակության պահանջներին: Գոյություն ունի երկու
մոտեցում, որոնց միջոցով էլ որոշվում են որակի ապահովման մեթոդները,
գործընթացների վերահսկողության առանձնահատկությունները:

3. Ի՞նչ է նշանակում որակ
«Որակ» տերմինը հաճախ է օգտագործվում կրթության մեջ, բայց տարբեր ձևով է
ընկալվում գործընթացի մասնակիցների կողմից: ՎՊՀ-ում
որպես
4

համապատասխանություն՝

բուհի

որակը դիտարկվում է

առաքելությունից

ելներով,

նրա

http://www.aic.lv/bolona/Bologna/contrib/ESIB/QAhandbook.pdf
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ՎՊՀ ՈԱԿ

գործընթացների

4. Որակի կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալ կառուցվածքի սխեմա

Այն ընդգրկում է հետևյալ ոլորտները.
Բուհի կառավարման ոլորտներ.
մարդկային ռեսուրսներ
ֆինանսատնտեսական
նյութատեխնիկական բազա
վարչական ապարատ
սոցիալական հարաբերություններ
հանրության հետ կապեր
միջազգայնացում
Կրթական գործունեություն
ՄԿԾ-ների մշակման, վերանայման և հաստատման,
կրթական ռեսուրսների ապահովման,
պրոֆեսորադասախոսական կազմի համալրման և վերապատրաստման գործուն
մեխանիզմների ապահովման,
ուսումնառության և դասավանդման գործընթացների շարունակական բարելավման,
կրթական միջավայրի ապահովման:
Հետազոտական գործունեություն
հստակ քաղաքականություն, ընթացակարգեր և մեխանիզմներ
միջազգայնացում
հետազոտական գործունեության փոխկապակցումը կրթական գործունեության հետ
Ուսանողներ
հավաքագրում
կրթական կարիքների վերհանում
իրազեկում, խորհրդատվություն, պարապմունքներ, քննարկումներ

մասնկացություն կարիերայի կենտրոնի աշխատանքներին
մասնակցություն գիտահետազոտական աշխատանքներին
ուսանողական խորհրդի գործունեություն
մասնակցություն որակի ապահովման գործընթացներին:
5. Որո՞նք են ՎՊՀ որակի ապահովման քաղաքականության նպատակները,
խնդիրները և գործառույթները

Որակի ապահովման

քաղաքականության իրականացումը պահանջում է

որոշակի ընթացակարգային ուղղորդում։

ՈԱ քաղաքականության միջոցով

համալսարանը սահմանել է ՈԱ համակարգի կառուցվածքը, ենթակառուցվածքային
գործընթացների իրականացման սկզբունքները, ուղենիշները, չափանիշները և
ընթացակարգերը:
Որակի

ապահովման

համակարգի

նպատակները

ձևավորվում

են

ոլորտի

քաղաքականության հիման վրա և արդիականացվում են քաղաքականության վերանայման
հիման վրա:

Կրթության որակի ապահովման համակարգի նպատակը .աջակցել

բուհի

հանրային

վստահության, պատասխանատվության, մրցունակության ապահովմանը և որակյալ
մասնագետների պատրաստմանը:
Նպատակ

Ձգտել ապահովել ներքին գործընթացների արդյունավետ կազմակերպումը:
Աջակցել բուհի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը:
Վստահեցնել, որ իր կողմից մատուցված ծառայությունները որակյալ են:
Ժամանակին արձագանքել հասարակության պահանջներին:
Խնդիր
Որակի ապահովման համակարգը պետք է խթանի կառուցվածքային և վարքագծի
փոփոխությունները
Ներդաշնակեցնել համալսարանի որակի ապահովման տարբեր ոլորտների
գործունեության և գործառույթների իրականացման գործընթացները:
Որակի ապահովման ճկուն ընթացակարգերի և մեխանիզմների կիրառմամբ շարունակել
համալսարանի Որակի կենտրոնի ինտեգրման գործընթացը Եվրոպական բարձրագույն
կրթական տարածքին և կապերի ամրապնդումը ազգային ու միջազգային ՈԱ
գործակալությունների, այլ բուհերի ՈԱ բաժինների հետ:
Արժևորել շահակիցների հետ սերտ համագործակցությունը որակի ապահովման մշակման
գործում:
Բացահայտել որակի համակարգի ուժեղ և թույլ կողմերը, սպառնացող ռիսկերը, հատուկ
ուշադրության արժանի ոլորտները՝ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքով
շարունակական բարելավման համար:
Գործընթաց
Կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման և հավատարմագրման նպատակով
պարբերաբար հրահանգել համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների
շահագրգիռ ներկայացուցիչներին` ակտիվորեն մասնակցելու որակի ներքին
ապահովման ընթացակարգերի մշակման, ներդրման, ինքնավերլուծության և
ինքնագնահատման գործընթացներին:
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Պարբերական վերանայումների միջոցով շարունակաբար բարելավել համալսարանի
որակի ապահովման համակարգը, կատարելագործել և արդիականացնել որակի
ապահովման չափանիշները, չափորոշիչները, ընթացակարգերը, գործառույթները և
դրանց հետ առնչվող պաշտոնական փաստաթղթերը:
Մշակել մեխանիզմներ և կապ ապահովել որակի ներքին և արտաքին գնահատման
չափանիշների ու գործընթացների միջև:

6. Բուհի որակի ապահովման պլանավորումը
Բուհի որակի ապահովման համակարգի

պլանավորման տակ հասկացվում է որակի

համակարգի մշակում և ներմուծում, որը կողմնորոշված է դեպի շահակիցներին,
հետաքրքրված կողմերին:
Ընդունվում է բուհի որակի համակարգի հետևյալ տրամաբանությունը.
Շահագրգիռ կողմի ձայնը => շահագրգիռ կողմի կարքները => որակի ոլորտում բուհի
քաղաքականությունը => որակի ոլորտի նպատակները և դրանց հասնելու ցուցանիշներ
=>որակի ոլորտում նպատակներին հասնելու գործընթացների համախմբում => որակի
համակարգի միջոցով գործընթացների ցուցանիշերի բարելավում:
Շահագրգիռ կողմի ձայնը. Ի±նչ է ցանկանում
հասարակության այն շերտը, որը
հանդիսանում է բուհի անմիջական կամ միջնորդավորված շահառուն` գործատուն,
ծնողները,

ապագա

ուսանողները:

Ինչքանո±վ

է

նա

բավարարված

մատուցվող

ծառայություններից:

Շահագրգիռ կողմի կարքները. Ինչպիսի±ն պետք է լինի մատուցվող ծառայությունը,
որպեսզի բավարարի նրա կարիքները:
հասանելի:

Ինչքանո±վ են այդ ծառայությունները մատչելի և

Որակի ոլորտում բուհի քաղաքականությունը. Ի±նչ մեթոդաբանության և սկզբունքներով
է

առաջնորդվում բուհը,

երբ մշակում է որակի ապահովման քացաքականությունը,

ինչքանո±վ է այն բավարարում շահակիցների կարիքները:

Որակի ոլորտի նպատակները և դրանց հասնելու ցուցանիշներ . Ինքանո±վ են որակի
ապահովման նպատակները չափելի, մշակվա±ծ են այն ցուցիչները, որոնք հաստատում են,
որ մատուցվող ծառայությունները կբերեն ակնկալվող արդյունքների:

Որակի ոլորտում նպատակներին հասնելու գործընթացների համախմբում. Արդյո±ք
առկա են նախատեսվող գործընթացների նկարագրերը և այն կարգավորող փաստաթղթերը,
ընտրվա±ծ են գործիքները:
Որակի համակարգի միջոցով գործընթացների ցուցանիշերի բարելավում.
7. Պատասխանատվություն, իրավասություն և իրազեկում
Որակի ապահովման համակարգn ընդգրկում է բուհի բոլոր ստորաբաժանումները,
որտեղ

ընտրված

են

ՈԱ

պատասխանատուներ:

Ստորաբաժանումների

ՈԱ

պատասխանատուների վրա են դրված հետևյալ պարտականությունները.
ստորաբաժանման ՈԱ գործընթացների իրականացում,
մասնակցություն բուհի ներքին աուդիտի կազմակերպման և իրականացման
գործընթացներին,
ստորաբաժանման ՈԱ համակարգի արդյունավետության վերլուծություն,
 ուսումնասիրությունների վերլուծության հիման վրա տվյալների պատրաստում:

Ստորաբաժանումների ՈԱ պատասխանատուն ունի հետևյալ իրավասությունները.
իրականացնում է փոխգործունեություն ՈԱԿ-ի և այլ ստորաբաժանումներին հետ`
որակի ապահովման խնդիրների հետ կապված,
ղեկավարությանը տեղեկացնում է որակի համակարգի

գործառնման, այդ

թվում`ռեսուրսների վիճակի մասին,
ուղղորդում է գործընթացների ղեկավարների գործունեությունը` ըստ ստացված
արդյունքների,
գործընթացի վերաբերյալ տվյալների հավաքում և վերլուծություն,
անհամապատասխանությունների վերահսկում,
գործընթացների շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ:

8. Որո՞նք են է ՎՊՀ-ի որակի ապահովման հիմնական ուղղությունները
ՈՐԱԿԻ
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
Որակի ներքին
ապահովում

Որակի արտաքին
ապահովում
Արձագանք արտաքին միջավայրի
պահանջներին: Տնտեսական
կարիքներ +պետական
պահանջներ

Այն ներքին արժեքները և
իդեալները, որոնցով
առաջնորդվում է բուհը:

Ուսանողների համար
ուսուցման գործընթացների
արդյունավետ ուղիների

ստեղծում:

Արտաքին
շահակիցներին
պահանջներին
համապատասխան

կրթության
ապահովում:
Որակի ներքին ապահովումն
ուղղված
է տեսլականի և առաքելության,

բուհի կողմից որդեգրված արժեքների ներքո իրականացնել գործունեություն,
որը բավարարում է բոլոր հետաքրքրված կողմերի սպասելիքները:
Որակի արտաքին ապահովման գործընթացները ուղղված

են

արտաքին միջավայրին. մի կողմից պետք է ժամանակին արձագաանքել
հասարակության

պահանջներին,

ընդունել

միջազգայնացման

մարտահրավերները,
մյուս
կողմից
նախապատրաստել
բուհը
հավաստագրման, ինչը կբարձրացնի շահակից կողմերի վստահությունը
բուհի

կողմից

մատուցվող

ծառայությունների

և

շրջանավարտների

նկատմամբ:

1.Որո՞նք են որակի ապահովման ստանդարտները /չափանիշները/5

5

Միջազգայնորեն բոլոր լեզուներով օգտագործվում է ստանդարտ տերմինը:
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Նշումների համար ________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ՎՊՀ որակի ապահովման ձեռնարկ ուսանողների համար

ՎՊՀ ՈԱԿ

1. Առաքելություն և նպատակներ
2. Կառավարում և վարչարարություն
3. Մասնագիտության կրթական ծրագրեր
4. Ուսանողներ
5. Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ
կազմ
6. Հետազոտություն և զարգացում
7. Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ
8. Հասարակական պատասխանատվություն
9. Արտաքին կապեր և միջազգայնացում
10. Որակի ներքին ապահովման համակարգ

10. Ի՞նչ է նշանակում որակի ապահովման չափորոշիչ /սահմանումներ/
«…պետական կրթական չափորոշիչ՝ նորմատիվ, որը սահմանում է կրթական
ծրագրերի
բովանդակության
պարտադիր
նվազագույնը,
սովորողների
ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը և շրջանավարտներին
ներկայացվող որակական պահանջները».6
11. Որո՞նք են բարձրագույն մասնագիտական կրության չափանիշերը:
Կրթության

չափանիշները

ընդունված

են

Եվրոպական

և

ազգային

մակարդակներում:
Բուհը առաջնորդվում է ազգային մակարդակի որակի
չափանիշներով և դրա հիման վրա կառուցում իր որակի քաղաքականությունը:
Մասնավորապես.
Որակավորման ստանդարտներներ/ չափանիշեր

/ ՈԱՇ՝ որակավորումների

ազգային շրջանակ/:
Ուսուցման ստանդարտներ:
Ազգային կազմակերպություններ, որոնք գնահատում են կրթական չափանիշները
/ՈԱԱՀ/
Օրենսդրական շրջանակներ /Կրթության մասին օրենքը/:
Ֆինանսավորող մարմիններ, որոնք կարող են սահմանել ստանդարտներ:
Որակավորման չափանիշը պետք է լինի նույնը, անկախ ձեռք բերված փորձի
որակից կամ տեսակից: Բուհի ներսում ստանդարտները / չափանիշերը պետք է
լինեն նույնը բոլոր ծրագրերի և առարկաների համար, անկախ նրանց, հումանիտար,
տեղխնիկական, բնագիտական բնույթից:

Չնայած, արդյունքում

կողմից տարբեր փորձառություններ են ձեռք բերվում:

6 Հայաստանի Հանրապետության oրենքը կրթության մասին

ուսանողների

12. Ինչպե՞ս կարող ենք նկարագրել որակյալ կրթությունը
Կարող եք ասել, թե ո՞ր հեռախոսն է ավելի լավը: Որպեսզի այս հարցին
պատասխանեք, պետք է նախ պարզեք, թե ինչ առավելություններ ունեն նրանցից
յուրաքանչյուրը, ինչ գործողություններ են կատարում, արդյոք հարմար է
օգտագործելը, ինչքանով է տեսքը դուր գալիս ձեզ ինչքա՞ն է նրա հզորությունը,
ինչքա՞ն ժամանակ կծառայի, ի՞նչ արժե, որտե՞ղ է արտադրված և այլն:
Անգամ եթե նրանցից որևէ մեկը ձեզ դուր եկավ, երևի կընտրեք այն, որն ավելի
որակով և մատչելի է: Այս դեպքում տվյալ հեռախոսը պետք է բավարարի ձեր

սպասելիքները:
Նույնը վերաբերվում է կրթությանը. այն բաղկացած է տարբեր ՛՛մասերից՛՛, տալիս է
տարբեր արդյունքներ, որոնք պետք է հաշվի առնել այս կամ այն բուհը ընտրելիս:
Սակայն, եթե ընտրությունը կատարված է, ապա ակնկալվում է, որ բուհի կողմից
տրամադրվող ՛՛ապրանքը՛՛ կբավարարի ձեր կարիքները և սպասումները:
Ինչպես կրությունը, այնպես էլ հեռախոսն ունեն կարևոր մասեր, առանց
որոնց հնարավոր չէ ապահովել որակը, տվյալ դեպքում այն նշանակում է, որ
հեռախոսի

բոլոր

պարամետրերը

համապատասխանում
ակնկալիքներին:

են

ձեր

Պատկերացնենք, որ դրանք կրթության
՛՛մարթկոցներն

՛՛են,

որոնք

կարող

են

գործել համալիր: Եթե դրանք համահունչ
չեն միմյանց հետ, ապա
նրանք չեն
աշխատի:

Կրթության

մեջ՝

կրթական

ծրագրերի բոլոր բաղադրիչները պետք է ներդաշնակ լինեն և ուղղվեն
կարիքների բավարարմանը:

Ձեր

Ոմանք կարծում են, որ կան լավ և ոչ այնքան լավ բուհեր, որոնք ապահովում են
որակյալ կրթություն, սակայն դա ավելի շատ պայմանավորված է նրանով, թե
ինչպես են գործատուները և հասարակությունը
մեկնաբանում
չափանիշները:
Որակի
ապահովման
ընդունված
և

որակավորման
հաստատված

ստանդարտները/չափանիշները /այսուհետ՝ ստանդարտ/ և չափորոշիչները տարբեր
կրթական հաստատություններ մեկնաբանում են յուրովի, ինչը հնարավորություն է
տալիս արտահայտել բուհի ինքնավարության աստիճանը,
յուրահատկությունը,
գրավչությունը:
Անկախ

հանգամանքներից

պետք

է

առաջնորդվել

կրթության

որակաորումների ազգային շրջանակներով և չափանիշներով:
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13.Ի՞նչ է կրթական ծրագիրը
Մասնագիտության կրթական ծրագիրը /ՄԿԾ/՝ կրթական վերջնարդյունքների
հիման վրա մշակված ամբողջական ծրագիր է, որը
երաշխավորում է, որ
ուսումնառության

արդյունքում

շրջանավարտը

կտիրապետի

նախատեսված

գիտելիքներին,
հմտություններին,
կարողություններին
և
ձեռք
կբերի
մասնագիտական կոմպետենցիաներ, որոնք կբավարարեն և՛ հասարակության, և՛
գործատուի պահանջները: Այն ներառում է բնագավառում կատարվող բոլոր
գործընթացները (այն է`մշակում, կազմակերպում, կառավարում, ինչպես նաև
ուսուցում, ուսումառություն և հետազոտություն) և հանգեցնում է կրթական
որակավորման: Կրթական ծրագրերը սահմանվում են բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների կողմից և կարող են տարբերվել կրթական որակավորման
աստիճանով (բակալավրի, մագիստրոսի, դոկտորի), ուսուցման եղանակով (առկա,
հեռակա, հեռավար և այլն) և մասնագիտական գիտելիքների ուղղվածությամբ7:
Վերջնարդյունքը կամ ուսումնառության արդյունքները նկարագրում են ծրագրի
ավարտին /ինչպես նաև առանձին

դասընթացի շրջանակներում/ ձեռք բերված

գիտելիքները, հմտությունները և կարողությունները, որոնց կարող է տիրապետել
ուսանողը դասընթացի հաջող ավարտի արդյունքում:
Տվյալ սխեմայում ներկայացված են ՄԿԾ-ների հիմնական բաղադրիչները.

ՄԿԾ-երը մշակվում և հաստատվում են բուհի առաքելությանը և նպատակներին
համապատասխան՝ կրթական ծրագրերի կազմման համալսարանում մշակված
ռազմավարությամբ և հաստատման կարգով, համալսարանի կողմից կիրառվող
չափանիշներով և չափորոշիչներով՝ ընդգրկելով ուսուցման բոլոր էտապներն ու
վերջնարդյունքները:
որակավորումները
7

Ծրագրերի
հստակ

https://www.anau.am/images/stories/

յուրացման

սահմանված

են

արդյունքում
և

շնորհվող

համապատասխանում

են

որակավորումների

ազգային շրջանակին (ՈԱՇ):

(Այստեղ մենք չենք անդրադառնում

ՄԿԾ-ների մշակմանը, կառուցվածքին, մշտադիտարկմանը և բազմաթիվ այլ խնդիրներին
վերաբերվեղ հարցերին):

14.Ապահովում թե՞ բարելավում
Ուսանողների կողմից հաճախ հնչում են հարցեր. թե՛ չի կարելի օգտագործել կամ
որակի ապահովում կամ որակի բարելավում տերմինները:
Որակի ապահովումը ստանդարտ է, որը համաձայնեցված է որակավորումների
ազգային շրջանակի հետ: Այնտեղ հստակ նշվում են այն
չափանիշները, մակարդակները, որոնք

պահանջները,

ուսումնական ծրագիրը դարձնում են

արժանահավատ:
Որակի բարելավումը
գործընթացի

գործընթացն է, որի նպատակն է բարելավել կրթական

որակը,

ապահովելով

դրական

ազդեցություն

ուսանողների

ուսումնառության փորձի վրա:

Որակի ապահովման ստանդարտները հստակ են և, ըստ էության ապահովում են
բուհի

գործունեության

համապատասխանությունը,

ինստիտուցիոնալ

կարողությունները:
Որակի
ապահովման
ստանդարտների
կիրառումը
հնարավորություն է տալիս գնահատել բուհի կարողությունները, իրականացվող
ծրագրերի հավաստիությունը: Այդ ճանապարհները բազմազան են և յուրաքանչյուր
բուհ ինքն է ընտրում այն:

Որակի բարելավումը գործընթաց է, որը հնարավորություն է տալիս.
ստուգել, թե ինքանով են ստանդարտները բավարարվում
ստեղծել միջավայր, որտեղ բոլորի ուշադրությունը կենտրոնացված է ուսանողի
լավագույն փորձի և բավարարվածության վրա:
Բուհում ուսանողների ակտիվությունը որակի ապահովման գործում գնալով
բարձրանում է, սակայն դեռ կան ոլորտներ, որտեղ նրանց լիարժեք
դերակատարությունը ապահոված չէ: Մասնավորապես, նրանք գործընկերներ են,
երբ խոսքը գնում է կարիքների վերհանմանը, հարցերի բարձրացմանը: Բուհում
բազմաթիվ հարցումներ իրականացվում և վերլուծվում ուսանողների հետ
համատեղ,

սակայն, դեռևս ցածր է նրանց մասնակցության աստիճանը

թե՛

արտաքին, թե՛ ներքին որակի ապահովման գործընթացներում:
15.Կրթության որակի ապահովման համակարգի մշակման մեթոդաբանություն
Կրթության որակի ապահովման հիմնական գործոնները պայմանավորված են կրթության
նպատակով և կրթության արդյունքով` մասնագիտական որակով:
ՈԱ խնդիրն է՝ վերոնշյալ բոլոր գործընթացների համար ապահովել պլանավորման,
իրականացման, ստուգման, գործողության վերստուգում և մոնիթորինգ, ինչպես նաև՝
բարելավման ճանապարհները և գործիքները, որն իր հերթին կապահովի հետադարձ կապ:
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Դեմինգ – Շուխարտի սխեման
I մակարդակի բաղադրիչների փուլ

II մակարդակի բաղադրիչների փուլ

Plan / պլանավորում
1. Կրթական ծառայությունների կարիքների 1. Մինչբուհական պատրաստվածության,
վերհանում,
մասնագետների
ապագա հետբուհական և լրացուցիչ կրթության
կարիքների կանխորոշում:
կարիքների բացահայտում:
2.
Բուհի
առաքելության
որոշում՝
հարցումների
միջոցով
բացահայտված
կարիքների հիման վրա:
3. ՈԱ գործընթացների սահմանում, նրանց
կիրառում,
հետադարձ
կապի
մեխանիզմների մշակում:

2.Կրթության
ՈԱ
բնագավառում
ռեկտորատի նպատակների և խնդիրների
սահմանում:
3. ՈԿՀ ենթագործընթացների սահմա-նում,
նրանց կիրառում, հետևողա-կանություն և
փոխազդեցություն:

4. Որակի կառավարման համակարգի /ՈԿՀ/
գործընթացների
արդյունավետության
ապահովման
համար
անհրաժեշտ
չափորոշիչների և մեթոդների սահմանում:
5.
Կազմակերպչական
կառուցվածքի
գործունեության կոնկրետ ուղղութ-յունների
մշակում:

4. ՈԿՀ ենթագործընթացների արդյունավետության
ապահովման
համար
անհրաժեշտ չափորոշիչների և մեթոդների
սահմանում:
5.
Կազմակերպչական
կառուցվածքի
ստորաբաժանումների
(ֆակուլտետների,
բաժինների
և
այլն)
գործունեության
ուղղությունների ճշգրտում:
6. Կրթական ծառայությունների գործու- 6. Կառավարման որակի գործընթացը
նեությունը
կարգավորող
պատշաճ կարգավորող անհրաժեշտ նորմատիվա-յին
իրավական դաշտի սահմանում:
փաստաթղթերի որոշում:
7. ՈԿՀ և կրթական գործընթացների 7.
Պաշտոնեական
հրահանգների
մասնակիցների միջև իրավունքների և պատրաստում և հաստատում:
պատասխանատվության բաշխում:
8. Տիպային ուսումնական պլանների 8. Աշխատանքային ուսումնական պլանմշակում և համաձայնեցում:
ների մշակում և հաստատում:
9.
Տիպային ուսումնական ծրագրերի 9. Աշխատանքային ուսումնական ծրագմշակում և համաձայնեցում:
րերի,
դասավանդման
մեթոդիկաների,
ուսումնամեթոդական
գրականության
մշակում և հաստատում:
DO / իրականացում
1. Համապատասխան
մասնագետների
պատրաստման համար ծառայությունների
մատուցման
պայմանագրերի
և
համաձայնագրերի կնքում:
2.
Պրոֆեսորադասախոսական
կազմի
հավաքագրում,
պատրաստում
և
ատեստացիա:
3.
Անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական
ռեսուրսների՝
լաբորատորիաների,
լսարանների,
սարքավորումների,

1. Ուսանողների հավաքագրում:

2.
Սպասարկող
անձնակազմի
հավաքագրում,
պատրաստում
և
ատեստացիա:
3.1. Անհրաժեշտ վիճակում ռեսուրսների
պահպանում:
3.2. Ուսումնա-մեթոդական գրականութ-յան,

ուսումնամեթոդական և տեղեկատվական
ռեսուրսների և այլնի ապահովում:
4. ՈԿՀ փաստաթղթերի արդյունավետ
կառավարման ապահովում:
5.
Ուսումնական
գործընթացի
և
փաստաթղթային
ապահովման
իրականացում:
6. ՈԿՀ արդյունավետության վերլուծություն:

տվյալների բազայի և այլնի անընդհատ
թարմացում:
4.
ՈԿՀ
կառավարման
մեթոդների
անընդհատ թարմացում
5.
Կառավարման
գործընթացի
և
փաստաթղթերի ապահովում:

6.1. Ներքին աուդիտի ուսուցում:
6.2. Ներքին աուդիտի ատեստացիա:
7.
Կրթական
ծառայությունների 7.
Կրթական
ծառայությունների
իրականացման
գործընթացի ժամանակավոր կասեցման փաստաթղթերի
ժամանակավոր կասեցման կառավարում:
ձևակերպմանն ուղղված գործողությունների
իրականացում:
Chek / ստուգում
1.
Ուսանողների
(հայցորդների) 1.Սովորողների ընտրության մեթոդների
ընտրության (ընդունելության) վերահսկում: մոնիթորինգ, չափում, վերլուծություն
2. Ծառայությունների մատուցման ընթացքի 2.1. Պլանների, ծրագրերի, հաճախելիության,
վերահսկում (ուսուցման պլանների և ձախողումների
հայտնաբերում
և
ծրագրերի, հաճախելիության և այլնի փաստաթղթավորում:
համապատասխանացում)
2.2. Պլանների և ծրագրերի ուղղում:
2.3.
Անհամապատասխանությունների
շտկման միջոցներ:
3.Կրթական ծառայությունների մատուցման 3.1. Ցածր առաջադիմություն ունեցողների
որակի վերահսկում (ընթացիկ վերահսկում, վերաբերյալ տվյալների հայտնաբերում և
վերահսկում ըստ կոնկրետ դասընթացների փաստաթղթավորում:
և
թեմաների
ուսում-նասիրության 3.2. Ցածր առաջադիմություն ունեցողների
արդյունքների):
վերաբերյալ որոշումների ընդունում:
4.
Մշտադիտարկման
իրականացման 4.1. Ոչ համարժեք միջոցների և մեթոդների
համար
միջոցների
և
մեթոդների բացահայտում և փաստաթղթայնացում:
համարժեքության վերահսկողություն:
4.2. Միջոցների և մեթոդների ուղղում:
5. ՈԿՀ գործունեության ուղղված բոլոր 5.
Անհամապատասխանելիության
անհրաժեշտ
հաշվետվությունների
և բացահայտում:
տվյալների հավաքում ու հաշվառում:
Act / գործողություն
1. ՈԿՀ արդյունավետության ու արդյու- 1.
Օգտագործվող
մեթոդների
նավետ գործունեության վերլուծություն (այդ արդյունավետության վերլուծություն:
թվում որակի վերահսկման և ղեկա-վարման
վիճակագրական
մեթոդների,
որակի
գործառույթների
կառուցվածքայ-նացման,
տիպերի և ձախողումների հետևանքների
վերլուծության
և
այլ
մեթոդների
կիրառմամբ):
2.
Ըստ վերլուծության արդյունքների 2.
Ձեռնարկված
գործողությունների
համապատասխան ուղղիչ և կանխար-գելիչ արդյունավետության գնահատում:
գործողությունների
մշակում
և
իրականացում:
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Առաջադրանք
Փորձեք այս հարցաշարի միջոցով գտնել հարցերի պատասխաններ, որոնք կարող են
ապացույց լինել, որ ԲՈՒՀ-ում որակյալ կրթություն է տրամադրվում և ուսանողների
փորձը կարևորվում է
Ի՞նչպես կարող եք ապացուցել, որ համալսարանում տեղի ունեցող, գործընթացները
ապահովում են որակավորման չափանիշները:
Ի՞նչպես կարելի է ապահովել այնպիսի

գործընթացներ, որոնք կապահովեն

տարածաշրջանի այլ բուհերի որակավորման չափանիշների նույնականությունը:
Արդյո՞ք
ուսանողները
վստահ
են
ձեր
հաստատության
որակավորման
չափանիշներին:
Ինչպիսի՞ վկայություններ ունեք համալսարանում որդեգրած որակի չափանիշների
վերաբերյալ ձեր տեսակետները պաշտպանելու համար:
Ինչպե՞ս կարող եք բարձրացնել ձեր կրթության որակի հետ կապված հարցերը:
Արդյոք կա՞ն ազգային կրթական քաղաքականության ոլորտում խնդիրներ, որոնք
առաջացնում են վստահության պակաս: Եթե այո, ապա կարող ե՞ք բարձրաձայնել
ձեր մտահոգությունները և որտեղ:

Մաս 3. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐԱԿԻ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ
1Ի՞նչու է պետք ուսանողների փորձը
2.Ի՞նչպես կարող է ուսանողական փորձը ազդել որակի վրա:

ՀԱՐՑԵՐ

3.Որտե՞ղ կիրառել ուսանողների փորձը
4.Որակի ապահովման գործընթացներին ուսանողների մասնակցության սխեմա
5.Ի՞նչ է ուսանողակենտրոն ուսուցումը
6.Ինչքանո՞վ է ուսանողների առաջադիմության գնահատումը օբյեկտիվ
7.Պե՞տք են ուսանողական խորհուրդները
Առաջադրանք

1. Ի՞նչու է պետք ուսանողների փորձը
Որակի ստանդարտները ուսանողական փորձի մաս են կազմում, սակայն
ուսանողի կողմից ձեռք բերվող փորձը կախված է ոչ միայն ստանդարտների
շարքից, այլ բազմաթիվ գործոններից և սոցիալական միջավայրից: Ի վերջո, երբ
խոսում ենք բարձրագույն կրթության որակի մասին, պետք չէ մոռանալ, որ այնտեղ
կան ոչ նյութական արդյունքներ, որոնց չենք կարող միանշանակ գնահատական
տալ:
Դասավանդման և ուսումնառության պրակտիկան և մոտեցումները, դրանց
բազմազանությունը, հնարավորություն են տալիս ՛՛ստեղծել՛՛, կառուցել, ձեռք բերել
որակյալ ուսանողական փորձ:
Ուսանողական փորձը կարող է ուղենիշ
հանդիսանալ կրթական գործընթացի վերանայման, կրթական ծրագրերի մշակման,
դասավանդման և ուսումնառության արդյունավետության, ժամանակին կարիքների
գնահատման ու շեղումների վերհանման համար: Ուսանողի փորձը անմիջապես է
ազդում բուհի գործունեության բոլոր ոլորտների վրա:

2. Ի՞նչպես կարող է ուսանողական փորձը ազդել որակի վրա:
Մենք չունենք

այս հարցի միանշանակ պատասխանը:

Այն վերաբերվում է

ուսումնասիրության, ուսուցման և գնահատման համակարգին, հետազոտությանը և
բոլոր այն բնագավառներին, որոնց ներքո ձևավորվում և ընթանում է կրթական
գործընթացը:

Մենք պետք է պատասխանենք նաև այն հարցին, թե ինչ է լավ

դասավանդումը, արդյունավետ գնահատումը, արժեքավոր հետազոտությունը:
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Ուսանողի շահագրգռվածությունը, նրա փորձը կարող է ազդել բուհի
քաղաքականության և գաղափարախոսության, մշակույթի, մանկավարժական
հետազոտությունների, մատչելի ռեսուրսների միավորների, ազգային և միջազգային
պահանջների,

սոցիալական

քաղաքականության

մեջ

ուսանողների

մասնակցության վրա:
Ուսանողական փորձի հիմքում դրված են նրանց բազմազան կարիքները, որոնք
տարբեր կերպ են առնչվում որակի քաղաքականության մշակման, ձևավորման և
դրսևորման հետ:

3. Որտե՞ղ կիրառել ուսանողների փորձը
Ուսանողների մասնակցությունը բուհի կրթական գործընթացներին և նրանց
բովանդակության գնահատմանը Բոլոնյան գործընթացի հիմնական պահանջներից
է: Ուսանողը՝ բուհի հիմնական շահառուներից մեկն է, իսկ նրա գոհունակության
աստիճանը մատուցվող ծառայություններից և բավարարվածությունը ակնկալվող
արդյունքներից՝ կարևոր ցուցիչներ են: Դա նաև մշակույթ է ուսանողի և բուհի
կառավարման համար: Հաճախ ուսանողի մասնակցությունը դիտարկվում է նրանց
կառավարման մակարդակում որոշակի քվոտաներով: Բայց ուսանողի ակտիվ
մասնակցությունը կբերի կրթության կատարելագործմանն ու բարելավմանը:
Ուսանողների

կրթական

գործընթացի

կազմակերպման,

իրականացման,

ստուգման փորձը ըստ էության գործիք է, որի միջոցով ուսանողները կարող են
վերլուծել

ծախսած

ժամանակի

արդյունավետությունը,

ձեռքբերումները, հաստատել սպասելիքները:
Ուսումնառության
գործընթացի
տարբեր
հնարավորություն

է

տալիս

նրանց

արդյունավետությունը:
Նրանց փորձի որակի վերլուծությունը,

գնահատել

բաղադրիչների
գնահատել

վերլուծությունը

ծախսած

մեկնաբանումը,

իրենց

դառնում

ժամանակի
է

որակի

ապահովման կարևոր և անփոխարինելի գործիք:
Ուսանողի ուսումնառության փորձը կարելի է օգտագործել.
Ուսանողների մասնակցությյամբ որակի ապահովման գործընթացներում
Ուսանողների կամ ուսանողական խորհրդի
հանդիպումների օրակարգի
հարցերը քննարկելու ժամանակ:
Որակի ապահովման վերաբերյալ իրենց փորձի մասին այլ ուսանողների հետ
փոխանակվելու և քննարկումների ժամանակ:
Ֆոկուս խմբերին ուսանողական տեսակետները հավաքագրելու համար, ինչը
հնարավորություն է տալիս ներգրավել նրանց՝ պաշտոնական գործընթացների
մշակման, կատարելագործման և վերանայման ժամանակ:
Ուսումնառության փորձի փոխանակման նպատակով:
Ուսանողների մասնակցությամբ կրթական ծրագրերի մշակման և վերանայման
գործընթացներում:
Ուսանողի ներգրավվածությամբ գիտական և հետազոտական աշխատանքներում:

Ուսանողների
նպատակով:

կողմից

գիտելիքների

ստեղծման

փորձի

փախանակման

4. Որակի ապահովման գործընթացներին ուսանողների մասնակցության սխեմա

5. Ի՞նչ է ուսանողակենտրոն ուսուցումը
Երևանում 2015 թ. տեղի ունեցած Բոլոնյան գործընթացի մասնակից պետությունների
գագաթնաժողովում
և 4-րդ քաղաքական ֆորումում նախարարները ընդունեցին նոր
կոմյունիկե: Փաստաթղթում ներկայացված են այն մարտահրավերները, որոնցով պետք է
ղեկավարվել մասնագիտական բարձրագույն
տարածք ապահովելու նպատակով: 8

կրթության

Եվրոպական

միասնական

Ուսանողակենտրոն ուսուցումը որակական վերափոխման գործընթացն է, որը
հնարավորություն է տալիս ուսանողներին և այլ ուսումնառողներին կրթական միջվայրում
բարելավել իրենց ինքնավարությունն ու քննադատական կարողությունները

արդյունավետ մոտեցման միջոցով:
Ուսանողակենտրոն ուսուցումը, դասավանդումը և գնահատումը վերոնշյալ
փատաթղթում ներկայացված են որպես որակի ներքին ապահովման
ստանդարտ: Դրանք են
Ստանդարտ. Ուսումնական հաստատությունը ապահովում է կրթական այնպիսի ծրագրերի
մշակում, որոնք ուսանողներին մղում են ակտիվ դերակատարման ուսումնական
գործընթացում, իսկ նրանց առաջադիմության գնահատումը արտահայտում է այդ մոտեցումը:
Կառավարում Ուսանողակենտրոն ուսուցումը և դասավանդումը կարևոր դեր են խաղում
ուսումնական գործընթացում ուսանողների մոտիվացիայի, ինքնառեֆլեքսիայի և
8
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Նշումների համար ________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ՎՊՀ որակի ապահովման ձեռնարկ ուսանողների համար

ՎՊՀ ՈԱԿ

մասնակցության համար, որը պահանջում է ուսումնական ծրագրերի մշակման, դասավանդման,
ինչպես նաև ուսուցման արդյունքների գնահատման նկատմամբ հավասարակշռված մոտեցում:
Այն ենթադրում է.
հարգանքի և ուշադրության դրսևորում ուսանողների և նրանց կարիքների նկատմամբ, ինչը
ուսուցման ավելի ճկուն հնարավորություն է թույլ տալիս;
ուսուցման տարբեր ձևերի կիրառում այնտեղ, որտեղ դա հնարավոր է;
տարաբնույթ մանկավարժական մեթոդների օգտագործում;
մանկավարժական մեթոդների և գիտելիքների փոխանցման եղանակների ադապտացում և
գնահատում;
ուսանողի ինքնավարության զգացումի խրախուսում և միաժամանակ դասախոսի կողմից
անհրաժեշտ աջակցություն և ղեկավարում;
փոխադարձ հարգանքի ամրապնդում ուսանողի և դասախոսի միջև;
սանողների բողոքների քննարկման ընթացակարգի առկայություն:
Հաշվի առնելով, ուսանողների առաջադիմության գնահատման կարևորությունը զարգացման
և ապագա կարիերայի համար, գնահատման որակի ապահովման ընթացակարգերում պետք է ի
նկատի ունենալ, որ.
դասախոսները տիրապետում են թեստավորման և քննությունների անցկացման գոյություն
ունեցող մեթոդներին, ինչպես նաև բարձրացնում են իրենց որակավորումը
կատարելագործման համար այդ բնագավառում;
գնահատման չափանիշները և մեթոդները նախապես հրապարակված են;
գնահատումը թույլ է տալիս ուսանողներին ցուցադրել ուսուցման արդյունքների ձեռք բերման
մակարդակը: Ուսանողները պետք է ստանան հետադարձ կապ, իսկ անհրաժեշտության
դեպքում՝ խորհուրդներ ուսուցման գործընթացի վերաբերյալ;
հնարավորության դեպքում քննությունը անց է կացվում ոչ մեկ քննողի կողմից;
գնահատման կարգում հաշվի են առնված մեղմացնող հանգամանքներ;
գնահատման մոտեցումները միատեսակ են և օբյեկտիվ բոլոր ուսանողների նկատմամբ և
կատարվում են մշակված ու ներդրված կանոններով;
նախատեսված է բողոքարկման պաշտոնական ընթացակարգ:9

Ինչպես երևում է վերոնշյալից, ուսանողակենտրոն ուսուցման գործընթացում
դասախոսի դերը ամենեվին չի նվազում, այլ փոխում է իր վեկտորը դեպի
ուսանողի գործունեությունը:
Ուսանողակենտրոն
կենտրոնում են.
ուսանողների

ուսուցման
անհատական

մոտեցման

դեպքում

ուշադրության

առանձնահատկություններն

ու

պահանջմունքները,
շեշտադրումը ինքնուրույն գործունեության և ռեֆլեքսիայի վրա,
անհատական պատասխանատվությունը ուսուցման արդյունքների
նկատմամբ:
Մեզ համար այս կոնտեքստում առաջնային խնդիր է նման արդյունքների
ապահովումը: Ինչքանո՞վ և ինչպե՞ս է հնարավոր այն իրականացնել: Ուսանողների
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և դասախոսների հետ քննարկումների արդյունքում առանձնացվել են մի շարք
սկզբունքային հարցեր, որոնց լուծումը հնարավորություն է տալիս կիրառել և
տարածել ուսանողական փորձը ուսանողակենտրոն ուսուցման տեսանկյունից:
Փոփոխել դասախոսների և ուսանողների դերերը կրթության մեջ:
Փոփոխել ուսանողների գործունեության տեսակները այնպես, որպեսզի
ուսանողը ինքնուրույն գործունեության և ռեֆլեքսիայի միջոցով
անձնական պատասխանատվություն կրի ուսուցման արդյունքների
նկատմամբ:
Ինքնավերահսկման և ինքնագնահատման համագործակցություն:
Թիմային աշխատանք:
Առաջնորդի որակների դրսևորում:
Տեղեկատվության
որոնման
կարողություններ:
Ուսանողի

կողմից

և

քննադատական

պատասխանատվության

եւ

վերլուծության

հաշվետվողականության

բարձրացում:
Ուսանողական ինքնավարության ավելացում:

Ուսումնական,մասնագիտական

իրադրությունների

վերլուծություն՝

ինտեգրված գիտելիքների, հմտությունների դրսևորում:

6. Ինչքանո՞վ է ուսանողների առաջադիմության գնահատումը օբյեկտիվ
Նորից

անդրադառնանք

վերոնշյալ

փաստաթղթին,

որովհետև

այնտեղ

ներկայացված են որակի ներքին ապահովման համալիր և ուսանողների համար
կարևոր մարտահրավերների ամբողջական պատկերը:
՛՛ Ուսանողների ընդունելություն, առաջադիմություն և վկայագրում՛՛ 10
Ստանդարտ. Ուսումնական հաստատությունները միատեսակ են կիրառում
նախապես որոշված և հրապարակված կանոնները, որոնք ընդգրկում են ,,ուսանողի
կյանքի
ցիկլի''
որակավորում:

բոլոր

փուլերը,

այսինքն,

ընդունելություն,

ճանաչում

և

Ուսանողների ակադեմիական կարիերայի զարգացման համար անհրաժեշտ
պայմանները
և
աջակցությունը
պետք
է
ապահովվեն
առանձին
ուսանողների
հետաքրքրությունների և կրթական ծրագրերի առանձնահատկությունների հաշվառմամբ: Կարևոր է,
որպեսզի ողջ գործընթացը համապատասխանի դրված նպատակներին, հատկապես, ուսանողների
շարժունության
ներկա պայմաններում ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ միջազգային
ասպարեզում: Ուսանողների ընդունելության չափանիշները և գործընթացը պետք է կատարվեն
միատեսակ և թափանցիկ, որից հետո ուսանողների համար ստեղծվեն ԲՈՒՀ-ին և կրթական
ծրագրերին համակերպվելու հնարավորություն: Ուսումնական հաստատությունը պետք է ներդնի
գործընթացներ և գործիքներ մշտադիտարկման և հետագա գործողությունների համար ուսանողների
առաջադիմության վերաբերյալ տեղեկատվության հիման վրա: Ավարտական փուլը հանդիսանում է
10

Թարգմանությունը ՎՊՀ ՈԱԿ
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ՎՊՀ որակի ապահովման ձեռնարկ ուսանողների համար

ՎՊՀ ՈԱԿ

ուսանողների ուսումնառության կուլմինացիան, որի ժամանակ նրանք ստանում են ստացած
որակավորումը հաստատող փաստաթուղթ՝ ներառյալ ձեռք բերած արդյունքները, կոնտեքստը,
բովանդակությունը, մակարդակը, կրթության կարգավիճակը և այն հաջող ավարտելու վկայագիրը:
Բարձրագույն՝ ներառյալ նախորդող կրթության որակավորումների և ուսուցման շրջանների
ճանաչումը հանդիսանում է ուսանողների առաջադիմության առաջընթացի անբաժանելի բաղադրիչ
և նպաստում է նրանց շարժունության զարգացմանը: Ճանաչման ընթացակարգը հիմնված է
ճանաչման ինստիտուցիոնալ պրակտիկայի վրա Լիսաբոնյան կոնվենցիային համապատասխան,
ուսումնական այլ հաստատությունների, որակի ապահովման գործակալությունների և երկրի
ներսում որակավորումների համաձայնեցված ճանաչման ENIC/NARIC ազգային կենտրոնների հետ
համագործակցության միջոցով:

Այս մարտահրավերները նոր խնդիրներ են դնում բուհի ինչպես կառավարման
համակարգի վրա, այնպես էլ պահանջում են արմատապես

փոխել դասախոս-ուսանող

փոխհարաբերությունները:

7. Պե՞տք են ուսանողական խորհուրդները
Ուսանողական խորհուրդները՝ ուսանողների ինքնակառավարման միջոց են, որոնք
հնարավորություն են տալիս ուսանողներին՝ ստեղծելու պայմաններ ուսանողների
ինքնադրսևորման համար մասնագիտական, ստեղծագործական, հետազոտական և
այլ ոլորտներում: Այն միջոց է, որի շնորհիվ.
Իրականացվում են ժողովրդավարության սկզբունքները,
ուսանողների նպատակաուղղում են ինքնուրույն գործունեությանը,
դաստիարակությունը,
ուսանողական կյանքի կազմակերպման միջոց է,
երիտասարդական քաղաքականության իրականացման ուղի է,
ուսանողների շահերի պաշտպանության,

Այն հնարավորություն է.
ուսանողների կարիքների վերհանման և ժամանակին արձագանքման,
բուհի կառավարման գործընթացներում մասնակցության,
ուսուցման կազմակերպման հնարավորություն է,
կարող եք շարունակել ...............
Որակի կառավարման համակարգի /ՈԿՀ/

Առաջադրանք
որպես ուսանող, նշեք .
Ի՞նչ ներդրում կարող է ունենալ ուսանողը ՈԱ համակարգի զարգացման գործում:
Ի՞նչքանով եք արժևորում ՈՒԽ դերը
Ուսումնակենտրոն ուսուցման դեպքում ուսանողները ի՞նչ գործառույթներ ունեն:
Ինչպե՞ս կարող են բազմակողմանի կարիքները, ուսանողակենտրոն մոտեցումը
անդրադառնալ Որակի քաղաքականության իրականացման վրա:

Գրականություն
*Correspondence to: Anthony B. Jones, PharmaNet USA, Inc., 301D College Road East Princeton, NJ
08540. E-mail: ajones@pharmanet.com Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd. Qual Assur J 2011;
14, 18–26 DOI: 10.1002/qaj.486 establishing periodic monitoring, and taking action to control
problems before they become significant.
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) 2015).
Brussels, Belgium.
THE NEW ISO STANDARS ON MANAGEMENT SYSTEMS & THE EFQM EXCELLENCE MODEL ISO
9001:2015

Student Voices on Inequalities in Europen Higher Education Challenges for theory, policy
and practice in a time of change. Edited by Fergal Finnegan, Barbara Merrill and Camilla
Thunborg
https://books.google.am
http://www.anqa.am/
http://www.vsu.am/
https://enqa.eu/
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