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Հապավումներ
ԲՈՒՀ
ՄՈՒՀ
ՄԿԾ
ԿԾ
ՈւՀՈՀ
ՈԱ

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություն
Մասնագիտական ուսումնական հաստատություն
Մասնագիտության կրթական ծրագիր
Կրթական ծրագիր
Ուսումնական հաստատության որակի համակարգ
Որակի ապահովում

ՈՆԱ

Որակի ներքին ապահովում

ՈԱԱ

Որակի արտաքին ապահովում

ՈԱԱՀ

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն
հիմնադրամ

ՈԱՇ

Որակավորումների ազգային շրջանակ

ՈԿՀ

Որակի կառավարման համակարգ

EFQM
ENQA
ISO
INQAAHE

Որակի կառավարման եվրոպական հիմնադրամ

TQM

Համընդհանուր որակի կառավարում

ESG

Բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածք

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

Սահմանումների բառարան
Աուդիտ

Գործընթացի

հաշվետվողականությամբ

պայմանավորված փորձաքննական

գործողություն

Բակալավր

Գիտական կամ Կրթության որակավորման աստիճան, որը շնորհվում է
բարձրագույն մասնագիտական

համապատասխան կրթական ծրագիրն

ավարտած և համապատասխան կրեդիտներն ապահոված անձին:

Լիցենզավորում

Գործընթաց, որի միջոցով կառավարման մարմինը
պաշտոնական թույլտվություն է շնորհում հավատարմագրման կարգավիճակ
չունեցող ուսումնական հաստատությանը՝ իրագործելու որոշակի կրթական և
հետազոտական գործառույթներ, կրթական ծրագրեր

Կոմպետենցիա

Անձի ընդհանուր որակ, որը ձևավորվել է ուսուցման ընթացքում
ստացած

գիտելիքների,

փորձի,

հմտությունների,

հակումների ու անձնային որակների հիման վրա
իրական վիճակներում մասնագիտական

արժեքների,

և դրսևորվում է

գործունեության ընթացքում

պատրաստվածությամբ, ունակությամբ ու կարողություններով:
Կոմպետենցիաները ինտեգրված դինամիկ բնութագրիչներ են, որոնք
արտացոլում
են շրջանավարտի
ձեռքբերումները՝
ուսուցման
ակնկալվող
և
չափելի
վերջնարդյունքները
(գիտելիքներ,
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կարողություններ, հմտություններ, անձնային որակներ, գործնական
փորձառություն) կրթական ծրագրի, դասընթացի կամ նրա մի հատվածի
յուրացումից հետո:
Այլ կերպ ասած՝ գիտելիք + ընդունակություն +
կարողություն +
հմտություն + փորձ + արժեքներ + հակումներ + անձնային որակներ =
կոմպետենցիա:

Կրթական ծրագիր

.ԲՈՒՀ-ի

հիմնական կրթական ծրագիրը ուսումնամեթոդական և

հետազոտական գործընթացների փաստաթղթավորման փաթեթ է, որը
ներառում է.


Նախքան ԿԾ-ի մշակումն իրականացված գործողությունների
նկարագրությունը;



ՀԿԾ-ի ընդհանուր բնութագիրը;



Շրջանավարտի մասնագիտական գործունեության բնութագիրը;



ՈՒսուցման վերջնարդյունքներին ներկայացվող պահանջները;



Մասնագիտության ընդհանուր բնութագիրը;



Մասնագիտության ուսումնական պլանը;




Շրջանավարտին ներկայացվող պահանջները;
Կրթական ծրագրի մոդուլային կառուցվածքը;



Կրթական

ծրագրի

ուսումնամեթոդական

ապահովումը

(ուսումնական դասընթացի/մոդուլի նկարագրիչ, ուսումնական
դասընթացի/մոդուլի ուսումնամեթոդական փաթեթ);


Արտադրական



ապահովում;
Պահանջվող

պրակտիկայի
կոմպետենցիաների

ուսումնամեթոդական
ձևավորման

համար

անհրաժեշտ ռեսուրսներ;


Կրթական

ծրագրի

կրթական

իրականացման

տեխնոլոգիաներև

կազմակերպման ձևեր;
Կրթական և հետազոտական



համար

անհրաժեշտ

պարապմունքների

արդյունքների

ստուգում

և

գնահատում;
;..

Հավատարմագրում

Գործընթաց, որով պետական (ոչ պետական) մարմինը

փորձագիտական

ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա գնահատում է

ԲՈՒՀ-ի

ինստիտուցիոնալ կարողությունները կամ որոշակի ԿԾ-ի իրականացման
որակը,

արդյունավետությունը`

նախանշված

չափանիշներին

ու

չափորոշիչներին դրանց համապատասխանությունը պաշտոնապես ճանաչելու
համար:

Մագիստրոսական
ծրագիր

Բարձրագույն

մասնագիտական

կրթության

երկրորդ

փուլ,

որը

հնարավորություն է և թույլ է տալիս խորացնել մասնագիտացումը և
բարձրացնել որակավորումը որոշակի մասնագիտական տիրույթում:

Մոնիթորինգ

Որակի ապահովման ներբուհական շարունակական գործընթաց, որի
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/մշտադիտարկում/

նպատակն է պարբերաբար գնահատել ծրագրերի իրականացման որակը,
արդյունավետությունը

և

համապատասխանությունը

ԲՈՒՀ-ի

առաքելությանը, սահմանված նպատակներին, կրթական չափորոշիչներին և
շահակիցների պահանջներին:

Շարժունություն

Կրթության ոլորտում ուսանողների և դասավանդողների

ուսումնառություն

կամ դասավանդում ուսումնական այլ հաստատություններում սահմանափակ
ժամանակահատվածում:

Կրթության որակ

Կրթական

գործընթացի

հաստատության

և

ծառայությունների

առաքելությանը,

համապատասխանություն

տեսլականին,

ռազմավարական

նպատակներին գործող չափանիշներին, չափորոշիչներին և

շահառուների

պահանջներին:

Որակի ապահովում

Հաստատության

գործունեության

հիմնական

գործընթացների

համակարգված

մշտադիտարկման,

վերլուծությունների

և

ներքին

ու

արտաքին

ոլորտներին

ուղղված

համեմատական

շահառուներից

ստացված

կարծիքների հիման վրա ձևավորվող մեխանիզմների բարելավում, անընդհատ
կատարելագործում,
հաստատության

արդյունավետության
կողմից

բարձրացում,

մատուցվող

որը

միտված

ծառայությունների

է

որակի

շարունակական բարելավմանը և մրցունակության ապահովմանը:

Որակի բարելավում

Որակի

բարձրացման

և

ապահովման

շարունակական

գործընթաց՝

իրականացվող արդյունավետ պլանավորման ու կառավարման միջոցով:

Որակի կառավարում

կանոնակարգերի,
կիրառում

որակի

ընթացակարգերի
սահմանման,

և

գործիքակազմի

իրագործման,

համակարգված

արդյունավետության

գնահատման և վերանայման գործընթացների արդյունավետ իրականացման
նպատակով:

Որակի վերահսկում

Կրթական և հետազոտական գործունեության, իրականացվող ԿԾ-ի որակի
ապահովման և բաելավման պարբերաբար ստուգման գործընթաց:

Որակի մշակույթ

Որակի

ապահովման

և

բարելավման

շարունակական

գործընթացների

համակարգված և անհատական իրականացման մշակույթի դրսևորվում բոլոր
մասնակիցների կողմից:

Որակի
ներքին Հաստատության գործունեության որակի ապահովման և շարունակական
բարձրացման
ռազմավարության, մտադրությունների, գործընթացային
ապահովման
մոտեցումների
ձևակերպումներ
և իրականացում որոշակի ընթացակարգային
քաղաքականություն
ուղղորդմամբ և տեղեկատվության ապահովմամբ առկա ռեսուրսների,
միջոցների ու գործընթացների վերաբերյալ, ինչպես նաև արդյունքների
գնահատում և համապատասխան շտկողական գործողություններ:
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Որակի
արտաքին Կրթական և հետազոտական գործունեության համակարգված իրականացում՝
ապահովման
արտաքին շահակիցներին հավաստիացմամբ, որ այն կատարվում է
քաղաքականություն
բարձրագույն
կրթության
եվրոպական
տարածքում
(ESG)
գործող
չափանիշներին, չափորոշիչներին, ուղենիշներին համապատասխան՝ հաշվի
առնելով որակի ներքին ապահովման չափանիշները և չափորոշիչները:

Ռազմավարական
պլան

Հաստատության առաքելությունից և ռազմավարությունից բխող նպատակների
իրականացման

գործողությունների

աստիճանական

ընթացք՝

համապատասխան ժամանակացույցով:

Միջնաժամկետ
պլան
Վերջնարդյունքներ(o
utcomes)Փորձագիտական
գնահատում

Ռազմավարական

ծրագրի

փուլային

իրականացման

ընթացքի

պլան՝

համապատասխան ժամանակացույցով:
Ծրագրից

ակնկալվող

կամ

իրականացման

հետևանքում

ձեռքբերված

արդյունքներ:
ԲՈՒՀ-ի

ինստիտուցիոնալ

կամ

ԿԾ-ի

որակի

և

արդյունավետության

գնահատում, որն իրականացվում է փորձագետների կողմից:
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ՆԱԽԱԲԱՆ
ՎՊՀ-ում որակի համակարգի ներդրման և զարգացման երկրորդ ձեռնարկի
անհրաժեշտությունը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով:
Կրթական բարեփոխումները և եվրոպական չափորոշիչների կիրառումը
ենթադրում են

ազգային

հասարակության

ու

պետական

կարիքներին

քաղաքականությանը

բավարարող

միասնական

ներդաշնակ

կրթական

և

դաշտի

ստեղծում՝ որակավորումների ազգային շրջանակի սահմաններում:
Ներկայումս տնտեսական և քաղաքական մրցակցային դաշտում կրթության
որակի ապահովումն առաջնահերթ և բազմագործոնային խնդիր է: ՀՀ-ն ընդունել է
որակի ապահովման համապատասխան չափանիշներ և չափորոշիչներ, ըստ որոնց
հնարավոր է

ստեղծել որակի ապահովման և գնահատման ամբողջական

համակարգ:
2014

թ.

ՀՀ

մանկավարժական

Կառավարության

ինստիտուտի

որոշմամբ

կարգավիճակի

Վանաձորի

պետական

փոփոխությունը

(Վանաձորի

պետական համալսարան) և համալսարանի հավատարմագրումը
մարտահրավերներ առաջադրեցին
զարգացումներին:

2015 թ.-ին նոր

որակի ներքին ապահովման համակարգի

Ընդունելով այդ մարտահրավերները` ՎՊՀ-ն իր

գործունեությունը նպատակաուղղում է դրանց հաղթահարմանը:
Ներկայումս համալսարանը մտել է որակի մշակույթի զարգացման նոր փուլ և
իրականացված

քայլերի

արդյունքում

միջավայր, որը պահանջում է
ուղղությամբ

վարվող

գիտահետազոտական

ձևավորվել

որակապես

նոր

կրթական

համալսարանի առաքելությունից բխող այդ

քաղաքականության
գործընթացների

վերանայում,

կրթական

մշտադիտարկմամբ,

կարիքների պարբերաբար վերհանմամբ

ու

շահակիցների

և հաշվառմամբ, ինչպես նաև այն

խնդիրների վերլուծմամբ, որոնք ռիսկային են

կառավարման, կրթական ու

գիտահետազոտական գործունեության, ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական
կազմի համալրման, միջազգային կապերի, շարժունության ապահովման համար:
ՎՊՀ-ի ՈԱԿ-ի կողմից մշակված ներկա ձեռնարկում վերլուծված են նրա
անցած

ուղին,

որակի

համակարգի

ներդրման

գործընթացները,

քաղաքականությունը, առկա իրավիճակը և նախանշված են անելիքները:
Ձեռնարկը

կազմված է երկու մասից: Առաջին մասում ներկայացված են

համալսարանի ռազմավարությունը և որակի ներքին ապահովման գործընթացը
կանոնակարգող փաստաթղթերը: Երկրորդ մասում համառոտ ներկայացված են
ՎՊՀ-ում

կարիքների վերհանման նպատակով

կիրառվող մեխանիզմները,

գործիքակազմը, բարելավման ծրագրերը և այլն: Առանձնակի տեղ է հատկացված
որակի

ապահովման

գործընթացների

կանոնակարգման

համակարգի զարգացմանը միտված քայլերին:
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և

կառավարման
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Ձեռնարկը

կարող

դասախոսների,
վարչատնտեսական

է

ուղեցույց

կառավարման
աշխատողների

ծառայել

համալսարանի

մարմինների,
համար

և

ուսանողների,

ուսումնաօժանդակ

նպաստել

որակի

մշակույթի

զարգացմանն ու առավել բարենպաստ կրթական միջավայրի ձևավորմանը:
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ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Որակի ապահովման համակարգի և մշակույթի ձևավորմանն ուղղված
քայլերը ձեռնարկվել են Բոլոնյան գործընթացի մարտահրավերներին ընդառաջ,
մասնավորապես`
- ներմուծել համընթեռնելի և համադրելի որակավորումների եռաստիճան
համակարգ,
- կատարել անցում ուսուցման կազմակերպման կրեդիտային համակարգին`
միաժամանակ
նախաձեռնելով
կրթական
ծրագրերի
արմատական
վերափոխումներ,
- ներդնել մասնագիտական կրթության որակի գնահատման և ապահովման
եվրոպական չափանիշներ՝ նպաստելով որակի հավաստման ազգային համակարգի
ստեղծմանը,
- կրեդիտների կուտակման և փոխանցման, որակի գնահատման և ապահովման
համակարգերի, որակավորումների ճանաչման թափանցիկ ընթացակարգերի,
ինչպես նաև դիպլոմի համաեվրոպական հավելվածի ներդրման միջոցով խթանել
ուսանողների և դասախոսների շարժունությունն ու Հայաստանի բարձրագույն
կրթական համակարգի գրավչությունը,
- ստեղծել նախադրյալներ շարունակական կրթության համակարգի ձևավորման և
զարգացման համար,
- բարձրացնել ուսանողների դերը և մասնակցությունը` մասնավորապես բուհերի
կառավարման գործընթացում,
- ինտեգրել կրթական և գիտահետազոտական գործընթացները բուհում:
Վերոնշյալ մարտահրավերների ներքո Համալսարանի գիտխորհրդի որոշմամբ
2009թ. ձևավորվել է որակի վերահսկման հանձնաժողով: Շահակիցների կարիքների
վերհանման, ծագող խնդիրների լուծման
համակարգման,

համալսարանում

և

որակի ապահովման գործընթացի

համապատասխան

քաղաքականության

հստակեցման և մշակույթի ձևավորման նպատակով 2010 թ. հիմնվել է ինքնուրույն
ստորաբաժանում՝Կրթության

որակի

ապահովման

կենտրոն

(ԿՈԱԿ),

ուսումնագիտական գծով պրոռեկտորի ենթակայությամբ: 2010-2013 թթ. կենտրոնի
կողմից

շարունակաբար

իրականացվել

վերապատրաստումներ,

որոնց

են

որակի

ապահովմանն

մասնակցել

են

ուղղված

ինստիտուտի

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, վարչական աշխատողներ և
ուսանողներ: Առավել ակտիվ մասնակիցների կազմից
որակի

ապահովման

ֆակուլտետային

2011թ.-ին ձևավորվել են

հանձնախմբեր՝

ուսանողների

և

դասախոսների ներգրավմամբ:
2011-12 թթ. ԿՈԱԿ-ի կողմից իրականացվել է Բարձրագույն և հետբուհական
հաստատություններում

կառավարման

գործունեության

թափանցիկության

և

հաշվետվողականության համակարգի դրամաշնորհային ծրագիր, որի արդյունքում
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ԿՈԱԿ-ը որպես կառուցվածքային ստորաբաժանում, դարձել է անկախ սեկտոր և
ողղակիորեն հաշվետու է համալսարանի ռեկտորին:
2011-2013

թթ.

Համաշխարհային

բանկի

ֆինանսավորմամբ

ԿՈԱԿ-ն

իրականացրել է ,,Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ստեղծում և
ամրապնդում” դրամաշնորհային
համալրվել է

ծրագիրը, որի շրջանակներում

կենտրոնը

համապատասխան տեխնիկական միջոցներով, համակարգչային

ծրագրերով և անհրաժեշտ գրականությամբ , գույքով:
Ինստիտուտի ռազմավարական ծրագրի կատարման քայլերի վերլուծության
արդյունքում 2013 թ. սեպտեմբերին ԿՈԱԿ-ի առջև դրվեցին նոր խնդիրներ և այն
վերանվանվեց որակի ապահովման կենտրոն (ՈԱԿ), այդպիսով նախադրյալներ և
հնարավորություններ

ստեղծելով

ոլորտի համալիր գործունեության,

որակի

ապահովման քաղաքականության, ընթացակարգերի մշակման և իրականացման
գործընթացների համակարգման համար:

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ, ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանը
գիտական

կրթական և

գործունեություն իրականացնող պետական հաստատություն է, որտեղ

մասնագիտական կրթական ծրագրերը մշակված են վերջնարդյունքների հիման վրա
և իրականացվում են

որակավորումների ազգային շրջանակի բակալավրի,

մագիստրոսի և հետազոտողի մակարդակով:
ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ: ՎՊՀ-ի տեսլականն է՝ ձգտել
պահանջները՝ պատրաստելով
հյուսիսային

տարածաշրջանի

բավարարել

աշխատաշուկայի

կոմպետենտ մասնագետներ, և դառնալ ՀՀ
կայուն

զարգացում

ապահովող,

կրթական

ծառայություններ մատուցող և գիտական հետազոտություններ իրականացնող
առաջատար կենտրոն:
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:
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3. Համալսարանը, ընդունելով հասարակության առջև իր պատասխանատվությունը,

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

ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Համալսարանի գործունեության
իրականացվում

է

վերլուծության

հասարակության

արդի

արդյունքների հիման վրա

պահանջներին

և

եվրոպական

չափանիշներին համապատասխանող կրթական ծառայությունների մատուցման
գործընթաց` կողմնորոշելով այն դեպի ուսուցման ուսանողակենտրոն համակարգ:
Համալսարանի 2014-2018 թթ. զարգացման ռազմավարության նպատակն է՝
պատրաստել բարձրագույն կրթությամբ բարձրորակ մասնագետներ, պահպանելով և
ամրապնդելով
առաջատար

գիտամանկավարժական
դիրքերը

որակավորման

կադրերի

պատրաստման

բարձրացման

կենտրոնի

և

վերաորակավորման

նպատակը՝

աշխատաշուկայում

շարունակական գործընթացներում:
1.1. Կրթական գործունեություն
Համալսարանի

կրթական

գործունեության

մրցունակ, արհեստավարժ, բարձրակարգ մասնագետների պատրաստումն է:
2014-2018թթ.

Համալսարանի

կրթական

գործունեության

զարգացումն

իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով`


Բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգի արդիականացում:



Հեռավար և դրսեկության համակարգով ուսուցման ուսումնա-մեթոդական

համալիրի ստեղծում:


Մագիստրատուրայի

կրթական

ծրագրերի

բովանդակային

մասի

կատարելագործում, ասպիրանտական կրթության կազմակերպում:


Աշխատաշուկայի

կարիքներին

համահունչ

համալսարանական

ՄԿԾ-ների

մշակում և ներդրում:


Միջազգային ուսումնական և գիտատեխնիկական ծրագրերի իրականացում:



Ուսուցման

ոլորտում

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

օգտագործման

արդյունավետության բարձրացում:


Կրեդիտային համակարգի կատարելագործում և շարժունության ակտիվացում,

կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի զարգացում:


Գնահատման համակարգի կատարելագործում:



Համակարգչային և լեզուների ուսուցման դասընթացների կազմակերպում:
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Ցկյանս կրթական ծրագրերի իրականացում:



Լրացուցիչ կրթության կատարելագործում:

1.2. Գիտահետազոտական գործունեություն
Համալսարանը, կրթական գործունեության հետ համակցված իրականացնում է
գիտահետազոտական գործունեություն, որի հիմնական նպատակներն են`
 առավելագույնս

ներդրում

ունենալ

երկրի

անվտանգության

ապահովման,

տնտեսական աճի, գիտատեխնիկական զարգացման, հասարակական առաջընթացի
և մրցունակության բարձրացման մեջ,
 ապահովել գիտական բարձր որակավորում ունեցող մարդկային ռեսուրսների կայուն
աճ,
 ապահովել երիտասարդ կադրերի ներհոսք գիտության ոլորտ և իրականացնել
գիտական ներուժի կառավարելի, սահուն սերնդափոխություն,
 ապահովել հայագիտության ոլորտի զարգացման առաջնահերթություն:
Նշված նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է`
 զգալիորեն ավելացնել գիտության ֆինանսավորման ծավալները, հստակեցնել
ֆինանսավորման

ձևերը

և

մեխանիզմները,

բարձրացնել

ֆինանսավորման

արդյունավետությունը,
 արդիականացնել,

որոշ

դեպքերում

նաև

ստեղծել

գիտության

ոլորտի

նոր

ենթակառուցվածքներ, նյութատեխնիկական բազա, գիտնականներին ապահովել
լիարժեք տեղեկատվությամբ,
 հստակեցնել գիտության զարգացման գերակայությունները,
 ստեղծել և կիրառել գիտության ոլորտի գիտական անկախ փորձաքննության
համակարգ,
 ապահովել գիտության և կրթության ինտեգրումը:
Որպես համալսարանի հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների
ոլորտի ռազմավարության զարգացման ուղեկցող արդյունք` պահանջվում է.


կազմակերպել հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներ,



ձևավորել մասնագիտական խորհուրդներ,



մագիստրանտներին

և

ասպիրանտներին

(հայցորդներին)

ներգրավել

գիտահետազոտական աշխատանքներում,


ընդլայնել

և

տարածել գիտական

և

գիտամեթոդական

գրականության

տպագրության ծավալները,


գիտական արդյունքները առևտրայնացնել և դուրսբերել ներքին և արտաքին
շուկա,



մշակել երիտասարդ գիտական կադրերի աճը խթանող ծրագրեր,



ուսանողներին ներգրավել գիտաժողովներին, սեմինարներին, մրցույթներին,



իրականացնել աշխատակիցների գիտական գործուղումներ,
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համագործակցել ՀՀ ԳԱԱ ճյուղային ինստիտուտների և հետազոտական
կենտրոնների հետ:
Մինչև 2019թ. ընկած ժամանակահատվածում համալսարանի գիտական

հետազոտությունների զարգացման հիմնական պահանջը՝ դրանց պլանավորումը
հաստատուն զարգացումը և ստացված արդյունքների ներդրումն է:
1.3. Որակի ապահովում
Համալսարանի

որակի

ապահովման

խնդրի

արդիականությունը

պայմանավորված է ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում ներկայումս տեղի
ունեցող գործընթացներով, որոնք են.
 Բոլոնյան

գործընթացի

հիմնադրույթների

զարգացում,

դրանց իրականացման

խթանում և ուղղորդում դեպի որակի ապահովման եվրոպական չափանիշներ:
 Որակի ապահովման նկատմամբ
բարձրացում`

համալսարանի

պատասխանատվության

որակի ապահովման ներքին համակարգի կատարելագործման

միջոցով:
 Գիտելիքահենք տնտեսության և աշխատաշուկայի պահանջներին և կարիքներին
համապատասխան ուսումնական ծրագրերի վերանայում և արդիականացում:
Վերոհիշյալ գործընթացները հիմք են
ոլորտում

համալսարանի

զարգացման

հանդիսանում որակի ապահովման

ռազմավարական

ուղղությունների

և

համապատասխան ռազմավարական ծրագրերի մշակման համար, որոնց հիմնական
նպատակը որակի ապահովման ներքին համակարգի ձևավորումն է:
Իսկ

որակի

ապահովման

բնագավառում

Համալսարանի

ռազմավարական

նպատակներն են`
 աջակցել որակյալ մասնագետների պատրաստմանը,
 աջակցել

մատուցվող

կրթական

ծառայությունների

կատարելագործմանը

շահակիցների կարիքների վերհանման միջոցով,
 պարբերաբար
ուսանողների,

իրականացվող
դասախոսների

մշտադիտարկման
կարիքները

և

միջոցով
աջակցել

բացահայտել

դրանց

լուծման

մեխանիզմների մշակմանը և ներդրմանը,
 աջակցել ուսանողակենտրոն կրթական միջավայրի ձևավորմանը,
 աջակցել

համալսարանի

հանրային

վստահության,

պատասխանատվության,

մրցունակության ապահովմանը,
 նպաստել

ուսանողների

և

դասախոսների

շարժունության

մեխանիզմների

կատարելագործմանը:
Որակի ապահովման բնագավառում համալսարանի ռազմավարական խնդիրները.
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1. բացահայտել համալսարանի ներքին և արտաքին

շահակիցների կարիքները և

նպաստել դրանց բավարարմանը,
2. աջակցել

մասնագիտական

կրթությունը

որակի

ապահովման

միջազգային

չափորոշիչներին համապատասխանեցման գործընթացին,
3. նպաստել

մասնագիտական

կրթության

մատչելիությանը

և

իրականացման

թափանցիկությանը,
4. արժևորել շահակիցների հետ սերտ համագործակցությունը որակի ապահովման
մշակման գործընթացներում:
5. աջակցել

համալսարանի

կրթական

ծրագրերի

հավատարմագրման

գործընթացներին,
6. նպաստել համալսարանի կառավարման համակարգերի բարեփոխումներին:

1.4. Արտաքին կապեր և միջազգայնացում
Կրթության

բնագավառում

համալսարանի

միջազգային

համագործակցության

կարևորագույն խնդիրներից մեկը բարձրագույն կրթության ձևավորված համակարգի
ինտեգրումն է համաշխարհային կրթական տարածքին: Ներկայումս համալսարանը
համագործակցության պայմանագրեր և համաձայնագրեր է իրականացնում ինչպես
արտասահմանյան որոշ բարձրագույն կրթական հաստատությունների, այնպես էլ
միջազգային կազմակերպությունների հետ:
Համալսարանի

դասախոսներն

ու

մասնակցելու

արտասահմանյան

ուսանողներն
բուհերում

հնարավորություն
անցկացվող

ունեն

միջազգային

գիտաժողովներին, սեմինարներին:
Բարձրագույն
զարգացման

կրթությունն

ու

համաշխարհային

գիտությունը
գործոն

են

ներկայումս
և

դասվում

հասարակական
են

ազգային

ու

համաշխարհային առաջնահերթությունների թվին, ինչը պահանջում է միջազգային
գործունեության իրականացման հենքային սկզբունքների իմացություն:
ՎՊՀ-ի միջազգային գործունեության զարգացման ծրագրի գերակա ուղղություններն
են`
1.

կրթական

ծառայությունների

մրցունակության

ապահովումը

աշխատաշուկայում,
2.

համալսարանի` որպես ուսումնական և գիտական բարձրակարգ կենտրոնի,

միջազգային հեղինակության բարձրացում,
3.

համալսարանի կրթական և գիտական գործունեության որակի ապահովում,

4.

միջազգային ծրագրերին ակտիվ մասնակցություն,

5.

արտասահմանյան

երկրների

հայագիտական

համագործակցություն,
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6.

ուսանողների և դասախոսների միջազգային շարժունության ընդլայնում

Տեղեկատվական ոլորտ: Երկրի միասնական և համաշխարհային կրթական
տարածքներին ինտեգրմանը նպաստող տեղեկատվական միջավայրի ստեղծման և
զարգացման

նպատակով

բուհում ձեռնարկվել է ուսումնական

և օժանդակ

ստորաբաժանումների համակարգչային տեխնիկայով ապահովման լայնածավալ
գործընթաց: Այդուհանդերձ, կրթության գործընթացի տեղեկատվական աջակցության
կատարելագործման համար անհրաժեշտ է`


կրթական

ծրագրերին

և

գործընթացներին

աջակցող

էլեկտրոնային

տեղեկատվական ուսումնամեթոդական նյութերի համալրում,


ուսանողների համար կրթական և տեղեկատվական ինտերնետ-ռեսուրսների,

այդ թվում նաև հեռավար ուսուցման ուսումնական ծրագրերի ստեղծում,


հեռավար ուսուցման ներդրումն ապահովող պայմանների ստեղծում,



կրթական

գործընթացներում

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

օգտագործման ուղղությամբ դասախոսների որակավորման բարձրացում:

1.5. Սոցիալ-դաստիարակչական և մշակութային գործունեություն
\
Կրթական գործընթացում կարևորվում է անձի հոգևոր-բարոյական որակների
զարգացումը:
Պետության սոցիալական պատվեր է` կրթված, բարոյական, նախաձեռնող,
ինքնուրույն որոշումներ կայացնող, համագործակցության և միջմշակութային
փոխգործունեությանն ընդունակ, երկրի ճակատագրի նկատմամբ
պատասխանատվության զգացում ունեցող անձի դաստիարակումը:
Անձի ձևավորման, զարգացման և մասնագիտական կայացման համար անհրաժեշտ
պայմանների ստեղծումը, կրթության և բազմակողմանի զարգացման, մայրենի լեզվի,
մշակույթի, ազգային սովորույթների և ավանդույթների պահպանման,
տեղեկացվածության, առողջ ապրելակերպի իրավունքի իրականացումը կրթության
համակարգի գլխավոր խնդիրն է: Համակարգն ընդհանուր առմամբ ուղղված է
ուսանողի` որպես ՀՀ քաղաքացու դաստիարակությանը և նրա սահմանադրական
իրավունքների ապահովմանը: Առաջնահերթ խնդիր է անհատի ինքնազարգացումը:

Համալսարանի սոցիալ-դաստիարակչական զարգացման ռազմավարության
նպատակներն ու խնդիրները.


մշտական ուշադրություն աճող սերնդի դաստիարակության հարցերին,



ուսանողների գործունեության կազմակերպում` ուղղված սեփական անձի
կատարելագործմանը` որպես ուսուցման և դաստիարակության սուբյեկտի,



համամարդկային արժեքների հաստատում ու դաստիարակություն,
16
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հայրենասիրության,

մարդասիրության,

մարդ-քաղաքացու

որակների

դաստիարակում,


պետականության գաղափարի դաստիարակություն,



հայրենասիրության,

ազգերի

նկատմամբ

հանդուրժողականության

դաստիարակություն,


ընդհանուր քաղաքական և իրավական մշակույթի ձևավորում,



դաստիարակվածության, կրթվածության, արհեստավարժության կարևորության
բարձրացում,



բարոյական և գեղագիտական դաստիարակություն,



աշխատասիրության դաստիարակում,



ուսանողների ֆիզիկական զարգացման և առողջության բարելավում:

Համալսարանի մշակութային գործունեության ռազմավարական խնդիրները.


ազգային և համամարդկային արժեքների տարածում,



ազգային,

բնական,

պատմամշակութային

արժեքների

պահպանման

գիտակցության արմատավորում,


տարածաշրջանի պատմամշակութային հուշարձանների պահպանում,



հայրենասիրության, այլ ազգերի նկատմամբ հանդուրժողականության քարոզում,



էթնիկական

և

մշակութային

բազմաձևությունը

ճանաչող

անհատի

դաստիարակում,


մասնագիտական

խնդիրների

լուծմանը

պատրաստ

բազմամշակութային

արժեքներ կրող անհատի ձևավորում:
1.6. Կառավարման համակարգի կատարելագործում
Համալսարանի`

անձնակազմի

զարգացմանն

ուղղված

ինստիտուցիոնալ

քաղաքականության կարևորագույն նպատակները և խնդիրներն են`


կադրերի հստակ պլանավորում, սահուն սերնդափոխության ապահովում,



աշխատանքային հաջողությունների խթանման և խրախուսման միջոցների

ապահովում,


մարդկային ռեսուրսների մասնագիտական որակավորման շարունակական

բարձրացման ապահովում,


պարտականությունների և իրավունքների հստակ բաշխում:

Կադրերի զարգացման ռազմավարության հիմնական նպատակները և խնդիրները.
1. մարդկային ռեսուրսների պլանավորում և սերնդափոխության հաշվառում,
2. պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստում,
3. մագիստրատուրայի

և

ասպիրանտուրայի

գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստում,
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4. պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատավարձերի տարակարգային
որոշակի տարբերակում, որը կխթանի գիտության զարգացումը,
5. կառավարման

համակարգում

իրավական

դաշտի

շարունակական

կատարելագործում և կանոնակարգում,
6. պրոֆեսորադասախոսական

անձնակազմի

երիտասարդացում

սերնդափոխության և մասնագիտական որակի ապահովման նկատառումներով:
1.7 ֆինանսների կառավարում
Համալսարանի ֆինանսական վիճակը համեմատաբար կայուն է, որը

թույլ է

տալիս իրականացնել արդյունավետ կրթական գործընթաց, ապահովել նրա
նյութատեխնիկական հենքը և զարգացնել համալսարանի ուսումնառութական
հենքը, ապահովելով դասախոսների և աշխատակիցների աշխատավարձերը և
անընդհատ

բարելավելով

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

ու

աշխատակիցների սոցիալական վիճակը:
Համալսարանի

ֆինանսատնտեսական

գործունեության

ռազմավարական

խնդիրները.


մեծացնել համալսարանի ֆինանսական միջոցների ներհոսքը,



Համալսարանի ֆինանսական հնարավորությունները համապատասխանեցնել
ռազմավարական նպատակներին,



կառավարման

ճկուն

քաղաքականությամբ

արդյունավետ

օգտագործել

ֆինանսական միջոցները,


ստեղծել համալսարանի հիմնադրամ` նպաստելով ներդրումների խթանմանը,



հաշվարկել 2014-2018 թթ. ֆինանսական կանխատեսումները` պլանավորելով
ֆինանսական ելքերի և մուտքերի նախահաշիվը, կազմելով երկարաժամկետ,
միջնաժամկետ և կարճաժամկետ պլաններ,



ապահովել ֆինանսական գործունեության և հաշվետվության թափանցիկությունը:
Կառավարման համակարգի կարևորագույն բաղադրիչ է իրավական դաշտը,
առանց որի հնարավոր չէ իրականացնել համակարգված կառավարում:
Իրավական զարգացման ռազմավարության խնդիրներն են`



կանոնակարգել ներքին իրավական դաշտը,



առկա ներքին կանոնակարգերն ու ընթացակարգերը համապատասխանեցնել
գործող ՀՀ օրենսդրական դաշտին` վերացնելով ավելի բարձր իրավաբանական
ուժ ունեցող իրավական ակտերի հետ եղած հակասությունները,



ապահովել համալսարանի կառավարման իրավաչափ գործունեությունը,



պաշտպանել համալսարանի շահերը դատական ատյաններում, պայմանագրեր
կնքելիս և այլ գործընթացներում:

18

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀ ՈՎՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ
1.9. Կարիերայի և շրջանավարտներին աջակցություն
Համալսարանում գործում է կարիերայի կենտրոն, որի գործառույթներից են՝
աշխատաշուկայի ուսումնասիրությունը, բազմակողմանի կապերի ձևավորումը
գործատու

կազմակերպությունների

հետ,

ինչպես

նաև

մեթոդական

և

կազմակերպչական աշխատանքները ուսանողների ու շրջանավարտների հետ:
Գործատուների հետ համագործակցության նպատակները և խնդիրները.
 ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպում,
 աշխատաշուկային անհրաժեշտ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների
պատրաստում,
 շրջանավարտներին

աշխատանքի

տեղավորման

վերաբերյալ

խորհրդատվություն և աջակցություն,
 մասնագետների որակավորման բարձրացում և վերաորակավորում:
 Շրջանավարտների աջակցության համակարգի հիմնական նպատակներն ու
խնդիրներն են`
 համակարգել համագործակցությունը համալսարանի և գործատուների միջև՝
կիրառելով բուհ-գործատու համագործակցության գործուն մեխանիզմներ,
 անցկացնել մշտադիտարկում` Լոռու մարզում կրթական ծառայությունների և
աշխատաշուկայի ներկա իրավիճակի ու զարգացման ուղղություններով,
 համակարգել

համալսարանի

ստորաբաժանումների

գործունեությունը

շրջանավարտներին աշխատանքի տեղավորման գործում,
 օգտագործել

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

հնարավորությունները

թափուր աշխատատեղերի տվյալների բանկի նորացման և զարգացման,
պրակտիկայից ակնկալվող արդյունքների, մասնագետների հմտությունների և
ունակությունների,

պատրաստման

որակի

նկատմամբ

գործատուների

պահանջները բավարարելու նպատակով,
 անցկացնել

համակարգված

միջոցառումներ

ուսանողների

և

շրջանավարտների հետ` ուղղված վերջիններիս պատասխանատվության,
հաղորդակցման ունակությունների, ինքնաներկայացման հմտությունների
զարգացմանը` հեռանկարային աշխատաշուկայում նրանց մրցունակության
բարձրացման նպատակով,
 համագործակցել

աշխատանքի

տեղավորման

մարզային

և

պետական

ծառայությունների հետ` Համալսարանի ուսանողների կողմից աշխատանքի
արդյունավետ որոնման նպատակով:
1.10. Հասարակության հետ կապերի զարգացման ռազմավարություն
Համալսարանը հասարակության հետ կապն ապահովվում է համացանցային
կայքէջի, սոցցանցերի երկու էջերի, «Ապագա մանկավարժ» երկշաբաթաթերթի,
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զանազան տեղեկատվական նյութերի, լրատվամիջոցների հետ համագործակցության
միջոցով:
Համալսարանի համար հասարակության հետ կապերի զարգացման
ռազմավարական առանցքային խնդիրներ են`
1.

ապահովել հասարակության հետ կապը,

2.

ապահովել աշխատանքի թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը,

3.

հանրության շրջանում նպաստել համալսարանի հեղինակության բարձրացմանը,

4.

վերհանել հանրային կարիքները և աշխատաշուկայի պահանջները,

5.

հանրությանը մշտապես իրազեկել համալսարանում կազմակերպվող կրթական,

գիտական և մշակութային գործընթացների մասին,
6.

կազմակերպել մամլո ասուլիսներ, քննարկումներ հասարակության տարբեր

շերտերի հետ` բացահայտելով համալսարանի թույլ կողմերը,
7.

ապահովել

հասարակությանը

հուզող

էլեկտրոնային

հարցումների

հնարավորությունը և պատասխանների օպերատիվությունը,
8.

իրականացնել շահառուների փոխադարձ կապերը,

9.

ապահովել շրջանավարտների հետ հետադարձ կապը:

Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի իրագործման արդյունքում կապահովվի՝
1.

երկրի

զարգացման

պահանջներին

համահունչ

արդիական

կրթական

ծառայություններ՝ գործունեության իրականացման հիմքում դնելով

շահագրգիռ

կողմերի կարիքների բավարարմանն ուղղված քաղաքականությունը,
2. աշխատաշուկայում

պահանջարկ

ունեցող

արհեստավարժ

մասնագետների

պատրաստում ՈԱՇ-ի տարբեր մակարդակների համար՝ բակալավր, մագիստրոս,
հետազոտող,
3. ինտեգրում Եվրոպական կրթական տարածքին՝ Բոլոնյան գործընթացի հիմնական
մարտահրավերներին

ժամանակին

արձագանքելու,

միջազգային

համակարգի բարելավմանն ուղղված ծրագրերի մասնակցության և

կրթական
կրթության

որակի ապահովման մշակույթի ձևավորման միջոցով,
4. գիտական ուսումնասիրությունների բարձր մակարդակ,
5. հասարակության

առջև

Համալսարանի

պատասխանատվության

բարձրացում՝

մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և թափանցիկության միջոցով,
6. նպաստավոր միջավայր համակողմանի զարգացած
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ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
2014-2018 թթ.
Ռազմավարական
ուղղություն

ԿՐԹԱԿԱՆ
1

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նպատակ

Բարձրագույն
մասնագիտական
կրթության համակարգի
արդիականացում

Գործողություն / ցուցիչ
 Բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգի արդիականացում.
 Հեռավար և դրսեկության համակարգով ուսուցման ուսումնա-մեթոդական
համալիրի ստեղծում.
 Մագիստրատուրայի
կրթական
ծրագրերի
բովանդակային
մասի
կատարելագործում, ասպիրանտական կրթության կազմակերպում,
 Աշխատաշուկայի կարիքներին համահունչ համալսարանական ՄԿԾ-ների
մշակում և ներդրում.
 Միջազգային ուսումնական և գիտատեխնիկական ծրագրերի իրականացում.
 Ուսուցման ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման
արդյունավետության բարձրացում.
 Կրեդիտային
համակարգի
կատարելագործում
և
շարժունության
ակտիվացում, կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական
համակարգի զարգացում.
 Գնահատման համակարգի կատարելագործում.
 Համակարգչային և լեզուների ուսուցման դասընթացների կազմակերպում.
 Ցկյանս կրթական ծրագրերի իրականացում.
 Լրացուցիչ կրթության կատարելագործում:
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ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
2

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Ստեղծված են` գիտահետազոտական կենտրոն, նպաստավոր պայմաններ
րոֆեսորադասախոսական կազմի գիտահետազոտական գործունեության որակի
բարձրացման,
գիտական
աշխատանքների
խրախուսման
ներբուհական
հիմնադրամ, /գիտահետազոտական գործունեության պայմանները բարելավված
Գիտահետազոտական են 20 %-ով/:

Գիտական ներուժի օգտագործման արդյունավետության բարձրացում:
գործունեության

Համալսարանի գիտական գործունեության ինտեգրում ակադեմիական
նպաստավոր
համակարգ:
պայմանների ստեղծում

Երիտասարդ գիտական կադրերի աճը խթանող նորարարական ծրագրերի
մշակում, հետազոտությունների տպագրման աջակցություն,
•
ուսումնահետազոտական լաբորատորիաների նյութատեխնիկական բազայի
հարստացում,

հնարավորությունների

օգտագործման

արդյունավետության

բարձրացում:

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ
3

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

3.1.Կրթության որակի
ապահովում և որակի
մշակույթի ձևավորում:

3.2. Մարզի
գիտահետազոտական
ուղղություններին
ինտեգրում


Բոլոնյան
գործընթացի
հիմնադրույթների
զարգացում,
դրանց
իրականացման խթանում և ուղղորդում դեպի որակի ապահովման եվրոպական
չափանիշներ:

Որակի
ապահովման
նկատմամբ
Համալսարանի
պատասխանատվության բարձրացում`
որակի ապահովման ներքին
համակարգի կատարելագործման միջոցով:

Գիտելիքահեն տնտեսության և աշխատաշուկայի պահանջներին և
կարիքներին համապատասխան ուսումնական ծրագրերի վերանայում և
արդիականացում:

Մարզի
սոցիալ-տնտեսական
զարգացման
ուղղությունների
գիտախորհրդատվական ծառայությունների մատուցում` ըստ պահանջի 100%ով:

Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժական անձնակազմի համար
խորհրդատվական ծառայությունների կազմակերպում` ըստ պահանջի:
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4

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ

ՎՊՀ-ի ինտեգրում

ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ

համաշխարհային

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կրթական տարածքում

ՍՈՑԻԱԼԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
5

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

Մշտական
ուշադրությունն աճող
սերնդի
դաստիարակության

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

խնդիրներին

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ
6

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
6.1. Անձնակազմի
զարգացում


Կրթական ծառայությունների շուկայում մրցունակության ապահովում:

Համալսարանի
հեղինակության բարձացում` որպես ուսումնական և
գիտական բարձրակարգ կենտրոնի:

Համալսարանի կրթական և գիտական գործունեության որակի
ապահովումը:

ուսանողների գործունեության կազմակերպումը` ուղղված սեփական
անձի կատարելագործմանը` որպես ուսուցման և դաստիարակության սուբյեկտի.

ուսանողների ֆիզիկական զարգացման և առողջության բարելավում`
ընդհանուր քաղաքական և իրավական մշակույթի ձևավորում,

հասարակական-քաղաքական ակտիվության զարգացում,

քաղաքացիական հասունության ձևավորումը,

հայրենասիրական և այլ ազգերի նկատմամբ հանդուրժողականության
դաստիարակությունը,

ապագա
մասնագետների
գենդերային
հանդուրժողականության
դաստիարակումը:

Յուրաքանչյուր ուղղությամբ առնվազն 20 միջոցառում:

մարդկային ռեսուրսների պլանավորում և սերնդափոխության հաշվառում,

պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստում,

մագիստրատուրայի
և
ասպիրանտուրայի
ծրագրերի
միջոցով
գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստում,

պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի
աշխատավարձերի
տարակարգային որոշակի տարբերակում, որը կխթանի գիտության զարգացումը,

կառավարման համակարգում իրավական դաշտի շարունակական
կատարելագործում և կանոնակարգում,

պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի
երիտասարդացում
սերնդափոխության և մասնագիտական որակի ապահովման նկատառումներով:
Ներդրված են.

մեխանիզմներ, պարտականությունների և իրավունքների հստակ
բաշխումը կադրերի հստակ պլանավորումը:
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աշխատանքային հաջողությունների խթանման և խրախուսման միջոցների
իրականացման մեխանիզմներ:

մեխանիզմների միջոցով ապահովված է շարունակական
մասնագիտական աճի պայմանները:

Ներմուծված են մագիստրատուրայի և դոկտորանտուրայի (PhD) ծրագրերի
միջոցով գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման նոր մոդելներ`
առնվազն 2 մասնագիտություններից:

Մշակած և ներդված է գրադարանից օգտվողների սպասարկման և
ներմուծվող գրականության մշակման համակարգ` առկա են համապատասխան
ընթացակարգեր:

բարձրացվել
է
գրադարանային-տեղեկատվական
սպասարկման
մակարդակը,

բարձրացվել է գրադարանի դերը ` որպես ուսումնական, գիտական և
6.2. Գրադարանային
մշակութային-լուսավորական գործուենության տեղեկատվական ռեսուրսներ
համալիրի զարգացում
տրամադրողի,

համալրվել են ավանդական գրադարանային ֆոնդերը և էլեկտրոնային
ռեսուրսները,

բարձրացվել է ուսանողների, դասախոսների և Համալսարանի
աշխատակիցների տեղեկատվական գրագիտության մակարդակը,

Ցուցաբերված է աջակցություն կրթական ռեսուրսների էլեկտրոնային
գրադարանի հետագա զարգացմանը :
6.3. Վարչատնտեսական 
Շենքերի
և
կառույցների
շահագործման,
անվտանգության
և
երկարակեցության, ուսումնալաբորատոր և տնտեսական սարքավորումների,
գործունեության
տարբեր
մեխանիզմների
տեխնիկական
շահագործման
ապահովման
մեխանիզմների
հնարավորությունները բարձրացվել են:
կատարելագործում
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Ապահովված է ֆինանսատնտեսական գործունեության կայունությունը:

Իրականացված է ֆինանսական գործընթացների աուդիտ`1 անգամ:

Ապահովված են
ֆինանսական գործընթացների թափանցիկության
մեխանիզմները:

6.4.Ֆինանսատնտեսակ
ան գործունեությն
զարգացման
ապահովում
6.5.

ներքին

իրավական

դաշտի


կանոնակարգել ներքին իրավական դաշտը,

առկա ներքին կարգերը, կանոնակարգերը ու ընթացակարգերը
համապատասխանեցնել գործող ՀՀ օրենսդրական դաշտին` վերացնելով ավելի
բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտերի հետ եղած
հակասությունները,

ապահովել Համալսարանի կառավարման իրավաչափ գործունեությունը,

պաշտպանել
Համալսարանի
շահերը
դատական
ատյաններում,
պայմանագրեր կնքելիս և այլ գործընթացներում:

ապահովել արդյունավետ կառավարման հիմքերը` հրամանների
նախագծերը, հրամանները, որոշումները, դրանց պարբերաբար արխիվացումը,

ապահովել արագ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն,

սահմանված
ժամկետների
մեջ
արձագանքել
դիմումներին,
զեկուցագրերին, պաշտոնական նամակագրությանը:

կանոնակարգում

6.6. Գործավարության
զարգացման


ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԵՎ
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ
7

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջանավարտներին



աշխատանքի
տեղավորման
աջակցում


Ներդրված են Համալսարանի ստորաբաժանումների գործունեությունը
շրջանավարտներին աշխատանքի տեղավորման գործում համակարգված
ընթացակարգեր:
Օգտագործվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հնարավորությունները
թափուր աշխատատեղերի տվյալների բանկի նորացման և զարգացման,
պրակտիկայի հենքի, մասնագետների հմտությունների և ունակությունների,
պատրաստման որակի նկատմամբ գործատուների պահանջները բավարարելու
նպատակով:
համագործակցակցել աշխատանքի տեղավորման բուհական, մարզային և
պետական ծառայությունների հետ` Համալսարանի ուսանողների կողմից
աշխատանքի արդյունավետ որոնման նպատակով:
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Մասնագետների
վերապատրաստում,
վերաորակավորում և
որակավորման
բարձրացում


Պարբերաբար անցկացվում են մշտադիտարկումներ` Լոռու մարզում
կրթական ծառայությունների և աշխատաշուկայի ներկա իրավիճակի և
զարգացման ուղղությամբ:

Անցկացվում են համակարգված միջոցառումներ ուսանողների և
շրջանավարտների
հետ`
հեռանկարային
աշխատաշուկայում
նրանց
մրցունակության բարձրացման նպատակով` առնվազն 5 դասընթացներ
մասնագետների վերապատրաստման, վերաորակավորման և որակավորման
բարձրացման նպատակով:
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Գլուխ II. ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՐԱԿԻ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐ և ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2.1. ՎՊՀ-ի ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ
ՎՊՀ-ն

կրթական

համակարգերում

ծառայություններ

պետական

պատվերի

է

մատուցում

ուսուցման

շրջանակներում

և

առկա

վճարովի

և

հեռակա

հիմունքներով

տարածաշրջանային ու հանրապետական մասշտաբներով բարձր մրցակցային դաշտում ՈԱՇ-ի
մակարդակներին

համապատասխան, ղեկավարվելով բարձրագույն մասնագիտական և

հետբուհական կրթության պետական չափորոշիչներով:
Համալսարանը` հաշվի

առնելով ուսանողների, այլ շահակիցների ու հասարակության

կարիքները, սպասումները, պատասխանատվություն է կրում իր կողմից մատուցվող կրթական
ծառայությունների որակի ապահովման համար և աջակցում է որակի մշակույթի զարգացմանը:
Համալսարանի
բոլոր

որակի

ապահովման համակարգը

ենթակառուցվածքները,

օղակները,

ներառում է

հաստատության

կառավարման

մարմինները,

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, ուսանողները և կազմակերպչական, կրթական,
դաստիարակչական, գիտական, տեղեկատվական, մշտադիտարկման և աուդիտի արդյունքների
վերլուծության, քննարկման ու բարելավման ծրագրերի իրականացման, հասարակության հետ
հետադարձ կապերի ապահովման գործընթացները:
Համալսարանի Որակի ապահովման համակարգի գործունեությունը պայմանավորված է
բարձրագույն կրթական Եվրոպական տարածքում (ESG) գործող չափանիշներով, չափորոշիչներով
և ինստիտուցիոնալ կարողություններով, բարձրագույն կրթության Եվրոպական տարածքում
որակի վերահսկման, գնահատման սկզբունքների և Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման
Եվրոպական ասոցիացիայի (ENQA) կողմից մշակված չափորոշիչների ու երաշխավորագրերի
համադրության, ինչպես նաև մասնագիտական կրթության որակի ապահովման Ազգային
Կենտրոնի կողմից մշակված չափորոշիչների վրա:
ՈԱ համակարգի ռազմավարությունը նպատակաուղղված է համալսարանի ինստիտուցիոնալ
գործունեության և գիտակրթական վերջնարդյունքներին միտված ծրագրերի իրականացման
գործընթացների որակի ապահովմանը:
ՎՊՀ որակի ապահովման քաղաքականությունը իրականացվում է համալսարանի տեսլականին,
առաքելությանը և բնագավառի ռազմավարությանը համապատասխան, կանոնակարգերի և
ընթացակարգերի հիման վրա, որոնք մշակվում են և գործընթացները համակարգվում
համալսարանի կառավարման մարմինների ու որակի ապահովման կենտրոնի կողմից:
ՎՊՀ-ի Որակի ապահովման համակարգի առաքելությունը բխում է համալսարանի
առաքելությունից
ՎՊՀ-ի

որակի

գիտահետազոտական

ապահովման

ռազմավարությունը

նպատակաուղղված

կրթական

գործունեության որակի բարձրացմանը, միջազգայնորեն

և

փոխադարձ

վստահության և ուսանողների ու դասախոսների շարժունության ապահովմանը, համալսարանի
կողմից շնորհվող որակավորումների միջազգային ճանաչմանը:

Նպատակներ և Խնդիրներ
Ղեկավարվելով` ՀՀ ՈԱՇ-ի մակարդակներին համապատասխան, բարձրագույն
մասնագիտական և հետբուհական կրթության պետական չափորոշիչներով և ելնելով

համապատասխան գործիքակազմի մշակման անհրաժեշտությունից,
հայեցակարգում ներառված նպատակները կարող են դասակարգվել.


Որակյալ մասնագետների պատրաստում,

Համալսարանի կողմից տրվող որակավորման

վկայականների, շնորհների և այլ փաստաթղթերի հավաստիության և գործատուների կողմից
բարձր գնահատականի ապահովում;


կրթական

ծառայությունների

մատուցման

որակի

ապահովում,

շահակիցների

բավարարվածություն;


կրթական և գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության ու շահակիցների

կողմից պահանջարկվածության բարձրացում;


Մասնագիտական կրթության մատչելիության, թափանցիկության և հրապարակայնության

ապահովում:


Համալսարանի հանրային վստահության, պատասխանատվության բարձրացում;



Արդիական

հիմնարար

և

կիրառական

գիտահետազոտությունների

իրականացում,

մրցունակության ապահովում;

Կրթական ծրագրերի կատարելագործում, նոր ծրագրերի մշակում և ներդրում,
իրականացման որակի ապահովում;

Ուսումնառության, դասավանդման և գիտահետազոտության ռեսուրսների ապահովում և
կայուն զարգացում երաշխավորող որակի ապահովման մեխանիզմների կատարելագործում;


Ոսանողակենտրոն ուսուցման և դասավանդման մեթոդների ներդրում, ուսանողակենտրոն

միջավայրի` որպես անհատի շարունակական զարգացման նախադրյալի, ձևավորում;


Որակի ապահովման մեխանիզմների կատարելագործում, նոր որակի մշակույթի ձևավորում;


Դասավանդման և ուսուցման արդյունավետության բարձրացում ուսանողակենտրոն
մեթոդների, տեղեկատվական համակարգերի համակարգային ներդրման միջոցով;

Ուսանողների
ուսումնառության
արդյունքների
գնահատման
համակարգի
կատարելագործում, արդյունավետության բարձրացում;

Կրթական բարեփոխումների մարտահրավերներին համապատասխան դասախոսական
կազմի վերապատրաստում, մոտիվացիայի բարձրացում և որակի ապահովում;

Մասնագիտական կրթության միջազգայնացում` որակի ապահովման միջազգային
չափանիշներին և չափորոշիչներին համապատասխան;

Ուսանողների և դասախոսների շարժունության պայմանների ու հնարավորությունների
ապահովում;

արդյունավետ
ուսուցման և արդիական գիտահետազոտությունների համար
նյութատեխնիկական
բազայի
ապահովում
ժամանակակից
սարքավորումներով
և
տեխնիկական միջոցներով:

Ելնելով շահակիցների կարիքներից, պարբերաբար վերանայել որակի ապահովման
քաղաքականությունը և

ընթացակարգերը` ուղորդելով այն համալսարանի ռազմավարական

ծրագրերի իրականացմանը: Հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացնել ուսանողակենտրոն
դասավանդման և ուսուցման մեթոդների կիրառման, արդյունավետության բարձրացման,
կրթական

միջավայրի

բարելավման

կրթության

և

գիտահետազոտության

զուգակցման,

գիտահետազոտությունների արդյունքների ներդրման վրա;


Պարբերաբար վերհանելով համալսարանի շահակիցների կարիքները և հաշվի առնելով

նրանց մասնագիտական պահանջները, մշտադիտարկել, վերանայել և կատարելագործել գործող
մասնագիտական կրթական ծրագրերը ՈԱՇ-ի ազգային մակարդակներին, ՈԱԱԿ-ի և ESG
չափանիշներին համապատասխան;
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 Մասնագիտական նոր կրթական ծրագրեր մշակել և ներդնել, ելնելով աշխատաշուկայի և
շահակիցների կարիքներից, ինչպես նաև հանրապետության ու մարզի ռազմավարական
զարգացման նպատակներից;
 Հետևողական աշխատանքներ կատարել ներդրված և նոր ներդրվող կրթական
ծրագրերի` որակի ապահովման չափանիշներին համապատասխանեցման ուղղություններով;

Շարունակել
տեղեկատվական
համակարգերի
ներդրման
քաղաքականությունը
ուսումնական
գործընթացում;

Պայմաններ ստեղծել և լայնորեն ներգրավել ուսանողներին ու դասախոսներին արդիական
հիմնարար և կիրառական
գիտահետազոտություների ոլորտ:

Պայմաններ ապահովել դասախոսական կազմի կոմպետենտության և որակի անընդհատ
բարձրացման
համար վերապատրաստումների և կատարելագործման այլ մեխանիզմների
միջոցով;

Կատարելագործել ուսանողների ուսումնառության գնահատման մեխանիզմները,
կիրառելով հետադարձ կապը` բարձրացնել գործընթացի արդյունավետությունը;



Համակարգել և բարձրացնել համալսարանի կրթական ծառայությունների մրցունակության և

ուսանողների ու դասախոսների շարժունության ապահովման, բարձրագույն մասնագիտական
կրթության բնագավառում կայուն մրցակցային դիրքի ամրապնդման ուղղությամբ կատարվող
աշխատանքների արդյունավետությունը;

Հետևողականորեն իրականացնել մասնագիտական կրթության` որակի ապահովման
միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցման գործընթացը;

Ապահովել համալսարանի կրթական, դաստիարակչական, գիտահետազոտական և
տեղեկատվական ոլորտների գործունեության թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը;

Առաջարկվող լուծումներ
ՎՊՀ-ի ՈԱ համակարգում իրականացվող լուծումները բխում են

նրա զարգացման

ռազմավարությունից և քաղաքականությունից.

Կրթության
և
գիտահետազոտության
արդյունավետ
զուգակցում,
որակի
համապատասխանեցում բարձրագույն կրթության Եվրոպական տարածքի (ESG) և ՈԱԱԿ-ի
համակարգում գործող չափանիշներին ու չափորոշիչներին:


Պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

ՈԱ

մոտիվացիայի

բարձրացման

արդյունավետ

մեխանիզմների ներդրում. նյութական և ոչ նյութական խրախուսում, սոցիալական ապահովման
քաղաքականության մշակում, կատարելագործում:


Ուսանողակենտրոն դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների, տեխնոլոգիաների

որակի ապահովման մեխանիզմների ներդրում, արդյունքների գնահատում, հետադարձ կապի
իրացում, համապատասխան մշակույթի ձևավորում:


Մատուցվող

կրթական

ծառայությունների

բարելավման,

որակի

ապահովման

մեխանիզմների կատարելագործում, արդյունավետության բարձրացում:
 Արտաքին շահակիցների և շրջանավարտների հետ հետադարձ կապի մեխանիզմների
կիրառում;


Վերապատրաստումների, խորհրդատվական ծառայությունների, քննարկումների միջոցով

ներքին շահակիցների ակտիվության բարձրացում ՈԱ համակարգի զարգացման և մշակույթի
ձևավորման նպատակով:


Համալսարանի

մասնագիտությունների

միակողմանի

ուղղվածության

աստիճանական

վերացում, և աշխատաշուկայի պահանջների փոփոխման նկատմամբ ճկունության դրսևորման
միտումներ:
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Պրոֆեսորադասախոսական

և

ուսումնաօժանդակ

աշխատակազմի

որակավորման

բարձրացման համակարգի ՈԱ չափանիշների և մեխանիզմների կատարելագործում:


Կիրառական

բնույթի

արդիական

գիտական

թեմաների

մշակման

գործում

այլ

կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակների և հնարավորությունների
ընդլայնում, արդյունավետության բարձրացում:


Պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

և

ուսանողների

շարժունության

ապահովման

նպատակային քաղաքականության իրականացում. պայմանների ապահովում, ուսանողների և
դասախոսների

կողմից

օտար

լեզուների

իմացության

հետ

կապված

դժվարությունների

հաղթահարում, համապատասխան կրթական միջավայրի աստիճանական ստեղծում,
խնդիրների

հրատապ

շարժունությանը

և

լուծում,

ներքին

միջազգայնացմանը

օրենսդրական
նպաստող

դաշտի

ծագող

համապատասխանեցում,

ընթացակարգերի

և

մեխանիզմների

կատարելագործում:


Բնագավառում

ծագող

ռիսկերի

գնահատմանն

ու

կանխարգելմանն

ուղղված

աշխատանքների ընդլայնում, կատարելագործում, արդյունավետության բարձրացում:

Առավելություններ

- ՎՊՀ-ը որակի ապահովման քաղաքականություն է իրականացնում

ներքին և արտաքին

շահակիցների մասնակցությամբ, որը հանդիսանում է նրա ռազմավարության մաս և մատչելի է
հասարակությանը:
- Համալսարանում գործում է նախապես որոշված և հրապարակված միասնական կարգ, որն
ընդգրկում

է

ուսանողական

,,կյանքի

շրջափուլի’’

բոլոր

էտապները`ընդունելություն,

առաջադիմություն, ճանաչում և որակավորում:
-

ՎՊՀ-ի ՈԱԿ-ը իր առաքելությանը և նպատակներին համաձայն իրականացնում է

գործընթացներ, որոնք նպաստում են

ՈԱ չափանիշների և չափորոշիչների ներդրմանն

կատարելագործմանը.
Կատարելագործվում է Համալսարանի

ու

որակի կառավարման համակարգը: Ներդրված են

կրթության կառավարման և կրթական գործընթացներում նորարարական տեխնոլոգիաների
օգտագործման ՈԱ մեխանիզմներ:

-

Որակի ապահովման գործընթացները համակարգվում և ուղղորդվում են ՈԱԿ-ի կողմից` ՈԱ

չափանիշերին, չափորոշիչներին համապատասխան, կանոնակարգերի հիման վրա մշակված
ընթացակարգերով, որոնք պարբերաբար վերանայվում են, վերամշակվում և կատարելագործվում
շահակիցների`բացահայտված կարիքների և գործատուների պահանջների հիման վրա:
- ՈԱԿ-ը համակարգում է ՈԱ գործընթացները համալսարանի տարբեր օղակներում.
- Ապահում է շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը ՈԱ մեխանիզմների մշակման և ներդրման
գործընթացին:
-

Ներկայացնում

է

հաշվետվություններ

իրականացված

ուսումնասիրությունների

և

առաջարկությունների վերաբերյալ:
-

Մշակում է ՈԱ գործիքակազմը և գնահատման ցուցիչները:

- Համակարգում և ուղղորդում է ֆակուլտետների ՈԱ աշխատախմբերի գործունեությունը;
Ֆակուլտետների ՈԱ աշխատախմբերը.
-

Համակարգում են ֆակուլտետների ՈԱ

գործընթացները,

գործատուների մասնակցությամբ:
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ուսանողների, դասախոսների,

-

Վերահսկում են ֆակուլտետների ՈԱ գործընթացների փաստաթղթավորումը:
Մասնակցում են ֆակուլտետների կրթական ծրագրերի

մշակման և իրականացման

գործընթացներին:
-

Մասնակցում են Համալսարանի ՈԱ քաղաքականության մշակման և իրականացման

աշխատանքներին:
-

Պատասխանատու են ֆակուլտետների ՈԱ առաջարկությունների հիման վրա մշակված

բարելավման ծրագրերի իրականացման համար:
-

Հաշվետու են ֆակուլտետի խորհրդին:

-

Համալսարանում մշակված ՄԿԾ-երի կազմման կարգը և ներդրման ընթացակարգը, հաշվի է

առնում

շահակիցների

կարիքները,

կրթության

նպատակը

և

վերջնարդյունքների

համապատասխանությունը ՈԱՇ-ի ազգային մակարդակներին ու Եվրոպական բարձրագույն
կրթական տարածքի որակավորման ( ESG ) կառուցվածքին:
-

Ուսումնական

տեղեկատվական

և

կառավարման

տեխնոլոգիաների

ոլորտներում
և

մշտապես

նյութատեխնիկական

կատարելագործվում
միջոցների

են

կիրառման

մեխանիզմները:
- Համալսարանի ՈԱ գործընթացները, որին մասնակցում են ներքին և արտաքին շահակիցները,
համակարգվում են և կառավարվում ՈԱԿ-ի և համալսարանի ղեկավարության կողմից:
- Աշխատանքներ են տարվում մշտադիտարկման և աուդիտի համակարգի կատարելագործման
ուղղությամբ:
- Որակի ապահովման համակարգում գործում են մասնագիտացված աշխատանքային խմբեր`
Համալսարանի

Որակի

Ապահովման

Կենտրոնի

աշխատակազմ

և

ֆակուլտետային

ՈԱ

աշխատանքային խմբեր:
-

Որակի ապահովման կենտրոնը իրականացնում է կրթական և կառավարման գործընթացների

մշտադիտարկում,

իրազեկում

և

առաջարկում

համապատասխան

գործողություններ`ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավմամբ:

շտկողական
- Պարբերաբար

ուսումնասիրվում են աշխատաշուկայի կարիքները, գործատուների պահանջները,գնահատվում
ռիսկերը և ներկայացվում առաջարկություններ ՄԿԾ-երի վերանայման ևկատարելագործման
վերաբերյալ:
- Համալսարանում քաղաքականություն է վարվում ՈԱ գործընթացներում շահակիցների
մասնակցության ավելացման և ակտիվության բարձրացման ողղությամբ: Մշակված են և
ներդրվում

են շահակիցների մոտիվացիայի բարձրացմանն ուղղված մեխանիզմներ ՈԱ

մշակույթի ձևավորման գործընթացում:
կենտրոնը

համակարգում

է

- Համալսարանի Շարունակական կրթության

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

վերապատրաստման

և

կոմպետենտության բարձրացման գործընթացները:
-

Կարերիայի կենտրոնը մշտադիտարկում է աշխատաշուկայի իրավիճակը, վերհանում

կարիքները, ճշտում պահանջները`շրջանավարտներին իրազեկելու և կողմնորոշելու նպատակով:
- Համալսարանը մասնակցում է որակի ապահովման ներդրմանն աջակցող դրամաշնորային
ծրագրերում:
- Համալսարանում իրականացվում է կրթության միջազգայնացման և պրոֆեսորադասախոսական
կազմի ու ուսանողների շարժունությունն ապահովող քաղաքականություն:
- Համալսարանում պաշտոնապես ապահովվում է ՈԱ գործընթացների թափանցիկությունը և
մատչելիությունը բոլոր շահակիցների համար:
-

Համալսարանի կառավարման, կրթական և հետազոտական գործունեության որակի

ապահովման գործընթացը

և ընթացակարգը պարբերաբար մշտադիտարկման է ենթարկվում
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որակի

ապահովման

արտաքին

գործակալությունների

փորձագետների

կողմից`

ESG

չափանիշներին համապատասխան:

Ֆինանսական գնահատական
Համալսարանի ֆինանսական վիճակը հարաբերականորեն կայուն է, որը
կարող է լիովին համապատասխանել ռազմավարական նպատակներին կառավարման ճկուն
քաղաքականությամբ և կանխատեսումներով`հաշվի առնելով ֆինանսական ելքերի ու մուտքերի
նախահաշիվը երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ կտրվածքով, ինչպես նաև
լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներհոսքի նպատակային ու ռացիոնալ օգտագործման
հնարավորությունները:

Ամփոփ եզրակացություն
Համալսարանի կառավարման համակարգի, վարչական կառույցների գործունեությունը
միտված է Համալսարանի առաքելության ու նպատակների իրականացմանը և պահպանում է
կառավարման էթիկայի նորմերը:

Մասնագիտական կրթական ծրագրերի մասնագիտական ուղղվածությունը և որակը
համապատասխանում են համալսարանի առաքելությանը, տարածաշրջանի զարգացման
նպատակներին, աշխատաշուկայի պահանջներին և նպաստում են համալսարանի կրթության
միջազգայնացմանը և ուսանողների ու դասախոսների շարժունությանը:

Համալսարանում գործում են կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման, ներդրման,
որակի գնահատման, մշտադիտարկման և դրանց պարբերաբար վերանայման կարգեր,
ընթացակարգեր, մեխանիզմներ:

Առաքելության և ՄԿԾ-ների
ապահովված

է

անհրաժեշտ

նպատակների իրականացման համար Համալսարանը
նյութատեխնիկական ռեսուրսներով ու մասնագիտական

պատրաստվածություն ունեցող պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմով:

Համալսարանում ձևավորված է պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի
մասնագիտական

որակի ապահովման համակարգ, որի կարգերը և ընթացակարգերը

պարբերաբար վերանայվում

և կատարելագործվում են`գործընթացում ծագող կարիքներին և

պահանջներին համապատասխան:
Ուսանողները ներգրավված են Համալսարանի գործունեության գնահատման և որակի
ապահովման գործընթացներում և նրանց ցույց է տրվում աջակցություն` կրթական միջավայրի
արդյունավետության ապահովման ու զարգացման համար:

Ներդրված են հետազոտական

գործունեությունը

և ուսումնական գործընթացը

փոխկապակցող որակի ապահովման և գնահատման մեխանիզմներ:

Համալսարանում առկա են ուսանողակենտրոն ուսուցման և դասավանդման մեթոդների
ներդրման և արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական և կադրային
ռեսուրսներ, ենթակառուցվածքներ:

Համալսարանում
արդյունավետության

առկա

են

վերաբերյալ

կրթական

ծրագրերի

տեղեկատվության

և

ընթացիկ

աշխատանքների

հավաքագրման,

գնահատման,

վերլուծության և կիրառությունների գնահատման մեխանիզմներ:

Համալսարանի Որակի ապահովման ներքին համակարգը նպաստում է հաստատության
կառավարման,

կրթական,

գիտահետազոտական,

կազմակերպական,

դաստիարակչական

գործընթացների շարունակական բարելավմանը և որակի մշակույթի ձևավորմանը:
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Արտաքին կապերի միջոցով փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը
նպաստող միջավայրի ստեղծման նպատակով համալսարանում իրականացվում է արտաքին
կապերի հաստատումը խրախուսող քաղաքականություն և գործում են համապատասխան
ընթացակարգեր, որակի ապահովման մեխանիզմներ:

2.2. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
ՎՊՀ ՈԱ Կենտրոնի հիմնական գործառույթներն են.
 Նյութեր պատրաստել
հիման

մոնիթորինգի և ներքին

աուդիտի

արդյունքների

վրա և կազմակերպել ու համակարգել համալսարանի

կառուցվածքային

ստորաբաժանումներում որակի ապահովման համակարգի ներդրման
անհրաժեշտությունըֈ


Մշակել

որակի ապահովման համակարգի ներդրման և կատարելագործման

միջոցառումների պլանֈ


Նախագծել

միջազգային

որակի

ապահովման

չափորոշիչներին

համապատասխանող իրավական նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգֈ


Սահմանել կրթության որակի ապահովման համակարգի ցուցանիշերը և նրանց

մոնիթորինգի կարգը:


Կրթության ոլորտում որակի ապահովման քաղաքականություն իրականացնող

ստորաբաժանումների
աշխատանքային
բնութագրերի

ղեկավարներին

գործընթացների

որոշման,

չափման

ցուցաբերել

համակարգման,
մեթոդների

և

անհրաժեշտ

դրանց

որակի

օգնություն՝

չափանիշերի

տեղեկատվության

և

հավաքագրման

հարցերումֈ


Ֆակուլտետների,

աշխատանքները

ամբիոնների,

համաձայնեցել

պրոֆեսորադասախոսական

կրթության

որակի

մշտադիտարկման

կազմի
և

որակի

ապահովման համակարգի կատարելագործմանն ուղղված վարչական որոշումներինֈ


Զարգացնել համագործակցությունը այլ բուհերի որակի ապահովման կենտրոնների

հետ, որը ենթադրում է փորձի փոխանակում, որակի ապահովման խնդիրների վերաբերյալ
ուսումնա-մեթոդական և գործնական գիտաժողովներին մասնակցությունֈ


Աջակցել Համալսարանի լիցենզավորման, հավաստագրման և հավատարմագրման

նախապատրաստական աշխատանքներին:


Համալսարանի

իրականացնել

որակի

ապահովման

և

կառավարման

գործառույթներն

ֆակուլտետների, ամբիոնների, գիտական և մասնագիտական

կաբինետների հետ համագործակցության միջոցով:


Համալսարանի

ապահովման

ղեկավարությանը

համակարգի

տեղեկատվություն

ներդրման

արդյունքների

կատարելագործման առաջարկների վերաբերյալֈ
Կենտրոնի կառուցվածքը և կազմը
Կենտրոնի հաստիքային աշխատակիցները
•

ՈԱԿ – ի ղեկավար,

•

ավագ մասնագետ,
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և

ներկայացնել

որակի

կրթության

որակի

•

կրթության որակի բարելավման ծրագրի իրագործման պատասխանատու,

•

մոնիթորինգի և վերլուծության մասնագետ,

•

աուդիտի պատասխանատու:

Կենտրոնի աշխատանքի ուղղությունները
Կենտրոնն աշխատանքներ է տանում հետևյալ ուղղություններով.


Կազմակերպչական գործունեություն՝ կրթության որակի ապահովման, աուդիտի և

մշտադիտարկման ընթացակարգերի մշակում, ներդրում, գործընթացների կազմակերպումֈ


Կառավարչական

ուղղությամբ

գործունեություն՝

համապատասխան

համալսարանում

որոշումների

որակի ապահովման

նախագծերի

և մեթոդական

ցուցումների մշակումֈ


Վերլուծական

գործունեություն՝

ՎՊՀ

որակի

ապահովման համակարգի

արդյունավետության և այլ բուհերում ներդրված կրթության որակի ապահովման լավագույն
մոդելների համեմատական վերլուծությունֈ


Մեթոդական

գործունեություն՝

կրթության

որակի

ապահովման

ոլորտում

պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստումֈ


Համակարգող

գործունեություն՝

որակի ապահովման

գործընթացի

մասնակիցների աշխատանքային խմբի գործունեության համակարգում:


Խորհրդատվական գործունեություն՝

կառուցվածքային ստորաբաժանումներին որակի

ապահովման համակարգի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում:


Նորարարական

գործունեություն՝

պահանջներին համապատասխանող

միջազգային

որակի

չափորիշիչների

կրթության որակի ապահուման համակարգի

ժամանակակից նմուշօրինակի ներդրումֈ


Շուկայագիտական

պատրաստվածության

գործունեություն՝
որակի

համալսարանի

շրջանավարտների

վերաբերյալ սպառողների

պահանջների

վերհանում:


Տեղեկատվական գործունեություն՝

գործունեության

արդյունքների

կրթության որակի ապահովման ոլորտում ՈԱԿ-ի
և

համալսարանի

տեղեկատվության տրամադրում հանրությանը,

ձեռքբերումների վերաբերյալ

համալսարանի

ղեկավարությանը,

պրոֆեսորադասախոսական կազմին ֈ


Միջբուհական համագործակցություն որակի ապահովման բնագավառում, այլ բուհերի

հետ առաջավոր փորձի փոխանակումֈ
ՈԱԿ-ի գործունեության հիմնական սկզբունքներն ու ռազմավարությունը

ՎՊՀ որակի ապահովման համակարգը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա.


Համալսարանը

պատասխանատվություն

է

կրթության և գիտահետազոտության որակի համար:
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կրում

իր

կողմից

տրամադրվող



Համալսարանը երաշխավորում է պետական կրթական չափորոշիչների

բոլոր

պահանջների կատարումը և այն կրթական ծրագրերի պահանջների իրականացումը,
որոնց համար դրանք մշակվել են:


Համալսարանն իր բոլոր ուսանողներին տրամադրում է անհրաժեշտ պայմաններ

պետական և ներքին կրթական չափորոշիչներին համապատասխան կրթական ծրագրերի
յուրացման

համար,

ներառյալ

որակավորված

պրոֆեսորադասախոսական

կազմ,

գրադարանային և տեղեկատվական սպասարկում, սոցիալական աջակցություն:


Համալսարանն իր վրա է վերցնում պատասխանատվություն իրականացնելու

կրթության որակի շարունակական բարելավում՝ որակի ապահովման մոնիթորինգի և
այդ մակարդակի բարձրացմանն ուղղված գործողությունների իրականացման համար:


Համալսարանում

կրթության

որակի

ապահովման

գործընթացը

համապատասխանում է այն պահանջներին և սկզբունքներին, որոնք ձևակերպված են
ENQA-ի («Եվրոպայի տարածքում բարձրագույն կրթության որակի ապահովման
գործակալությունների համար ստեղծված չափորոշիչներ և ուղղորդիչներ») կողմից:


Որակի

ապահովման

և

ներքին

չափորոշիչների

ձևավորման

գործընթացին

ակտիվորեն ներգրավվում են Համալսարանի ուսանողները:


Համալսարանի ղեկավարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում որակի

ապահովման

խնդիրներին`

ուսանողների մոտ

նպաստելով

պրոֆեսորադասախոսական կազմի և

հարգալից վերաբերմունքի ձևավորմանը համալսարանի կողմից

տրվող շնորհների, վկայականների և այլ խաստաթղթերի նկատմամբ:

Կրթության որակի ապահովման ծրագրեր


Կրթական ծրագրերի

ուսումնառությունը

բովանդակությունը, դրանց իրականացման պայմանների,

հաջողությամբ

ավարտած

անձանց

պատրաստվածության

մակարդակի նկատմամբ պահանջները որոշվում են համապատասխան պետական
չափորոշիչների համաձայն:


Բարձրագույն

կամ

լրացուցիչ

մասնագիտական

կրթության

իրականացման

գործընթացում գործում են բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական
կրթական չափորոշիչները:


Համալսարանում չափորոշիչների հիման վրա և աշխատաշուկայի պահանջներին

համապատասխան մշակվող կրթական ծրագրերը, որոնք ներառում են ուսումնական
պլանները, առարկայական փաթեթները և նյութերը, ապահովում են ուսանողների
մասնագիտական պատրաստվածության որակը::
Ներքին աուդիտ և մշտադիտարկում
 Համալսարանում
կանոնակարգի

կրթական
և

գործունեության

ընթացակարգերի

մշտադիտարկում, ներքին աուդիտ,
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վերահսկման

անցկացվում

է

համար

ըստ

ինքնավերլուծություն,

որոնց տվյալների վերլուծության

արդյունքները

զեկուցվում

են

գիտխորհրդում,

տեղեկացվում

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին, քննարկվում ստորաբաժանումներում
և կայացվում համապատասխան որոշումներ:
 Մշտադիտարկումը իրականացվում է պարբերաբար ըստ կանոնակարգի և
ընթացակարգերի և ներառում է նախանշված ցուցանիշերի վերաբերյալ տվյալների
համակարգված

հավաքագրում,

վերլուծություն

և

բարելավմանն

ուղղված

խորհրդատվություն, հասարակայնությանը տեղեկատվության տրամադրում:
 Գիտակցելով պատասխանատվությունը հասարակության առջև, համալսարանը
պարբերաբար հաշվետվություն է ներկայացնում կրթական ծրագրերի, մատուցվող
կրթական,

դաստիարակչական

և

գիտահետազոտական

ծառայությունների

վերաբերյալ՝ հրապարակելով այն պաշտոնական կայքում, տեղական մամուլում,
դիմորդների և գործատուների համար նախատեսված տեղեկատուներում:

2.3. ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Որակի կառավարումը ՎՊՀ-ի կրթության որակի ապահովման կենտրոնի գործունեության
հիմնական ուղղություններից է:
Որակի կառավարման համակարգի նպատակն է՝ պարբերաբար վերլուծությունների միջոցով
որակի տեսանկյունից ուսումնասիրել համալսարանի կառավարման համակարգը:
Որակի կառավարման գործառույթներն իրականացվում են համալսարանի ղեկավարության,
ֆակուլտետների, ամբիոնների, ուսումնական, գիտական և մասնագիտական կաբինետների հետ
համագործակցությամբ:

Որակի կառավարման համակարգի խնդիրներն ու գործառույթները
 համալսարանի քաղաքականության մշակում որակի կառավարման բնագավառում և այդ
քաղաքականության

իրականացման

գործընթացի

վերահսկում

տարբեր

ստորաբաժանումներում,
 համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից որակի բարելավմանը
միտված գործընթացների արդյունքների պարբերաբար ստուգում և վերլուծում,
 համալսարանի ինքնագնահատման գործընթացի նպաստում,
 ուսումնական

գործընթացի

տեղեկատվական,

նյութատեխնիկական,

ուսումնամեթոդական ոլորտի ուսումնասիրությունների անցկացում,
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կադրային,

 որակի կառավարման համակարգի
աջակցում `

մշակման, ներդրման և ուղղորդման գործընթացի

համաձայն ընդունված միջազգային չափորոշիչների (ISO 9000-2001, ISO 9001-2001,

ISO 9004-2001)
 համալսարանի որակի կառավարման համակարգի առկա վիճակի վերլուծություն,
 կառավարման համակարգի թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունն ապահովող
գործընթացների վերահսկում,
 որակի կառավարման գործընթացում դասախոսներին, ուսանողներին և գործատուներին
ներգրավելու մեխանիզմների մշակում,
 որակի ներքին աուդիտի անցկացման փաստաթղթային փաթեթի մշակում,
 համալսարանի և կառուցվածքային ստորաբաժանումների որակի ներքին աուդիտ և
ինքնագնահատման իրականացում,
 համալսարանի

որակի

կառավարման

վերաբերյալ

իրազեկվածության

մակարդակի

բարձրացման և որակի մշակույթի զարգացման նպատակով պրոֆեսորադասախոսական և
վարչական անձնակազմի վերապատրաստում,
 այլ բուհերի, կազմակերպությունների և արդյունաբերական հիմնարկների հետ հետադարձ
կապի

ապահովում`

համալսարանի

որակի

կառավարման

համակարգի

բարելավման

նպատակով,
 հետադարձ

կապի

ապահովում՝

համալսարանի

ստորաբաժանումների

և

որակի

կառավարման համակարգի բարելավման նպատակով,
 համալսարանի

որակի

գործընթացների

վերաբերյալ

տեղեկատվական

և

նյութատեխնիկական վերահսկողության ապահովման մեխանիզմների մշակում,
 համալսարանի որակի կառավարման համակարգի տեղեկատվական մոդելի մշակման և
ներդրման գործընթացների աջակցում,
 որակի կառավարման համակարգի անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման
կազմակերպում:
Որակի կառավարման սխեմա


Ղեկավարման հորիզոնական մակարդակում գործում են գիտխորհուրդը, ռեկտորատը,
իրականացնում են համալսարանի օպերատիվ

որոնք
լուծում,

ՀՀ

Կրթության

և

գիտության

կառավարումը.

նախարարության

հրատապ խնդիրների

կարգադրությունների

և

հանձնարարությունների կատարում, արտակարգ իրավիճակների ընթացքում որոշումների
ընդունում, բախումային իրավիճակների պարզաբանում և այլն):


Վերահսկման հորիզոնական մակարդակում ներգրավված է անձնակազմի ավելի լայն

շրջանակ

(պրոռեկտորներ, ուսումնական վարչություն,

պրոֆեսորադասախոսական

վարչական և տեխնիկական աշխատողներ, ուսանողներ, գործատուներ),
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կազմ,

ովքեր լուծում են

հեռանկարային ռազմավարական խնդիրներ, այն է` արտաքին միջավայրի փոփոխություններին
հարմարվում,
ներմուծում,

աշխատաշուկայի
միասնական

պահանջներին

վերլուծություն

եվրոպական

համապատասխան

և

կանխատեսում,

կրթական

միջավայրին՝

ինտեգրման

նորարարությունների

Բոլոնյան

քաղաքականություն,

գործընթացի
զարգացման

ռազմավարություն, PR-գործունեություն, հասարակայնության հետ կապեր, կրթական գործընթացի
որակի կառավարում և այլն:


Գործընթացային

ամբիոնները

և

այլ

հորիզոնական

մակարդակում

ստորաբաժանումներ

ներգրավված

(դասախոսներ,

ուսումնաօժանդակ աշխատողներ), որոնք գործում են

են

ֆակուլտետները,

ուսանողներ,վարչական

և

իրենց աշխատանքային պայմանագրի

գործառույթների համաձայն:
Որակի կառավարման համակարգի փաստաթղթերը
 որակի

կառավարման

բնագավառում

համալսարանի

առաքելությունն

ու

քաղաքականությունը ներկայացնող Որակի ապահովման հայեցակարգ,
 որակի կառավարման համակարգի փաստաթղթերի մուտքի և ելքի գրանցման մատյան,
 համալսարանի որակի կառավարման համակարգի ներքին աուդիտի անցկացման կարգ,


համալսարանի որակի կառավարման համակարգի ներքին աուդիտի ծրագրեր,

 համալսարանի որակի կառավարման համակարգի ներքին աուդիտի ընթացակարգեր,
 կրթության

որակի

կառավարման

հարցերով

համալսարանի

անձնակազմի,

վերապատրաստման ծրագրեր:


համալսարանի

որակի

կառավարման

համակարգի

վիճակի

վերաբերյալ

հաշվետվություններ և վերլուծական նյութեր,
 համալսարանի որակի կառավարման համակարգի նիստերի և խորհրդակցությունների
արձանագրությունների մատյան,
 տարեկան աշխատանքային պլան,

2.4 ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՈՒԴԻՏ
1.1. Որակի ապահովման կենտրոնի կողմից աուդիտի անցկացումը ՎՊՀ-ի որակի
ապահովման կենտրոնի գործառույթներից է, որի հիմնական նպատակն է ներբուհական
կրթության որակի կառավարման արդյունավետ համակարգի նախագծումը և ներդրումը,
որակի ընթացիկ վերահսկումը:
Աուդիտի միջոցով բարձրանում է համալսարանի գործունեության արդյունավետությունը,
կայունությունը,

նախանշվում

են

հետագա
38

զարգացման

և

կատարելագործման

հեռանկարները բազմապլանային մրցակցության պայմաններում, հնարավորություն է
ստեղծվում պահպանելու և արդյունավետ օգտագործելու համալսարանի ռեսուրսները և
ընդհանուր ներուժը, ժամանակին բացահայտելու և նվազեցնելու որակի կառավարման
ոլորտում ռիսկային գործոնի ազդեցությունը:
1.2. Աուդիտի աշխատախմբի իրավասությունները.


Համալսարանի

գործունեության

տարբեր

ոլորտների,

ստորաբաժանումների

աշխատանքների որակի ուսումնասիրություն և վերլուծություն,


կրթական ծրագրերի իրականացման որակի և քաղաքականության ուսումնասիրում,
քննարկում և վերլուծություն,



կրթության որակի դինամիկայի վերահսկում,



տարբեր

մասնագիտությունների

գծով

ուսանողների

ընդհանուր

պատրաստվածության գնահատման անկախ վերլուծություն,


ներբուհական կրթության որակի կառավարման արդյունավետության գնահատման
ցուցանիշերի և չափորոշիչների մշակում,



շրջանավարտների ընդհանուր պատրաստվածության որակական գնահատում:

1.3.

Աշխատախումբը

գործունեություն է իրականացնում

ՀՀ Օրենսդրության,

կրթության ոլորտի օրենսդրական և նորմատիվային փաստաթղթերի, համալսարանի
կանոնադրության և հեռանկարային ու տարեկան պլանները ընդգրկող կրթության որակի
գնահատման կանոնակարգի դրույթներին համապատասխան:
1.4. Համալսարանի ռեկտորի կողմից հաստատված իրավասությունների հիման
վրա

իր

աշխատանքային

գործունեության

շրջանակներում

աշխատախումբը

համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի Կրթության վարչության, Համալսարանի
ուսումնամեթոդական

խորհրդի,

այլ

պետական

և

հասարակական

կազմակերպությունների հետ:
1.5. Առկա խնդիրների լուծումների վերաբերյալ առաջարկությունները կրում են
երաշխիքային-խորհրդատվական

բնույթ

և

կարող

են

կիրառվել

համալսարանի

ենթակառուցվածքների, այլ կրթօջախների կողմից, հաշվի առնվել կենտրոնացված
թեստավորման մշակման և կիրառման, փորձնական քննության անցկացման նպատակով
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շրջանավարտների որակավորման, գնահատման, թեստային առաջադրանքների մշակման
ժամանակ:
2. Նպատակները և հիմնական խնդիրները
2.1.

Աշխատախմբի

հիմնական

նպատակը՝

Համալսարանի

ուսանողների

ուսումնառության, հետազոտության դասավանդման և թողարկման մասնագիտական
որակի բարձրացմանը նպաստումն է հետևյալ միջոցառումների միջոցով.
 մշտադիտարկում`

բուհում

առկա

մասնագիտությունների

գծով

կրթական

ծրագրերի ներդրման անկախ և անաչառ գնահատում, այդ նպատակով անհրաժեշտ
տեղեկատվության շարունակական հավաքագրում, դիտարկում, վերլուծություն,
վերահսկում և տվյալների արդյունավետ օգտագործում,
 որակի ապահովման գործընթացում հնարավոր խոչընդոտների կանխատեսում,
 տարբեր համակարգերի և գործընթացների գործունեության արդյունավետության
բարձրացման նպատակով երաշխավորված առաջարկների մշակում,


ներքին

աուդիտի պատվիրատուներին

անհրաժեշտ

երաշխիքների

տրամադրում և խորհրդտվություն:
2.2. Աշխատախմբի հիմնական խնդիրներն են.
2.2.1.

ներբուհական

որակի

վերահսկման

ներքին

համակարգի

իրավական-

նորմատիվային, ծրագրային-մեթոդական և տեղեկատվական ապահովում,
2.2.2.

ներբուհական

կրթության

որակի

ապահովման

աուդիտի

արդյունավետ

անցկացման համար ցուցանիշային-գնահատման բազայի մշակում և ստեղծում,
2.2.3. Համալսարանի ուսանողների ընդհանուր կրթության և թողարկման մակարդակի
մշտադիտարկում,
2.2.4. կրթական ծրագրերի ներբուհական ստուգումներ և վերլուծություններ, բուհում
ըստ առանձին մասնագիտությունների ուսանողների թողարկման որակի անկախ
փորձաքննություն,

աշխատակազմի

իրավասությունների

շրջանակներում

ներբուհական կրթական որակի բարձրացման նպատակով առաջարկություններ և
համապատասխան երաշխիքների տրամադրում,
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2.2.5. բուհում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կրթական գործունեության
ոլորտում

անհրաժեշտ

դիտարկումների

և

թերությունների

շեշտադրման

և

բացահայտման նպատակով համապատասխան առաջարկությունների և անհրաժեշտ
երաշխիքների տրամադրում,
2.2.6.

կրթության որակի բարձրացման և վերահսկման ծրագրերում ներառված

արտասահմանյան

տարբեր կրթական հաստատությունների և հասարակական

կազմակերպությունների

հետ

կապերի

ընդլայնում

(տրամադրված

իրավասությունների շրջանակներում),
2.2.7. Կրթության որակի ներբուհական կառավարման նպատակով մանկավարժական
կադրերի, մասնագետների նախապատրաստման և որակավորման բարձրացման
ծրագրերի մշակում և իրականացում, այդ նպատակով կրթական համակարգերի
կառավարման թեստային առաջադրանքների մշակում,
2.2.8. ՀՀ
կրթության

կրթական տարբեր հաստատությունների հետ համագործակցություն`
որակի

կառավարման

ոլորտում

կենտրոնացված

թեստավորման

և

փորձնական քննությունների անցկացման, բաց և փակ թեստային առաջադրանքների
նախապատրաստման,

սեմինարների

և

գործնական

պարապմունքների

կազմակերպման, խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար:
3. Աշխատակազմի գործառույթները և իրավունքները
3.1 Աշխատակազմը իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.


Համալսարանի

տարբեր

պատրաստվածության

մասնագիտությունների

որակի վերաբերյալ

ուսանողների

տեղեկատվության

կրթական

հավաքագրում,

մշակում, վերլուծություն, պահպանում և կիրառում:
 Կրթական

ծրագրերի

յուրացման

և

որակի

գնահատման

նպատակով

համալսարանի տարբեր ենթակառույցների համար առաջարկությունների և
երաշխիքների փաթեթի մշակում:


Համալսարանի ենթակառույցների ղեկավարությանը ներբուհական կրթության
որակի կառավարման համակարգի վերաբերյալ խորհրդատվական օգնություն:
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Ներբուհական կրթության որակի բարձրացման նպատակով համալսարանի
պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

վարկանիշային

գնահատման

և

որակավորման բարձրացման աշխատանքներին մասնակցություն:
Վերոնշյալ

գործառույթներին

համապատասխան,

աշխատակազմը

փոխհամագործակցում է ՀՀ և արտասահմանյան կրթության կառավարման տարբեր
կառույցների, կրթական հաստատությունների, պետական և հասարակական բոլոր այն
կազմակերպությունների հետ, որոնց գործունեությունը միտված է կրթության որակի
բարելավմանը:
1.2 Աշխատակազմը իրավունք ունի.


մշտադիտարկել ներբուհական կրթության որակը:



անցկացնել

Համալսարանի

ուսանողների

թողարկման

որակի

գիտական

կանխատեսում,


ձեռք

բերել

համալսարանի

պրոֆեսորադասախոսական

անձնակազմից

դասավանդման և ուսանողների կրթության որակի ընթացիկ վերահսկումների
անցկացման վերաբերյալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր,


ձևավորել թեստային առաջադրանքների էլեկտրոնային բազա,



կազմել

և

ներկայացնել

համալսարանի

պրոֆեսորա-դասախոսական

անձնակազմի կրթական գործունեության և տարբեր մասնագիտությունների
ուսանողների թողարկման որակի գնահատման վերաբերյալ վերլուծական
հաշվետվություններ,


ձևավորել հաստատված կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան
փորձագիտական

գնահատման

խմբեր`

ուղղված

որակի

բարձրացմանը,

հաստատել, նախապատրաստել և վերապատրաստել խմբերի կազմը,


թեստավորման և փորձնական քննության անցկացման, բաց և փակ թեստային
առաջադրանքների նախապատրաստման, կրթության որակի խնդիրներին
առնչվող

գիտաժողովների,

աշխատանքներին

աջակցելու

սեմինարների
նպատակով

և

խորհրդակցությունների

մատուցել

խորհրդատվական

ծառայություններ,
4. Աշխատախմբի կառավարումը և գործունեության կազմակերպումը
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4.1. Աշխատախումբը ղեկավարում է Համալսարանի ռեկտորի հրամանով
նշանակված աուդիտորական խմբի անդամներից մեկը:
4.2.

Ղեկավարը

պատասխանատվություն

է

կրում

խմբին

առաջադրված

առաջադրանքների և գործառույթների իրականացման համար:
4.3. Ղեկավարի ժամանակավոր բացակայության դեպքում աշխատակազմի
ղեկավարության պարտականությունները դրվում են տեղակալի վրա, որը նույնպես
պատասխանատվություն

է

կրում

աշխատակազմի

գործունեության

օպերատիվ

կառավարման համար: Զբաղեցրած հաստիքից տեղակալին նշանակում և ազատում է
Համալսարանի ռեկտորը որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավարի առաջարկով:
4.4. Աշխատակազմի ղեկավարը`


ղեկավարում է աշխատախումբը, ապահովում է կրթության որակի փորձագետների
նախապատրաստման և որակավորման բարձրացման ծրագրերի իրագործումը,



կրթության

որակի

ներքին

գնահատման

համար

փորձագետներին

նախապատրաստման և որակավորման բարձրացման նպատակով ներկայացնում
է առաջարկություններ` պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների
ներկայացուցիչների հետ աշխատակազմի մշտական

համագործակցության

վերաբերյալ:
4.5.Աշխատախմբի գործառույթների իրականացման համար Հաստիքացուցակին և
հաստատված կարգին համաձայն` աշխատակազմում ներգրավվում է ներքին աուդիտի
մասնագետի հաստիք:
4.6. Աշխատակազմում իրականացվում է գործառույթների տարբերակում:
4.7.

Աշխատակազմի

իրականացման

նպատակով

առջև

դրված

ղեկավարը

առաջադրանքների
իրավունք

ունի

արդյունավետ
դասախոսներից,

գիտաշխատողներից և Համալսարանի անձնակազմի այլ անդամներից ձևավորել
ժամանակավոր ստեղծագործական կոլեկտիվներ, աշխատանքային խմբեր և այլ
գիտամեթոդական ու կազմակերպչական կառույցներ:
5. Ֆինանսավորում
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Աշխատակազմի

գործունեության

ֆինանսավորումը

իրականացվում

է

բյուջետային, Համալսարանի այլ ձեռնարկչատիրական գործունեությունից գոյացող
արտաբյուջետային, և ՀՀ օրենսդրության կողմից չսահմանափակված աղբյուրներից
ստացվող միջոցների հաշվին:

2.5 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

Ընդհանուր դրույթներ
1. Վանաձորի Պետական Համալսարանը հետևողականորեն աշխատանքներ է
իրականացնում կրթական ծրագրերի կատարելագործման, կրթության որակի ապահովման և
բարելավման ուղղություններով:
Կրթական վերջնարդյունքների ապահվման տեսանկյունից հատկապես կարևորվում են
կրթական ծրագրերի մատչելիությունը, ըմբռնելիությունը և գրավչությունը ուսանողների

համար, համապատասխանությունը աշխատաշուկայի պահանջներին,
ընդունելիությունը հասարակության կողմից, թափանցիկ կառուցվածքը և
համադրելիությունը այլ ՄՈՒՀ-երի ծրագրերի հետ` որոնք նախադրյալներ են
համալսարանի կրթական արդյունքների որակի ապահովման, ճանաչման և ուսանողների
ու դասախոսների շարժունության համար:
1.1. Կրթական ծրագրերի աուդիտի սույն ընթացակարգը սահմանված է ՎՊՀ-ի ՈԱԿ-ի

աուդիտի կանոնակարգին համապատասխան:
1.2. Աուդիտի գործընթացի հիմքում դրված են ՄԿԾ-ի որակի ապահովման
չափանիշները:
1.3. Ընթացակարգում գործածվում են հետևյալ հապավումները.
ՄԿԾ- մասնագիտական կրթական ծրագիր,
ԿԾ – կրթական ծրագիր,
ՈԱՇ- որակավորումների ազգային շրջանակ,
ՈԱ- որակի ապահովում,
44

ՈԱԿ- որակի ապահովման կենտրոն,
ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System/Կրեդիտների փոխանակման և
կուտակման եվրոպական համակարգ/:

ՄԿԾ-ի աուդիտի նպատակը
2.1. ՄԿԾ-ի կառուցվածքի ուսումնասիրություն` ԿԾ-երի մշակման համալսարանի
ռազմավարության և քաղաքականության համապատասխանության տեսանկյունից;
2.2. Ծրագրի համապատասխանության գնահատում ՀՀ ՈԱՇ- ին, բուհի առաքելությանը,
նպատակներին և

ծրագրի պոտենցիալ շահառուների պահանջներին;

2.3. ԿԾ-ի իրականացման որակի ապահովման գործընթացների ուսումնասիրություն,
գնահատում;
2.4. Շրջանավարտների որակավորման և

մասնագիտական պատրաստվածության

մակարդակից գործատուների բավարարվածության աստիճանի գնահատում;
2.5.Մասնագիտության ոլորտում ռիսկերի, սպառնալիքների բացահայտման և հաշվառման
մեխանիզմների, կիրառվող գործիքների ուսումնասիրություն և արդյունավետության
գնահատում;

ՄԿԾ-ի աուդիտի խնդիրները
3.1.Դասավանդման

և

ուսումնառության

նպատակահարմարության

և

կիրառվող

արդյունավետության

մեթոդների,

տեխնոլոգիաների

ուսումնասիրություն`

կրթական

վերջնարդյունքների ապահովման տեսանկյունից:
3.2.

ԿԾ-ի

իրականացման

գործընթացում

ուսանողակենտրոն

դասավանդման

և

ուսումնառության համակարգի ներդրման մեխանիզմների ուսումնասիրություն և վիճակի
գնահատում;
3.3.

ԿԾ-ի

իրականացման

և

կրթական

վերջնարդյունքների

ապահովման

գործընթացներում հետադարձ կապի և այլ գործոնների հաշվառման ու ազդեցության
գնահատում;
3.4.

ԿԾ-ի

մշտադիտարկման,

վերանայման

և

բարելավման

մեխանիզմների

ուսումնասիրություն և կիրառվող գործիքների արդյունավետության գնահատում;
3.5.ԿԾ-ի իրականացման

համագործակցային դաշտում (տեղական և միջազգային)

կողմերի մասնակցության աստիճանի բացահայտում` առաջավոր փորձի փոխանակման
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նպատակով;
3.6. ԿԾ-ի իրականացման և որակի ապահովման հնարավոր ռիսկերի բացահայտում և
հաշվառում;
3.7.

ԿԾ-ի

աշխատակազմին`

խորհրդատվությունների

և

առաջարկությունների

տրամադրում, կրթական գործընթացների իրականացման, կրթական վերջնարդյունքների
ձևավորման, որակի ապահովման վերաբերյալ:

ՄԿԾ-ի աուդիտի անցկացման մեթոդաբանական հիմքերը
ՄԿԾ-ի աուդիտի կազմակերպման աշխատանքների հիմքում ընկած է ՄԿԾ-երի
մշակման համալսարանում ընդունված ռազմավարությունը և քաղաքականությունը, որը
նախատեսում է.
4.1. ՄԿԾ-ի պլանավորման, մշակման և իրականացման
4.2.

ՄԿԾ-ով

մասնագետների

պատրաստման

փաստաթղթերի պատրաստում,

անհրաժեշտության

հիմնավորում,

4.3.կրթական ծրագրի կազմում` Թյունինգ-մեթոդաբանությանը համապատասխան, ըստ
հետևյալ սխեմայի.
-

ծրագրի ուղղվածությունը (նպատակը, խնդիրները) և նկարագրությունը,

-

ծրագրի

վերջնական

արդյունքները`

ընդհանուր

և

բուն

մասնագիտական

կոմպետենցիաների տեսքով,
-

բակալավրերի և

մագիստրանտների միջանկյալ և վերջնական ձեռքբերումների

գնահատման մեթոդները,
-

որակի ապահովման և վերահսկման մեխանիզմները:

4.4. ԿԾ-ի մշակման ընթացքի և յուրաքանչյուր փուլի արդյունքների քննարկում`
համապատասխան ամբիոնների, ֆակուլտետների խորհուրդների, ՎՊՀ-ի գիտական
խորհրդի նիստերին,
4.5. ուսումնամեթոդական փաթեթի մշակում` ներառյալ ECTS կրեդիտային համակարգի
հիման վրա կազմված ուսումնական պլանները` բոլոր դասընթացների/մոդուլների համար
վերջնական արդյունքների/կոմպետենցիաների հստակ շարադրմամբ,
4.6.

մշակված

ԿԾ-ի

և

ուսումնամեթոդական

փորձաքննություն:
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փաթեթների

ներքին

և

արտաքին

4.7.ՄԿԾ-ի մշակման

գործում որակի ապահովման համակարգի ներդրում

Թյունինգ-

մեթոդաբանությամբ,
4.8. ԿԾ-ի մշակման և որակի ապահովման գործընթացներում շահակից կողմերի
ներգրավում,
4.9.

Բուհի

դասախոսների

սեմինարների

համար

կլոր

սեղանների,

խորհրդատվությունների,

անցկացում` նորարարական մոտեցումների, մեթոդների վերաբերյալ

իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով,
4.10. ՄԿԾ-ում նորարարական տեխնոլոգիաների մշակում և ներդրում,
4.11.

մագիստրատուրայի,

բակալավրիատի

ուսանողների

և

շրջանավարտների

ներգրավում մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման և որակի ապահովման
գործընթացներում,
4.12.անհրաժեշտ

ռեսուրսների

ենթակառուցվածքներ,

նկարագրություն

տեղեկատվական

(դասախոսական

ռեսուրսների

որակ

և

կազմ,
քանակ,

նյութատեխնիկական բազա),
4.13.մասնագիտությանը համապատասխանող ընդհանուր, միջանձնային, համակարգային
և առարկայական կոմպետենցիաների մշակում,
4.14. ուսանողների գիտելիքների գնահատման ձևերի մշակում և ներդրում,
4.15. դասընթացների առանձին մոդուլների վերջնարդյունքների

գնահատման շեմային

չափանիշների մշակում` արտահայտված կրեդիտային միավորներով,
4.16. դասընթացային առանձին մոդուլներից ուսանողների ձեռք բերած կրթական
արդյունքների գնահատման արդյունավետ մոդելների կիրառում,
4.17. ՄԿԾ-ի մոնիթորինգի, գնահատման և պարբերական վերանայման ընթացակարգերի
որոշում և կիրառում:

ՄԿԾ-ի աուդիտի ընթացակարգը
5.1. ՈԱԿ-ի ղեկավարը հանդիսանում է գործընթացի նախապատրաստման, մշակման,
կազմակերպման և ներդրման պատասխանատու:
Աուդիտի խումբը ձևավորվում է և համալրվում համալսարանի ՈԱԿ-ի կողմից`
մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցներով, ուսանողներով և
գործատուներով, որի կազմը հաստատվում է ռեկտորի կողմից:
Աուդիտի խմբի անդամներից պահանջվում են.
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բարձրագույն կրթություն, ներքին աուդիտի անցկացման նախապատրաստություն
և աշխատանքային փորձ,



ոլորտի նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների իմացություն` ըստ ներքին
աուդիտի սկզբունքների և մեթոդների,



անձնական,

հաղորդակցային

շփումներ

հաստատելու

ունակություն,

հավասարակշռվածություն, ինքնատիրապետման կարողություն,


անաչառություն,

վերլուծաբար

և

ճկուն

մտածելու

կարողություն,

նպատակասլացություն, աշխատասիրություն,


սեփական մտքերը բանավոր և գրավոր արտահայտելու կարողություն, տակտի
զգացողություն:
ՈԱԿ-ի աուդիտի պատասխանատուներն իրականացնում են ՄԿԾ-ի աուդիտի

նախապատրաստման, կազմակերպման և իրականացման աշխատանքները:

ՈԱԿ-ի

անձնակազմը նույնպես մասնակցում է աուդիտի գործընթացին:
5.2. Աուդիտի խումբը.
ա/նախապատրաստական փուլում՝


մշակում է ՄԿԾ-ի աուդիտի փաթեթը, որն ընդգրկում է աուդիտի նպատակը,
խնդիրները, չափանիշները և չափորոշիչները,



ստուգում է և

գնահատում նախորդ աուդիտի շտկողական

գործողությունների

կատարման ընթացքը (առկայության դեպքում),


ՄԿԾ-ի ստորաբաժանումների հետ քննարկում է աուդիտի պլանը և

որոշում

ժամկետները,


աուդիտի խմբի մասնակիցներին ապահովում է անհրաժեշտ փաստաթղթերով;
բ/ աուդիտի ընթացքում՝



տեղեկատվություն է հավաքագրում

և ստուգում

մասնագիտության ԿԾ-ի

փաստաթղթավորումը,


ստուգում

է

կրթական

ծրագրի

մշակման

ընթացակարգի

և

կառուցվածքի

համապատասխանությունը գործընթացի իրականացման ռազմավարությանը,


քննարկում և վերլուծում է ՄԿԾ-ի ներքին և արտաքին շահակիցների շրջանում
անցկացված հարցումների արդյունքները, բացահայտում կրթական կարիքները,



գնահատում

է

կրթական

գործընթացի

համապատասխանությունը

ապահովման չափանիշներին, չափորոշիչներին և պահանջներին,
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որակի



հավաստում է կրթական ծրագիրն իրականացնող ամբիոնների և դասախոսական
կազմի համապատասխանությունը նորմատիվային պահանջներին:

5.3. Աուդիտի խմբի ղեկավարը համակարգում է աուդիտի աշխատանքները.


Որոշում է աուդիտի խմբի անդամների պարտականությունները,



Անցկացնում է խմբի ժողով, որի ընթացքում քննարկվում է աշխատանքային պլանը
և ամփոփվում իրականացված աշխատանքները:



նախապատրաստում է աուդիտի արդյունքների վերաբերյալ եզրակացություն, որը
հետագայում ներառվում է «Աուդիտի հաշվետվության» մեջ,



անցկացնում է եզրափակիչ խորհրդակցություն, որտեղ կրթական ծրագիրը կազմող
և

իրականացնող

աշխատախմբին

ու

պրոֆեսորադասախոսական

կազմին

ներկայացվում են աուդիտի տվյալները և արդյունքների մասին եզրակացությունը,


պատրաստում է աուդիտի հաշվետվություն, որը աուդիտորական խմբի նիստով
հաստատվելուց հետո ներկայացվում է համապատասխան մասնագիտական
ամբիոնների, ֆակուլտետի և համալսարանի ղեկավարությանը:



5.5.

5.4. Աուդիտի հաշվետվությունը պարունակում է.


աուդիտի նպատակը,



աուդիտի ծավալը (աուդիտի շրջանակը և ժամկետները),



աուդիտի խմբի ղեկավարի և կազմի մասին տեղեկություններ,



աուդիտի չափանիշները,



աուդիտի չափորոշիչները,



աուդիտի դիտարկումները,



աուդիտի արդյունքների վերաբերյալ եզրակացություն,



ՄԿԾ-ի բարելավմանը և որակի ապահովմանն ուղղված առաջարկություններ:
Աուդիտի անցկացումից հետո 2 շաբաթվա ընթացքում աուդիտի խմբի ղեկավարը

հաշվետվություն
պահպանման
իրականացնող

է

ներկայացնում

համար:

է

համալսարանի

Հաշվետվության

մասնագիտական

ռեկտորին՝

կրկնօրինակներն

ամբիոնների

և

հաստատման

ուղարկվում

ֆակուլտետի

են

և

ԿԾ-ը

ղեկավարներին:

Հաշվետվությունը ներառում է ամբողջական, ճշգրիտ և միանշանակ տեղեկատվություն
աուդիտի անցկացման վերաբերյալ: Այն իրենից ներկայացնում է գործընթացի որակի
ապահովմանը,

գնահատմանը

և

բարելավմանը

փաստաթուղթ:
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վերաբերվող

ամբողջական

5.6.

«Աուդիտի

ղեկավարները

հաշվետվությունը»

ստանալուց

համապատասխան

հետո

քայլեր

ստորաբաժանումների
են

ձեռնարկում

անհամապատասխանությունների շտկման և վերացման ուղղությամբ, հաշվի առնելով
գործընթացի բարելավմանն ուղղված առաջարկությունները:
5.7. Աուդիտի վերաբերյալ հաշվետվությունները և այլ փաստաթղթերը պահպանվում են
3 տարվա ընթացքում, որից հետո փոխանցվում են պահոց (արխիվ):
5.8. Աուդիտորները իրենց գործունեության շրջանակներում պատասխանատվություն են
կրում աուդիտի պլանավորման, տեղեկատվության հավաստիության և անաչառության
համար:
5.9.

Աուդիտորները

պատասխանատվություն

են

կրում

տեղեկատվության

գաղտնիության պահպանման համար:

ՄԿԾ-ի աուդիտի գործիքները
6.1. ԿԾ-ի աուդիտի ծրագրով և պլանով նախատեսված

փաստաթղթերի ստուգում

(համարժեքության աուդիտ) համալսարանի գործավարության, փաստաթղթավորման և
փաստաթղթաշրջանառության ընթացակարգի համապատասխանության տեսանկյունից
հետևյալ ընթացակարգով.


ԿԾ-ով նախատեսված և հղումներ արված փաստաթղթերի առկայություն,



փաստաթղթերի կոմպլեկտավորում և ամբողջություն,



փաստաթղթերի արտաքին տեսք` ձևավորման կանոններին համապատասխան,



փաստաթղթերը

կազմողների,

ստուգողների,

համաձայնեցնողների

և

հաստատողների ստորագրությունների, կոդավորման, պաշտոնների և ամսաթվերի
առկայություն,


հասկացությունների և ձևակերպումների ճշգրիտ և միանշանակ կիրառում,



փաստաթղթաշրջանառության գործընթացի համապատասխանություն,



հաջորդական

գործողությունների

փաստաթղթաշրջանառության

շարունակականություն,


Փաստաթղթաշրջանառության

որակի

ապահովման

գործառույթների

համար

անհրաժեշտ պայմանների առկայություն:
6.2.

Հարցումներ ԿԾ-ի շահակիցների շրջանում: Վերլուծության արդյունքներ:

6.3. Հարցումներ ԿԾ-ը սպասարկող ստորաբաժանումների աշխատակիցների շրջանում:
Վերլուծության արդյունքներ:
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6.4.

Աուդիտի ընթացքում բացահայտված անհամապատասխանություններ, որոնք

գրանցվում են արձանագրություններում:

Աուդիտի անցկացման նկարագրություն
7.1. Որակի կենտրոնի ղեկավարը մշակում և համալսարանի ռեկտորի հաստատման է
ներկայացնում ներքին աուդիտի ծրագիրը:
7.2. Աուդիտը անց է կացվում աուդիտի կազմակերպման և իրականացման համար
մշակված և հաստատված ծրագրին, պլանին և չափորոշիչներին համապատասխան:
7.3.

Աուդիտի

գործընթացի

սկզբում

աուդիտի

խմբի

ղեկավարն

անցկացնում

է

ծանոթագրական նիստ`ներկայացնելով աուդիտի ծրագիրը և պլանը, որին մասնակցում
են ԿԾ-ի ղեկավարը, ծրագիրն իրականացնող ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ և
ԿԾ-ի աուդիտի խմբի անդամները:
7.4. Աուդիտի խմբի անդամները տեղեկատվություն են հավաքագրում աուդիտի ծրագրին,
նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան և անցկացնում բացահայտված
անհամապատասխանությունների արձանագրության մեջ (հավելված):
7.5. Աուդիտի խմբի ղեկավարը հաշվետվություն է պատրաստում աուդիտի արդյունքների
վերաբերյալ, օգտագործելով աուդիտի խմբի անդամների աշխատանքային նյութերը (այն
է`

ստուգման

ցուցակներ,

անհամապատասխանությունների

արձանագրություններ,

հաշվետվությանն առնչվող առաջարկություններ և այլն):
7.6. Աուդիտի ավարտից և հաշվետվության կազմումից հետո անցկացվում է աուդիտի
խմբի ամփոփիչ նիստ, որի ժամանակ աուդիտի արդյունքները ներկայացվում են ԿԾ-ը
իրականացնող ստորաբաժանումների ղեկավարներին:
7.7. Որակի ապահովման պատասխանատուն (կենտրոնի ղեկավարը) կազմակերպում է
աուդիտի արդյունքների քննարկում, հաստատում, հաշվետվության պահպանում և
ներկայացնում պատասխանատու անձանց ու ստորաբաժանումներին` համաձայն
համապատասխան ցուցակի:
7.8.

Աուդիտի արդյունքների վերաբերյալ ընդունված որոշումների համաձայն` ՄԿԾ-ն

իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարը.


շտկում է անհամապատասխանությունները,



ընթացք է տալիս զգուշացման գործողություններին,



երաշխավորություն է տալիս աշխատանքների բարելավման վերաբերյալ:
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Իրականացված

աշխատանքների

ներկայացնում

է

որակի

արդյունքները
ապահովման

փաստաթղթավորվում
կենտրոնին

և

սահմանված

ժամանակահատվածում:

ՄԿԾ-ի աուդիտի անցկացման չափանիշներ
Չափանիշ 1. Ծրագրի նպատակը
1.1. Ծրագրի նպատակը hստակ ձևակերպված է և փաստաթղթավորված ՈԱՇ- ին, բուհի
առաքելությանը, նպատակներին և

ծրագրի պոտենցիալ շահառուների պահանջներին

համապատասխան:
1.2 Մշակված են ծրագրի վերջնարդյունքների ապահովման և նպատակների
վերանայման ու հստակեցման արդյունավետ մեխանիզմներ:
1.3. Ծրագրի նպատակները

ընդունելի են ԿԾ-ը

իրականացնողների կողմից,

հրապարակված են և հասանելի շահագրգիռ բոլոր կողմերի համար:

Չափանիշ 2. ԿԾ-ի բովանդակությունը
2.1.

ԿԾ-ում

ձևակերպված

և

փաստաթղթավորված

վերջնարդյունքները

համապատասխանում են ծրագրի նպատակներին:
2.2.

ԿԾ-ը համապատասխանում է ուսանողների և գործատուների պահանջներին և

ուսւմնառության ակնկալվող արդյունքները բավարարում են նրանց կարիքները:
2.3. ԿԾ-ը համահունչ է այլ բուհերի համանուն կրթական ծրագրերի հետ, որը որոշվել է
բենչմարկինգի

արդյունքում

և

նպաստում

է

ուսանողների

ու

դասախոսների

շարժունությանը և մասնագիտության միջազգայնացմանը:
2.4. Բակալավրիատի Կրթական ծրագիրը պարունակում է 240 ECTS կրեդիտ:
2.5. Ուսումնական պլանը և առարկայական մոդուլները

համապատասխանում են ԿԾ-ի

նպատակներին և ապահովում են կրթական վերջնարդյունքները:
2.6. ԿԾ-ով ուսումնառողների առարկայական նախապատրաստվածությունը բավարար է
ծրագրի յուրացման համար:
2.6.1. ԿԾ-ի առարկայախմբերը հնարավորություն են ստեղծում

դասընթացների

խորացված ուսումնասիրության համար:
2.6.2. ԿԾ-ի
միջանձնային

ընդհանուր առարկայախմբի մոդուլները նպաստում են ընդհանրական,
կոմպետենցիաների

ձևավորմանը

մասնագիտական առարկայախմբի յուրացման համար:
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և

հիմք

են

հանդիսանում

2.6.3.

Ընդհանուր

մաթեմատիկական

նախապատրաստությունը

և

բնագիտական

առարկաների

հնարավորություն է ընձեռնում՝ յուրացնելու

գծով

ընդհանուր

մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական առարկայախմբի առարկաները:
2.7. Ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական առարկայախումբը համապատասխանում է
և բավարար է ԿԾ-ով նախատեսված մասնագիտական գործունեության յուրացման,
կազմակերպչական ունակությունների և կառավարչական հմտությունների ձևավորման
համար:
2.7.2.

Մանկավարժա-հոգեբանական

մանկավարժության և հոգեբանության

առարկայախումբը

համապատասխանում

է

արդի նվաճումներին և կարող է ապահովել

մասնագիտական գործունեության մեջ կիրառվող հմտություններ:
2.7.3. Մասնագիտական խմբի առարկաները հնարավորություն են տալիս լուծելու
տեսական և գործնական բնույթի խնդիրներ և նպաստում են մասնագիտության ոլորտում
ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը,
2.8.

ԿԾ-ը նախատեսում է ուսումնառության և գիտահետազոտության արդյունավետ

զուգակցում,
2.9.

ԿԾ-ն ամբողջությամբ կատարած առարկայական բոլոր մոդուլները

յուրացրած

ուսանողները ամփոփիչ ատեստավորվում են որակավորման քննությունների հանձնմամբ
և/կամ ավարտական աշխատանքի պաշտպանությամբ:

Չափանիշ 3 Ուսանողները և կրթական գործընթացը
3.1. Ուսանողները ունեն բազային գիտելիքներ և նախապատրաստված են կրթական
ծրագրի յուրացման համար:
3.2. Ուսանողները յուրացնում են ծրագրի բոլոր առարկայախմբերի դասընթացները:
3.3. Ուսումնական գործընթացը, դասավանդման և ուսուցման կիրառվող մեթոդները
ապահովում են ուսանողների համար հասանելի կրթական արդյունքներ:
3.4.

կիրառվում է ԿԾ-ի իրականացման գործընթացի գնահատման ամբողջական

մեխանիզմ:
3.5. ԿԾ-ը ունի հետադարձ կապ

ապահովող մոնիթորինգային մեխանիզմներ, որոնք

միտված են ծրագրի շարունակականությանը և բարելավմանը:
3.6. ՈՒսանողների հետազոտական աշխատանքների համար ստեղծված են անհրաժեշտ
պայմաններ, որոնք

հնարավորություն են տալիս կրթությունը արդյունավետորեն

զուգակցել գիտահետազոտության հետ:
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3.7. Ուսանողների համար հնարավորություններ են ստեղծված ԿԾ-ով նախատեսված
պրակտիկաները

լաբորատորիաներում,

կրթական

հաստատություններում

և

արտադրական ձեռնարկություններում անցկացնելու համար:
3.8. ԿԾ-ի շրջանակներում նախադրյալներ են ամրագրված և հնարավորություններ են
նախատեսված ուսանողների ակադեմիական շարժունության համար:

Չափանիշ 4. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ
4.1. ՄԿԾ-ը իրականացնող պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը համալրված է
ծրագրի ոլորտի

մասնագետներով: ԿԾ-ը նպաստում է դասախոսական կազմի

մասնագիտական առաջընթացին:
4.2. Դասախոսները

ունեն համապատասխան որակավորման մակարդակ, բազային

կրթություն և պարբերաբար բարձրացնում են իրենց որակավորումը լրացուցիչ կրթության
և վերապատրաստումների միջոցով:
4.3. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը մասնակցում է ամբողջական ԿԾ-ի
իրականացման, հետադարձ կապի ապահովման և բարելավման աշխատանքներին:
4.4. Դասախոսները հասկանում

և կարողանում են

գնահատել իրենց

կողմից

դասավանդվող առարկաների դերն ու նշանակությունը կրթական ծրագրում, մասնագետի
ձևավորման գործում և կապը այլ առարկաների հետ:
4.5.

Պրոֆեսորադասախոսական

անձնակազմը

մասնակցում

է

մասնագիտական

ծրագրերի և դրամաշնորհների իրականացման գործընթացներին:
4.6. ԿԾ-ը իրականացնող

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի առնվազն 50%-ը

գիտությունների դոկտորներ կամ թեկնածուներ են:
4.7.Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը ունի փորձառություն

մասնագիտական

ոլորտում և մասնակցում է գիտահետազոտական նախագծերում:
4.8.

Պրոֆեսորադասախոսական

անձնակազմը

ակտիվ

մասնակցություն

ուսումնամեթոդական, գիտամեթոդական և գիտահետազոտական
(գիտական կոնֆերանսների զեկուցումներ,

ունի

աշխատանքներում

հոդվածների հրապարակումներ)՝ առնվազն

վերջին մեկ տարվա կտրվածքով:
4.9. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի շարժունությունը չի գերազանցում 40% -ը:

Չափանիշ 5. Մասնագիտական գործունեության նախապատրաստում
ԿԾ-ը ուսանողներին ապահովում է կրթական արդյունքներով, որոնք անհրաժեշտ են
մասնագիտական գործունեության համար, մասնավորապես, ուսանողը.
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5.1 Գիտակցում է

գիտելիքի անհրաժեշտությունը և կարող է սովորել ու բարձրացնել

որակավորումը մասնագիտական գործունեության ողջ ընթացքում:
5.2.Ցուցաբերում

է

հիմնարար

գիտելիքներ

և

հմտություններ,

որոնք

ընկած

են

մասնագիտական գործունեության հիմքում:
5.3.Կիրառում է ստացած գիտելիքները իր առջև դրված խնդիրների ձևակերպման և
լուծման համար` համապատասխան մեթոդների գործադրմամբ:
5.4.Իրազեկ է մասնագիտական գործունեության ոլորտի բարեփոխումներին:
5.5.Տիրապետում է համընդհանուր գիտելիքների և կարողանում է ընտրել ու օգտագործել
մասնագիտությանն առնչվող վերլուծական և համադրական մեթոդներ:
5.6.Կարողանում

է

հայթայթել

անհրաժեշտ

գրականություն,

տվյալների

բազա

և

սարքավորումներ

և

տեղեկատվական այլ աղբյուրներ:
5.7.Կարողանում
պլանավորել,

է

ընտրել

համապատասխան

նյութեր

ու

անցկացնել լաբորատոր ուսումնական և հետազոտական փորձեր,

մեկնաբանել արդյունքները, հանգել եզրակացությունների:
5.8.Կարողանում է համադրել տեսությունը, պրակտիկան և մեթոդները մասնագիտական
նյութի վերլուծության ընթացքում:
5.9.Արդյունավետ աշխատել ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ խմբի մեջ:
5.10.Բավարար մակարդակով տիրապետում է օտար լեզուների, որոնք հնարավորություն
կտան աշխատելու միջազգային միջավայրում` հասկանալու մշակութային, լեզվական և
սոցիալ-քաղաքական տարբերություններն ու առանձնահատկությունները:
5.11.Հետևում է մասնագիտական էթիկիայի կանոններին ու նորմերին:

Չափանիշ 6. Նյութատեխնիկական բազա
6.1.

6.2.

ՄԿԾ-ն բուհի պլանավորման և ռեսուրսների բաշխման մաս է:

Նյութական

ապահովվածությունը

լիցենզավորված

է

ԿԾ-ի

չափանիշերի

սահմաններում:
6.3. Լսարանները, լաբորատորիաները և նրանց հագեցվածությունը ժամանակակից են և
համապատասխանում են ԿԾ-ինպատակներին:
6.4.

Ուսանողները

ունեն

բավարար

հնարավորություններ

հետազոտական աշխատանք կատարելու համար:
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ինքնակրթվելու

և

6.5. Բուհում անընդհատ համալրվում, կատարելագործվում

և ընդլայնվում է ԿԾ-երի

նյութատեխնիկական բազան:

Չափանիշ 7. Տեղեկատվական ապահովվածություն
7.1

Տեղեկատվական ապահովվածությունը համապատասխանում է կրթական ծրագրի
նպատակներին:

7.2

Բուհը

ունի

ԿԾ-ին

համապատասխանող

մասնագիտական

գրադարան

և

կաբինետներ:
7.3

ԿԾ-ը

ուսումնառող ուսանողների և դասվանդող դասախոսների համար բուհը

ապահովում է համակարգչային լսարաններ՝ համացանցի և ներքին ցանցի
առկայությամբ:
7.4

Բուհում

ուսանողների

և դասախոսական կազմի համար ստեղծված են

տեղեկատվական ռեսուրսներից ազատ օգտվելու պայմաններ և հնարավորություն:
7.5

Բուհը

անընդհատ

վերազինում,

կատարելագործում

տեղեկատվական
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և

ընդլայնում

է

իր

2.6 ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

<<Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական Համալսարանի որակի
մշտադիտարկման անցկացման >> կանոնակարգը մշակված
գործող օրենսդրության, կրթության

ոլորտի

է

համաձայն

ՀՀ

նորմատիվ կարգավորող ակտերի

և Համալսարանի կանոնադրության:
1.Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Մշտադիտարկումը կրթադաստիարակչական համակարգի փաստացի
աշխատանքների, վիճակի պարբերական կամ անընդմեջ հետևելը կամ չափումն է `
այն կառավարելու նպատակով:
1.2. Մշտադիտարկման առարկա է հանդիսանում համալսարանի կրթության,
հետազոտության և դաստիարակության որակը, ինչը ներառում է.
1.2.1. չափանիշներ և աշխատանքային գործընթացներ, որոնք

ուղղված են

կրթության որակի ցուցանիշների փաստացի նշանակությունների որոշմանը
1.2.2. տվյալների վերլուծություն
1.2.3. կրթության ապահովման ռազմավարական և օպերատիվ պլանների
կազմում, համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկում:
1.3. Մշտադիտարկում նոր մակարդակի վրա:
1.4. Մշտադիտարկման անցկացման սկզբունքներն են.


համակարգվածություն



շարունակականություն



համեմատելիություն



օբյեկտիվություն



հարմարավետություն :

1.5. Մշտադիտարկումն ապահովում է կրթական գործընթացի որակը և
հնարավորություն ստեղծում ինքնագնահատման միջոցով այն շարունակաբար
բարելավելու:
1.6. Մշտադիտարկման հետևողականությունը, ցուցանիշները, տվյալների
հավաքագրումը, տեղեկությունների ներկայացումը և գործընթացի մասնակիցները
որոշվում են Համալսարանի ղեկավարության կողմից:

2.Մշտադիտարկման նպատակները և տեսակները
2.1.Մշտադիտարկման անցկացման նպատակներն են.
2.1.1

Համալսարանի

ինստիտուցիոնալ

գործընթացների

գնահատումը

սահմանված չափանիշների և չափորոշիչների հիման վրա:
2.1.2. Կրթական համակարգի վիճակի և հիմնական ցուցիչների վերաբերյալ
ստացված տեղեկությունների վերլուծությունը և հիմքերի ստեղծումը ընդհանրացման
համար:
2.1.3 Համալսարանի ուսումնական գործընթացի արդյունավետության վիճակի
վերաբերյալ օպերատիվ, հստակ և օբյեկտիվ տեղեկատվությանն ստացումը:
2.1.4.

Բարձրագույն

մասնագիտական

կրթության

իրական

հնարավորությունների և արդյունքների բացահայտումը:
2.1.5. Կրթության զարգացման հիմնական ուղղությունների նախագծումը և
գնահատումը:
2.1.6. Ստացած արդյունքների հիման վրա համալսարանի կրթական ծրագրերի
շտկումը և համակարգումը:
2.1.7. Դասախոսական անձնակազմի որակավորման իրական աստիճանների
որոշումը և նախապատրաստումը նորարարական խնդիրների լուծմանը:
2.1.8. Կառավարչական հիմնավորված որոշումների ընդունումը որակյալ
կրթության ապահովման նպատակով:
2.2 Մշտադիտարկման հիմնական գործիքը ախտորոշումն է, որն

ըստ

գործառույթների լինում է` մուտքային, ընթացիք և ամփոփիչ.
2.2.1. մուտքային մշտադիտարկումն ուղղված է ընդունվող ուսանողների
գիտելիքների

որակի,

կրթական

առկա

ծրագրերի,

կրթական

իրադրության

ուսումնասիրությանը,
2.2.2.ընթացիկ մշտադիտարկումն ուղղված է ուսումնական գործընթացի
միջանկյալ արդյունքների ուսումնասիրությանը,
2.2.3. ամփոփիչ մշտադիտարկումն ուղղված է կրթական գործընթացի ելքային
արդյունքների արդյունավետության ուսումնասիրությանը:
3. Մշտադիտարկման խնդիրները
3.1.Ուսումնական գործընթացի անընդմեջ ուսումնասիրություն և տտվյալների
վերլուծություն, օբյեկտիվ տեղեկատվության ձեռքբերման նպատակով:
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3.2.Վերջնական նպատակների և ստացված տվյալների համեմատական
վերլուծություն:
3.3.Կրթության որակի դինամիկայի վրա ազդող գործոնների բացահայտում,
3.4.Կրթության որակի դինամիկայի վերաբերյալ համակարգված տվյալների
մշակում,
3.5.

Կրթության

մշտադիտարկումն

իրականացվում

է

հետևյալ

ուղղություններով.
3.5.1. կրթական գործընթացի հագեցվածություն,
3.5.2. ուսանողների անհատական ուսումնական նվաճումներ.
3.5.3. ուսանողների ինտեգրումը միջավայրին.
3.5.4. ստորաբաժանումների գործունեության արդյունավետություն
3.5.5. պրոֆեսորադասախոսական կազմի պատրաստվածություն,
3.5.6.

կրթական

համակարգերի

կառուցվածքային

և

ֆունկցիոնալ

վերլուծություն,
3.5.7. գործավարության վիճակի վերլուծություն,
3.5.8. կառավարչական գործունեության կազմակերպում,
3.5.9. ուսանողների և աշխատակիցների առողջության պահպանում,
3.5.10. ժամանցի և հանգստի կազմակերպում,
3.5.11. դաստիարակչական համակարգերի արդյունավետության գնահատում,
3.5.12. կրթության նկատմամբ սոցիալական պատվերի իրականացում,
3.5.13. կրթական համակարգի հոգեբանական մթնոլորտի ուսումնասիրություն,
3.5.14. նորարարական գործունեություն:
4.

Մշտադիտարկման

միջոցները,

գործունեության

սխեման,

կազմակերպչական կառուցվածքը և վերլուծության մեխանիզմները
4.1. Մշտադիտարկման միջոցներ են` SWOT վերլուծությունը, համադրական և
համեմատական

վերլուծությունը,

հարցաթերթիկները,

թեստերը,

զրույցները,

հարցազրույցները.
4.1.1.SWOT–ի միջոցով վերլուծության է ենթարկվում համալսարանի ներքին
գործունեությունը: Այն իր մեջ ներառում է հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերի
ներքին

գնահատումը, ակնկալիքների, հնարավորությունների գնահատումն ու
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սպառնալիքների, թերությունների բացահայտումը, նրանց վերացման ուղիների
նախագծումը:
4.1.2. Համադրական վերլուծության (benchmarking) միջոցով

հայտնաբերել

բացթողումները և մշակել ռազմավարություն հետագա բարելավումների համար: Այն
իր մեջ ներառում է հաստատության ներքին գործունեության ուսումնասիրումը և
քննարկումը, լավագույն փորձի որոնումը, կիրառումը:
4.1.3.
համեմատել

Համեմատական վերլուծությունը հնարավորություն է ստեղծում
համալսարանի

տարբեր

ստորաբաժանումների

աշխատանքները,

բացահայտել թերությունները և նախանշել բարելավման ուղիները:
4.1.4.Հարցաթերթերի միջոցով

մշտադիտարկել կոնկրետ գործառույթները,

նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը: Հարցումները հնարավորություն են ստեզծում
օբյեկտիվ տեղեկություններ ստանալ բոլոր գործընթացների վերաբերյալ`

ըստ

կոնկրետ նպատակների
4.1.5. Թեստերը հնարավորություն են ստեղծում կարճ ժամանակահատվածում
տեղեկություններ ստանալ կրթական

գործընթացի վերջնական արդյունքների

վերաբերյալ:
4.1.6. Զրույցները և հարցազրույցները` որպես մշտադիտարկման միջոց,
հնարավորություն են ստեղծում բացահայտել կրթական գործընթացի շահագրգիռ
կողմերի կարիքները և որակական վերլուծության ենթարկել նրանց պահանջները,
առաջարկությունները:
4.2. Մշտադիտարկման գործունեության սխեման.
Մշտադիտարկման հետազոտություններն իրականացվում են երեք փուլով`
I փուլ –Նախապատրաստական.
1. նպատակի հստակեցում,
2. օբյեկտի բացահայտում,
3. անցկացման ժամկետների սահմանում,
4. համապատասխան գրականության ուսումնասիրություն,
5. ինքնադիտարկման գործիքների ձևավորում,
6. ինքնագնահատման ցուցիչների մշակում:
II փուլ Պրակտիկ /գործնական.
1.

տեղեկատվության հավաքագրում,
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2.

դիտարկում,

3.

հարցազրույց,

4.

թեստավորում,

5.

հարցախույզ,

6.

դասալսումներ,

7.

ստուգողական աշխատանքներ:

III փուլ վերլուծություն.
1.

ստացված տեղեկատվության համակարգում,

2.

ստացված տվյալների վերլուծություն,

3.

հետագա գործողությունների վերաբերյալ

առաջարկությունների և

խորհուրդների ձևակերպում,
4.

հետևությունների մշակում:

4.3. Մշտադիտարկման, կազմակերպման և անցկացման պահանջներն են.
4.3.1. մշտադիտարկման անցկացման ծրագրի առկայություն,
4.3.2.

մշտադիտարկման

արդյունքների

հստակեցում

սահմանված

ժամկետներում,
4.3.3. մշտադիտարկման գործընթացի մեջ
ստորաբաժանումների

գործունեության

ընդգրկված կառուցվածքային

համակարգում

և

տեղեկատվության

4.3.4. մշտադիտարկման արդյունքների ներկայացում

դիագրամների,

բաշխում` ըստ կազմակերպիչների գործառույթների,

սխեմաների, գրաֆիկների, գրավոր վերլուծության ձևով:
4.4. Մշտադիտարկման արդյունքների վերլուծությունն իրականացվում է.
4.4.1.

մուտքային

աշխատանքային

խմբի

մշտադիտարկման
կողմից

ստուգված

արդյունքների
առաջադրանքների

վերլուծություն
և

ստացված

պատասխանների տվյալների հիման վրա,
4.4.2. ամփոփիչ մշտադիտարկման արդյունքների վերլուծություն կրթության
որակի ապահովման կենտրոնի կողմից,
4.4.3.

արդյունքների

ստորաբաժանումների

վերլուծության

գործունեության

պլանների վերանայում և մշակում:
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հիման

վրա

մարտավարական

համապատասխան
և

գործառնական

5

Մշտադիտարկման գործիքներ

5.1.Սոցիոլոգիական
ուսումնական
նպատակով:

և
Այն

գործիքներ

են

մշակվել

մանկավարժական
ներառում

է

համալսարանի

գործունեության

սոցիոլոգիական

դասախոսների

որակի

գնահատման

մոնիթորինգի

հայեցակարգը,

հարցաթերթերը, տվյալների հավաքման, մշակման, վերլուծության ու պահպանման
գործընթացները և այլն:
Ուսանողներին առաջարկվում է հարցաթերթեր, որոնք լրացվում են անանուն:
Հարցաթերթի առանձնահատկ է հատկապես նրանով, որ ուսանողները գնահատում
են ոչ թե դասախոսին, այլ իրենց ուսումնական պրոցեսի ընթացքում, տվյալ
դասախոսի

ղեկավարությամ:

Արդյունքները

ներկայացվում

են

միայն

տվյալ

դասախոսին: Մշտադիտարկման տվյալներն առաջին հերթին պետք է ծառայեն
ուսումնական գործընթացի բարելավմանը և դասախոսին օգնություն ցուցաբերելու
նպատակին:
5.2. Մանկավարժական գործիքները նախատեսված են ուսումնական գործընթացի
արդյունքների որակի գնահատման համար և ստեղծվել են գիտելիքների ստուգման
համար

նախատեսված

թեստերի

հիման

վրա:

Կազմվում

են

թեստային

առաջադրանքներ, որոնք իրենց մեջ ներառում են հետևյալ բաժինները.


հումանիտար և սոցիալ-տնտեսական առարկաներ,



ընդհանուր մասնագիտական առարկաներ,



բնագիտական մասնագիտություններ,



հատուկ մասնագիտություններ:

Մանկավարժական

գործիքները

կարող

են

կիրառվել

մասնագետների

պատրաստման որակը բնորոշող մի շարք գործոնների գնահատման համար:
5.3.

Վարկանիշային

համակարգը

մասնագետների

պատրաստման

որակի

ապահովման ընդհանուր համակարգում թույլ է տալիս իրականացնել հետադարձ
կապ: Համակարգի հիմքն է համարվում մասնագետների վարկանիշի որոշման
մեթոդիկան, որը թույլ է տալիս համեմատել բաժինները ինչպես ըստ ընդհանուր
վարկանիշի, այնպես էլ ըստ առանձին բաղադրիչների, օրինակ, մասնագետների
մակարդակի գնահատում, ինտելեկտուալ ներուժ, ակտիվություն և այլն:
Համալսարանում

ֆակուլտետների

և

այլ

ստորաբաժանումների

աշխատանքի

գնահատման վարկանիշային համակարգի ներդրմանը կարող է գործել նաև նրա հետ
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սերտորեն

կապված

խրախուսման

համակարգը:

Համալսարանում

կրթական

գործընթացի մշտադիտարկման համակարգը և որակի ապահովումը ենթադրում է
վարկանիշի հաշվարկման մեթոդիկայի մշակում, որի բաղադրիչները համընկնում են
այլ առանցքային գործոնների հետ և որոնցով որոշվում է մասնագետների
պատրաստման որակը:

ԳԼՈՒԽ III.

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1. Սույն ռազմավարությունը (այսուհետ` Ռազմավարություն) մշակվել է համաձայն
«Եվրոպական կրթական տարածքում որակի ապահովման չափանիշներ և առաջարկներ»-ի
(1) և «Եվրոպայի բարձրագույն կրթության տարածքի կառույցների կարգաբերում» նախագծի
(2), «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների,
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի (2005 թ.)
հոդված 26-ի 5-րդ կետի և ՀՀ Կառավարության 2005 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 2307-Ն «ՀՀ
բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին»
որոշման, ինչպես նաև Վանաձորի պետական մանկավարժական Համալսարանի (այսուհետ`
Ինստիտուտ) կանոնադրության և հիմնված է Համալսարանի, ՀՀ և ԱՊՀ այլ երկրների
բարձրագույն

ուսումնական

հաստատություններում

ընդունված

և

կիրառվող

կանոնակարգերի և կարգերի, ինչպես նաև Համալսարանի առաքելության վրա:
1.2. Համալսարանի զարգացման գերակա ուղղություններն են կրթության որակի
արդյունավետ համակարգի ստեղծումը, որակի կորպորատիվ մշակույթի ձևավորումը և
«կրթություն-գիտություն-նորարարություն» եռամիասնության զարգացումը:
Ելնելով այդ գերակա ուղղություններից` Համալսարանի զարգացման տեսլականն է.
- ձգտել 2015թ դառնալու Հայաստանի Հանրապետության կրթության բնագավառում
միջազգային չափանիշներին բավարարող, բարձրորակ մասնագետներ պատրաստող,
ժամանակակից գիտական հետազոտություններ, մշակումներ, սոցիալ-մշակութային և
լուսավորական գործունեություն իրականացնող առաջադեմ հաստատություն:
Այս տեսլականի ներքո իրականացվելիք առաքելություններն են`
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1.

ձևավորել Համալսարանի կայուն զարգացումն ապահովող համակարգ,

2.

ձևավորել միասնական մոտեցում Համալսարանի`

Եվրոպական միացյալ կրթական

տարածքում ներգրավվելու, 21-րդ դարի մարտահրավերներին դիմակայելու և նույնական
պատասխան

տալու,

ապագա

մարդ-քաղաքացու

կրթության

և

դաստիարակության

խնդիրները պատշաճ կերպով լուծելու նպատակով (Հավելված 1):
3.
աջակցել
արհեստավարժ, սոցիալապես
ինքնահաստատված քաղաքացու
կայացմանը, որն ի զորու է ակտիվ մասնակցություն
ունենալու Հայաստանի
Հանրապետության

զարգացման

ռազմավարական

խնդիրների

լուծմանը,

ժողովրդավարական հասարակարգի կայացմանը:
1.3. Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի գործունեության կարևորագույն
տարրերից մեկը ուսումնական գործընթացում

ներդրված մասնագիտության կրթական

ծրագրերի որակի անընդհատ բարձրացման կայուն գործընթացի առկայությունն է:
Մասնագիտության կրթական ծրագրերի որակի բարձրացման նման մակարդակը նպաստում
է Բոլոնյան գործընթացի հիմնական սկզբունքներից մեկի` բարձրագույն կրթության
եվրոպական տարածքում մասնագիտացումների փոխճանաչման համակարգի ստեղծմանը:
Հետևաբար,
համադրելիության
եվրոպական

մասնագիտության

կրթական

ծրագրերի

և թափանցիկության ձեռքբերումը, նրանց

չափանիշների

պահանջներին

հիմնախնդիրներից է: Համաձայն

համատեղելիության,
համապատասխանումը

նոր

կրթական

մոդելի

արդիական

մասնագիտության

կրթական

ծրագրերի

որակին

ներկայացվող Բոլոնյան գործընթացի պահանջների` յուրաքանչյուր ծրագիր պետք է
համապատասխանի հասարակության և աշխատաշուկայի պահանջներին, ընդունվի
գիտակրթական հանրության կողմից, ունենա բավականաչափ թափանցիկ կառուցվածք, որը
թույլ կտա համադրել այն այլ բուհերի ծրագրերի հետ` այդպիսով

ապահովելով

ուսանողների շարժունությունը և այլ երկրներում ուսուցման արդյունքների ճանաչումը:
Բացի դրանից, մասնագիտության կրթական ծրագիրը պետք է լինի հասկանալի, ընդունելի և
գրավիչ ուսանողների համար:
1.4.

Բոլոնյան

փաստաթղթեր

և

հռչակագրի

ստորագրումից

նախաձեռնություններ,

որոնց

հետո

ի

նպատակն

հայտ
էր

եկան

մեծաթիվ

նպաստել

Բոլոնյան

գործընթացի հիմնական գերակա նպատակի` միացյալ եվրոպական կրթական տարածքի
ձևավորմանը: Դրանց թվում էր «Եվրոպայում կրթական կառուցվածքների կարգաբերումը»
(«Tuning

Learning

Structures

in

Europe»)

նախագիծը,

որը

մեկնարկեց

2003թ-ին

Եվրահանձնաժողովի աջակցությամբ: Թյունինգ-մեթոդաբանությունը ենթադրում է կրթական
հարացույցի արմատական փոփոխություն և կրթական աստիճանները որոշելու գործում
համաեվրոպական համաձայնության ձեռքբերում:
Թյունինգ-մեթոդաբանությունը պահանջում է բոլոր մասնագիտությունների կրթական
ծրագրերի կողմնորոշումը.
-

դեպի ուսանողը` որպես կրթական գործընթացի ակտիվ գործող անձի
(stakeholder),
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-

դեպի գործատուն` ներկայիս աշխատաշուկայում պահանջարկ վայելող
շրջանավարտի որակը որոշելու և ապագայի համար աշխատաշուկայի
պատվերի և սոցիալական պահանջարկի կանխատեսման նպատակով,

-

դեպի վերջնական արդյունք (learning outcome),

-

դեպի

կոմպետենցիաներ,

որոնք

անհրաժեշտ

են

շրջանավարտին

աշխատաշուկայում մրցունակ լինելու համար:
Այսպիսով, բոլոր գործող և նոր ստեղծվող կրթական ծրագրերը կարիք ունեն
վերամշակման` հետևյալ հայեցակարգային սկզբունքների հիման վրա.
-

կոմպետենցիաների վրա հիմնված և ուսանողակենտրոն մոտեցման,

-

կրթության բազմամակադակության,

-

մասնագիտության

կրթական

ծրագրերի

շարունակականության

և

փոփոխականության,
-

մասնագիտության

կրթական

ծրագրերի

համապատասխանությանը

շուկայական պահանջներին և սոցիալական կարիքներին,
-

գիտության, կրթության և նորարարությունների ինտեգրման,

-

կրթության որակի ապահովման նոր տեխնոլոգիաների,

-

ժամանակակից
ներդրման`

տեղեկատվական-հաղորդակցական

ուսումնական

գործընթացում

և

տեխնոլոգիաների

ուսանողի

գիտելիքների

գնահատման համակարգում սուբյեկտիվ մոտեցումը և կոռուպցիոն ռիսկերը
նվազագույնի հասցնելու նպատակով,
-

քաղաքացիական կրթության նոր ձևերի ներդրման և այլն:

2. Մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման նպատակը և խնդիրները

Սույն ռազմավարության նպատակն է նկարագրել որակի ապահովման
ներկառուցված համակարգով մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման, ներդրման,
հաստատման, գնահատման, մշտադիտարկման, ներքին և արտաքին փորձաքննության և
պարբերական վերանայման մեխանիզմները` Թյունինգ-մեթոդաբանության համաձայն:
Այս նպատակը ենթադրում է հետևյալ խնդիրների լուծում.


մասնագիտության կրթական ծրագրերի որակի բարձրացման առաջավոր փորձի
ուսումնասիրում,

վերլուծություն

և

ամփոփում

(բենչմարքինգ),

Թյունինգ-

մեթոդաբանության յուրացում,


մասնագիտության կրթական ծրագրերի որակին ներկայացվող

նորարարական

պահանջների և ECTS հենքով գնահատման համակարգի վերաբերյալ դասախոսական
կազմի իրազեկության բարձրացում,


գործատուների

ներգրավում

մասնագիտության

կրթական

ծրագրերի

որակի

ապահովման գործընթացում,


մասնագիտության

կրթական

ծրագրերի

ակտիվ

ուսանողների և շրջանավարտների ներգրավում
բարձրացման գործընթացներում,
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մասնակիցների

(stakeholder)`

կրթական ծրագրերի որակի



յուրաքանչյուր մասնագիտության համար տարբեր մակարդակների ցուցիչների և
ընդհանուր (գործիքային, միջանձնային և համակարգային) ու մասնագիտական
կոմպետենցիաների մշակում,



ուսանողների` դասընթացների (մոդուլների) յուրացման միջանկյալ և վերջնական
ձեռքբերումների գնահատման մեթոդների մշակում,



ուսումնական ծրագրերի պլանավորման, առաջադրման, մշակման, հաստատման,
իրականացման, որակի մոնիթորինգի, գնահատման և պարբերական վերանայման



ընթացակարգերի ներդրում,
ուսումնամեթոդական փաթեթի
առանձին

առարկաների,

մշակում`

ներառյալ

մոդուլների/դասընթացների

տվյալ

մասնագիտության

ուսումնական

ծրագրերը`

վերջնական արդյունքների/կոմպետենցիաների հստակ շարադրմամբ,


նորարարական



մշակում և փորձարկում` իրականացվող ծրագրի որակն ապահովելու նպատակով,
մասնագիտության կրթական ծրագրերի որակի ապահովման և վերահսկման

կրթական

տեխնոլոգիաների

և

ինտերակտիվ

մեթոդիկաների

(մշտադիտարկում, վերանայում, նորացում) մեխանիզմների մշակում և ներդրում:

3. Մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման ռազմավարական
գործողություններ

Վերոնշյալ խնդիրները

լուծելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել

հետևյալ գործողությունները.
1. Որակի ապահովման ներկառուցված համակարգով կրթական ծրագրերի մշակման և
Թյունինգ-մեթոդաբանության ուսումնասիրում, վերլուծություն և ամփոփում:
2. Մասնագիտության կրթական ծրագրի պլանավորման, մշակման, իրագործման և
պարբերական մոնիթորինգի փուլերում ծրագրի որակի վրա ազդող կարևոր
գործոնների բացահայտում:
3. Տվյալ մասնագիտության կրթական
անհրաժեշտության

հիմնավորում

ծրագրով

մասնագետների

(խորհրդատվություններ

պատրաստման

բոլոր

շահագրգիռ

կողմերի հետ` մասնագիտական և ակադեմիական հանրություն, գործատուներ,
շրջանավարտներ, Լոռու մարզի և Վանաձոր քաղաքի

կրթության վարչության

պատասխանատուներ):
4. Արտաքին
շահագրգիռ կողմերի (գործատուներ, ակադեմիական հանրություն,
բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողներ, շրջանավարտներ, Լոռու մարզի
և Վանաձոր քաղաքի կրթության վարչության պատասխանատուներ) ներգրավում
կրթական ծրագրերի մշակման և որակի ապահովման գործընթացներում.
-

կլոր սեղանների անցկացում,

-

ֆոկուս-խմբերի անցկացում (Հավելված 2),

- քանակական և որակական հարցումների անցկացում (Հավելված 3):
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5.

Համալսարանի դասախոսների համար կլոր սեղանների, խորհրդատվությունների,
սեմինարների

անցկացում`

նորարարական

մոտեցումների

վերաբերյալ

իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով:
6. Մագիստրատուրայի
ներգրավում

և

բակալավրիատի

մասնագիտության

ուսանողների,

շրջանավարտների

ծրագրերի

և

կրթական

մշակման

որակի

ապահովման գործընթացներում.
-

կլոր սեղանների անցկացում,

- ֆոկուս –խմբերի անցկացում (Հավելված 2),
- քանակական և որակական հարցումների անցկացում (Հավելված 3):
7. Անհրաժեշտ

ռեսուրսների

ենթակառուցվածքներ,

նկարագրություն

տեղեկատվական

(դասախոսական

ռեսուրսների

որակ

կազմ,

և

քանակ,

նյութատեխնիկական բազա):
8. Բոլոր մասնագիտություններին համապատասխանող ընդհանուր (գործիքային (ԳԿ),
միջանձնային (ՄՁԿ) և համակարգային (ՀԳԿ)) ու առարկայական (մասնագիտական)
(ԱԿ) կոմպետենցիաների և ցուցիչների մշակում (Հավելված 4):
9. Առանձին մոդուլների վերջնարդյունքների

գնահատման շեմային չափանիշների

մշակում` արտահայտված կրեդիտային միավորներով:
10. Առանձին

մոդուլներից/դասընթացներից

ուսանողների

ձեռքբերած

կրթական

արդյունքների գնահատման առավելագույն արդյունավետ մոդելների մշակում:
11. Մասնագիտության
(ներառյալ

կրթական

մուլթիմեդիա-

ծրագրերում

նորարարական

տեխնոլոգիաների

և տեղեկատվական-հաղորդակցական)

մշակում և

ներդրում:
12. Ուսանողների ձեռքբերումները ձևավորող (formative` հետադարձ կապի ապահովման
համար) և գումարային

(summative` դասընթացի կամ առանձին

մոդուլի)

գնահատման ձևերի մշակում և ներդնում:
13. Մասնագիտության կրթական ծրագրի մոնիթորինգի, գնահատման և վերանայման
պարբերականության ընթացակարգերի որոշում:
14. Թյունինգ-մեթոդաբանությանը

համապատասխանող

առանձին

մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի կազմում` ըստ հետևյալ սխեմայի.
-

ծրագրի ուղղվածությունը ( նպատակը, խնդիրները), նկարագրությունը,
ծրագրի վերջնական արդյունքները` ընդհանուր և բուն մասնագիտական
կոմպետենցիաների տեսքով,

-

բակալավրերի

և

մագիստրանտների

միջանկյալ

և

վերջնական

ձեռքբերումների գնահատման մեթոդները,
-

որակի վերահսկման ապահովման մեխանիզմները:

15. Մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման ընթացքի և յուրաքանչյուր փուլի
արդյունքների քննարկում` համապատասխան ամբիոնների, ֆակուլտետների
խորհուրդների, Համալսարանի գիտական խորհրդի նիստերին:
16.

Ուսումնամեթոդական
համակարգի

հիման

փաթեթի
վրա

մշակում`

կազմված

ներառյալ

ECTS

ուսումնական

կրեդիտային

պլանները`

բոլոր

դասընթացների/մոդուլների համար վերջնական արդյունքների/կոմպետենցիաների
հստակ շարադրմամբ:
67

17. Մշակված

մասնագիտության

կրթական

ծրագրերի

և

ուսումնամեթոդական

փաթեթների ներքին և արտաքին փորձաքննություն, անհրաժեշտ ուղղումների
կատարում:

4. Մասնագիտության կրթական ծրագրին ներկայացվող պահանջներ

Աշխատաշուկայում

մրցունակ

շրջանավարտի

մասնագիտական

պատրաստման ամենաարդյունավետ ուղին որակի ապահովման ներկառուցված
համակարգով

մասնագիտության

կրթական

ծրագրերի

(ՄԿԾ)

մշակումը

և

իրականացումն է:
Մասնագիտության կրթական ծրագիրը
նպատակները,

ակնկալվող

(ՄԿԾ)

արդյունքները,

ուսումնական գործընթացի

բովանդակությունը,

իրականացման

պայմանները և տեխնոլոգիաները, շրջանավարտի պատրաստվածության որակի
գնահատումը կանոնակարգող փաստաթղթերի փաթեթ է:
Նախքան ՄԿԾ-ի մշակումը բուհը որոշում է իր ծրագրի հիմնական
նպատակը`
առաքելությունը,
որում
հաշվի
է
առնվում
նրա
առանձնահատկությունները, սովորողների խմբերի բնութագրերը և ուսուցման
վերջնարդյունքները` գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների համաշարի
տեսքով, ընդ որում` դրանք հասցված են մասնագիտական գործունեության
գործնական իրադրություներում ինքնուրույն վճիռներ ընդունելու կարողությունների
ձևավորման հիմքում ընկած կոմպետենտությունների աստիճանի:
Բուհը պարտավոր է ժամանակ առ ժամանակ նորացնել մասնագետի
պատրաստման ՄԿԾ-ի բաղադրիչները` հաշվի առնելով գիտության, տեխնիկայի,
մշակույթի, տնտեսության, տեխնոլոգիաների և սոցիալական ոլորտի զարգացման
ուղղընթացները` այս բոլորի հիմքում դնելով.


մասնագետների պատրաստման որակի ապահովման ռազմավարությունը,



մասնագիտության կրթական ծրագրերի մոնիթորինգը,



սովորողների գիտելիքների և կարողությունների, ինչպես նաև շրջանավարտների
կոմպետենտությունների

գնահատման

օբյեկտիվ

շուրջընթացների

կազմակերպումը,


դասախոսական անձնակազմի կոմպետենտության ապահովումը,



սեփական գործունեութունը գնահատելու և այլ կրթական հաստատությունների
հետ

համադրվելու

նպատակով

մշտագնա

ստուգումը`

համաձայնեցված

հայտանիշների հետ:
Մասնագիտության կրթական ծրագրերը վերանայվում են ոչ ուշ, քան 4 տարին մեկ
անգամ բակալավրիատի համար և 2 տարին մեկ` մագիստրատուրայի համար:
Մասնագիտության

կրթական

ծրագրերի

մեջ

արված

փոփոխությունները

և

լրացումները վերանայվում են մեթոդական հանձնաժողովի կողմից, և արդյունքները
ձևակերպվում են ամբիոնի նիստի արձանագրության քաղվածքի մեջ:
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5. Մասնագիտության կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և բովանդակությունը

Յուրաքանչյուր մասնագիտության կրթական ծրագիր պիտի ներառի հետևյալ
բաղադրիչները.

5.1. ՄԿԾ-ի բնութագիրը` անվանումը, կրթության ուղղությունը, ուղղվածությունը,
նպատակը, խնդիրները, շրջանավարտի մասնագիտացումը, ուսուցման ժամկետները,
աշխատանքային

բեռնվածությունը

(կրեդիտային

միավորներով),

դիմորդներին

ներկայացվող պահանջները (նախնական կրթություն, դիպլոմներ, ատեստատներ),
5.2.

Շրջանավարտի մասնագիտական գործունեության բնութագիրը (ոլորտներ,

օբյեկտներ,

մասնագիտական

ուսումնադաստիարակչական,

գործունեության

մեթոդական,

խնդիրներ

սոցիալ-մանկավարժական,

մշակութային-լուսավորչական և կազմակերպչական ոլորտներում):
5.3.

Ուսուցման

(learning

outcomes):

վերջնական

արդյունքներին

Ուսումնամեթոդական,

ներկայացվող

մեթոդական

և

պահանջները
ուսուցչական

գործունեությունը բնորոշող ընդհանուր (գործիքային (ԳԿ), միջանձնային (ՄՋԿ) ,
համակարգային
կոմպետենցիաների

(ՀԳԿ))

և

ցանկը

առարկայական

(Հավելված

4):

(մասնագիտական)

Կոմպետենցիաների

(ԱԿ)

ձևավորման

մեթոդները:
Քանի որ տվյալ ցանկը լայնորեն կիրառվում է դասընթացների մոդուլների և դրանցից
ակնկալվող

արդյունքների

նկարագրություններում,

առաջարկվում

է

այդ

կոմպետենցիաները նշագրել և համարակալել (օրինակ` ԳԿ-5, ԱԿ-7, ՀԳԿ-9 և այլն):
5.4. Տվյալ մասնագիտության ընդհանուր բնութագիրը` նշվում են շրջանավարտի
աշխատելու բնագավառները , պաշտոնները, որը նա կարող է զբաղեցնել, ինչպես նաև
այն ընդհանրական պահաջները, որոնք ներկայացվում են շրջանավարտին` նրա
մասնագիտական գործունեության ոլորտին վերաբերող խնդիրների լուծման համար:
Թվարկվում են նաև տվյալ և հարակից

մասնագիտությունների համար

անհրաժեշտ գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները, որոնց պետք է
տիրապետի շրջանավարտը, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները և
ձևերը,

ինչպես

նաև

մասնագիտությունները)

հարակից

մասնագիտությունների

բնագավառում

շրջանավարտի

(նշել

կոնկրետ

հարմարվողական

հնարավորությունները:
5.5. Մասնագիտության ուսումնական պլան (Հավելված 5):
5.6.Շրջանավարտին ներկայացվող պահանջները` ձևակերպված հետևյալ կերպ.


ինչ պիտի գիտենա շրջանավարտը,




ինչ պիտի կարողանա շրջանավարտը,
ինչին պիտի տիրապետի շրջանավարտը:
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5.7. Մասնագիտության կրթական ծրագրի մոդուլային կառուցվածքը (աղյուսակի
տեսքով):
Նկարագրվում են

առանձին մոդուլները և դրանց ուսուցման համար

հաշվարկված ուսումնական բեռնվածությունը` արտահայտված ECTS կրեդիտային
միավորներով, հետևյալ սխեմայով.
- մոդուլի անվանումը,
-դասընթացի անվանումը,
- կրեդիտային միավորների քանակը,
- յուրացվող կոմպետենցիաները` իրենց նշագրումով և համարակալմամբ` համաձայն
սույն Ռազմավարության 5.3. կետի:

5.8. Կրթական ծրագրի ուսումնամեթոդական ապահովումը



ուսումնական դասընթացի/մոդուլի նկարագրիչ (Հավելված 6)



ուսումնական դասընթացի/մոդուլի ուսումնամեթոդական փաթեթը` ըստ
հետևյալ սխեմայի (առկա ուսումնամեթոդական փաթեթները վերափոխել`
կիրառելով կոմպետենտային մոտեցումը (Հավելված 7) )
1) Համառոտ տվյալներ դասախոսի մասին
2) Ուսանողների հետ հետադարձ կապի ապահովումը
3) Դասընթացի նպատակը
4) Կրթական վերջնարդյունքները
5) Դասընթացի ուսումնական քարտեզը
6) Դասախոսությունների

նյութերի

համառոտագրություններ

ըստ

շաբաթների
7) Մեկնարկային գրականութայն ցանկը
8) Ընթացիկ (միջանկյալ) և եզրափակիչ քննությունների բովանդակությունը
և միավորների սանդղակը

5.9. Պրակտիկայի ուսումնամեթոդական ապահովումը` պրակտիակի անցկացման
կոնկրետ

վայրի,

ժամանակացույցի,

տեսակների,

նպատակների,

խնդիրների,

ակնկալվող արդյունքների, մեթոդաբանության, կրեդիտների քանակի, մեթոդական
ցուցումների, հաշվետվողականության և ամփոփման տեսակների նշումով:

5.10.

Պահանջվող կոմպետենցիաների ձևավորման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ
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Մարդկային ռեսուրսներ` դասախոսական կազմի որակ, նյութատեխնիկական
բազա`

սարքավորումներ,

ինտերնետ-պաշարներ,

լաբորատորիաներ,

լինգաֆոնային

տեղեկատվական-հաղորդակցական

կաբինետներ,

տեխնոլոգիաներ,

գրականություն, պարբերականներ, համակարգչային լսարաններ, ուսումնական
գործընթացի ապահովման համար անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական նյութերի
էլեկտրոնային տարբերակներ:

5.11. ՄԿԾ իրականացման համար անհրաժեշտ կրթական տեխնոլոգիաներ և
պարապմունքների կազմակերպման ձևեր. սեմինարներ (ուսուցում փոքր խմբերով),
խորհրդատվություններ,
սեմինարներ

գործնական

(workshops),

պարապմունքներ,

լաբորատոր

ստեղծագործական

պարապմունքներ,

ցուցադրական

պարապմունքներ (հեռավար խորհրդատվություններ), պրակտիկա, էլեկտրոնային
ուսուցում, պարապմունքներ «Open space» մեթոդիկայով, դասախոսություններ,
ինտերակտիվ

պարապմունքներ

(տեղեկատվական-հաղորդակցական

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ), նյութերի որոնում և հավաքագրում (ծրագրավորված
ուսուցում), գրականության ընթերցանություն և ուսումնասիրում, գրականության
վերլուծություն (բանավեճերի անցկացում), գրականության համառոտագրում և
ռեֆերատների կազմում, նախագծի նախապատրաստում (գործարար/դերային
խաղեր),

կարծիքների

նախապատրաստում,

բանավոր

հաղորդումների

պատրաստում (շնորհանդես), կուրսային աշխատանքի, էսեների, ավարտական
որակավորման աշխատանքների նախապատրաստում, ինքնուրույն աշխատանք,
հետազոտությունների անցկացում:

5.12. Արդյունքների գնահատում և ստուգում

- Յուրացված կոմպետենցիաների գնահատման մեթոդները, ձևերը, տեխնոլոգիաները
և չափանիշները (ընթացիկ ատեստավորում, վերջնական ատեստավորում, առանձին
մոդուլների ատեստավորում, ինքնագնահատում),
- Վերջնական գնահատականի ձևավորման չափանիշները և սկզբունքները,
- Շրջանավարտների վերջնական պետական որակավորման ձևերը,
- Մեթոդական ցուցումներ` ուղղված կուրսային և ավարտական որակավորման
աշխատանքների կատարմանը և դրանց գնահատման չափանիշներին:
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3.1 ԲԱԼԱՅԻՆ-ՌԵՅԹԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

I. Ընդհանուր դրույթներ
1.
Բոլոնիայի գործընթացին ինտեգրումը ենթադրում է տարբերակված
աստիճաններով (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հետբուհական գիտակրթական)
բարձրագույն կրթական համակարգ` նրա յուրաքանչյուր փուլում ավելի ճկուն,
դասախոսի և ուսանողի ակադեմիական ազատություններին նպաստող ուսումնական
գործընթացների

կիրառմամբ:

Մասնավորապես,

ուսանողը

հնարավորություն

է

ստանում ակտիվորեն մասնակցելու իր անհատական ուսումնական պլանի կազմմանը,
հետևաբար և իր` որպես մասնագետի կայացմանը, իսկ դասախոսը` ընտրելու
դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք ապահովում են ուսումնական
գործընթացի բարձր որակ:
Ուսումնական գործընթացում բարեփոխումների իրականացման համար կարևորվում է
ակադեմիական

կրեդիտների

կուտակման

ու

փոխանցման

և

գիտելիքների

գնահատման բազմագործոնային համակարգերի ներդրումը, որոնք ենթադրում են մի
շարք փոփոխություններ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման գործում` էապես
նպաստելով ուսանողների ակադեմիական ազատությանը:
2.

Սույն կանոնակարգը հիմնվում է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և

հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության
27 դեկտեմբերի 2005թ. թիվ 2307-Ն «ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում
կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին» որոշման, ՀՀ ԿԳ նախարարի 2007թ.
հունիսի 9-ի թիվ 588-Ա/Ք հրամանով հաստատված «Բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում
կազմակերպման
կրեդիտային

ուսումնական

օրինակելի

հենքով

կարգ՚»-ի,

վերակառուցման

գործընթացի

կրեդիտային

«Ուսումնական
և

կրթական

համակարգով

ծրագրերի

(պլանների)

մոդուլներին

կրեդիտների

հատկացման մեթոդական ուղեցույց»-ի և ՀՀ ԿԳՆ հրահանգչական նամակների վրա:
3.
Կանոնակարգի դրույթները գործողության մեջ են դրվում գիտխորհրդում
հաստատման օրից և նույն ժամանակից ուժը կորցրած է ճանաչվում «Ակադեմիական
կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման

և

ուսանողների

գիտելիքների

ստուգման,

գնահատման

ու

հաշվառման կանոնակարգ»ը (ընդունված գիտխորհրդում 29.10.2007թ.) :
II. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը
4.

Համակարգի հիմնադրույթները.

ՎՊՀ–ում գործում է բակալավրիատի,
ուսանողների

գիտելիքների

մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի

պարբերական

ստուգման

և

գնահատման

բազմագործոնային համակարգ, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են`
ա)ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և
գնահատման
օգնությամբ
կազմակերպել
ուսումնառության
համաչափ
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աշխատանքային

գործընթաց,

խթանել

ուսանողի

ինքնուրույն

աշխատանքը

և

բարելավել դասահաճախումները,
բ)անհատական առաջադրանքների, ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների
(ստուգարքների և քննությունների), ուսումնական գործընթացի այլ բաղադրիչների
հաշվառման օգնությամբ ապահովել ուսանողի գիտելիքների և կարողությունների
արդյունարար գնահատման արժանահավատությունն ու օբյեկտիվությունը:
5.

Ստուգարքներին

և

քննություններին

ուսանողի

պատրաստվածության

մակարդակին ներկայացվող պահանջները պետք է ապահովեն գիտելիքների
համակողմանի ստուգումը, ապագա մասնագետի մասնագիտական հմտությունների և
կարողությունների գնահատումը` համաձայն մասնագիտական համապատասխան
կրթական չափորոշիչի:
6.

Հանրագումարային

ստուգումները

(քննությունները

և

ստուգարքները)

նպատակ ունեն գնահատելու տվյալ կիսամյակում ուսանողի ստացած տեսական և
գործնական գիտելիքները, դրանց կայունությունը, ստեղծագործական մտածողության
զարգացումը, ինքնուրույն աշխատանքի հմտությունների ձեռքբերումը, ստացած
գիտելիքների համադրումը և դրանց կիրառումը գործնական խնդիրների լուծման
ժամանակ:
7.

Ընթացիկ ստուգումը կիսամյակի ընթացքում դասընթացի ուսումնասիրված

բաժինների յուրացման մակարդակի ստուգման և գնահատման ձև է, որի կիրառումը`
ա)նպաստում է առարկայից առավել կայուն գիտելիքների տիրապետմանըª կիսամյակի
ընթացքում ուսանողի անընդհատ և համաչափ աշխատանքի միջոցով,
բ) դյուրացնում է հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերման գործընթացը`
հնարավորություն ընձեռելով ուսանողին դասընթացը հանձնելու մաս առ մաս,
գ) բարձրացնում է ուսանողի ուսումնական կարգապահությունը:
8.
Յուրաքանչյուր կիսամյակում ընթացիկ ստուգումների, ստուգարքների և
քննությունների անցկացման ժամկետները
որոշվում են
ըստ ուսումնական
գործընթացի ժամանակացույցի:
9.
և

Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների կազմակերպման, անցկացման
ամփոփման,

ինչպես

նաև

ուսանողների

վարկանիշ¬ների

հաշվառման

աշխատանքները կատարվում են համապատասխան դեկանատների կողմից և
ամփոփվում ուսումնական վարչությունում:
10.

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են հետևյալ

բաղադրիչներով`
ա)ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի գնահատում
դասահաճախումների հաշվառման միջոցով,
բ) գործնական (սեմինար) և
լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի
մասնակցության, պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվության և հմտությունների
հաշվառում և գնահատում,
գ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների)
հաշվառում և գնահատում,
դ)

կրթական

մոդուլի

ենթաբաժինների

և

ծրագրով

նախատեսված

այլ

առաջադրանքների
կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում
կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ և հանրագումարային քննություններ կամ
ստուգարքներ),
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ե) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության
աստիճանի, անհատական առաջադրանքների, գործնական (սեմինար) և լաբորատոր
աշխատանքներին ուսանողի ակտիվության, հմտությունների և
կարողությունների գնահատման, ընթացիկ և հանրագումարային գնահատումների
հիման

վրա

դասընթացի

(կրթական

մոդուլի)

արդյունարար

գնահատականի

ձևավորում:
III. Գնահատման մեթոդաբանությունը
11.

Ելնելով

մասնագիտության

ուսումնական

պլանով

նախատեսված

դասընթացների բնույթից, աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման
մեթոդներից
և
հաշվի
առնելով
դասընթացի
կարևորությունը
ուսանողի
մասնագիտական

կարողությունների

դասընթացներն ըստ անփոփիչ

և

հմտությունների

ձևավորման

գործում`

ստուգման կազմակերպման ձևի բաժանվում են 2

խմբի`
ա) քննությամբ ավարտվող դասընթացներ,
բ) ստուգարքով ավարտվող դասընթացներ:
Տվյալ մասնագիտության դասընթացներից
մասնագիտական

կարողությունների

և

ուսանողների

հմտությունների

գիտելիքների,

ստուգման

ձևերը

ամրագրվում են մասնագիտության ուսումնամեթոդական փաթեթում:
12.

Քննություններով ավարտվող առարկաների ցանկը որոշում է տվյալ

ֆակուլտետի գիտամանկավարժական խորհուրդը:
13.

Քննությամբ

անցկացվող

ավարտվող

հանրագումարային

դասընթացը

քննության

քննաշրջանի

(այսուհետ`

ընթացքում

Հանրագումարային

քննություն) հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ քննություն(ըստ աշխատանքային
պլանի): Ընթացիկ քննությունը կամ նրա մի մասը, որպես կանոն, անցկացվում է
գրավոր

(ուսանողների

կամ

տվյալ

առարկայի

դասախոսի

հիմնավորված

առաջարկությամբ և ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ կարող է
անցկացվել նաև գրավոր-բանավոր ձևով):






14.

Սահմանվում են ընթացիկ քննության առաջադրանքի հետևյալ ձևերըª
հարցաշար,
թեսթ,
ստուգողական
աշխատանք,
վերջիններիս
զուգակցում կամ ստեղծագործական աշխատանք:
Ընթացիկ գրավոր քննության առաջադրանքի առնվազն 8 միավորով
գնահատվող հատվածը, որպես կանոն, կազմվում է թեսթային
առաջադրանքի տեսքով:
Հանրագումարային քննության ձևը (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր բանավոր) դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ
հաստատում է ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհուրդը
յուրաքանչյուր տարվա փետրվար ամսին հաջորդ ուսումնական տարվա
համար:
Ստուգարքով եզրափակվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի

ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2-4 ընթացիկ
ստուգումների և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունք¬ներով ամփոփվող
ստուգարքով:
15.
փոքրածավալ

Ընթացիկ

ստուգումներն

գրավոր/ստուգողական

անցկացվում
աշխատանքների

են

կարճ
և

նման

հարցումների,
կարգի

այլ

հանձնարարությունների կատարողականի ստուգման միջոցով: Ընթացիկ ստուգման
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ձևն (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր - բանավոր) դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի
առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհուրդը
յուրաքանչյուր տարվա փետրվար ամսին հաջորդ ուսումնական տարվա համար:

16. Ուսումնական
աշխատանքների

պլանով

արդյունքների

նախատեսված

ամփոփման

ու

լաբորատոր

ներկայացման

ձևը

հաստատվում է համապատասխան ամբիոնում: Ուսանողները լաբորատոր
աշխատանքները կատարում են տվյալ դասընթացը վարող դասախոսի
անմիջական ղեկավարությամբ և հսկողությամբ:
17.
ստացած

Քննությամբ ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի
արդյունարար

(կիսամյակային)

գնահատականը/միավորը

(Գքնն.)

ձևավորվում է ըստ հետևյալ բաղադրամասերի`
17.1.
Դասընթացի
լսարանային
մասնակցության աստիճանից` Գ1 :

պարապմունքներին

ուսանողի

17.1.1. Լսարանային պարապմունքներին լիարժեք մասնակցության դեպքում
ուսանողը վաստակում էª 5 միավոր - դասախոսություններին հաճախելու համար, իսկ
15 միավոր - գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքներին հաճախելու
համար(հավելված 1):
17.1.2. Լսարանային

պարապմունքներին

հաճախումները

որոշվում

են

համաձայն հետևյալ հաշվարկի.
ՀՄ=Դ+Գ,
որտեղª
ՀՄ-հաճախումներին հատկացվող միավորը
Դ-դասախոսությունների մասնակցությանը միավորը
Գ-գործնական

(սեմինար,

լաբորատոր)

պարապմունքների

մասնակցությանը

միավորը:
17.1.3. Լսարանային

պարապմունքներին

50%

և

ցածր

հաճախումների

դեպքում մասնակցության համար միավոր չի հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է
զրո):

17.1.4.

Դասընթացի լսարանային պարապմունքների հաճախումների

համար հատկացվող միավորը որոշվում է ըստ հաճախումների քանակի և
համարժեք տոկոսի (հավելված 1):
17.1.5. Լսարանային

պարապմունքներին

և

պրակտիկաներին

ուսանողների հաճախումները դասամատյանում գրանցում է դասախոսը կամ
խմբի (կուրսի) ավագը այդ աշխատանքները վարող դասախոսի (պրակտիկայի
ղեկավարի)

հսկողությամբ:

Յուրաքանչյուր

շաբաթվա

վերջում

խմբի

խորհրդատուն ամփոփում է հաճախումների արդյունքները դասամատյանում:
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17.1.6. Տվյալ առարկայի դասընթացից անհարգելի բացակայությունների և
(կամ) ցածր առաջադիմության դեպքում ուսանողը յուրաքանչյուր ամսվա վերջում
ակադեմիական խորհրդատուի կամ դեկանի կողմից ստանում է նախազգուշացում,
ինչն ուսանողի ստորագրությամբ գրանցվում է հաշվառման մատյանում:
17.1.7. Տվյալ
վավերացված
դեկանատի

ամսվա

հարգելի

գրավոր

ընթացքում

համապատասխան

բացակայություններ

թույլտվությամբ

ունեցող

ամբիոնը

փաստաթղթով

ուսանողների

կազմակերպում

է

համար

չկատարած

լաբորատոր աշխատանքների անցկացում և գործնական (սեմինար) աշխատանքների
խորհրդատվություն: Այդ դասաժամերին ուսանողների մասնակցության դրական
արդյունքների դեպքում բացթողումները համարվում են լրացված:
17.1.8. Կիսամյակում

դասընթացի

լսարանային

պարապմունքների

մասնակցությանը համապատասխան միավորը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման
տեղեկագրում:
17.2.
Ինքնուրույն

կատարվող

աշխատանքների

(անհատական

առաջադրանքների) գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր:
17.2.1. Ինքնուրույն աշխատանքի ձևերից ենª ռեֆերատը, անհատական
տնային առաջադրանքները, հանձնարարված

մասնագիտական գրականության

մշակումները, արտալսարանային ընթերցանությունը, թեմատիկ զեկուցումների
նախապատրաստումը և այլն1 :
17.2.2. Կիսամյակի ընթացքում

յուրաքանչյուր

դասընթացից

կարող

են

հանձնարարվել առնվազն 2 անհատական առաջադրանքներ:
17.2.3. Եթե

ինքնուրույն

աշխատանքը

(անհատական

առաջադրանքը)

նշանակված ժամանակահատվածում կատարված է առնվազն կիսով չափ և
ուսանողը կարողանում է այն ներկայացնել,
դրական (8-20 միավոր):
17.2.4. Բոլոր առաջադրանքների

ապա աշխատանքը գնահատվում է

դրական

գնահատականների

միջինի

դեպքում (8-20 միավոր) ուսանողը ստանում է ինքնուրույն աշխատանքի համար
նախատեսված 10 միավորը: Հակառակ դեպքում ուսանողն ինքնուրույն աշխատանքի
համար միավոր չի վաստակում (տեղեկագրում գրվում է զրո):
17.2.5. Ինքնուրույն
գնահատականները
17.3.

(անհատական

աշխատանքի

առաջադրանքների)

նշանակվում են մատյանում և տեղեկագրում:

Գործնական

և/կամ

սեմինար

ու

լաբորատոր

աշխատանքների

անցկացմանն ուսանողի մասնակցությունից և պարապմունքների ընթացքում նրա
ակտիվությունից (Գ3), որը գնահատվում է 20 միավորով:
17.3.1. Նշված պարապմունքները

կրթական գործընթացի կարևորագույն

տարրերից են, որոնց անցկացմանը ուսանողի մասնակցու¬թյունը և ակտիվությունը
գնահատ¬վում է դասախոսի կողմից և արձանագրվում է դասամատյանում:
17.3.2. Կիսամյակում դասընթացի գործնական (սեմինար) ու լաբորատոր
աշխատանք¬ներին ուսանողների մասնակցության և ակտիվության գնահատման
արդյունքների միջինը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում:

1

Տես՝ «Ուսանողների արտալսարանային ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման և
կատարման կարգ», հաստատված Համալսարանի գիտխորհրդի որոշմամբ (15.03.2013թ.)
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17.3.3. Դրական (8 և ավելի) գնահատականների միջինի դեպքում ամփոփիչ
ուսանողին տրվում է 20 միավոր, իսկ 8-ից ցածր

գնահատման տեղեկագրում

արդյունքի դեպքում միավոր չի հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է զրո):
17.4.

Ուսուցանվող

նյութի`

ուսանողի

կողմից

տեսության

յուրացման

աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ դրական (8 և բարձր)
գնահատված քննությունների միջին գնահատականի կամ քննության ընթացքում այդ
միջինի բարձրացված արդյունքից (Գ4):
17.4.1. ընթացիկ քննությունների դրական գնահատականների միջինը հաշվի է
առնվում, եթե ուսանողի գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները
գնահատված են դրական:
17.4.2. Տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննություն(ներ)ից 8-ից ցածր միավոր
ստացած կամ ընթացիկ քննությանը չներկայացած ուսանողը հնարավորություն է
ստանում այն (վերա)հանձնելու հանրագումարային քննության օրվան նախորդող
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
17.4.3. Բանավոր քննության

թույլատրվում են այն ուսանողները, որոնք

գրաֆիկով նշանակված ժամկետներում դրական գնահատականներով հանձնել են
տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննությունները և ակնկալում են դրական գնահատված
մասերի

համապատասխան

գնահատականի

բարձրացում

քննության նախորդ օրը ընթացիկ քննություն(ներ)ը
հանրագումարային քննության չի թույլատրվում):

(հանրագումարային
հանձնած

17.4.4. Քննությունները գնահատվում են առավելագույնը

ուսանողը

20 միավորով:

Վերջնական գնահատման ժամանակ քննությունների գնահատականը կլորացվում է:
17.4.5. Ընթացիկ

և

հանրագումարային

քննությունների

արդյունքները

գրանցվում են քննությունների տեղեկագրում:
17.5
Ուսանողի` գիտելիքների կիրառության գործնական հմտություններից
(Գ5), որը գնահատ¬վում է 1-10 միավորներով, եթե ուսանողը հանձնել է քննությունն
ու գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատվել են 11-20
միավորներով,

դրական և ինքնուրույն կատարվող աշխատանքները (անհատական

առաջադրանքները) գնահատվել են դրական (կախված դասընթացի բնույթից` ամբիոնի
որոշմամբ, առաջնայինը կարող է լինել ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների 1120 միավորը):
17.5.1. 10-ից բարձր գնահատականի դեպքում գործնական կարողությունների
համար տրվում է 10-ը գերազանցող միավորներին հավասար միավոր:
17.6.

Տվյալ

դասընթացի

(կրթական

մոդուլի)

ուսուցման

արդյունքում

ուսանողի ձեռք բերած կարողությունների գնահատումից (Գ6), որին հատկացվում է
առավելագույնը 20 միավոր:
17.6.1. Ուսանողի ձեռք բերած կարողությունները գնահատ¬վում են 8-20
միավորներով/քննության միավորին համարժեք/, եթե ուսանողը հանձնել է քննությունն
ու գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանք¬¬ները գնահատվել են դրական և
ինքնուրույն

կատարվող

աշխատանք¬ները

(անհատական

առաջադրանք¬ները)

գնահատվել են դրական:
18.
Դասընթացի (կրթական մոդուլի) հանրագումարային միավորը
(գնահատականը) հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով
վաստակած միավորների գումար`
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Գքնն = Գ1+ Գ2 + Գ3 + Գ4+ Գ5 + Գ6
19.
ստացած

Ստուգարքով ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի
հանրագումարային/կիսամյակային

միավորը

(գնահատականը)

(Գստ.)

ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում` ըստ հետևյալ բաղադրամասերի`
19.1.

դասընթացի

լսարանային

պարապմունքներին

ուսանողի

մասնակցության աստիճանից` Գ1, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 20 միավոր ( տես 14.ա կետը ):
19.2.
ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական
առաջադրանքների) գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր (տես 14.բ
կետը :
19.3.

գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի

մասնակցու¬թյունից և

ակտիվությունից (Գ3), որին տրվում է 20 միավոր (տես 14.գ

կետը):
19.4.
ստուգման,

ուսանողի

կողմից

ուսուցանվող

նյութի

յուրացման

աստիճանի

ձեռքբերված

գործնական

հմտությունների

ու

գնահատման նպատակով

անցկացվող

2-4

ստուգումների դրական

ընթացիկ

կարողությունների

գնահատականների (8 և բարձր) արդյունքների միջին գնահատականից (Գ4):
19.4.1. Ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 20 բալանոց
համակարգով:Ստուգման արդյունքները գրանցվում են ստուգարքների տեղեկագրում:
19.5.
Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման ընթացքում
ուսանողի ձեռքբերած հմտությունների (Գ5) և կարողությունների (Գ6) գնահատումից:
Այս դեպքում նորից հմտություններն ու կարողությունները արժևորվում են տեսական
և գործնական գիտելիքների դրական գնահատման դեպքում (տես 14. ե և զ կետերը):
20.

(կրթական

Դասընթացի

մոդուլի)

ընդհանուր

միավորը

(գնահատականը) հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով
վաստակած միավորների գումար`
Գստ. = Գ1 +Գ2+ Գ3+ Գ4+ Գ5 +Գ6
21.

Ընթացիկ

քննություններից

կամ

ստուգումներից

չառաջադիմող

ուսանողների հետ ամբիոնները պարտավոր են անցկացնել լրացուցիչ

և(կամ)

անհատական պարապմունքներ` ըստ ժամանակացույցի:
22.

Կուրսային

աշխատանքի

կազմակերպումը,

գնահատումը

կարգավորվում է §ՎՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով կուրսային
աշխատանքների կազմակերպման, կատարման և գնահատման կարգ»-ով:
23.
սանդղակովª

Պրակտիկան գնահատվում է քննության ձևով` 100 միավորանոց
ըստ

մասնագիտական

կրթական

ծրագրի

կողմից

սահմանված

չափանիշների: Ուսումնական կամ արտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը,
գնահատումը կարգավորվում է §Պրակտիկայի կազմակերպման կանոնակարգ» -ով:
24.

Ամփոփիչ

ատեստավորումն

իրականացվում

է

համաձայն

§Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
շրջանավարտների

ամփոփիչ

ատեստավորման

անցկացման

մասին»

կարգի

(հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թ. հոկտեմբերի 31-ի N
1197-Ն հրամանով):
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IV. Կիրարկման ընթացակարգը
24.
Ընթացիկ
և
հանրագումարային
ստուգումների
ենթակա
ուսումնական նյութի բովանդակությունը, ստուգումների ձևերը, հարցաշարերը,
թեսթային կամ այլ առաջադրանքները և ստուգումների անցկացման
ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշներն
ուսանողներին տրամադրվում են նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա
ընթացքում): Գրավոր ստուգման տարբերակում յուրաքանչյուր հարցի համար
պետք է նշվի գնահատման առավելագույն միավորը, իսկ առաջադրանքի
ծավալը համապատասխանի հատկացվող ժամանակահատվածին (ընթացիկ
քննության համար` առնվազն 120 րոպե): Ընթացիկ քննության հարցատոմսը
պետք է պարունակի առնվազն 8-միավորանոց թեստային առաջադրանք:
25.
Ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների, ստուգարքների ու
քննությունների ժամանակացույցերը կազմվում են ֆակուլտետներում,
ներկայացվում ուսումնական վարչություն
և հաստատվում ուսումնական
աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից:
26.
Արգելվում է առանց ռեկտորատի թույլտվության և ուսանողների
համաձայնության քննության վաղաժամկետ ընդունումը կամ հետաձգումը:
27. Ընթացիկ
քննություններն
անցկացվում
են
ըստ
հաստատված
ժամանակացույցի:
28. Ընթացիկ քննության օրերին ուսանողներն ազատվում են այդ օրվա
դասերից:
29. Ստուգարքով ավարտվող առարկայի ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում
են
ստուգումների
թվով
համամասնորեն
բաժանված
ժամանականահատվածներում: Ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է տվյալ
առարկան դասավանդող դասախոսի կողմից` դասացուցակով առարկային
հատկացված ժամերին (ուսանողը դասերից չի ազատվում):
30. Ընթացիկ քննության կամ ստուգման քննարկումն անցկացվում է դասերից
հետո` անհատական աշխատանքների համար նախատեսված ժամերի
շրջանակում` առարկան դասավանդող դասախոսի կամ ամբիոնի որոշմամբ`
նույն առարկան դասավանդող այլ դասախոսի կողմից` ստուգմանը հաջորդող
աշխատանքային երկու օրվա ընթացքում:
31. Գրավոր ստուգման արդյունքները վերջնական ամփոփումից հետո
գրանցվում են համապատասխան տեղեկագրում (արդյունքները փակցվում են ի
տես բոլորի):
32. Հետագա մեկ օրվա ընթացքում ուսանողն իրավունք ունի որոշակի
հարց(եր)ի գնահատումը բողոքարկելու նպատակով գրավոր դիմելու դեկանին,
որը համապատասխան ամբիոնի վարիչի հետ կազմակերպում է բողոքի
քննարկումը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:
33. Քննարկման արդյունքի մասին կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է
տեղեկագրին:
34. Ընթացիկ կամ հանրագումարային ստուգմանը (ստուգարքին, քննությանը)
դասախոսի բացակայության դեպքում ստուգումն իրականացվում է դեկանի
գրավոր կարգադրությամբ° ըստ ամբիոնի վարիչի առաջարկի (այլ դասախոսի
կամ հանձնաժողով):
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35. Ընթացիկ ստուգումից բացակայության դեպքում լրացուցիչ ստուգում չի
կազմակերպվում և տեղեկագրում գրանցվում է §չներկայացած»: Ուսանողը այն
վերահանձնում է ստուգարքների համար նախատեսված շաբաթվա ընթացքում:
V. Ստուգարքների ամփոփումը
36. Ստուգարքներն ամփոփվում են յուրաքանչյուր §կիսամյակի ուսումնական
պարապմունքների վերջին շաբաթվա ընթացքում:
37. Ուսումնական պարապմունքների նախավերջին շաբաթվա ընթացքում
իրականացվում է բաց թողնված դասերի լրացում: Նախավերջին շաբաթում, ըստ
հաստատված ժամանակցույցի, լրացվում են բաց թողած լաբորատոր,
գործնական սեմինար պարապմունքները2 :
38. Եթե ուսանողը հանձնել է բոլոր ընթացիկ ստուգումները և ունի 58 կամ
ավելի միավոր, ապա տվյալ առարկայի ստուգարքը համարվում է հանձնված:
39. 0-57 միավորների դեպքում ուսանողը գնահատվում է §Չստուգված»:

VI. Քննությունների անցկացումը
40. Քննություններն անցկացվում են կիսամյակային քննաշրջան¬ներում` 19-20րդ շաբաթներումª ըստ հաստատված ժամանակցույցի:
41. Քննությունների անցկացման ժամանակացույցը` ուսանողական խմբերի
առաջադրմամբ, կազմվում է դեկանատներում, ներկայացվում ուսումնական
վարչություն և հաստատվում ուսումնագիտական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի կողմից քննաշրջանը սկսվելուց մեկ ամիս առաջ:
42. Քննություններն անցկացվում են հարցատոմսերով, թեստերով, որոնք
հաստատվում են ամբիոնի նիստում քննաշրջանից մեկ ամիս առաջ:
43. Քննությունները կարող են կազմակերպվել համակարգչային տեխնիկայի
միջոցով:
44. Քննության ընթացքում տվյալ դասընթացից խնդիրներ կամ այլ գործնական
առաջադրանքներ տալու դեպքում դասախոսը պարտավոր է ուսանողներին
ապահովել խնդրագրքերով, առաջադրանքների կատարման համար անհրաժեշտ
մեթոդական և տեղեկատու ձեռնարկներով:
45. Կրթական
յուրաքանչյուր
մոդուլ
գնահատվում
է
առանձին,
և
հարցատոմսերն ընդգրկում են միայն տվյալ կիսամյակում դասավանդված
թեմաները:
46. Բանավոր քննության ընթացքում ստացած գնահատականին ուսանողի
անհամաձայնության դեպքում ուսանողը քննասենյակում հայտարարում է, որ
համաձայն չէ իր գնահատականին և անմիջապես այդ մասին գրավոր դիմում է
դեկանին, որն էլ համապատասխան ամբիոնի վարիչի (անհրաժեշտության
դեպքում նաև քննությունները վերահսկող հանձնաժողովի ներկայացուցչի) հետ
կազմակերպում է քննության քննարկումը, որի մասին կազմվում է
համապատասխան արձանագրությունª գնահատականը փոփոխելու կամ նույնը
թողնելու վերաբերյալ:

2

Լաբորատոր, գործնական և սեմինար պարապմունքների լրացումը իրականացվում է դասախոսի
բեռնվածքի սահմաններում ինքնութւոյն աշխատանքի ղեկավարման համար հատկացված ժամերի
սահմաններում:
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47. Տվյալ առարկայից դրական գնահատական ( 58 և ավելի միավորներ)
ունեցող ուսանողը կարող է չմասնա¬կցել այդ առարկայի քննությանը`
պահպանելով իր գնահատականը կամ մասնակցելով քննությանը` բարձրացնել
դրական գնահատականը, որը ենթակա չէ իջեցման:
48. Քննության (ստուգարքի) վերջում քննվող երեք ուսանողները քննասենյակից
դուրս են գալիս վերջին ուսանողի պատասխանից հետո:
49. Ուսումնական վարչության և դեկանի կողմից հաստատված տեղեկագիրը
դեկանը տրամադրում է դասախոսին ստուգման օրը: Տեղեկագրի մեջ դեկանի
կողմից կարող են կատարվել հետևյալ գրառումները.
50.ՙՔննության չի թույլատրված՚ (թանաքով), այն ուսանողների անվան դիմաց,
որոնք քննաշրջանին կամ տվյալ առարկայի քննությանը (ստուգարքին)
մասնակցելու թույլտվություն չունեն,
51. բազմագործոնային համակարգով դրական գնահատված քննության (կամ
ստուգարքի) գնահատականի նիշը և ՙՓոխանցվում է՚ գրառումը (թանաքով), եթե
ուսանողը տվյալ կրթական մոդուլից ունի դրական գնահատական (այլ
Համալսարանից տեղափոխություն, ուսանողական իրավունքի վերականգնում և
այլն) և չի ցանկանում մասնակցել այդ քննությանը (ստուգարքին), ինչի մասին նա
նախօրոք գրավոր տեղեկացնում է դեկանին:
52. Քննության ներկայանալիս ուսանողը պարտավոր է դասախոսին
ներկայացնել ստուգման գրքույկը: Դասախոսը քննական տեղեկագրում գրանցում
է ուսանողի ստուգման գրքույկի համարը, հարցատոմսի համարը, ուսանողի
պատասխանից հետո` բարձրաձայն հայտնում գնահատականը, որից հետո
գրանցում է տեղեկագրում, դրական գնահատականը նաև ստուգման գրքույկում:
Կարգի խախտման դեպքում դասախոսը ենթակա է նկատողության:
53. Ամփոփված քննական տեղեկագիրը դեկանատ է ներկայացվում քննության
ավարտից անմիջապես հետո:
54. Բանավոր քննությունը կազմակերպվում է մեկ օրվա ընթացքում մեկ
ենթախմբի համար:
VII. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը
55. ՎՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար
կիրառվում է գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է

հավելված 2-ում:
56. Այն դասընթացներին, որոնցից ուսանողը վաստակել է 58-ից ցածր արդյունարար
միավոր

կամ

գնահատվել

§չստուգված»,

կրեդիտներ

չեն

հատկացվում

և

ստուգարքային գրքույկում նշում չի կատարվում:
57. Գնահատումը կատարվում է ըստ տվյալ դասընթացի գնահատման սահմանված
չափանիշների.



18-20 միավորները համարվում են դրական գնահատական
7 միավորները համարվում են բացասական (չի նշվում ուսանողի ստուգման
գրքույկում):

58. Քննության ժամանակ կամ գրավոր աշխատանքի կատարման ընթացքում
ուսանողի անազնվությունը հայտնաբերելիս (ծածկաթերթիկից կամ այլ արգելված
աղբյուրից օգտվելու դեպքում) (տե°ս §Ակադեմիական ազնվության կարգ»ը) այդ
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ուսանողի քննությունը (գրավոր աշխատանքը) դադարեցվում է և տեղեկագրում
գրանցվում է 0 (զրո):
VIII. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
59. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության

ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում
վավերագրելու
ընդունման

համար

պահից

դեկանատը

սկսած,

վարում

յուրաքանչյուր
է

ուսանողի

ակադեմիական

համար,

տեղեկագիր,

նրա
որտեղ

յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած
դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած
հանրագումարային

գնահատականներն

ըստ

կրթական

մոդուլների

և

կիսամյակների: Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական
աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը (հավելված 3):
60. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա
ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ
ընթացքում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ ուսումնական ծրագրի
հետագա հնարավոր փոփոխություններից:
61.

Ուսանողի

ուսման

ներկայացնելու

համար

առաջադիմության
ակադեմիական

ընդհանրացված

արդյունքները

տեղեկագրում

կիսամյակային

արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ
ժամանակահատվածն

ուսանողի

առաջադիմությունն

ամբողջացնող

ամփոփիչ

տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները`





ծրագրային (գումարային) կրեդիտների (ԾԿ) քանակը
գնահատված կրեդիտների (ԳԿ) քանակը
վարկանիշային միավորները (ՎՄ)
միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ):

62. Ծրագրային (գումարային) կրեդիտը (ԾԿ) կրթական ծրագրի ավարտական

պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած բոլոր կրեդիտների
գումարն է:
63. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) այն դասընթացների կրեդիտների գումարն է, որոնք
գնահատված են.
ԳԿ = ∑ (Կրեդիտ)
64. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) բոլոր գնահատված կրեդիտների և դրանց
համապատասխանող ECTS գնահատականների արտադրյալների գումարն է.
ՎՄ = ∑ (Կրեդիտ x ԹԳ),
որտեղ ԹԳ-ն տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար ECTS թվային
գնահատականն է: Օրինակ, եթե 5 կրեդիտով դասընթացը գնահատվել է 72 միավոր,
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ապա տվյալ դասընթացից վարկանիշային միավորը հավասար է 5 կրեդիտ x 72 =
360` 500 հնարավորից:
Միջին

որակական

գնահատականը

(ՄՈԳ)

կրեդիտներով

չափված

գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները
գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 0,01
ճշտությամբ).

ՄՈԳ =

ՎՄ
ԳԿ

65. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային
(հաշվարկված տվյալ կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման
տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը:
66. Ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում բուհը պարտավոր է, համաձայն
բուհում գործող կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը ավարտված
ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար:
67. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե հավաքել է տվյալ կիսամյակի
համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր դասընթացների անհրաժեշտ
կրեդիտները (30 կրեդիտª մեկ կիսամյակի համար):
68.

30 կրեդիտ չհավաքած ուսանողին հնարավորություն է տրվում ուղղելու

թերացումներն ու բացթողումները և ձեռք բերելու սահմանված կրեդիտները գործող
կարգի համաձայն3 :
X. Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը

69.

Դրական

գնահատված

դասընթացի

քննության

(ստուգման)

կրկնում

(վերահանձնում) չի թույլատրվում:
70. Ստուգմանը, ստուգարքին կամ քննությանը չներկայանալը համարվում է
հարգելիª
քննության օրը և դրան հաջորդող երկու աշխատանքային օրերի ընթացքում
Համալսարանի ընդհանուր բաժնում գրանցված բժշկական

տեղեկանքի կամ

բացակայությունը հիմնավորող այլ փաստաթղթի առկայության դեպքում:
71. Սահմանված ժամկետներում ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունն անհարգելի
պատճառով չհանձնած կամ արդյունարար նվազագույն 58 միավորը չհավաքած
(գտնվում է 0-57 միջակայքում) ուսանողներն իրավունք ունեն դրանք լրացնելու և
3

Տես «ՀՀ պետական բուհերի ուսանողներին նույն կուրսում կրկնակի ուսուցման թողնելու, հեռացման
(ազատման) և վերականգնման կարգի մասին» ՀՀ ԿԳ նախարարի՝ 17.08.2001թ. № 337-Մ հրամանը:
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հանձնելու համաձայն գործող կարգի, ընդ որումª այս շրջանում ստացած դրական
գնահատականներով ուսանողը չի կարող մասնակցել նպաստների և ուսանողական
կրթաթոշակի հատկացման համար անցկացվող մրցույթին3:
72. Յուրաքանչյուր առարկայի քննության կամ ստուգարքի ակադեմիական պարտքը
թույլատրվում է վերահանձնել միայն երկու անգամ: Պարտքերի մարման համար
սահմանվում է երկու շրջանª ըստ ժամանակացույցի:
73. Պրակտիկային մասնակցած, բայց չորակավորված ուսանողների համար դեկանը
պրակտիկայի պարտքերի մարման համար հաստատում է ժամանակացույց:
74.

Հաջողությամբ

հանձնված

դասընթացների

կրեդիտները

կուտակվում

են

ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում
ցածր առաջադիմությամբ կամ այլ պատճառներով պայմանավորված ուսման
ընդհատման հանգամանքից:
XI. Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումը

75. Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումը կատարվում է դեկանատներում և
ուսումնական վարչությունում:
76. Այն ուսանողները, որոնք հաջողությամբ կատարել են ուսումնական տարվա
պլանով

նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, դեկանի ներկայացմամբ և

ռեկտորի հրամանով փոխադրվում են հաջորդ կուրս:
77.

Կիսամյակում

գերազանցիկ

է

համարվում

այն

ուսանողը,

որը

տվյալ

կիսամյակում
ստուգարքային

և

քննական

առարկաներից,

կուրսային

աշխատանքներից

(նախագծերից), պրակտիկաներից հավաքել է 86-100 միավորներ (ՙգերազանց՚
գնահատականներ ):
78. Քննաշրջանի արդյունքները ուսումնասիրվում և քննարկվում են ամբիոնների,
ֆակուլտետի

ուսումնամեթոդական

խորհրդի,

ռեկտորատի

և

Համալսարանի

գիտխորհրդի նիստերում:

XIII. Կրեդիտների փոխանցումը

79. Ակադեմիական կրեդիտների կուտակումը և փոխանցումը կատարվում է
համաձայն «Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգի»:

XIV. Քննությունների և ստուգարքների անցկացման հսկողությունը
84

80. Քննությունների և ստուգարքների անցկացման նկատմամբ հսկողությունն
իրականացվում է ամբիոնի վարիչի, դեկանատի, ուսումնական վարչության և
քննությունները վերահսկող հանձնաժողովի կողմից:
81. Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը ստեղծվում է ռեկտորի հրամանով և
հաշվետու է ռեկտորին ու ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին:
82. Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը իրավասու է դեկանի գիտությամբ
ստուգելու

ֆակուլտետում

անցկացվող

բոլոր

տեսակի

քննություններն

ու

ստուգարքները, նրանց համապատասխանությունը սույն կանոնակարգին և լսելու
ուսանող(ներ)ի պատասխան(ներ)ը:
83.

Քննության

կամ

ստուգարքի

ընթացքի,

դասախոսի

կամ

ուսանողի

պարտականությունների կամ իրավունքների որևէ խախտում նկատելու դեպքում
հանձնաժողովի անդամներն իրավասու են միջամտելու և (դեկանի օգնությամբ)
կանխելու նկատված խախտումը:
84. Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում հանձնաժողովի անդամներն իրավասու
են,

անմիջապես գրավոր տեղյակ

ուսումնական

աշխատանքների

պահելով Համալսարանի

գծով

պրոռեկտորին,

ռեկտորին

դեկանից

կան

պահանջելու

քննության կամ ստուգարքի դադարեցում: Քննության (ստուգարքի) շարունակման
կամ դադարեցման և նոր քննության (ստուգարքի) անցկացման մասին որոշումը
կայացվում է Համալսարանի ղեկավարության և դեկանի կողմից:

Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության hամար
հատկացվող միավորները և համարժեք տոկոսները
Մասնակցության
աստիճանը
ասնակցության
աստիճանը %

Հատկացվող միավորը
Դասախոսություն

96-100
91-95
86-90
81-85
76-80
71-75
66-70
61-65
56-60
51-55
0-50

5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
85

Գործնական
(սեմինար,
լաբորատոր)
աշխատանք
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
0

3.2 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ՝ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ, ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
(ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ) ՍՏՈՒԳՄԱՆ-ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԼՐԱԿԱԶՄԻ (ՖՈՆԴԻ)
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
I.

Ընդհանուր դրույթներ

1.1.

Սույն կանոնակարգը (այսուհետª Կանոնակարգ) Կանոնակարգը սահմանում է

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանում (այսուհետª Համալսարան)
իրականացվող մասնագիտական կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններում ընդգրկված
դասընթացներից և այլ կրթական բաղադրիչներից ուսանողների ձեռքբերած գիտելիքների,
կարողությունների

և

(այսուհետª

հմտությունների

ուսուցման

վերջնարդյունքների),

կոմպետենցիաների մակարդակի գնահատման միջոցների լրակազմի (ֆոնդի)

ձևավորված

(այսուհետª ԳՄԼ) մշակման, ԳՄԼ-ի կառուցվածքին, բովանդակությանը և ձևակերպմանն
ուղղված պահանջները:
1.2.

Սույն Կանոնակարգը մշակված է համաձայն հետևյալ փաստաթղթերի.

-

§Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների,

-

ՀՀ կառավարության 27 դեկտեմբերի 2005թ. թիվ 2307-Ն §ՀՀ բարձրագույն կրթության

համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին» որոշման,
-

Համալսարանիª

§Ակադեմիական

կրեդիտների

կուտակման

և

փոխանցման

համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման» կանոնակարգի (հաստատված
30.01.2015)
-

Համալսարանիª §Բալային-ռեյթինգային համակարգով ուսանողների գիտելիքների

ստուգման, գնահատման ու հաշվառման» կանոնակարգի (հաստատված 30.01.2015),
-

Համալսարանիª Շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կանոնակարգի,

-

Համալսարանիª տվյալ հարցին նվիրված որոշումների:

1.3.

ԳՄԼ-ն

ընթացիկ

ատեստավորման
ընթացքում

ստուգումների,

(քննությունների

կիրառվող

և

մեթոդական

միջանկյալ

ավարտական
և

ատեստավորման
որակավորման

ստուգողական

նյութերի,

և

պետական

աշխատանքների)
մեթոդիկաների

և

ընթացակարգերի լրակազմ է, որը նախատեսված է ստուգելու ուսուցման ձեռքբերած
արդյունքների

համապատասխանությունը

կրթական

ծրագրերի

դասընթացների և այլ կրթական բաղադրիչների ծրագրերով
արդյունքներին:
1.4.

Մասնագիտական կրթական ծրագրի ԳՄԼ-ն բաղկացած էª



կրթական ծրագրի առանձին դասընթացների,



կրթական ծրագրի առանձին մոդուլների,
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պահանջներին,

պլանավորած ուսուցման



ուսումնական գործունեության այլ տեսակների,



պետական ատեստավորման գնահատման միջոցներից:

1.5.

ԳՄԼ-ն Համալսարանում իրացվող յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի դասընթացների

կամ այլ կրթական բաղադրիչների ուսումնամեթոդական փաթեթի պարտադիր մասն է:
1.6.

Սույն Կանոնակարգի դրույթները գործողության մեջ են դրվում գիտխորհրդում

հաստատման օրվանից:

II. ԳՄԼ-ի նպատակը և խնդիրները

2.1. ԳՄԼ-ի կազմավորման նպատակներն ենª
- որոշել տվյալ մասնագիտական կրթական ծրագրով սահմանված կոմպետենցիաների
ձևավորման մակարդակը,
- գնահատել ուսանողների անձնական ձեռքբերումները առանձին դասընթացների (մոդուլների)
սահմանված ուսուցման վերջնարդյունքների (գիտելիքների,

ուսումնական ծրագրերով

կարողությունների, ունակությունների) յուրացման գործում,
-

բարձրացնել

Համալսարանում

կիրառվող

գնահատման

համակարգի

որակը

և

հուսալիությունըª պետական կրթական չափորոշչի պահանջներով սահմանված բարձրագույն
մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համատեքստում:
2.2. ԳՄԼ-ի կիրառման խնդիրներն են.
- մասնագետների պատրաստման անհրաժեշտ որակի ապահովման նպատակով մշակել և
ներդնել ուսուցման վերջնարդյունքների և կոմպետենցիաների միանշանակ չափելի,
օբյեկտիվ, բազմակողմանի և հուսալի գնահատման համակարգª Համալսարանի ուսումնական
գործընթացում

անցկացվող

նախնական,

ընթացիկ,

միջանկյալ,

հանրագումարային

ստուգումների, պետական որակավորման քննությունների, ավարտական աշխատանքների և
այլ կարգի ստուգման գործընթացներում կիրառելու համար:
-

ստուգել

և

կառավարել

ուսանողների

կողմից

գիտելիքների,

կարողությունների,

սահմանված

կոմպետենցիաների

հմտությունների ձեռքբերման գործընթացը,
-

ստուգել

պետական

կրթական

չափորոշիչներով

ձևավորման մակարդակը,
- ապահովել ուսուցման արդյունքների համապատասխանությունը ապագա մասնագիտական
գործունեության

խնդիրներինª

ուսումնական

գործընթացում

ուսուցման

ավանդական

մեթոդների զարգացման և նորարարական մեթոդների կիրառման միջոցով,
- վեր հանել յուրաքանչյուր դասընթացի ուսումնասիրման, ուսումնական այլ գործունեության
արդյունքում ուսանողների անձնական ձեռքբերումները/ թերացումները:
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3. Առանձին դասընթացների (մոդուլների) և ուսումնական գործունեության այլ ձևերի ԳՄԼների ձևավորման սկզբունքները
3.1. ԳՄԼ-ն պետք է ձևավորվի համաձայն գնահատման հետևյալ հիմնական սկզբունքների.
-

իսկությունª

գնահատման

օբյեկտները

պետք

է

համապատասխանեն

ուսուցման

նպատակներին,
- հուսալիությունª ձեռքբերումների գնահատման համար պետք է օգտագործվեն միատեսակ
ցուցիչներ և չափանիշներ,
- արդարությունª ուսանողները պետք է ունենան հաջողության հասնելու հավասար
հնարավորություններ,
- հետադարձ կապի ապահովում,
-

արդյունավետությունª

գնահատման

արդյունքները

պետք

է

համապատասխանեն

առաջադրված խնդիրներին:
3.2.

ԳՄԼ-ները

պետք

է

մշակվեն

Համալսարանում

մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսած

իրականացվող

յուրաքանչյուր

դասընթացների (մոդուլների) և

ուսումնական գործունեության բոլոր այլ ձևերի համար:
3.3. ԳՄԼ-ի մշակման համար հիմք են ծառայում.
- տվյալ մասնագիտության (ուղղության) կրթական ծրագրի պետական կրթական չափորոշիչը,
- մասնագիտության (ուղղության) ուսումնական պլանը,
- մասնագիտության (ուղղության) ուսումնամեթոդական համալիրը,
-

մասնագիտության

բաղադրիչներին
ներկայացված

(ուղղության)

համապատասխանող
են

գնահատման

կոմպետենցիաներին,
գնահատման

ենթակա

այս

կամ

ուսումնական

միջոցների
այն

ծրագրի

մատրիցան,

կոմպետենցիան

որտեղ

ձևավորող

ուսումնական գործունեության բոլոր տեսակները,
- կրթական ծրագրի կոմպետենցիաների անձնագիրը:
4. ԳՄԼ-ների տեսակները
4.1. ԳՄԼ-ների տեսակներն են.
 առանձին դասընթացի համար կիրառվող ԳՄԼ, որը պետք է կազմի տվյալ
դասընթացի ուսումնամեթոդական փաթեթի մասը: Եթե առարկան դասավանդվում է տվյալ
մասնագիտության տարբեր ուղղությունների համար, այս դեպքում կարելի է կիրառել միևնույն
ԳՄԼ-ն:
 մոդուլի ԳՄԼ, որը բաղկացած է առանձին դասընթացների ԳՄԼ-ներից: Մոդուլի
ուսուցման արդյունքների գնահատումը կարող է վկայել որոշակի կոմպետենցիայի
ձևավորման մակարդակի մասին:
 պետական որակավորման (քննություն, ավարտական աշխատանք) ԳՄԼ:
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4.2. Կոմպետենցիայի ձևավորման մակարդակը որոշող ԳՄԼ-ները պետք է կազմվեն
կոմպետենցիաներ

ձևավորող

առանձին

դասընթացների,

կամ

մոդուլում

այդ

ներառված

դասընթացների ԳՄԼ-ներից:
5. Ստուգման տեսակները
5.1. Հիմնական կրթական ծրագրի յուրացման ստուգման տեսակներն ենª
- առաջադիմության միջանկյալ ստուգումներ,
- ընթացիկ ստուգումներ,
- հանրագումարային ստուգումներ,
- պետական որակավորման քննություններ:
Վերոնշյալ ստուգումների կազմակերպումը և

անցկացումը իրականացվում է համաձայն

Համալսարանի գիտխորհրդի կողմից ընդունած համապատասխան կարգերի:
5.2. Միջանկյալ,

ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների համար կարող են

օգտագործվել հետևյալ միջոցները (հավելված 1).
- քննություններ (միջանկյալ և հանրագումարային),
- ստուգարքներ (միջանկյալ հարցումներ),
- պետական որակավորման քննություն,
- ավարտական որակավորման աշխատանք,
- պրակտիկաներ,
- գործարար խաղեր,
- քեյս-խնդիրներ,
- հարցում, հարցազրույց
- կոլոկվիում,
- ստուգողական աշխատանք,
- կլոր սեղան, բանավեճ, քննարկում,
- կուրսային աշխատանք,
- պորտֆոլիո,
- տարբեր բարդության խնդիրներ և առաջադրանքներ,
- ռեֆերատ,
- զեկուցում,
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- թեստ,
- բանավոր հարցումներ,
- էսսե և այլն:
5.3. Պետական որակավորման քննությունների ԳՄԼ-ները ներառում են տվյալ քննությունների
ծրագրերը,

քննությանն

ուսանողին

ներկայացվող

առաջադրանքների

փաթեթը,

այդ

առաջադրանքների կատարումը գնահատող չափանիշներըª համաձայն Համալսարանում
գործող ՎՊՀ շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կանոնակարգի:
5.4. Ավարտական որակավորման աշխատանքների

ԳՄԼ-ները ներառում են պետական

կրթական

պատրաստվածության

չափորոշչի

պահանջներին

ուսանողի

մակարդակի

գնահատման ընթացակարգը և չափանիշներըª համաձայն Համալսարանում գործող

ՎՊՀ

շրջանավարտների ավարտական ատեստավորման կանոնակարգի:
6. ԳՄԼ-ի կառուցվածքը
6.1. ԳՄԼ-ի փաթեթը բաղկացած է.
- տիտղոսաթերթից (հավելված 2)
- ԳՄԼ-ի անձնագրից (հավելված 3)
- ստուգարքների և քննությունների անցկացման համար նախապատրաստած նյութերից
(համապատասխան ձևով կազմված և հաստատված քննական տոմսեր, քննությունների
հարցաշարեր, ստուգարքների հարցեր, առաջադրանքներ, այլ նյութեր),
- ուսումնական պլանների հիմնական մասում ընդգրկված բոլոր դասընթացների համար
կազմված թեստային առաջադրանքների փաթեթներից,
- գնահատման այլ նյութերից (գործարար խաղերի սցենարներ, ուսանողների ինքնուրւույն
աշխատանքի այլ նյութերª իրենց հակիրճ բնութագրերով), որոնք նախատեսված են ուսուցման
որոշակի փուլում կոմպետենցիաների ձևավորման մակարդակը որոշելու համար:
-

գնահատման գործընթացներին նվիրված մեթոդական նյութերից:

6.2. ԳՄԼ-ի փաթեթը կարող է պարունակել նաև հետևյալ փաստաթղթեր.
- ստուգման-գնահատման միջոցառումների անցկացման պլան-գրաֆիկ,
-

մասնագիտական

պահանջներª

կոմպետենցիաները

գնահատող

դասախոսների

(աշխատակիցների) համար,
- գնահատման արդյունքների մշակման տեխնոլոգիաներ և ձևեր,
- այլ փաստաթղթեր:
6.3. ԳՄԼ-ները կարող են ձևակերպվել համաձայն 4-13 հավելվածներում ներկայացված
օրինակների:
7. ԳՄԼ-ի ձևավորման մեթոդիկան
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7.1.

ԳՄԼ-ի

ձևավորման

համար

պետք

է

պահպանել

գործողությունների

հետևյալ

հաջորդականությունը.
7.1.1. Դասախոսըª կրթական ծրագրի հիման վրա, պետք է որոշի կոմպետենցիաների այն
մակարդակը, որը ձևավորվել է նախորդ դասընթացի (դասընթացների) ուսուցման արդյունքում
և որին պետք է հասնել տվյալ դասընթացը ուսումնասիրելու արդյունքում:
7.1.2. Ձևակերպել այն նկարագրիչները (դեսկրիպտորները), որոնք կարող են վկայել տվյալ
դասընթացի կամ դասընթացների խմբի (մոդուլի) դասավանդման արդյունքում որոշակի
կոմպետենցիայի (կոմպետենցիաների) ձևավորման մակարդակի մասին:
7.1.3. Մշակել տվյալ դասընթացի (մոդուլի) դասավանդման արդյունքում ուսանողների մոտ
ձևավորվող

կոմպետենցիայի

(կոմպետենցիաների)

նկարագրիչների

(դեսկրիպտորների)

գնահատման հստակ պահանջներ:
7.1.4.

Որոշել

տվյալ

(դեսկրիպտորներին)

նկարագրիչներին

համապատասխանող

առաջադրանքների տեսակները, նրանց կատարման համար անհրաժեշտ ժամանակը,
ստուգման-գնահատման գործընթացի ընթացակարգը:
7.1.5. Մշակել կոնկրետ առաջադրանքներª իրենց ճիշտ պատասխաններով:
7.1.6. Որոշել գնահատման չափանիշները և սանդղակը, որոնցով կարելի է դատել ձեռքբերած
վերջնարդյունքների (կոմպետենցիայի) ձևավորման մակարդակի մասինª հաշվի առնելով
պետական չափորոշչում սահմանված պահանջները:
7.1.7. Որոշել ստուգման-գնահատման գործընթացի տևողությունը, ժամկետները, անցկացման
ուսումնամեթոդական, կազմակերպչական պայմանները, արդյունքների մշակման մեթոդներըª
համաձայն Համալսարանում գործող համապատասխան կարգերի:
7.1.8. Մշակել ԳՄԼ-ների համարժեք տարբերակներ (թվով 3-ից ոչ պակաս)ª իրենց ճիշտ
պատասխաններով:
7.1.9. Կատարել մշակած առաջադրանքների փորձաքննություն, փորձագետների կարծիքների
հիման վրա կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ ԳՄԼ-ի նյութերում:
7.1.10. Անհրաժեշտ քանակներով բազմացնել ԳՄԼ-ի տարբերակները:
7.1.11.Մշակել

հրահանգներª

գնահատման-ստուգման

գործընթացն

անցկացնող

աշխատակիցների համար (ուսումնամեթոդական վարչության, դեկանատի աշխատակիցներ,
ուսանողների գիտական ղեկավարներ): Ստուգման-գնահատման գործընթացում տվյալ
դասընթացը (մոդուլում ընդգրկված դասընթացները) դասավանդողի մասնակցությունը
ցանկալի չէ:
7.1.12. Գնահատման թերթիկը պետք է ունենա հստակ կառուցվածք և ձև:
8. ԳՄԼ-ի փորձաքննության, համաձայնեցման և հաստատման ընթացակարգը
8.1. Ձևավորված ԳՄԼ-ները պետք է ենթարկվեն
չափորոշչի,

մասնագիտության

կրթական
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փորձաքննությանª

ծրագրի

պետական կրթական

պահանջներին,

շրջանավարտի

մասնագիտական գործունեության խնդիրներին նրանց համանպատասխանությունը ստուգելու
նպատակով:
8.2. ԳՄԼ-ի փորձագետներ կարող են լինել գործատուները, պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի անդամները:
8.3.

ԳՄԼ-ները

պետք

է

քննարկվեն

ամբիոններում,

համաձայնեցվեն

ֆակուլտետի/Համալսարանի ուսումնամեթոդական վարչության հետ:
8.4. Փորձաքննությանն ենթարկվելուց հետո ԳՄԼ-ները պետք է հաստատվեն Համալսարանի
ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկորի կողմից:
9. ԳՄԼ-ի ձևավորման պատասխանատվությունը
9.1. ԳՄԼ-ների ձևավորման պատասխանատվությունը կրում է տվյալ մասնագիտությամբ
հիմնական կրթական ծրագիրը իրականացնող ամբիոնի վարիչը:
9.2. ԳՄԼ-ները կազմավորվում են ամբիոնում դասավանդվող յուրաքանչյուր դասընթացի (այլ
կրթական չափորոշչի) համար: Մասնագիտության տարբեր ուղղություններում դասավանդվող
նույն
դասընթացի
(մոդուլի)
համար
առանձին
ԳՄԼ-ի
կազմավորման
նպատակահարմարությունն որոշում է տվյալ դասընթացը (մոդուլը) դասավանդող ամբիոնի
վարիչը:
9.2. ԳՄԼ-ի տպագիր օրինակը պետք է ընդգրկվի տվյալ դասընթացի ուսումնամեթոդական
փաթեթում:
Տպագիր օրինակը պահպանվում է դեկանատում և համապատասխան ամբիոնում:

92

ՑՈՒՑԱԿ
կիրառվող գնահատման միջոցների և ԳՄԼ-ում նրանց ներկայացման ձևերի

հ/հ
1
1

Գնահատման միջոցի
անվանումը
2
Քննություններ
(միջանկյալ
և
հանրագումարային),
ստուգարքներ
(միջանկյալ
հարցումներ)

2

Պետական
որակավորման
քննություն

3

Ավարտական
որակավորման
աշխատանք

Գնահատման միջոցի հակիրճ բնութագիրը
3
Քննությունների և ստուգարքների նպատակն էª գնահատել ուսանողի
աշխատանքը տվյալ դասընթացի առանձին բաժինների կամ ամբողջ նյութի
ուսումնասիրման ընթացքում, նրա ստացած տեսական գիտելիքների
ծավալը և յուրացման մակարդակը, ինքնուրույն աշխատանքի կատարման,
գործնական խնդիրները լուծելու համար
ստացած գիտելիքները
օգտագործելու ձեռքբերած կարողությունների մակարդակը:

Պետական որակավորման քննության նպատակն էª ստուգել կրթական
ծրագրի յուրացման արդյունքում ուսանողների ձեռքբերած գիտելիքները,
ունակությունները, հմտություններըª համաձայն համապատասխան
պետական չափորոշչի պահանջների:

ԳՄԼ-ում գնահատման միջոցի
ներկայացման ձևը
4
1)Քննության(ստուգարքի)
հարցեր
2)Թեստային առաջադրանքների
փաթեթ,
3)Քննական տոմսերի փաթեթ,
4)Գնահատման
չափանիշները
(տե°ս ՎՊՀ համապատասխան
կանոնակարգը)

Պետական
որակավորման
քննությունների հարցատոմսերի,
այլ քննական նյութերի փաթեթ,
քննության
անցկացման
ժամանակացույց
Տվյալ
մասնագիտության
որևէ
բնագավառի
գիտական
կամ 1)
Ավարտական
գիտագործնական
խնդրին
նվիրված
ինքնուրույն
ավարտուն որակավորման աշխատանքի
հետազոտություն:
կատարմանն ուղղված
Գնահատումը կատարվում է աշխատանքի պաշտպանության ձևով:
պահանջներ (տե°ս ՎՊՀ
համապատասխան
կանոնակարգը ),
2)
Ավարտական
որակավորման աշխատանքների
թեմաների ցանկ
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3)
ավարտական
աշխատանքի պաշտպանության
անցկացման ժամանակացույց
4

Պրակտիկաներ

5

Գործարար
(և/կամ) դերային խաղ

6

Քեյս-խնդիր

Պրակտիկաներից ուսանողի հաշվետվությունները թույլ են տալիս
ուսանողին ներկայացնելու տարբեր պրակտիկաների անցկացման
ընթացքում
ձեռքբերած
գիտելիքները,
կարողությունները
և
հմտությունները: Հաշվետվությունների նպատակն էª ցույց տալ
ուսումնառության ընթացքում իր մոտ ձևավորված մասնագիտական և
սոցիալ-անձնային
կոմպետենցիաները
Պրակտիկայի
գնահատումը
կատարվում է պրակտիկայի պաշտպանության միջոցով:
Դասախոսի ղեկավարությամբ և մասնակցությամբ իրականացվող
համատեղ աշխատանք ուսանողական խմբի հետ: Ուսումնական և
մասնագիտական
ուղղվածություն
ունեցող
խնդիրների
լուծման
նպատակով իրական պրոբլեմային հարցի խաղային մոդելավորում:
Թույլ է տալիս գնահատել վերլուծելու և մասնագիտական խնդիրներ
լուծելու ուսանողի կարողությունները:
Ուսանողներին ներկայացվում է ուսումնական նյութª կոնկրետ
մասնագիտական գործունեությանը վերաբերող իրական խնդիրների
(քեյսերի) ձևով: Աշխատելով տվյալ քեյսի լուծումների ուղղությամբ,
ուսանողը ակտիվ ստեղծագործական աշխատանքի արդյունքում ձեռք է
բերում մասնագիտական գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ:
Նա ինքնուրույն ձևակերպում է նպատակը, որոնում, գտնում և վերլուծում է
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ձևակերպում է հիպոթեզներ, փնտրում է
հիմնախնդիրը լուծելու ուղիներ, կատարում է եզրակացություններ,
հիմնավորում է խնդրի լուծման օպտիմալ ուղին:
Ստուգման են ենթակա քեյսի լուծման ուղղությամբ ուսանողի կատարած
աշխատանքը:
Ստուգվող կարողությունները, հմտությունները, կոմպետենցիաները.

տվյալ իրավիճակը վերլուծելու և օպտիմալ ելքեր գտնելու
կարողություն,
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1) Պրակտիկաների ծրագրեր
2) Պրակտիկաների
հաշվետվությունների
ձևանմուշներ

Խաղի թեման, հայեցակարգը,
դերերը, ակնկալվող արդյունքը

Քեյս-խնդիրների
առաջադրանքներ, լուծման
օրինակներ


տեղեկատվական աշխատանք կատարելու կարողություն,

խնդրի
լուծմանն
ուղղված
գործողությունների
պլանավորման կարողություն,

իրադրության վերլուծության արդյունքներով ճիշտ որոշում
ընդունելու կարողություն,

գրավոր և բանավոր ձևով սեփական տեսակետը հստակ
շարադրելու, պաշտպանելու հմտություններ,

տարբեր
տեսակետների
նկատմաբ
քննադատական
մոտեցման հմտություններ,

ինքնագնահատում,
ինքնաստուգում,
ինքնավերլուծություն
կատարելու ունակություն:
7

Հարցում, հարցազրույց

8

Կոլոկվիում

9

Ստուգողական
աշխատանք

10

Կլոր սեղան, բանավեճ Որևէ վիճահարույց հարցի, հիմնախնդրի քննարկմանը ուսանողների Կլոր սեղանների, բանավեճերի
ներգրավումն ապահովող գնահատման միջոցներ, որոնք թույլ են տալիս թեմաների ցանկ
գնահատել սեփական տեսակետը ներկայացնելու և փաստարկելու
ուսանողի կարողությունը:
Պորտֆոլիո
Մեկ կամ մի քանի դասընթացներից կամ այլ ուսումնական բաղադրիչներից Պորտֆոլիոյի կառուցվածքը
ուսանողի անհատական կրթական ձեռքբերումները ներկայացնող Պորտֆոլիոյի օրինակներ
աշխատանքների հավաքածու

11

Ուսանողի հետ դասախոսի աշխատանքի ձևª ուղղված տվյալ թեմայի, Տվյալ դասընթացի առանձին
բաժնի, հիմնախնդրի մասին ուսանողի գիտելիքների ստուգմանը
թեմաներին,
բաժիններին
նվիրված հարցաշարեր
Դասընթացի թեմայի կամ առանձին բաժնի (բաժինների) յուրացման Դասընթացի
թեմաներին
ստուգման միջոց, որն անցկացվում է ուսանողների հետ հարցազրույցի նվիրված
հարցեր
(տե°ս
ձևով:
դասընթացի ՈՒՄՓ-ն)
Ուսանողի ինքնուրույն գրավոր աշխատանք, որի նպատակն էª ամրագրել և 1)
Ստուգողական
համակարգել տվյալ դասընթացի մեկ կամ մի քանի թեմաներից
նրա աշխատանքների
կատարման
ստացած գիտելիքները: Ստուգողական աշխատանքի կատարման մեթոդական ուղեցույց
ընթացքում ուսանողը հնարավորություն է ստանում կիրառելու ձեռք բերած 2)
Կատարված
գիտելիքները:
աշխատանքների օրինակներ
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12

Կուրսային
աշխատանք

Ուսանողի իքնուրույն գրավոր աշխատանք՝ ուսումնական պլանով
նախատեսած մասնագիտացման կամ ընդհանուր մասնագիտական
դասընթացների թեմաներով, որի կատարումը թույլ է տալիս ուսանողին
ներկայացնել գիտական հետազոտություն կատարելու, հետազոտության
արդյունքները
մշակելու,
վերլուծելու,
ստեղծագործական
ընդունակությունները
դրսևորելու
իր
կարողությունները
և
ունակությունները:

1)
Կուրսային աշխատանքի
կատարման
կանոնակարգ,
մեթոդական ուղեցույց
2)
Կուրսային
աշխատանքների
թեմաների
ցանկ
3)
Կուրսային
աշխատանքների օրինակներ
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Տարբեր բարդության
խնդիրներ և
առաջադրանքներ

Տվյալ դասընթացի
ուսումնամեթոդական համալիրի
ինքնուրույն աշխատանքների
փաթեթի մաս կազմող
խնդիրների և առաջադրանքների
փաթեթª լուծած օրինակներով

14

Ռեֆերատ

Խնդիրների և առաջադրանքների միջոցով դասընթացի տվյալ թեմայից կամ
ենթաբաժնից ստացած գիտելիքների ստուգման ձև.
ա) վերարտադրողական բնույթի, որոնք թույլ են տալիս գնահատել
փաստացի նյութի (հիմնական հասկացություններ, փաստեր, բանաձևեր,
թեորեմներ) իմացությունը, տերմինների ճիշտ օգտագործումը,
բ) վերակառուցողական բնույթի, որոնք թույլ են տալիս գնահատել նյութը
վերլուծելու, սինթեզելու, ամփոփելու, կոնկրետ եզրակացություններ
անելու, պատճառահետևանքային կապեր հաստատելու
կարողությունները,
գ) ստեղծագործական բնույթի, որոնք թույլ են տալիս գնահատել ուսանողիª
տարբեր բնագավառներից գիտելիքի ինտեգրման, սեփական կարծիքը
պաշտպանելու կարողությունը:
Ուսումնասիրվող թեմայի իմաստը, էությունը բացահայտող ինքնուրույն
գրավոր աշխատանքª գրքի, գիտական աշխատանքի, տարբեր բնույթի
կարևոր գիտական հիմանահարցի ուսումնասիրությանը նվիրված նյութերի
հակիրճ շարադրանք: Ռեֆերատում պետք է ներկայացված լինեն տվյալ
հարցին վերաբերող տարբեր տեսակետներ, այդ թվում նաև ռեֆերատի
հեղինակի տեսակետը:

14

Զեկուցում

1)
Տվյալ դասընթացի
ուսումնամեթոդական փաթեթում
ներկայացված ռեֆերատների
թեմաների ցանկ
2)
Ռեֆերատների
օրինակներ

Ելույթի ձևով ներկայացվող ուսանողի ինքնուրույն աշխատանք, որտեղ նա Տվյալ
դասընթացի
ներկայացնում
է
որոշակի
ուսումնական,
գործնական,
կամ ուսումնամեթոդական փաթեթի
գիտահետազոտական թեմայով կատարված աշխատանքի արդյունքները:
ուսանողների
ինքնուրույն
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Թույլ է տալիս գնահատել ուսանողի ինքնուրույն մտածողությունը և աշխատանքների
բաժնում
կատարած աշխատանքի, ուսումնասիրված նյութի հիման վրա կատարված ներկայացված
զեկուցումների
սեփական եզրահանգումները:
թեմաների ցանկ
15

Թեստ

16

Էսսե

Առաջադրանք, որը թույլ է տալիս արագ որոշել սովորողի գիտելիքները և
Թեստային
կարողությունները
տվյալ
դասընթացից
(դասընթացի
առանձին առաջադրանքների փաթեթ
հատվածներից):
Կազմակերպվում է գրավոր ձևով կամ էլեկտրոնային միջոցների
կիրառմամբ (համակարգչային թեստավորում):
Ուսանողի ոչ մեծ ծավալի, ազատ ոճով շարադրված ինքնուրույն գրավոր 1)
Էսսեների
թեմաների
աշխատանք:
Այն
արտահայտում
է
ուսանողի
անհատական ցանկ,
տպավորությունները և կարծիքը կոնկրետ հարցի վերաբերյալ: Կարող է 2)
Էսսեների օրինակներ:
լինել գիտահանրամատչելի, գրական, պատմական, փիլիսոփայական,
կենսագրական և այլ բնույթի:
Թույլ է տալիս գնահատել ուսանողի կարողությունըª գրավոր ձևով
ներկայացնել տվյալ հարցի էությունը, ինքնուրույն կատարել հարցի
վերլուծությունª
օգտագործելով
տվյալ
բնագավառի
վերլուծական
մոտեցումները և մեթոդները, ներկայացնել սեփական կարծիքը
պաշտպանող և ընդհանրացնող եզրահանգումներ:
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3.3 Մասնագիտական կրթական ծրագրի համար առաջավոր փորձի
համեմատական վերլուծության (բենչմարքինգի) իրականացման
քաղաքականությունը և ընթացակարգը
ՎՊՄԻ-ի գործունեության ռազմավարական կարևոր ուղղություններից են նրա
մրցակցային կարողությունները և կրթության որակի ապահովումը: Այս կապակցությամբ
կարևոր նշանակություն է ստանում Համալսարանի կառավարման նորարարական
տեխնոլոգիաների որոնումը և կրթության որակի գնահատումը: Վերջին տարիներին
միջազգային պրակտիկայում լայն տարածում է ստացել կրթության որակի գնահատման
նոր գործիքը` այսպես կոչված բենչմարկինգը, ինչը նշանակում է տարբեր բուհերի
առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն` լավագույն ռազմավարությունների և
Համալսարանի մրցունակության բարձրացման նպատակով:
ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ժամանակակից համակարգը ունի
անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ բենչմարկինգային նախագծերի իրականացման
համար: Դրանցից են Բոլոնյան պահանջներին և եվրոպական ընդհանուր կրթական
տարածքում

ներգրավվելու

գործընթացները,

համատեղ

համահունչ
նախագծերի

կրթության

համակարգերի

իրականացումը,

բուհերի

ակտիվ

կողմնորոշումը

արտաքին և ներքին սպառողների պահանջներին, որակի կառավարման համակագերի
ներդրումը

և

զարգացումը,

բուհերի

և

կրթական

ծրագրերի

պետական

հավատարմագրումը, մասնագիտական կրթության փոխազդեցությունը աշխատանքի
շուկայի և սոցիալական գործընկերների հետ: ՎՊՄԻ-ը ակտիվորեն ներգրավված է բոլոր
այս

գործընթացներում:

Վերջին

համագործակցում

է

հանրապետական

նախագծերի

տարիներին

հանրապետական
ու

և

այլ

ինստիտուտը
երկրներին

կոնսորցիումների

հետ

հաջողությամբ
միջազգային

շրջանակներում,

և

հետևաբար,

ստեղծված են բավարար նախադրյալներ արդյունավետ բենչմարկինգի և փորձի
փոխանակման

համար:

Արդեն

իսկ

կատարվել

են

որոշակի

գործողություններ

բենչմարկինգի իրականացման համար ինչպես ինստիտուցիոնալ մակարդակի, այնպես էլ
մասնագիտական կրթական ծրագրերի մակարդակի, ինչպես նաև որակի կառավարման
համակարգի (ՈԿՀ) կատարելագործման ոլորտում: Հիմնված է բենչմարկինգի գլոբալ
ցանց, որը միավորում է աշխարհի երկրները (GBN), ինչպես նաև կրթության ոլորտում
էտալոնային համադրման կենտրոնները (CHEBA, PSBS, EBI):
Մրցունակության

ապահովման

նպատակով

կրթական

ծառայությունների

շուկայում անհրաժեշտ է անցկացնել բարձր վարկանիշ ունեցող բուհերի գործունեության
մշտական ուսումնասիրություն և փորձի վերլուծություն:
Բենչմարկինգը բարձրագույն կրթության ոլորտում ենթադրում է նաև կրթական
ծրագրերի հաեմատական վերլուծություն` կրթական ծառայությունների

ներքին և

արտաքին շուկաներում Համալսարանի ներդրումային գրավչությունը բարձրացնելու
նպատակով:

Բենչմարկինգի գործնական կիրառությունը անհրաժեշտ է անցկացնել համաձայն
հետևյալ հաջորդական գործողությունների.
1. Սեփական գործունեության ինքնավերլուծություն, ուժեղ և թույլ կողմերի
բացահայտում

Համալսարանի

կազմակերպչական

ուսումնական,

մեթոդական,

գիտական,

գործունեության կառավարման բնագավառում:

2. Այլ բուհերի գործունեության վերլուծություն, լավագույն գործառույթներ ունեցող
բուհերի որոնում:
3. Վերլուծության արդյունքների համեմատում, գործընկերների և մրցակիցների
գերակայության առանցքային գործոնների բացահայտում:
4. Համալսարանի աշխատակիցների մոտիվացիոն մեխանիզմների ստեղծում`
կրթական

ծառայությունների

որակի

ապահովման

ներքին

համակարգի

կատարելագործման համար:
5. Անհրաժեշտ փոփոխությունների ներմուծում արդյունքների հավասարեցման
համար (ճեղքվածքի կրճատում):
6. Դրական ձեռքբերումների մոնիթորինգ (մշտադիտարկում):
Բենչմարկինգի հիմնական ձևերը կարելի է դասել հետևյալ խմբերից որևէ մեկին.
-

Ներքին բենչմարկինգ -

Համալսարանի ենթաբաժինների գործունեության

համադրություն, առաջավոր փորձի բացահայտում և տարածում,
-

Մրցունակային բենչմարկինգ – սեփական և մրցակցային Համալսարանի
առանցքային ցուցանիշների վերլուծություն, փորձի ընդօրինակում,

-

Ֆունկցիոնալ բենչմարկինգ – էտալոնային համեմատում տվյալ ասպարեզում
առաջատար համարվող Համալսարանի հետ` լավագույն ռազմավարության
և նույնանման արդյունքների հասնելու նպատակով,

-

Ընդհանուր բենչմարկինգ – Համալսարանի համեմատություն այլ ոլորտում
աշխատող ձեռնարկությունների

հետ:

Կրթության ոլորտում նպատակահարմար է օգտագործել Ռ.Կոմպի կողմից մշակված և
միջազգային պրակտիկայում արդեն իսկ

փորձարկված բենչմարկինգի անցկացման 10-

փուլանոց ալգորիթմ.
1. Բենչմարկինգի առարկայի որոշում,
2. Բենչմարկինգի գործընկերոջ որոշում,
3. Տեղեկատվության

հավաքագրման

օպտիմալ

եղանակի

որոշում:

Տվյալների

հավաքագրում,
4. Մրցունակության ապահովման

տեսակետից ցուցանիշների նմանության և

տարբերությունների որոշում,
5. Արդյունավետության հնարավոր ցուցանիշների պլանավորում,
6.

Տեղեկատվության ապահովում բոլոր հետաքրքվող կողմերին բենչմարկինգի
արդյունքների

մասին,

նրանց

ներգրավումը

բենչմարկինգի

գործընթացում: Որակի կորպորատիվ մշակույթի ձևավորում,
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անցկացման

7. Համալսարանի գործունեության արդյունավետության ավելացման

կոնկրետ

նպատակների և խնդիրների մշակում,
8. Նպատակներին

հասնելու

և

խնդիրների

լուծմանն

ուղղված

կոնկրետ

գործողությունների կատարման ռազմավարության մշակում,
9. Պլանավորած

միջոցառումների

անցկացում

և

արդյունքների

ամրագրում,

ամփոփում
10. Բենչմարկինգի անցկացման ընթացքում ստուգման ենթակա կետերի մոնիթորինգ:
Առաջին

փուլում

որոշվում

է

այն,

թե

որքանով

է

բուհը

փոփոխությունների

անհրաժեշտություն զգում, հստակեցվում են որակի ներքին ապահովման համակարգի
քաղաքականությունը, տեսլականը և նպատակները: Դրանից հետո որոշվում են
չափանիշները (ինդիկատորները), անցկացվում է որակի կառավարման համակարգի
արդյունավետության գնահատում: Ճշտվում են բենչմարկինգի գործընթացի օբյեկտները:
Վերլուծվում են սեփական Համալսարանի ուժեղ և թույլ կողմերը (SWOT-վերլուծություն):
Հավաքագրվում է բենչմարկինգի գործընկերներին վերաբերող

տեղեկատվություն:

Ամբողջ հավաքված տեղեկատվությունը փաստագրվում է: Որոշվում են համեմատվող
օբյեկտների նմանությունները և տարբերությունները, կատարվում է ցուցանիշների
վերլուծություն, որի արդյունքների հիման վրա ձևակերպվում են նոր խնդիրներ: Ամփոփիչ
փուլում կատարվում է բենչմարկինգի արդյունքների ադապտացում և Համալսարանի
զարգացման ռազմավարական ծրագրում փոփոխությունների կատարում:
Բենչմարկինգի իրականացումը թույլ է տալիս.


համաձայնեցնել բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների նպատակները
միասնական կորպորատիվ գերնպատակի հետ,



կատարելագործել

տեղեկատվության

ձեռքբերման

գործընթացները`

շուկայի

պահանջների, սոցիալական պատվերի փոփոխությանը արագ արձագանքելու
նպատակով,


խթանել նախաձեռնություննների աճը և դրանց կառավարման հնարավորությունը,



չափել ձեռքբերումները արտաքին չափորոշիչների կիրառմամբ, էտալոնային
գնահատականների միջոցով,



իրականացնել կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինքնավերլուծություն և
օգտագործել

ստացած

արդյունքները

ներքին

և

արտաքին

բենչմարկինգի

անցկացման համար,


անցնել

«արարման

բենչմարկինգի»

մակարդակին,

երբ

բենչմարկինգի

գործընկերները ստեղծում են համատեղ կրթական ծրագրեր, կոնսորցիումներ,
համագործակցության նորարարական ձևեր:
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3.4 ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
Հայաստանի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համար ՀՀ ՈԱԱԿ-ը
մշակել

է

որակի

ապահովման

համապարփակ

շրջանակ,

որը

թույլ

է

տալիս

ուսումնառության միջավայրի պարբերաբար վերլուծություններ կատարել՝ կրթական
գործընթացների որակի տեսանկյունից դիտարկելով ներկա վիճակը և բարելավմանն
ուղղված գործողությունները, խոչընդոտները, ինչպես նաև հետագա զարգացմանը
միտված նախաձեռնությունները ու մտադրություններըֈ Այն մշակված է ինչպես
հաստատության գործունեության յուրաքանչյուր տիրույթն ամբողջապես գնահատելու,
այնպես էլ դրանցից յուրաքանչյուրը մանրազնին ուսումնասիրելու, իրականացվող
մասնագիտական կրթական ծրագրերի մակարդակում ինքնագնահատում կատարելու և
բարելավման կարիք ունեցող ոլորտները բացահայտելու համարֈ Որակի շրջանակը նաև
որակի արտաքին ապահովման գործընթացների հիմք է:
Որակի ինստիտուցիոնալ և ծրագրային կառավարման սահուն ընթացքը ապահովելու
համար, ինչը կնպաստի կրթական գործընթացների որակի բարելավմանը, ՈԱԱԿ-ը
որդեգրել է որակի ընդհանուր կառավարման (TQM) մոտեցումը՝ որպես ինստիտուցիոնալ
և ծրագրային ինքնագնահատման գլխավոր սկզբունք: Հետևաբար՝ որակի ընդհանուր
կառավարումը պետք է կիրառվի վերը նշված յուրաքանչյուր փուլում (ներդրումգործընթաց-արդյունքներ-բարելավում). պլանավորում՝ խնդիրների սահմանում և դրանց
լուծման

չափման

միջոցների

ձևակերպում,

Իրականացում՝

միջոցառումների

իրականացում,Ստուգում և վերանայում՝ իրականացման ընթացիկ և շրջափուլային
գնահատում, որը որոշում է`արդյո՞ք արձանագրված արդյունքները համահունչ են
պլանավորված խնդիրներին, Բարելավում՝ պլանների ամփոփում և/կամ վերաշտկում՝
նկատի ունենալով շահակիցների արձագանքը և ընդհանուր գնահատման արդյունքներըֈ
Անհրաժեշտության դեպքում նոր խնդիրներ են դրվումֈ Վերջնական արդյունքն ունի
կարևոր նշանակություն տվյալ ոլորտի համարֈ Դա նշանակում է, որ կրթական ծրագրի
որակը կախված է ոչ միայն գործընթացի համարժեքությունից, այլև այն բանից, թե ինչպես
են այդ գործընթացները վերահսկվում ձեռք բերված արդյունքների տեսանկյունիցֈ
Փորձագետների կողմից ձեռք բերված տվյալները արտացոլում են ոլորտներում առկա
բարձր ցուցանիշներըֈ
Որակի

կենտրոնի

կատարողական
հավաստելու

կողմից

ցուցանիշները

դրանց

առանձնացված
պարբերաբար

արդիականությունը,

համապատասխանությունը

որակի

չափանիշները,
վերանայվում

պիտանիությունը,

ապահովման

և

չափորոշիչները
և

փոփոխվում

են՝

համարժեքությունը

հավատարմագրման

և
և

ոլորտում

առաջացող նոր միտումներին ու զարգացումներինֈ
ԲՈւՀ-ը պարբերաբար մշտադիտարկումներ, քննարկումներ և վերլուծություններ է
ձեռնարկում որակի ապահովման գործընթացի արդյունավետության, որակի մշակույթի
ձևավորման և շարունակական զարգացման խնդիրների վերաբերյալ, որի ընթացքում
կատարվում

են

պլանների

վերանայում,

շտկումներ

և/կամ

վերամշակումֈ

հաստատությունը չի հասել իր սահմանած նպատակներին, ապա պետք է
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Եթե

մշակել

բարելավման ծրագրեր՝ նրանցում ներառելով համապատասխան
Բարելավման միջոցառումները

միջոցառումներ:

այդ փուլում կարող են բարելավման ծրագրերի մաս

դառնալ:
Որակի

շարունակական

բարելավումն

ընդգրկում

է

երեք

հիմնական

գործողություն՝նպատակների և չափորոշիչների սահմանում, գործունեության արժևորում
ըստ այդ չափորոշիչների և հետագա գործունեության բարելավումֈ Դա ձևավորվում է
որակի համապարփակ կառավարման շարժիչ սկզբունքով՝ պլանավորում, իրականացում,
գնահատում և բարելավում՝ՊԻԳԲ գործընթացով, որի միջոցով հաստատությունը իր և իր
շահակիցների համար հաստատում է, որ հնարավորինս բարձր չափորոշիչների է հասել
գործունեության բոլոր ոլորտներումֈ
Այսպիսով, բարելավման գործողությունները կարող են ներառել.


որակի ապահովման և կառավարման
ապահովում

կրթական

մշտադիտարկման,

և

քաղաքականության արդյունավետության

գիտահետազոտական

ներքին

և

արտաքին

արդյունքների

տեսանկյունից

գնահատումների,

պարբերական

վերանայումների և համապատասխան շտկողական գործողությունների միջոցով՝
հաստատության զարգացման հայեցակարգին, ռազմավարական նպատակներին և
ծրագրերին համապատասխան,


գործունեության հիմնական ոլորտներին ուղղված գործընթացների մշտադիտարկման
և ներքին ու արտաքին շահառուներից ստացված կարծիքների հիման վրա գործող
մեխանիզմների անընդհատ կատարելագործում, արդյունավետության բարձրացում,
որակի ապահովում,



որակի ապահովման և բարելավման համար առանցքային նշանակություն ունեցող
կատարողական տվյալների պարբերաբար արձանագրում,վերլուծություն, քննարկում
և գնահատում,



հետադարձ կապի ազդեցության մեխանիզմով
կարիքների,

պահանջների

հաշվառում

ներքին և արտաքին շահակիցների

և

համապատասխան

շտկողական

գործողությունների իրականացում հաստատության գործունեության յուրաքանչյուր
տիրույթն ամբողջապես գնահատելու և մանրազնին ուսումնասիրելու, իրականացվող
մասնագիտական կրթական ծրագրերի մակարդակում ինքնագնահատում կատարելու
և բարելավման կարիք ունեցող ոլորտները բացահայտելու համար,


ռազմավարական ծրագրերի, պլանների կատարման ընթացքի

մշտադիտարկում և

արդյունքների գնահատում ըստ գործունեության ոլորտների, անհրաժեշտության
դեպքերում

ծրագրերի

վերանայում,

վերամշակում,

բարելավման

ծրագրերի

իրականացում,


կրթական

միջավայրի

պարբերաբար

վերլուծություններ

կրթական

և

գիտահետազոտական գործընթացների որակի տեսանկյունից՝ դիտարկելով ներկա
վիճակը և բարելավմանն ուղղված գործողությունները, խոչընդոտները, ինչպես նաև
հետագա զարգացմանը միտված նախաձեռնությունները ու մտադրությունները,


վերջնական

արդյունքի

կարևորության

հաշվառում

յուրաքանչյուր

ոլորտի

գործունեության գնահատման համար՝ինկատի առնելով , որ կրթական ծրագրի որակը
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կախված է ոչ միայն գործընթացի համարժեքությունից, այլև այն բանից, թե ինչպես են
այդ գործընթացները վերահսկվում ձեռք բերված արդյունքների տեսանկյունից,


համալսարանի կրթական, մշակութային, դաստիարակչական, գիտահետազոտական,
վարչական և կազմակերպչական

գործընթացների ընթացակարգերի պարբերաբար

վերանայում, կատարելագործում, արդյունավետության բարձրացում,


որակի մշակույթի ձևավորում, շարունակական զարգացում, որակի ինստիտուցիոնալ
և ծրագրային կառավարման սահուն ընթացքի ապահովում,



արտաքին գործոնների ազդեցության հաշվառում, մարտահրավերների, ռիսկերի,
սպառնալիքների

կարճաժամկետ

և

երկարաժամկետ

գնահատում

և

համապատասխան շտկողական գործողությունների իրականացում,


հաստատության

ռազմավարական

զարգացման

ուղենիշների,

չափանիշների,

չափորոշիչների հստակեցում որակի կենտրոնի կողմից առանձնացված չափանիշների,
չափորոշիչների և կատարողական ցուցանիշների պարբերաբար վերանայում և
փոփոխում՝ հավաստելու համար դրանց արդիականությունը, պիտանիությունը,
համարժեքությունը

և

համապատասխանությունը

որակի

ապահովման

և

հավատարմագրման ոլորտում առաջացող նոր միտումներին ու զարգացումներինֈ


ինքնագնահատում, համեմատական վերլուծություններ
կիրառում՝

միջազգայնորեն

ընդունված

և

առաջավոր փորձի

չափանմուշային

կողմնորոշիչների

օգտագործմամբ,


բենչմարկինք,
շտկողական

գործող

ծրագրերի վիճակի

գործողություններ

որակի

և հեռանկարների գնահատում
ապահովման

և

և

կառավարման

հանրապետական ու միջազգային հենանիշներին, չափանիշներին և չափորոշիչներին
համապատասխան,


ներքին և արտաքին փորձագիտական եզրակացությունների հիման վրա առանձին
ոլորտների կամ ինստիտուցիոնալ գործունեության արդյունքների գնահատում և
համապատասխան բարելավման ծրագրերի իրականացում:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Որակի ապահովման քաղաքականության իրականացման չափանիշներ և
չափորոշիչներ
Բարձրագույն

կրթության

որակի

ապահովման

նպատակն

է

երաշխավորել

մասնագիտական կրթության չափորոշիչների կատարումը և որակի բարելավումը`
ուսանողների, գործատուների և հասարակության կարիքներին համապատասխան:
Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթական դաշտում՝ որպես
Գործընթացի

իրականացման

երաշխիք,

ներդրված

են

բարձրագույն

Բոլոնյան
կրթության

Եվրոպական տարածքում որակի ապահովման (ESG) գործող և նրանցից բխող ՀՀ ՈԱԱԿ-ի
կողմից մշակված չափանիշներն ու չափորոշիչները.

1. Որակի ներքին ապահովման
Եվրոպական չափանիշներ և
ուղենիշներ
1.1.Որակի ապահովման քաղաքականություն
Մասնագիտական ուսումնական հաստատություններն իրենց ծրագրերի, կրթական
աստիճանների որակի և չափորոշիչների ապահովման համար պետք է մշակեն
քաղաքականություն և դրան առնչվող ընթացակարգեր: Նրանք պետք է հետևողականորեն
նպաստեն իրենց աշխատանքում որակի կարևորությունը և ապահովումը գնահատող
միջավայրի զարգացմանը: Այն ձեռք բերելու համար հաստատությունները պետք է
զարգացնեն և իրագործեն որակի շարունակական ամրապնդման ռազմավարություն`
կարևորելով հատկապես, ուսանողների և մյուս շահակիցների դերը:
ՉԱՓԱՆԻՇ: Ուսումնական հաստատության որակի ապահովման քաղաքականությունը մատչելի
է հասարակությանը և

հանդիսանում է նրանց ռազմավարական մենեջմենտի մաս: Ներքին

շահակից կողմերը մշակել և ներդրել են որակի ապահովման արդյունավետ համակարգ
համապատասխան կառույցների և գործընթացների միջոցով՝ ներգրավելով արտաքին շահագրգիռ
կողմերին:

Որակի ապահովման համակարգի քաղաքականությունը և գործընթացները, որոնք
ներկայացնում են բարելավման և կատարելագործման շրջափուլ, նպաստում են
հաստատության հաշվետվողականությանը, զարգացմանը, կրթական միջավայրի, որակի
մշակույթի ձևավորմանը, որտեղ բոլոր շահակիցները մասնակցում և
պատասխանատվություն են կրում որակի ապահովման համար: Գործընթացի
արդյունավետ աջակցման նպատակով քաղաքականությունը իրականացվում է
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պաշտոնական կարգավիճակով և մատչելի է հասարակայնությանը: Որակի ապահովման
քաղաքականությունը արդյունավետ է, եթե այն գործնականում իրացնում է կապը
գիտահետազոտության, ուսումնառության, դասավանդման միջև և հաշվի է առնում
ներբուհական ու ազգային կոնտեքստները, ռազմավարական մոտեցումները և աջակցում.







որակի ապահովման համակարգի կազմակերպմանը;
ամբիոններին, ֆակուլտետներին և կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումներին,
ինչպես նաև հաստատության վարչակազմին և ուսանողությանը, որոնք կատարում
են իրենց պարտականությունները
որակի ապահովման բնագավառում;
ակադեմիական ազնվությանը, ազատությանը և ահանդուրժողականությանը
խաբեբայության դեմ;
ուսանողների և աշխատակիցների պաշտպանությանը խտրականության և
անհանդուրժողականության դրսևորումներից;
արտաքին շահակիցների մասնակցությանը որակի ապահովման
գործընթացներում:

1.2. Կրթական ծրագրերի մշակում և հաստատում
Մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները պետք է ունենան ծրագրերի
և

կրթական

աստիճանների

մշտադիտարկման

հաստատման,

հաստատված

պարբերական

մեխանիզմներ՝

մշակված

վերանայման

և

համապատասխան

չափանիշներով:
ՉԱՓԱՆԻՇ: ԲՈՒՀ-ը ունի կրթական ծրագրերի մշակման և հաստատման
ընթացակարգ՝դրված նպատակներին և ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան:
Ծրագրի յուրացման արդյունքում շնորհվող որակավորումը հստակ որոշված է ՀՀ ՈԱԱՇին և բարձրագույն կրթության Եվրոպական տարածքի որակավորումների կառուցվածքին
համապատասխան:
Կրթական ծրագրերը հանդիսանում են ԲՈւՀ-ի կրթական առաքելության առարկան,
որոնք ուսանողներին ապահովում են ինչպես ակադեմիական գիտելիքներով, այնպես էլ
անհրաժեշտ կարողություններով ու հմտություններով, նպաստում նրանց անձնական
զարգացմանը և կիրառվում ապագա կարիերայում:


Կրթական ծրագրերը.



մշակվում են համալսարանի ինստիտուցիոնալ նպատակներին համապատասխան
և արտահայտում են ուսուցման հստակ արդյունքներ;



արտահայտում են բարձրագույն կրթության՝ Եվրոպայի խորհրդի կողմից որոշված
նպատակները:



մշակվում են ուսանողների մշտական առաջընթացի և զարգացման համար
ուսումնառության ընթացքում;



որոշում են ուսանողների ծանրաբեռնվածությունը ըստ ESG-ի;



ներառում են ուսանողների արտադրական պրակտիկայի անցման բնույթը և տեղը;
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մշակվում են ուսանողների և շահագրգիռ այլ կողմերի մասնակցությամբ;



ենթարկվում են արտաքին փորձաքննություների և ապահովված են
տեղեկատվական ռեսուրսներով;



քննարկվում, հաստատվում են համապատասխան վարչական օղակներում և
ստանում պաշտոնական փաստաթղթի կարգավիճակ;

1.3. Ուսանողակենտրոն ուսուցում, դասավանդում և
գնահատում
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ը ապահովում է կրթական այնպիսի ծրագրերի մշակում, որոնք
ուսանողներին մղում են ակտիվ դերակատարման ուսումնական գործընթացում, իսկ
նրանց առաջադիմության գնահատումը արտահայտում է այդ մոտեցումը:
Ուսանողակենտրոն ուսուցումը և դասավանդումը կարևոր դեր են խաղում
ուսումնական գործընթացում ուսանողների մոտիվացիայի, ինքնառեֆլեկսիայի և
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;



ուսանողների 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;
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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;



ուսանողների ուսումնառությունը գնահատվում է ընդունված և հանրությանը
հասանելի չափանիշներով, սահմանված կարգով և ընթացակարգերով, որոնք
համահավասար են կիրառվում:



նախատեսված է բողոքարկման պաշտոնական ընթացակարգ:

1.4. Ուսանողների ընդունելություն, առաջադիմություն և վկայագրում

ՉԱՓԱՆԻՇ: Ուսումնական հաստատությունները միատեսակ են կիրառում նախապես
որոշված և հրապարակված կանոնները, որոնք ընդգրկում են ,, կյանքի շրջափուլի'' բոլոր
էտապները, այսինքն, ընդունելություն, ճանաչում և որակավորում:
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
ներսում,

այնպես

էլ

միջազգային

ներկա պայմաններում ինչպես երկրի

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 ուսանողների ուսումնառության կուլմինացիան, որի ժամանակ նրանք
ստանում են ստացած որակավորումը հաստատող փաստաթուղ՝ 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

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:
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1.5. Դասավանդող կազմ
Մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները պետք է ունենան որակյալ և
բանիմաց անձնակազմով համալրման մեխանիզմներ: Դասավանդող անձնակազմը պետք է
մասնակցի արտաքին վերանայմանը, և նրանց կատարած աշխատանքի որակի մասին
տեղեկատվությունը պետք է արտացոլվի վերջնական զեկույցում:

ՉԱՓԱՆԻՇ: Ուսումնական հաստատությունները վստահ են իրենց դասախոսների
կոմպետենտության մեջ: Աշխատակիցների ընտրության, զարգացման և մասնագիտական
աճի գործընթացները արդար են և թափանցիկ:
Դասախոսին գլխավոր դեր է պատկանում ուսանողների բարձրորակ ուսուցման և
գիտելիքների, կոմպետենցիաների ու հմտությունների ձեռք բերման գործընթացներում:
Ուսանողական

բազմաբնույթ

կազմը

և

ուսուցման

արդյունքների

նկատմամբ

հետաքրքրվածությունը պահանջում է ուսանողակենտրոն ուսուցում և դասավանդում:
ԲՈՒՀ-երը պատասխանատվություն են կրում աշխատակիցների մասնագիտական
պատրաստվածության և նրանց արդյունավետ աշխատանքի բարենպաստ պայմանների
ապահովման համար, ինչը ենթադրում է.


աշխատակիցների ընտրության և պայմանների ապահովման հասկանալի,
արդարամիտ և թափանցիկ գործընթացներ, որնցով կարևորվում է դասախոսական
գործունեությունը,



պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական զարգացման
հնարավորությունների առաջարկում և նպաստում,



ուսուցման և գիտահետազոտության միջև կապի ամրապնդում և այդ ուղղությամբ
գործունեության խրախուսում,



դասավանդման մեթոդների մեջ նորարարությունների և ուսուցման գործընթացում
նոր տեխնոլոգիաների ներդրման աջակցում:

1.6. Ուսուցման ռեսուրսներ և ուսանողներին աջակցման համակարգ
ՉԱՓԱՆԻՇ: Ուսումնական հաստատությունն ունի բավարար ֆինանսավորում ուսուցման
և դասավանդման, համարժեք ու մատչելի ուսումնական ռեսուրսների ապահովման և
ուսանողնորին աջակցման համար:
Մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները պետք է հավաստեն, որ
ուսանողներն ապահովված են առարկայական ծրագրերով նախատեսված ռեսուրսներով:
Արդյունավետ

ուսուցման,

ուսանողներին

օգնության

և

աջակցման

նպատակով

ուսումնական հաստատությունը պետք է ուսանողներին տրամադրի ինչպես նյութական
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/գրադարաններ, ուսումնագիտական կաբինետներ, լաբորատորիաներ, ուսուցման ու
հետազոտությունների համար սարքավորումներ, տեզեկատվական տեխնոլոգիական
ինֆրակառուցվածք/,
դասավանդողներ,

այնպես էլ

մարդկային

խորհրդատուներ,

( ծրագրի ղեկավարներ,

դաստիարակներ

և

այլն)

Հաստատությունը վերահսկում է ռեսուրսների ծախսը և ցույց
ռեսուրսներով

հասնում

է

հնարավորինս

ռեսուրսներ:

տալիս, որ առկա
բարձր

որակիֈ

Ուսումնական ռեսուրսների պլանավորման, բաշխման, տրամադրման և ուսանողներին
աջակցման, ինչպես նաև ուսանողակենտրոն
մոդելների

ուսուցման ու դասավանդման ճկուն

անցման ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն ուսանողների բազմաբնույթ

համակազմի պահանջները ( օրինակ, տարիքավոր, աշխատող, ոչ լրիվ ժամանակով
սովորողներ, սահմանափակ հնարավորություններով ուսանողներ, արտասահմանյան
ուսանողներ): Ուսանողների աջակցման պայմանները և միջոցառումները կարող են
կազմակերպվել տարբեր ձևերով՝ կախված ինստիտուցիոնալ կոնտեքստից, իսկ որակի
ապահովման

ներքին

համակարգը

երաշխավորում

է

ռեսուրսների

համապատասխանությունը ու մատչելիությունը դրված նպատակներին և ուսանողների
տեղեկացվածությունը

ծառայությունների

մասին:

Ուսանողների

աջակցման

և

ծառայությունների մատուցման գործընթացում վճռական նշանակություն ունի վարչական
և տեխնիկական անձնակազմի դերը, ուստի նրանք պետք է ունենան համապատասխան
կոմպետենցիաներ և

որակավորման շարունակական բարձրացման պայմաններ ու

հնարավորություններ: Աջակցման ծառայությունների դերը կարևոր նշանակություն ունի
հատկապես ուսանողների շարժունության խթանման համար:

1.7. Տեղեկատվության կառավարում
Մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները պետք է իրենց առաջարկած

ծրագրերի և

կրթական

աստիճանների

մասին

մշտապես

հրապարակեն

ինչպես

քանակական, այնպես էլ որակական նորացված, անաչառ տեղեկատվություն: Հավաստի
տեղեկատվությունն անհրաժեշտ պայման է որոշում ընդունելու համար և իմանալու՝ ինչն
է աշխատում արդյունավետ, իսկ ինչը բարելավման կարիք ունի: Կարող են օգտագործվել
տեղեկատվության հավաքման և վերլուծման

տարբեր մեթոդներ: Կարևոր է, որպեսզի

նրանցում, ինչպես նաև հետագա գործողությունների պլանավորման մեջ մասնակցեն
ուսանողները և աշխատակիցները:
ՉԱՓԱՆԻՇ: Ուսումնական հաստատությունները պետք է երաշխավորեն, որ կրթական
ծրագրերի և գործունեության այլ ուղղությունների արդյունավետ կառավարման համար
համապատասխան տեղեկատվություն են հավաքում, վերլուծում և օգտագործում:
Կրթական ծրագրերի և գործունեության այլ տեսակների վերաբերյալ
տեղեկատվության հավաքման և վերլուծման արդյունավետ գործընթացները մեծ
ներդրում են որակի ներքին ապահովման աշխատանքներում:
տեղեկատվության հավաքման ձևերը որոշ առումով կախված են կրթական
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Չնայած,

հաստատության տեսակից և առաքելությունից, սակայն անկախ դրանից, կարևորվում է
հետևյալ տեղեկատվությունը.


գործունեության առանցքային ցուցանիշները,



ուսանողական համակազմի մասին տվյալները,



ուսանողների ձեռքբերումները, առաջադիմության մակարդակը և հեռացումները,



ուսանողների բավարարվածությունը ընտրած կրթական ծրագրերից,



կրթական ծրագրերի ռեսուսների և ուսանողների աջակցման ծառայությունների
մատչելիությունը,



շրջանավարտների կարիերայի աճը:

1.8. Հանրային տեղեկատվություն

ՉԱՓԱՆԻՇ: Ուսումնական հաստատությունը պետք է հրապարակի իր գործունեության
մասին պարզ, ճշգրիտ, օբյեկտիվ, հրատապ և մատչելի տեղեկատվություն ( ներառյալ
ծրագրերը ):
Մասնագիտական ուսումնական աստատությունները պետք է հավաստեն, որ իրենց
ուսումնական ծրագրերի և այլ գործառույթների կառավարման արդյունավետության
նպատակով

հավաքագրում,

տեղեկատվություն:

վերլուծում

և

օգտագործում

են

համապատասխան

ՄՈւՀ-ի մասին տեղեկատվությունը օգտակար է դիմորդների,

ուսանողների, շրջանավարտների, այլ շահագրգիռ կողմերի և հասարակայնության
համար: Ուստի, ուսումնական հաստատությունը պետք է տեղեկատվություն տրամադրի
իր գործունեության վերաբերյալ՝ ներառյալ առաջարկվող կրթական ծրագրերը և ըստ
նրանց ընդունելության չափորոշիչները, շնորհվող որակավորումները, դասավանդումը,
ուսուցումը,

գնահատման

ընթացակարգերը

(անցումային

միավորների

նշումով),

ուսուցման հնարավորությունները և շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորումը:

1.9. Մշտադիտարկում և ծրագրերի պարբերական գնահատում
Կրթական ծրագրերը պարբերաբար դիտարկվում և վերանայվում են ուսանողների և
այլ շահակիցների մասնակցությամբ: Հավաքված տեղեկատվության վերլուծության հիման
վրա ծրագիրը դրվում համապատասխանության մեջ ժամանակակից պահանջների և
չափանիշների հետ: Վերամշակված ծրագիրը հրապարակվում է:
ՉԱՓԱՆԻՇ: Ուսումնական հաստատությունը պետք է կատարի մշտադիտարկում և
ծրագրերի դիտարկում, որպեսզի ապահովի դրված նպատակների ձեռքբերումները և
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համապատասխանությունը ուսանողների և հասարակայնության պահանջներին, ինչը
կնպաստի ծրագրերի շարունակական բարելավմանը: Ցանկացած պլանավորվող
գործունեության և ստացված արդյունքի վերաբերյալ պետք է իրազեկվեն շահագրգիռ
բոլոր կողմերը:


Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկումը և վերանայումը ուղղված են նրանց
արդյունավետ իրականացմանը և ուսանողների ուսուցման համար
բարենպաստ միջավայրի ստեղծմանը և ընդգրկում են.



ծրագրի բովանդակությունը կոնկրետ դիսցիպլինների վերաբերյալ՝ գիտական
վերջին հետազոտությունների լույսի տակ, ծրագրի հրատապության
ապահովման նպատակով,



հասարակության պարբերաբար փոփոխվող պահանջները,



ուսանողների ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը, առաջադիմությունը և
ավարտումը,



ուսանողների գնահատման արդյունավետությունը,



ծրագրով ուսուցման ուսանողների պահանջների բավարարվածության
սպասումները, ուսանողների աջակցությունը, ուսուցման միջավայրը,
ծառայությունները և նրանց համապատասխանությունը ծրագրի
նպատակներին:

1.10. Որակի արտաքին պարբերական ապահովում

ՉԱՓԱՆԻՇ: Ուսումնական հաստատությունը պետք է պարբերաբար անցնի որակի
արտաքին ապահովման ընթացակարգերով՝ ESG –ին համապատասխան:
Համալսարանի

գործունեության

արտաքին

որակի

վերահսկողության

գործընթացները իրականացվում են Բարձրագույն կրթության Եվրոպական տարածքում
(ESG)

գործող

չափանիշներին,

չափորոշիչներին

և

ուղենիշներին

(ՈԱԵՉՈՒ)

համապատասխան:
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովումը նոր զարգացող մոտեցում է
ՀՀ կրթության համակարգումֈ Ուստի, համալսարանի ՈԱԿ-ը պարբերաբար վերանայում
է սույն ուղենիշները, չափանիշները և չափորոշիչներն` ազգային և միջազգային լավագույն
փորձին համապատասխան:
Որակի արտաքին ապահովման գործընթացներն ու ընթացակարգերը ուղղված են
ներքին որակի ապահովման գործընթացների արդյունավետության ստուգմանը և
111

ծառայում են որպես զարգացման ու նոր հնարավորությունների
որոնք

նաև

տեղեկատվություն

են

տրամադրում

իրացման գործոններ,

հասարակայնությանը

ԲՈւՀ-ի

գործունեության որակի մասին:
Ուսումնական
արտաքին

հաստատությունները

ապահովման

պարբերաբար

ընթացակարգերին՝

ենթարկվում

են

որակի

օրենսդրության

պահանջներին

համապատասխան, որի շրջանակներում նրանք գործում են և որից

կախված, որակի

արտաքին ապահովումը իրականացվում է տարբեր ձևերով ու կառուցվածքային տարբեր
մակարդակներով (ուսումնական հաստատություն, ֆակուլտետ, կրթական ծրագիր):
Որակի ապահովումը անընդհատ գործընթաց է, որը չի ավարտվում միայն
արտաքին հետադարձ կապի ապահովմամբ, հաշվետվության ներկայացմամբ կամ
հաջորդ ընթացակարգերի ընդունմամբ ԲՈւՀ-ի շրջանակներում: Յուրաքանչյուր անգամ՝
հաշվի առնելով

որակի արտաքին ապահովման վերջին ընթացակարգերից հետո

ձեռքբերած առաջընթացը, պետք է ստեղծել փոխադարձ կապեր, նախապատրաստվել
հաջորդ ընթացակարգին և հաստատության տիրույթում համապատասխան հաջորդիվ
գործողություններ իրականացնել:

2.Որակի արտաքին ապահովման
չափանիշներ և ուղենիշներ
ԲՈւՀ-երի կողմից մատուցվող որակի ապահովման ծառայությունների՝ միջազգային
մակարդակում պատշաճությունն ու ճանաչումը երաշխավորելու համար
միջազգային գործակալությունների կողմից պարբերաբար կատարվում է Եվրոպական
չափանիշներին և չափորոշիչներին համապատասխանող արտաքին փորձաքննությունֈ

2.1 Որակի ներքին ապահովման ընթացակարգերի հաշվառում
ՉԱՓԱՆԻՇ: Որակի արտաքին ապահովման ընթացակարգերը պետք է հաշվի առնեն
որակի ներքին ապահովման գործընթացների արդյունավետությունը, որոնք
ներկայացված ն ESG - ի առաջին մասում:
Բարձրագույն

կրթության

որակի

ապահովումը

հմնված

է

ԲՈւՀ-ի

պատասխանատվության վրա կրթական ծրագրերի և մատուցվող ծառայությունների
որակի համար, ուստի կարևոր է, որպեսզի որակի արտաքին ապահովումը հիմնվի որակի
ապահովման ԲՈւՀ-ի պատասխանատվության ճանաչման և աջակցման վրա: Որակի
ներքին և արտաքին ապահովման ընթացակարգերի միջև կապի ապահովման համար
որակի արտաքին ապահովման ընթացակարգերը պետք է հաշվի առնեն որակի ներքին
ապահովման չափանիշները:
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2.2. Որակի արտաքին ապահովման ընթացակարգի
մեթոդաբանության մշակում
ՉԱՓԱՆԻՇ: Որակի արտաքին ապահովման ընթացակարգերը պետք է որոշվեն և մշակվեն
որոշակի նպատակների և խնդիրներին համապատասխան՝ հաշվի առնելով գոյություն
ունեցող իրավական նորմատիվային դաշտը: Շահագրգիռ բոլոր կողմերը պետք է
ընդգրկված լինեն ընթացակարգերի մշակման և անընդհատ կատարելագործման
գործընթացներում:
Որակի արտաքին ապահովման ընթացակարգերի համակարգը կարող է գործել
ճկուն, եթե ուսումնական հաստատությունը կարողանա ցուցադրել որակի ներքին
աապահովման
Որակի

սեփական

արտաքին

օբյեկտիվության

ապահովման
ապահովման

ընացակարգերի
ընթացակարգերի
համար

արդյունավետությունը:
արդյունավետության

անհրաժեշտ

է

շահակիցների

և
հետ

համաձայնեցված որոշակի նպատակների առկայություն: Ընդ որում, գործընթացների
նպատակները, խնդիրները և ներդրումները պետք է.


հաշվի առնեն ուսումնական հաստատության ծանրաբեռնվածության մակարդակը
և այդ գործընթացների արժեքը,



աջակցեն ուսումնական հաստատությանը գործունեության որակի բարելավման
մեջ,



նպաստեն ուսումնական հաստատության ձգտմանը այդ կատարելագործման
ցուցադրման մեջ,



համագործակցեն

պարզ

և

հստակ

տեղեկատվության

ստացման

մեջ

հաստատության ձեռբերումների և հետագա գործունեության վերաբերյալ:
Որակի ապահովման ընթացակարգերը պետք է վերստուգելի տվյալների տեսքով
տրամադրեն կատարողականի վկայություններ առ այն, որ որակի ապահովման
օբյեկտները պատշաճ կերպով դիտարկվել ենֈ Հետևաբար, որակի ապահովման
օբյեկտները պետք է հստակ սահմանվեն, ինստիտուցիոնալ կամ ծրագրային խնդիրներին
համադրելի, ինչպես նաև պարզ և չափելի լինենֈ
Ընթացակարգերը պետք է ապահովեն որոշումների պաշտոնական, պարբերաբար և
հետևողական կայացումը և իրականացման ընթացքըֈ Այդ պահանջը բխում է որակի
վերանայման
արձագանքելու
պահանջներից

արդյունքներով

հայտնաբերված

երաշխիքներ
մեկը

որակի

տվյալներին

ձևավորելու
պահպանման

արդյունավետ

անհրաժեշտությունիցֈ
և

բարելավման

կերպով

Հիմնական

գործողությունների

պարբերաբար փաստաթղթավորումն է: Հատուկ ուշադրություն պետք է հատկացվի որակի
ապահովման այնպիսի ասպեկտների վրա, որոնք հեշտ չեն ենթարկվում քանակապես
արտահայտելի

մշտադիտարկմանֈ

ՄՈՒՀ-ը

պետք

է

որդեգրի

համապատասխան

քաղաքականություն և ռազմավարություն՝ երաշխավորելու համար, որ այդ ասպեկտները
որակի ապահովման ընթացակարգերով չեն շրջանցվել:
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2.3. Իրականացման գործընթացներ
ՉԱՓԱՆԻՇ: Որակի արտաքին ապահովման ընթացակարգերը պետք է լինեն հուսալի,
օգտակար, նախորոշված, միատեսակ, հրապարակված և ներառեն.


ինքնագնահատման վերաբերյալ հաշվետվություն կամ նրա համարժեքը,



արտաքին գնահատական՝ տրված արտաքին փորձագետների կողմից,



հաշվետվություն ըստ արտաքին գնահատման արդյունքի,



որակի ապահովման հետագա միատեսակ ընթացակարգեր:

Որակի

արտաքին

ապահովման

ընթացակարգերը,

որոնք

կատարվել

են

արհեստավարժ, հետևողական և թափանցիկ, կապահովեն նրանց ընդունումը և
արդյունավետությունը: Որակի արտաքին ապահովման համակարգի կառուցվածքից
կախված՝ ուսումնական հաստատությունը հիմք է նախապատրաստում որակի արտաքին
ապահովման համար ինքնագնահատման վերաբերյալ հաշվետվությամբ կամ այլ նյութերի
ներկայացմամբ՝ ներառյալ հաստատող փաստաթղթերը: Գրավոր հաշվետվությունը
լրացվում է շահագրգիռ կողմերի հետ հարցազրույցով այցի ժամանակ: Գնահատման
արդյունքներն

ընդհանրացվում

են

հաշվետվություններում

արտաքին

փորձագետների

(Չափանիշներ

կողմից

կազմված

2.4;

2.5):

Որակի արտաքին ապահովման ընթացակարգերը չեն ավարտվում փորձագետների
հաշվետվությամբ, որը հաստատության համար ներկայացնում է որակի ապահովման
ինստիտուցիոնալ

միջոցառումների

իրականացման

ձեռնարկ:

Հետագա

գործողությունների բնույթը կախված է որակի արտաքին ապահովման ընթացակարգերի
բնույթից: Փորձագետները պետք է ունենան հետագա համապատասխան ընթացակարգեր
ուսումնական

հաստատության

կողմից

ձեռնարկված

գործողությունների

ուսումնասիրման համար:

2.4. Փորձագետներ արտաքին գնահատման անցկացման համար
ՉԱՓԱՆԻՇ: Որակի արտաքին ապահովման ընթացակարգը իրականացվում է արտաքին
փորձագետների խմբի կողմից՝ ներառյալ ուսանողները, որպես խմբի անդամներ
Որակի

ապահովման

քաղաքականությունը

իրականացվում

է

արտաքին

փորձագետների ներգրավմամբ, նրանց ընտրության և մասնակցության գործընթացներում
ապահովելով էթիկական նորմերի պահպանումը: Փորձագետները

պարտավոր են

նախապես հայտնել անձնական, մասնագիտական, ակադեմիական կամ գործնական
շահերի առկայության մասին, որոնք կարող են հակասել իրենց փորձագիտական
պարտականությունների կատարմանըֈ Փորձագետների անկախությունն ու գործընթացի
թափանցիկությունը որոշիչ գործոններ են հաջողության հասնելու համարֈ
Որակի

արտաքին

ապահովումը

խարսխված

է

փորձագետների

խմբի

լայն

դիապազոնի գիտելիքների և փորձի վրա, որոնք ներդրում են ունենում գործակալության
աշխատանքներում՝

ներկայացնելով

ուսումնական

հաստատության

պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողների և գործատուների տեսակետները:
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Փորձագետների

ուսուցման և աշխատանքի որակի

կատարվում է նրանց

ապահովման նպատակով

օբյեկտիվ ընտրություն, հաշվի առնելով կոմպետենցիաները և

հմտությունները դրված խնդիրների կատարման համար: Փորձագետներն անցնում են
համապատասխան ուսուցում:
Գործակալությունն ապահովում է փորձագետների անկախությունը կոնֆլիկտների
կանխարգելման մեխանիզմների կիրառմամբ:
Որակի արտաքին ապահովման գործընթացում միջազգային փորձագետների
ընդգրկումը`որպես թիմի անդամներ, ցանկալի է, քանի որ դա կնպաստի գնահատման
գործընթացի հետագա կատարելագործմանը և իրականացմանը:

2.5. Որոշումների ընդունման չափորոշիչներ
ՉԱՓԱՆԻՇ: Որակի արտաքին գնահատման արդյունքում ընդունվող բոլոր որոշումները և
եզրակացությունները պետք է հիմնված լինեն հստակ և հրապարակված չափորոշիչների
վրա, որոնք կիրառվում են միատեսակ, անկախ նրանից, ընդունվում է պաշտոնական
որոշում, թե՝ ոչ:
Որակի արտաքին

ապահովման

ընթացակարգը,

հատկապես,

պաշտոնական

որոշումների ընդունման մասով, նշանակալից ազդեցություն է թողնում ուսումնական
հաստատության գործունեության և գնահատման օբյեկտներ հանդիսացող ծրագրերի
իրականացման վրա: Որակի արտաքին ապահովման ընթացակարգերով որոշումների
ընդունումը (արդյունքների օբյեկտիվության և հուսալիության նկատառումներով) պետք է
հիմնվի որոշակի և հրապարակված չափորոշիչների վրա, որոնք հիմնված են փաստացի
տվյալների վրա և մեկնաբանվում են միատեսակ: Որակի արտաքին ապահովման
ընթացակարգերից կախված գնահատման արդյունքները կարող են ընդունել տարբեր
ձևեր, օրինակ, երաշխավորություններ, ցանկություններ կամ պաշտոնական որոշումներ:

2.6. Հաշվետվություն
ՉԱՓԱՆԻՇ: Փորձագետների հաշվետվությունները պետք է հրապարակվեն լրիվ և
ակադեմիական հասարակության, արտաքին գործընկերների ու շահագրգիռ այլ կողմերի
համար պարզ, մատչելի ձևով: Եթե գործակալությունը պաշտոնական որոշում է
ընդունում, ապա այն պետք է հրապարակվի հաշվետվության հետ միասին:
Փորձագետների հաշվետվությունը հիմք է հանդիսանում ուսումնական հաստատության
հետագա գործողությունների համար և տեղեկատվություն է տրամադրում հանրությանը
ուսումնական հաստատության գործունեության մասին: Որպեսզի հաշվետվությունը՝
որպես հիմք, օգտագործվի գործողությունների պլանավորման համար, պետք է ունենա
հստակ կառուցվածք, գրված լինի պարզ լեզվով և պարունակի.


իրավիճակի նկարագրություն,



փորձագետների անհատական ընթացակարգերի նկարագրություն,
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ապացույցներ, վերլուծություն և բացահայտված արդյունքներ,



եզրակացություն,



ուսումնական հաստատությունում կիրառվող պրակտիկայի օրինակներ,



երաշխավորություններ հետագա գործունեության համար:

Ուսումնական

հաստատությանը

հնարավորություն

է

ընձեռնվ՝

արտաքին

գնահատման վերաբերյալ հաշվետվության մեջ շտկումներ անելու մինչև նրա ավարտը:
Համառոտ հաշվետվությունը նույնպես կարող է օգտակար լինել:

2.7. Բողոքներ և բողոքարկումներ
ՉԱՓԱՆԻՇ: Բողոքների և բողոքարկումների ընթացակարգերը պետք է հստակ որոշված
լինեն՝ որպես որակի արտաքին ապահովման ընթացակարգերի վարման կարգի մաս և
իրազեկված ուսումնական հաստատությանը:
Ուսումնական հաստատության իրավունքների պաշտպանության և որոշումների
ընդունման արդարամիտ գործընթացի ապահովման հնպատակով որակի արտաքին
ապահովման ընթացակարգը պետք է իրականացվի բաց և հաշվետու: Այնուամենայնիվ,
կարող են ծագել որոշ տարաձայնություններ կամ դժգոհություններ գործընթացից կամ
պաշտոնական արդյունքներից: Ուսումնական հաստատությունը պետք է մուտքի
հնարավորություն

ունենա

գործակալության հետ

ընթացակարգեր,

որը

թույլ

կտա

վիճելի

հարցերը

լուծել ուղղակիորեն: Գործակալություններն իրենց հերթին,

այդպիսի հարցերը պետք է դիտարկեն մասնագիտորեն հստակ որոշված և միատեսակ
ընթացակարգերով
Բողոքների

դիտարկման

բոլորի
ընթացակարգը

համար:

թույլ

է

տալիս

ուսումնական

հաստատությանը՝արտահայտելու իր դժգոհությունը որակի արտաքին գնահատման
գործնթացի

կամ այն իրականացնող անձնակազմի

գործողությունների վերաբերյալ:

Բողոքարկման ժամանակ ուսումնական հաստատությունը հարց է բարձրացնում
ընթացակարգերի պաշտոնական արդյունքների մասին և կարող է ցուցադրել փաստեր, որ
արդյունքները հմնված են ոչ ստույգ ապացույցների վրա, իսկ չափանիշները կիրառվել են
ոչ կոռեկտ կամ գործընթացը իրականացվել է անհամապատասխան ձևով:
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3.ՀՀ ՈԱԱԿ –ի կողմից սահմանված
չափանիշներ և չափորոշիչներ
Որակի գնահատման ՀՀ Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) կողմից
մշակված և ներդրված չափանիշներն ու շեմային պահանջները նախատեսված են
ուսումնական

հաստատությունների

մասնագիտությունների
ինքնավերլուծություն

կողմից

կրթական
կատարելու

հաստատության

ծրագրերի

և

գործունեության

իրականացման

բարելավման

կարիք

և

ընթացքի

ունեցող

ոլորտները

բացահայտելու համարֈ
ՈԱԱԿ-ի կենտրոնի

մշակած

մասնագիտական

կրթության

որակի

ազգային

շրջանակը (ՈԱՇ) միջոց է, որը թույլ է տալիս ուսումնառության միջավայրի պարբերաբար
վերլուծություններ
դիտարկելով

կատարել՝

ներկա

կրթական

վիճակը

և

գործընթացների

բարելավմանն

որակի

ուղղված

տեսանկյունից

գործողությունները,

խոչընդոտները, ինչպես նաև հետագա զարգացմանը միտված նախաձեռնություններն ու
մտադրություններըֈ
ՈԱՇ-ը թույլ է տալիս հաստատության գործունեության ինչպես յուրաքանչյուր
տիրույթն ամբողջապես գնահատելու, այնպես էլ դրանք ավելի խորը և մանրազնին
ուսումնասիրելու:

Որակի ազգային

շրջանակը՝ նկատի ունենալով կրթական

ծառայությունների բազմաթիվ բաղադրիչները, առանձնացրել է որակի գնահատման և
ճանաչման յոթ տիրույթ և հիմք է հանդիսանում

որակի արտաքին ապահովման

գործընթացների համար:
Յոթ տիրույթներից յուրաքանչյուրի համար Որակի Կենտրոնը սահմանել է
չափանիշներ և չափորոշիչներ, որոնք կրթական հաստատությունների կողմից պետք է
ընկալվեն

որպես

յուրաքանչյուրի

որակի

համար

ապահովման
դրանք

անհրաժեշտ

ձևակերպված

են

ուղենիշներֈ
որպես

Տիրույթներից

բազմաձևության

և

նորարարության որոշակի ազատություն ապահովող տարածական սահմանումներ,
հատուկ առանձնացված ձևակերպումներ, որոնք վերստուգելի տերմիններով սահմանում
են

հաստատության

գործունեության

կամ
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իրականացվող

կրթական

ծրագրերի

բնութագրերը՝ ելնելով տարբեր հաստատությունների բնույթի, որդեգրած կրթական
հայեցակարգերի

և

նպատակների

Այդուհանդերձ,

չափանիշները

միջև

առկա

սահմանված

էական

են

տարբերություններիցֈ

բավարար

հստակությամբ՝

հավաստիանալու համար, որ ձևակերպումներում առկա են ընդունելի որակի կարևոր
ասպեկտները:
Իսկ յուրաքանչյուր չափանիշին համապատասխանության չափը և անաչառ գնահատման
համար անհրաժեշտ պայմանները սահմանված են չափորոշիչային ձևակերպումներով ֈ
Որակի կենտրոնի սահմանած չափանիշները, չափորոշիչներն ու կատարողականի
ցուցիչները

պարբերաբար

վերանայվում

են՝

երաշխավորելու

համար

դրանց

վավերականությունը, արդիականությունը և համապատասխանությունը միջազգային
հավատարմագրման և որակի ապահովման ոլորտում առկա վերջին միտումներին ու
զարգացումներին:

Հավատարմագրված

հաստատությունները
սահմանված

կարգավիճակի

փորձաքննության

ստացման

համար

են ենթարկվում և գնահատվում

չափանիշներով ու չափորոշիչներով.

•Ինստիտուցիոնալ կարողությունֈ Ինստիտուցիոնալ կարողությունը նկարագրում է
ուսանողներին կայուն և բարձրորակ ծառայություններ մատուցելու բաղադրիչները, որի
զարգացման և բարելավման համար անհրաժեշտ է սահմանված ձևով իրականացնել
ինքնավերլուծություն և ստացված արդյունքների հիման վրա մշակել համապատասխան
բարելավման ծրագիր և պլան:
•Կրթական ծրագրերֈ Կրթական ծրագրերի ճկունությունը, համապատասխանությունն
արդի

շուկայական

պահանջներին

բարենպաստ

նախապայմաններ

են

ստեղծում

հարափոփոխ միջավայրում գործելու ունակ մասնագետներ պատրաստելու համար: Իսկ
կրթական ծրագրերի նախագծման, մշտադիտարկման, հաստատման և գնահատման
գործում ձեռնարկված հստակ քայլերը կարևոր նշանակություն ունեն կրթական որակյալ
պայմանների ձևավորման համար:
•Գիտելիքի կառավարում:

Գիտելիքի կառավարումն ուղղված է գիտելիքի

ձևավորման գործընթացի արդյունավետությանն ու հուսալիությանը, ինչպես նաև
զարգացմանը և կիրառելիության ապահովմանը: Այն ընդգրկում է հաստատության կողմից
իրականացվող

գիտահետազոտական

աշխատանքները

ուսումնական ծրագրերի հետ: Գիտելիքի
գնահատման

գործընթացը,

որից

և

դրանց

կապակցումը

կառավարման համակարգում կարևորվում է
կախված

է

սովորողների

գիտելիքների,

կարողությունների և հմտությունների ձեռք բերման արդյունավետությունը:
Կրթության զանգվածային բնույթը ենթադրում է, որ շրջանավարտները պետք է
կարողանան

գործունեություն

ծավալել

հարափոփոխ

միջավայրում

և

ունենան

փոխանցելի հմտություններ ու կարողություններ, որը հնարավոր է, երբ ուսանողներն ու
դասախոսներն

աշխատում

մթնոլորտում

և

ինքնութույնությամբ

են

համակողմանի

ուսանողներն
ու

և

ներդաշնակ

ուսումնառության

ճկունությամբ:

համագործակցային

ընթացքում

օժտված

Արդյունքում նրանց մոտ ձևավորվում

են
են

ինքնուրույն գիտելիք ձեռք բերելու հմտություններ և կարողություններ, ինչն էլ օգնում է
նրանց՝ սովորելու ողջ կյանքի ընթացքում: Վերոհիշյալի
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կիրառման պայմաններում

փոխվում է նաև դասախոսի դերակատարությունը. Նրա գլխավոր նպատակն է դառնում
ուսանողների

կրթական

գործունեության

ուղղորդման,

գիտելիքի

յուրացման

և

•Ուսանողակենտրոն

կոմպետենցիաների ձեռքբերման գործընթացի կառավարումը:

մոտեցում: Կրթության զանգվածային բնույթը ենթադրում է, որ շրջանավարտները պետք է
կարողանան գործունեություն ծավալել հարափոփոխ միջավայրում և ունենան փոխանցելի
հմտություններ: Այդպիսի ուղղվածության արդյունքներն առավել արդյունավետ են, երբ
ուսանողներն ու դասախոսներն աշխատում են ներդաշնակորեն` համագործակցային
մթնոլորտում,

ուսանողներն

ուսումնառության

ընթացքում

օժտված

են

ինքնուրույնությամբ ու ճկունությամբ: Արդյունքում ուսանողների մոտ ձևավորվում են
գիտելիք ձեռք բերելու հմտություններ, ինչն էլ օգնում է նրանց սովորելու ողջ կյանքի
ընթացքում:

Այդօրինակ

մոտեցման

պարագայում

փոխվում

է

նաև

դասախոսի

դերակատարությունը. նրա գլխավոր նպատակն է դառնում ուսանողների կրթական
գործողություններն ուղղորդելու, գիտելիքի յուրացման և կոմպետենցիաների ձեռքբերման
գործընթացը կառավարելու գործառույթի իրականացումըֈ
•Տեղեկատվության կառավարում: Տեղեկատվության ճիշտ կառավարումը վերաբերում է
տարբեր

մակարդակներում

փոփոխությունների

(ներբուհական,

վերաբերյալ

ազգային

հիմնավորված

և

և

միջազգային)

նորացվող

կատարվող

տեղեկությունների

հավաքագրմանը, վերլուծությանն ու տարածմանը: Գործընթացի արդյունավետության
համար կարևոր նշանակություն ունի թափանցիկության և հրապարակայնության
ապահովումը:
•Ֆինանսավորում: Ֆինանսավորման մեխանիզմները կարևոր նշանակություն ունեն
որակյալ կրթության ապահովման գործում՝ անհատների ու հասարակության համար
մատչելի կրթություն ապահովելու համար համապատասխան ռեսուրսներ ձևավորելով,
ինչպես նաև հեռանկարներ ստեղծելով ինստիտուցիոնալ զարգացման համար:
•Որակի մշակույթ:
ձևավորված

Որակը էապես կախված է կրթական հաստատություններում

մշակույթից,

որը

ենթադրում

է

ստեղծագործական,

վերլուծական

գործունեություն, թափանցիկություն, ինքնագնահատում և շարունակական բարելավում:
Ուստի, Որակի Ազգային Կենտրոնը կարևորում է որակի ներքին ապահովման կայուն
մեխանիզմներ կիրառող որակի մշակույթի դերը, ինչպես նաև ուսուցման որակը:
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Ինստիտուցիոնալ փորձաքննություն
Ինստիտուցիոնալ/ծրագրային ինքնագնահատումը փորձագիտական գնահատման
փուլ անցնելու մեկնակետն էֈ Ուստի Ինստիտուցիոնալ և ծրագրային կառավարման
սահուն ընթացքը ապահովելու համար (որը կնպաստի կրթական գործընթացների որակի
բարելավմանը և կառավարման արդյունավետությանը), ՀՀ ՈԱԱԿ-ը որդեգրել է որակի
ընդհանուր կառավարման (TQM) մոտեցումը՝ որպես ինստիտուցիոնալ և ծրագրային
ինքնագնահատման գլխավոր սկզբունք և ԲՈՒՀ-երին առաջարկում է հետադարձ կապի
վրա

հիմնված

կառավարման

գնահատման

հետևյալ

մոդելը՝

ներդրումներ,

գործընթացներ, արդյունքներ, բարելավում: Ընդ որում, որակի ընդհանուր կառավարումը
պետք է կիրառվի վերը նշված յուրաքանչյուր փուլում: Կատարողական ցուցիչները
սովորաբար վերցվում են բոլոր փուլերից՝ Պլանավորում՝ խնդիրների սահմանում և դրանց
լուծման

չափման

միջոցների

ձևակերպում,

Իրականացում՝

միջոցառումների

իրականացում, Ստուգում և Վերանայում՝ իրականացման ընթացիկ և շրջափուլային
գնահատում, որը որոշում է`արդյո՞ք արձանագրված արդյունքները համահունչ են
պլանավորված խնդիրներին,

Բարելավում՝ պլանների ամփոփում և/կամ

վերաշտկում՝ նկատի ունենալով շահակիցների արձագանքը և ընդհանուր գնահատման
արդյունքները: Անհրաժեշտության դեպքում նոր խնդիրներ կարող են դրվելֈ

1.Առաքելություն և նպատակներ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈւՀ-ի վարած քաղաքականությունն ու ծավալած գործունեությունը
համապատասխանում են հաստատության որդեգրած առաքելությանը և նպատակներին, որոնք
համահունչ են ՀՀ կրթության որակավորումների ազգային շրջանակին:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի որակավորումների ազգային շրջանակին համահունչ և

հստակ ձևակերպված առաքելություն, որում արտացոլված են հաստատության
սահմանած նպատակները և խնդիրները:
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի առաքելությունն արտացոլում է ներքին և արտաքին շահակիցների

կարիքները:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. Հաստատության ներքին շահակիցներն ընդունում և նպաստում են ՄՈՒՀ-ի

առաքելության իրականացմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ն ունի առաքելության ու նպատակների իրականացման

նվաճումները գնահատելու պաշտոնապես սահմանված մեխանիզմներ և ընթացակարգեր:

2.Կառավարում և վարչարարություն
ՉԱՓԱՆԻՇ: Հաստատության կառավարման համակարգն ապահովում է որոշումներ

կայացնելու էթիկայի նորմերին համապատասխան կանոնակարգված գործընթաց և ունի
կրթական ու այլ նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ մարդկային,
նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը և վարչական կառույցները, դրանց

գործառնումը արդյունավետ են և միտված են հաստատության առաքելության ու
նպատակների իրականացմանը` պահպանելով կառավարման էթիկայի նորմերը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը հնարավորություն է տալիս

դասախոսներին և ուսանողներին մասնակցել` իրենց վրա ուղղակիորեն կամ
անուղղակիորեն ազդեցություն ունեցող որոշումներ կայացնելու գործընթացներում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը, համապատասխան իր առաքելությանն ու նպատակներին,

իրականացնում է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կատարում է իր գործունեության վրա ազդող գործոնների

ուսումնասիրություն և դրա արդյունքներն օգտագործում իր գործունեության
արդյունավետությունը բարելավելու նպատակով:

3.Որակի ներքին ապահովման համակարգ
Որակի ներքին ապահովումը Հայաստանի մասնագիտական կրթության որակի
արտաքին ապահովման հիմնական տարրերից էֈ
ՀՀ ՈԱԱԿ-ը տրամադրում է որակի ապահովման քաղաքականության շրջանակ,
որն ուղղորդում է ԲՈւՀ-ի որակի ներքին համակարգի ստեղծումն ու գործարկումը:
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Որակի ներքին ապահովման քաղաքականությունը արտացոլում է համալսարանի
զարգացման ռազմավարությունը և գործունեությունը ֈ Որակի ներքին ապահովման
քաղաքականությունը սահմանում է որակի պարզ և չափելի խնդիրներ հաստատության
տարբեր գործառույթների և մակարդակների համարֈ
Գործընթացները,

որոնք

իրականացվում

են

ՀՀ

ՈԱԱԿ-ի

չափանիշներին,

ընթացակարգերին և ոլորտի քաղաքականությանը համապատասխան կանոնակարգերով
ու ընթացակարգերով, առաքելության, նպատակների, արժեքների և տարբեր ծրագրերի,
ձեռքբերումների ու վերանայման, վերլուծության և զարգացման հնարավորություն են
տալիս:
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման, բարելավման ու պահպանման
գործընթացները ՈԱԱԿ-ի որակի ապահովման գործընթացները թույլ են տալիս
պարբերաբար գնահատել համալսարանի գործունեությունը և մասնագիտության
կրթական ծրագրերի իրականացման ընթացքըֈ

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի որակի ներքին ապահովման ենթակառուցվածք, որն
ապահովում է որակի ընդհանուր կառավարումը`համապատասխան «Որակի
ապահովման Եվրոպական չափորոշիչների և ուղենիշների» (ՈԱԵՉՈՒ/ESG):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ը տրամադրում է ժամանակ,նյութական, մարդկային և
ֆինանսական բավարար ռեսուրսներ որակի ներքին ապահովման գործընթացները
կառավարելու նպատակով:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ունի իրականացվող մասնագիտական կրթական ծրագրերի և
դրանց համաձայն շնորհվող որակավորումների որակի ու չափորոշիչների ապահովման
քաղաքականություն և ընթացակարգեր: Յուրաքանչյուր մասնագիտական կրթական
ծրագրի ռազմավարությունը և նպատակները պաշտոնապես հաստատված են և
հանրությանը հասանելի: Որակի ապահովման գործընթացներում կարևորվում
է ուսանողների և այլ շահակիցների դերը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն ունի իր կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման,
պարբերաբար վերանայման և մշտադիտարկման գործընթացների գնահատման
պաշտոնապես հաստատված մեխանիզմներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ն ունի ուսանողների գնահատման արդյունավետությունը չափող
մեխանիզմներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի
մասնագիտական որակների արդյունավետությունը գնահատելու մեխանիզմներ: Այդ
մեխանիզմները հասանելի են արտաքին գնահատում իրականացնողներին, որոնց
զեկույցներում կա անդրադարձ:
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողներին և դասախոսներին տրամադրվող
ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության գնահատման
մեխանիզմներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ գործընթացների
արդյունավետ իրագործման նպատակով ՄՈՒՀ-ում գործում են տեղեկատվության
հավաքումը, վերլուծումը և կիրառումը գնահատող
մեխանիզմներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ը. ՄՈՒՀ-ում գործում են մեխանիզմներ, որոնք գնահատում են բոլոր
հրապարակումները` երաշխավորելով, որ դրանք թարմացված են, անկողմնակալ և
օբյեկտիվ քանակական և որակական տեղեկատվություն են պարունակում, ինչպես նաև
ընդգրկում են հաստատության կրթական ծրագրերն ու դրանց սահմաններում շնորհվող
որակավորումները:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ թ. Որակի ներքին ապահովման համակարգը պարբերաբար
է:

վերանայվում

4.Արտաքին կապեր և միջազգայնացում
ՉԱՓԱՆԻՇ : Արտաքին կապերի միջոցով ՄՈՒՀ-ը խրախուսում է փորձի փոխանակումը և

զարգացումը`նպաստելով միջազգայնացմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող

միջավայր ստեղծելու նպատակով ՄՈՒՀ-ը գործող քաղաքականության և
ընթացակարգերի միջոցով խրախուսում է արտաքին կապերի հաստատումը:

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ենթակառուցվածքը

երաշխավորում է բնականոն գործընթաց:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն արդյունավետորեն համագործակցում է տեղական և

միջազգային հաստատությունների հետ:

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը միջազգայնացման արդյունավետութունը

բարձրացնելունպատակով ապահովում է հաստատությունում օտար լեզվի իմացության
անհրաժեշտ մակարդակը:

5. Ուսանողներ
ՉԱՓԱՆԻՇ : Կրթական միջավայրի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով

ՄՈՒՀ-ն ուսանողներին տրամադրում է խորհրդատվական և աջակցության
ծառայություններ:
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների հավաքագրման, ընտրման և

ընդունելության հստակ մեխանիզմներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. Ուսանողների ուսումնառությանը նպաստելու համար ՄՈՒՀ-ը լրացուցիչ

պարապմունքների կազմակերպման հնարավորություններ է ստեղծում:

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. Հավելյալ օժանդակություն և ուղղորդում ստանալու համար

ուսանողներին`վարչական աշխատակազմին դիմելու հատուկ ժամեր են նշանակված:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Ուսանողների կարիերայի աճին նպաստող հատուկ ծառայությունների

միջոցով ՄՈՒՀ-ը նրանց նախապատրաստում է ապագա աշխատանքի:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են հաստատության կառավարման գործընթացում

ուսանողների ակտիվ ներգրավվածությանը նպաստող քաղաքականություն և
ընթացակարգեր:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. Ուսանողները ակտիվորեն ներգրավվում են հաստատության համար

գերակա գիտահետազոտական աշխատանքներում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. Ուսանողները ներգրավված են հաստատության գործունեության

գնահատման գործընթացներում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ը. ՄՈՒՀ-ում գործում է ուսանողների իրավունքների պաշտպանության

համար պատասխանատու մարմին:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ թ. Ուսանողները ներգրավված են որակի

ապահովման գործընթացներում:

6. Դասախոսական և օժանդակ կազմ
ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտական կրթական ծրագրերի նպատակներն իրականացնելու
համար ՄՈՒՀ-ն ապահովված է մասնագիտական անհրաժեշտ որակներ ունեցող
դասախոսական և օժանդակ կազմով:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերն իրականացնելու համար

մասնագիտական անհրաժեշտ որակներ ունեցող դասախո-սական կազմի հավաքագրման
քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի համար սահմանված են

դասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող հստակ պահանջներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը սահմանել է հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր

դասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման համար:
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը նպաստում է դասախոսների մասնագիտական զարգացմանը`

համաձայն պարբերաբար իրականացվող ներքին և արտաքին գնահատումների
արդյունքում բացահայտված կարիքների:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Հիմնական դասախոսական կազմը ապահովում է մասնագիտությունների

կրթական ծրագրերի սահմաններում շնորհվող անհրաժեշտ որակավորումների ծավալը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը մշակել է դասախոսական կազմի, մասնավորապես` երիտասարդ

դասախոսների խարախուսման քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ն ունի իր ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար

անհրաժեշտ վարչական և օժանդակ աշխատակազմ:

1. Մասնագիտության կրթական ծրագրեր
ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը համապատասխանում են
Հաստատության առաքելությանը, կազմում են հաստատության պլանավորման և
ռեսուրսների բաշխման մաս, համապատասխանում են ազգային պահանջներին,
ուսանողների և այլ շահակիցների կարիքներին և բովանդակային առումով համոզիչ
են:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Կրթական ծրագրերը մանրամասն ձևակերպված են` ըստ շնորհվող

որակավորումների համապատասխան ակնկալվող ուսումնառության արդյունքների:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. Մասնագիտության կրթական ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող

արդյունքները բավարարում են ուսանողների և այլ շահակիցների կարիքները:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. Մասնագիտության կրթական ծրագրերը մշտադիտակվում են, իսկ դրանց

արդյունավետությունը պարբերաբար գնահատվում է:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Նպաստելով ակադեմիական ազնվությանը` մասնագիտությունների

կրթական ծրագրերն ապահովում են ուսանողների` ուսումնառության ակնկալվող
արդյունքներին համապատասխան գնահատում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Մասնագիտության կրթական ծրագրերը բովանդկային առումով հուսալի

են, հստակ մշակված և համահունչ են նմանատիպ այլ կրթական ծրարգրերի հետ և
նպաստում են ուսանողների և դասախոսական կազմի շարժունությանը:

8. Հետազոտություն և զարգացում
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ը նպաստում է հետազոտական նպատակների,նախագծերի
իրականացմանը և ակնկալվող արդյունքների ձեռքբերմանը: Առկա է հետազոտական
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ավանդույթ և մշակույթ, ինչպես նաև հետազոտական աշխատանքների արդյունքների
վավերացման մեխանիզմներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի երկարաժամկետ ռազմավարություն և միջնաժամկետ ու

կարճաժամկետ ծրագրեր, որոնք արտահայտում են հետազոտական ոլորտում ՄՈւՀ-ի
հետաքրքրությունները և հավակնությունները:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ը հստակ քաղաքականության ու ընթացակարգերի միջոցով

նպաստում է հետազոտությունների զարգացմանն ու նորարարություններին:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը կարևորում է հետազոտական

գործունեության միջազգայնացումը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ն ունի հետազոտական գործունեությունը և ուսումնական

գործընթացը փոխկապակցելու հստակ մեխանիզմներ:

9. Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի սեփականություն և անհրաժեշտ ռեսուրսներ, որոնք
նպաստում են սահմանված առաքելության և նպատակների արդյունավետ
իրականացմանն ու ուսումնական միջավայրի ստեղծմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի առաջարկվող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերին

համապատասխան ուսումնական միջավայր:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ը ձգտում է ապահովել և ճիշտ բաշխել բավարար ֆինանսական

ռեսուրսներն իր առաքելությանն ու նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ
միջոցները և սարքավորումներն ապահովելու, կիրառելու և գործարկելու համար:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն ունի ֆինանսական ռեսուրսների բաշխման ճիշտ

քաղաքականություն`հաստատությունում իրականացվող մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերի նպատակայնությունն ու անխախտ ընթացքը երաշխավորելու և
ապահովելու համար:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Որակի շարունակական բարելավումն ու կայունությունը ապահովելու

նպատակով ՄՈՒՀ-ի ռեսուրսային բազան օժանդակում է մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերի և ռազմավարական պլանի իրականացումը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում առկա է տեղեկատվությունը և փաստաթղթավորման

գործընթացները կառավարելու հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգ:

126

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. Քաղաքականությունների և ընթացակարգերի վարչարարությունը

կատարվում է որակի ընդհանուր կառավարման սկզբունքով:
ՄՈւՀ-ը առողջապահական և անվտանգությանն պահպանմանն ուղղված
ծառայությունների միջոցով ստեղծում է ապահով և անվտանգ միջավայր` հաշվի առնելով
հատուկ կարիք ունեցող ուսանողներին:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է.

10. Հասարակական պատասխանատվություն
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ը հաշվետու է կառավարությանը, գործատուներին և
հասարակությանը, որ իր տրամադրած կրթությունը և օգտագործած ռեսուրսները
Համապատասխանում են իրենց նպատակներին:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմների միջոցով ձևավորվել են ամուր

կապեր հասարակության հետ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ունի մեխանիզմներ, որոնք ապահովում են գիտելիքի փոխանցումը

հասարակությանը:

Կրթական ծրագրեր/ծրագրային հավատարմագրում/
1.Մասնագիտության կրթական ծրագրի մշակում և հաստատում.
Մասնագիտական կրթական ծրագրերը (ՄԿԾ) 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: Ծրագրերի յուրացման արդյունքում շնորհվող
որակավորումները

հստակ

սահմանված

են

և

համապատասխանում

են

որակավորումների ազգային շրջանակին ( ՈԱՇ):
Որակի ապահովման չափանիշները համապատասխանում են որակի ապահովման
նպատակին և պարզ ու հասանելի են հանրությանը:
ՈԱԿ-ի ծառայությունները

վավեր են, հուսալի և գործնական, իսկ որոշումները

կայացվում են ըստ սահմանված չափանիշների և չափորոշիչների:
Կրթական ծառայությունները հասկանալի են ներքին և արտաքին շահակիցներին,
կազմակերպված պատշաճ, ֆինանսապես արդյունավետ, թափանցիկ և հաշվետու
հանրությանը:
Մասնագիտական կրթական ծրագրի որակը կախված է ոչ միայն գործընթացի
համարժեքությունից, այլև նրանից, թե ինչպես են այդ գործընթացները վերահսկվում ձեռք
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բերված արդյունքների տեսանկյունից: Կրթական ծրագրերը ենթակա են ներքին և
արտաքին փորձաքննության ` համաձայն սահմանված չափանիշների և չափորոշիչների,
նախօրոք որոշված պարբերականությամբ:
ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտության կրթական ծրագիրը (ԿԾ) համապատասխանում է
մասնագիտական ուսումնական հաստատության (ՄՈՒՀ) առաքելությանը, հանդիսանում
է ՄՈՒՀ-ի պլանավորման և ռեսուրսների բաշխման մաս, համապատասխանում է ՀՀ
որակավորումների ազգային շրջանակի (ՈԱՇ) պահանջներին և ուսանողների ու այլ
շահակիցների կարիքներին,
բովանդակային առումով հուսալի է:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Մասնագիտության կրթական ծրագրի նպատակները և խնդիրները

համահունչ են ուսումնական հաստատության առաքելությանը և նպատակներին:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. Կրթական ծրագրերը մանրամասն ձևակերպված են` ըստ շնորհվող
որակավորումներին համապատասխան ակնկալվող ուսումնառության արդյունքների:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. Մասնագիտության կրթական ծրագրի ուսումնառության ակնկալվող
արդյունքները բավարարում են ուսանողների և այլ շահակիցների կարիքները:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Մասնագիտության կրթական ծրագիրը բովանդակային առումով հուսալի
է, հստակ մշակված և համահունչ նմանատիպ այլ կրթական ծրագրերի հետ և նպաստում
է ուսանողների ու դասախոսական կազմի շարժունությանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ԿԾ համապատասխանում է մասնագիտական կրթության
բնութագրիչներին և բավարարում է կարիքները:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. Կրթական ծրագիրն ապահովված է իր բովանդակությունը բավարարող
ուսումնամեթոդական անհրաժեշտ բազայով:
2. Դասախոսական կազմ

Դասախոսը հանդիսանում է ուսուցման, դասավանդման, ուսանողների գիտելիքների,
կարողությունների, հմտությունների ձեռք բերման կարևորագույն օբյեկտ, որը պարտավոր
է գործընթացում անհրաժեշտ հմտությունները, փորձը և գիտելիքներն արդյունավետորեն
փոխանցել ուսանողներին, ինչպես նաև ապահովել հետադարձ կապ նրանց ուսուցման
որակի շարունակական բարձրացման համար:
Համալսարանը
մասնագիտական

պատասխանատվություն
աճի,

օպտիմալ

է

պայմանների

կրում

իր

ապահովման

աշխատակիցների
և

արդյունավետ

աշխատանքի համար: Պարբերաբար կազմակերպվում են թեմատիկ, մասնագիտական
դասընթացներ, վերապատրաստումներ:
Դասավանդող

կազմը

պետք

է

կարողանա

ինքնագնահատել

սեփական

մասնագիտական կարողությունները, մասնագիտական ու մանկավարժական մեթոդական
հմտությունները և բարելավել, կատարելագործել
ներդրել

է

մեխանիզմներ

և

չափանիշներ
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և զարգացնել այն:

դասավանդողների

Համալսարանը

կոմպետենտության

գնահատման համար, որոնք արտացոլվում են նրանց

հաշվետվություններում և

հասանելի են գործընթացը իրականացնող կազմակերպություններին,:
ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտական կրթական ծրագրի նպատակներն իրականացնելու
համար ՄՈՒՀ-ն ապահովված է մասնագիտական անհրաժեշտ որակներ ունեցող
դասախոսական կազմով:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերն իրականացնելու համար
մասնագիտական անհրաժեշտ որակներ ունեցող դասախոսական կազմի հավաքագրման
քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի մասնագիտության կրթական ծրագրի համար սահմանված են
դասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող հստակ պահանջներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը սահմանել է հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր
դասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման համար:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը նպաստում է դասախոսների մասնագիտական զարգացմանը`
համաձայն պարբերաբար իրականացվող ներքին և արտաքին գնահատումների
արդյունքում բացահայտված կարիքների:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Հիմնական դասախոսական կազմն ապահովում է մասնագիտության
կրթական ծրագրի սահմաններում շնորհվող անհրաժեշտ որակավորումների ծավալը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը մշակել է դասախոսական կազմի, մասնավորապես`
երիտասարդ դասախոսների խրախուսման քաղաքականություն և ընթացակարգեր:

3. Ուսուցման (դասավանդման և ուսումնառության) մեթոդներ
ԲՈՒՀ-ի կրթական գործընթացը սկսվում է ուսանողների հավաքագրումից և
ընդունելությունից:

Ուսանողների

ընդունելության

գործընթացը

թափանցիկ

է

և

կազմակերպվում է ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
ընդունելության կարգի համաձայն:
Համալսարանն իրականացնելով ուսանողակենտրոն ուսուցում, իր առջև խնդիր է դրել
խթանել ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը և ուսուցման արդյունքների
գնահատումը

ուսանողների,

գործատուների,

աշխատաշուկայի

տարբեր

ներկայացուցիչների և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ:
Կանոնակարգերի

և

ընթացակարգերի

միջոցով

սահմանված

մեխանիզմներով

արտաքին և ներքին շահակիցների համար մշակված են համապատասխան գործիքներ՝
ուսանողների առաջադիմության մասին պարբերաբար տեղեկատվության

ստացման

համար:
Կրթական

գործընթացում

առկա

բոլոր

ռեսուրսները,

ինչպես

նյութական

(գրադարաններ,կաբինետներ, լաբորատորիաներ,համակարգիչային ցանց), այնպես էլ
մարդկային

(դասավանդողներ,

ակադեմիական

անձնակազմ), և աջակցության այլ մեխանիզմները
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խորհրդատուներ,

սպասարկող

հասանելի են ուսանողներին և

բավարարում

են

նրանց

կարիքները:

Ուսանողները

հնարավորություն

ունեն

արտահայտելու իրենց կարծիքը կրթական ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ:
Համալսարանի որակի ապահովման ծառայությունները պարբերաբար մոնիտորինգ են
իրականացնում դրանց արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով:
Ուսանողների ուսումնական գործընթացի ավարտական փուլն իրենից ներկայացնում
է ուսուցման ամփոփում: Ուսանողները ստանում են համապատասխան փաստաթղթեր,
որոնք հաստատում են ստացված որակավորումը՝ ընդգրկելով ուսուցման արդյունքների
մակարդակը, բովանդակությունը, ստացած կրթության կարգավիճակը, ինչպես նաև՝
վերջինիս ավարտի մասին վկայող փաստաթուղթ:
ՉԱՓԱՆԻՇ: ԿԾ-ի սահմաններում կիրառվող դասավանդման և ուսումնառության
մեթոդները ապահովում են սովորողների մոտ ուսումնառության արդյունքների
ձեռքբերումը, ինչը վկայում է նաև պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքի
արդյունավետության մասին:

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ԿԾ-ում հստակորեն սահմանվում են դասավանդման ու
ուսումնառության մեթոդները և մոտեցումները, որոնք անհրաժեշտ են ուսումնառության
ակնկալվող արդյունքներն ապահովելու համար:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. Առկա են ուսումնառության և դասավանդման մոտեցումների որակը
գնահատելու մեխանիզմներ:

4.Հետազոտական և ստեղծագործական գործունեություն
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ը նպաստում է հետազոտական նպատակների, նախագծերի իրականացմանը և ակնկալվող արդյունքների ձեռքբերմանը: Առկա են հետազոտական
ավանդույթ և մշակույթ, ինչպես նաև հետազոտական աշխատանքների արդյունքների
վավերացման մեխանիզմներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Կրթական ծրագիրն ունի երկարաժամկետ ռազմավարություն և
միջնաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրեր, որոնք արտահայտում են հետազոտական
ոլորտում ՄՈւՀ-ի հետաքրքրությունները և հավակնությունները:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. Կրթական ծրագիրը հստակ քաղաքականության ու ընթացակարգերի
միջոցով նպաստում է հետազոտությունների զարգացմանն ու նորարարություններին:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. կրթական ծրագիրը կարևորում է հետազոտական գործունեության
միջազգայնացումը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ն ունի հետազոտական գործունեությունը և ուսումնական
գործընթացը փոխկապակցելու հստակ մեխանիզմներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում առկա են հետազոտական և ստեղծագործական
գործունեության որակն ապահովող մեխանիզմներ:

5. Ուսանողների գնահատում
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Ուսանողների գնահատումը կրթական գործընթացի առավել կարևոր էտապներից է:
Գնահատման արդյունքները էական ազդեցություն են ունենում նրանց կարիերայի վրա:
Գնահատման

արդյունքները

արտացոլում

են

համալսարանում

կրթական

և

գիտահետազոտական գործընթացների արդյունավետությունը:
Ուսանողների գիտելիքների մակարդակը գնահատվում է պրոֆեսիոնալ
հիմունքներով՝ հաշվի առնելով փորձարկման և քննության ընթացակարգերի ոլորտում
առաջավոր մեթոդներն ու ձեռքբերումները:
Գիտելիքների գնահատումը իրականացվում է

կրթական ծրագրի նպատակներին ու

ուսումնառության վերջնարդյունքներին համապատասխան: Գնահատման գործընթացի
օբյեկտիվությունը ապահովվում է համալսարանում սահմանված կարգի համաձայն:
Հնարավորության դեպքում որոշումները կայացվում են մեկից ավելի քննողների կարծիքի
հիման վրա, հաշվի

առնելով

քննական պահանջների հնարավոր հետևանքները:

Ուսանողները տեղեկացվում են գնահատման՝ քննության, ստուգարքի կամ այլ տեսակի
ստուգումների ու վերահսկողության տիպերի ռազմավարությանը:
Ուսանողների գնահատման համալսարանում գործող համակարգը հիմնված է
համապատասխան չափանիշների և չափորոշիչների վրա:
ՉԱՓԱՆԻՇ: Նպաստելով ակադեմիական ազնվությանը`մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերն ապահովում են ուսանողների`ուսումնառության ակնկալվող
արդյունքներին համապատասխան գնահատում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ԿԾ-ում գնահատվում է սովորողի ուսումնառության ակնկալվող
արդյունքների ձևավորումը` ըստ ուսանողի ուղեցույցում ներկայացված պահանջների:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ը հստակ սահմանած քաղաքականության և ընթացակարգերի
միջոցով հավասար և անաչառ մոտեցում է ցուցաբերում ուսանողներին` հաշվի առնելով
նրանց պարտականությունները և բողոքները:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը խրախուսում է ուսանողի ուսումնագիտական
ինքնուրույնությունը և պայքարում գրագողության դեմ:

6.Կրթական միջավայր
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ը նպաստում է որակյալ կրթություն իրականացնելուն`
ուսումնառության համար բարենպաստ միջավայր ձևավորելով
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ԿԾ-ն ունի սեփականություն և անհրաժեշտ ռեսուրսներ, որոնք
նպաստում են սահմանված առաքելության և նպատակների արդյունավետ
իրականացմանն ու ուսումնական միջավայրի ստեղծմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ԿԾ-ի սահմաններում ուսանողներին ամանակին և պարբերաբար
տրամադրվում են ուսումնառությանը նպաստող օգտակար ու մատչելի տեղեկություն և
խորհրդատվություն:

7. Որակի ապահովում
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ՉԱՓԱՆԻՇ: Կրթական ծրագիրն ունի որակի ներքին համակարգ, որը նպաստում է իր
պահպանումը և շարունակական զարգացումը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ը մշտապես թարմացնում և կատարելագործում է ԿԾ-ն` շուկայի
պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ԿԾ-ը նախատեսում է հետադարձ կապ, որը թույլ է տալիս կրթական
նպատակների տեսանկյունից գնահատել ուսանողների ձեռքբերումները:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում առկա են կրթական ծրագրի որակի ներքին ապահովման
արդյունավետ քաղաքականություն և ընթացակարգ(եր):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Որակի պահովման համակարգը մշակված է և գործում է՝ հետևելու
հասարակական կարիքներին ու ուսանողների պահանջներին, ինչպես նաև
իրականացվող գործառույթների ստուգման համար:

132

Հավելված 1 ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ
ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՎՊՄԻ- ռեկտոր
_________________________Գ.Խաչատրյան
____________2014
ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ստորաբաժանում

Ստուգման
ժամանակա
հատվածը
Սկիզբը/
ավարտը

Ստուգման օբյեկտը
ՈԱ ստուգվող
գործընթացները

Աուդիտի
անցկացման
պատասխանատու

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է
Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար ___________________________________________
Գործընթացի պատասխանատու

____________________________________________

Ստորաբաժանման պատասխանատու

____________________________________________
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Հավելված 2 ՈՐԱԿԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՈՒԴԻՏԻ ՊԼԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՎՊՄԻ- ռեկտոր
_________________________Գ.Խաչատրյան
_________________2014
ՈՐԱԿԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՊԼԱՆ
1.Աուդիտի անցկացման հիմքեր________________________________
Ծրագիր, հրաման

2. Ներքին աուդիտի տեսակը (պլանային, ոչ պլանային)
3 Աուդիտորների խմբի ղեկավարը____________________________
ԱԱՀ

4.Աուդիտի նպատակը
1
2

Աուդիտի
չափանիշերը

Աուդիտի ծավալը
Աուդիտի ոլորտը
Աուդիտի
(գործունեությունը
անցկացման
, գոծընթացը,
ժամանակա
ստորաբաժանում
ցույցը
ը)
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Աուդիտորնե
ր

Ստուգվող
ստորաբաժանու
մ
ների
ներկայացուցիչն
եր

Հավելված 3
ԱՆՀԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N__
Աուդիտի N ________
Էջ ________
Ստորաբաժանում
Աուդիտորական խմբի
ղեկավար (ԱԱՀ)
Աուդիտոր______________________
Ստորաբաժանման
(անուն,ազգանուն,հայրանուն)
ղեկավար (ԱԱՀ)
Տվյալներ անհամապատասխանության վերաբերյալ
Չափանիշչ բնութագիրը
Անհամապատասխանության հակիրճ նկարագիրը
Աուդիտոր____________________
Անհամապատասխանությունների վերացման
Նշում իրականացման
պլանավորվող գործողությունները
վերաբերյալ:
Աուդիտորական խմբի կարծիքը անհամապատասխանության վերաբերյալ
Անհամապատասխանության պատճառը
Անհամապատասխանությունը հիմնավորող օբյեկտիվ տվյալներ
Աուդիտոր ____________
200…
Նպատակահարմա*ր են շտկողական /կանխարգելիչ գործողությունները

Այո

Ոչ
Ստորաբաժանման ղեկավար_________________
(ԱԱՀ)

ստորագրություն

<< ______>>__________

20…

Շտկողական /կանխարգելիչ գործողությունը իրականացված է
Ստորաբաժանման ղեկավար_________________
<< ______>>__________
20…

Շտկողական /կանխարգելիչ գործողության իրականացումը
Բավարար________________
Անբավարար_____________
Աուդիտոր ____________
20…
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Հրահանգներ հաշվետվության ձևի
լրացման վերաբերյալ
Աուդիտի հաշվետվողականության ձևերին են վերաբերում.
ա) Ձ-1 –

ինքնավերլուծության

արդյունքների

հիման

վրա

տրված

նախնական

գնահատականը,
բ) Ձ-2 –

ուսումնական պլանի վերլուծությունը,

գ) Ձ -3 –

կրթական փաստաթղթերի վերլուծությունը,

դ) Ձ -4 –

փորձագետի աշխատանքային թերթիկը,

ե) Ձ -5 –

Կրթական գործընթացում որակի կառավարման գործընթացի իրականացման
աստիճանը,

զ) Ձ -6 –

գործատուի աշխատանքային թերթիկը կրթական ծրագրի վերաբերյալ,

է) Ձ -7 –

ծրագրի գնահատման ընդհանրական ձևը:

Ուշադրություն
Ձ -3, Ձ -5 և Ձ -7

ձևաթղթերը լրացվում են մեկ օրինակով քննարկման արդյունքում

և ստորագրվում են խմբի բոլոր անդամների կողմից:
Ձ -6 ձևը լրացվում է միայն գործատուի կողմից:
Ձ -1, Ձ -2 և Ձ-4

ձևաթղթերը լրացվում են աշխատախմբի բոլոր մասնակիցների

կողմից՝ ներառյալ ղեկավարը:
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Հավելված 4
ՉԱՓԱՆԻՇԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
(ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑԻ ՀԻՄԱՆ
ՎՐԱ )
Ձև - 1

(լրացվում և ստորագրվում է հանձնախմբի յուրաքանչյուր անդամի կողմից)

ԿԾ
________________________________________________________________________
Ստորաբաժանում
_______________________________________________________________________
Փորձագետ
_______________________________________________________________________
Լրացման ամսաթիվ
______________________________________________________________________

ԿԾ-ի աուդիտի չափանիշերը
Չափանիշ 1. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
Չափանիշ 2. ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ
Չափանիշ 3. ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
Չափանիշ 4. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՂՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Չափանիշ 5. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
Չափանիշ 6. ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
Չափանիշ 7. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ
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գնահատում

Գնահատման համակարգը
Չափանիշը իրականացված է լրիվ
Կան հակասական հարցեր
Մասնագիտական ծրագիրը ունի թույլ կողմեր
Մասնագիտական ծրագիրը ունի թերություններ

«+»
«0»
«-1»
«-2»

Հավելված 5
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ձև-2

(լրացվում է խմբի յուրաքանչյուր անդամի կողմից)
ՄԿԾ

_________________________________________________________________

Աուդիտի խմբի անդամ________________________________________________________________
(ԱԱՀ)

Լրացման ամսաթիվը ___________________________________________________________________

Աղյուսակ 1
Ուսումնական պլանի վորլուծություն ըստ առարկաների խմբերի
Ծավալը, ECTS4 կրեդիտ
Մինիմումը ըստ ՎՊՄԻ

Առարկաների խումբ

կրթական ծրագրի

Ինքնավերլուծութ
յան նյութի հիման

Այցի

վրա

արդյունքների
հիման վրա

ռազմավարության

Բակալավրի
ծրագիր

Հիմնական բաղադրամաս, բնագիտական
առարկաներ և մաթեմատիկա
Մասնագիտական խորացված առարկաներ
Ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ
առարկաներ
Խորացված դասընթացներ
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Մագիստ
րատուրա
յի ծրագիր

Հումանիտար առարկաներ
Սոցիալտնտեսական առարկաներ
Մանկաարժական առարկաներ
Այլ առարկաներ
Ծրագրի ընդհանուր ծավալը

ԿՐԹԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ձև-3
(լրացվում և ստորագրվում է աուդիտի խմբի անդամների կողմից)
ՄԿԾ

Ներկայացնել կրթական ծրագրով ուսուցանվող 2<ուժեղ> և 2 <Թույլ> ուսանողների
փաստաթղթերը
Առարկաների Միջին միավորը
Առարկաների ցանկը

«Ուժեղ»

«Միջին»

Միջին միավոր
Բնական գիտություններ և
մաթեմատիկա
Ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ
առարկաներ
Հումանիտար և սոցիալտնտեսական
առարկաներ
Այլ առարկաներ

Աուդիտորական խմբի ղեկավար

_________________________

ԱԱՀ

Աուդիտի խմբի անդամներ

_________________________

ԱԱՀ

_________________________

ԱԱՀ
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«թույլ»

_________________________

ԱԱՀ

Ամսաթիվ ____________________

Հավելված 6
ԱՈՒԴԻՏԻ ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿ
Ձև - 4

(լրացվում և ստորաագրվում է աուդիտի խմբի յուրաքանչյուր անդամի կողմից)

ԲՈՒՀ

Ծրագիր

Փորձագետ
(ԱԱՀ)
Լրացման
ամսաթիվը

Օգտագործեք համապատասխան սյունակում ուղեցույցի հետևյալ նշանակումները

« + » - «չափանիշի պահանջները բավարված են լրիվ»
« 0 » - «հակասական ցուցանիշ»
«-1 » - «թույլ կողմ»
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«-2 » - «բացակայություն»

I.

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Մասնագիտության կրթական ծրագիրը (այսուհետ`ՄԿԾ)
համապատասխանում է ՀՀ կրթության որակավորումների ազգային
շրջանակի, որակավորման բնութագրի և պետական կրթական
չափորոշչի պահանջներին, ինչպես նաև ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը:
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

II.

ՄԿԾ-ի նպատակները և խնդիրները համահունչ են ուսումնական
հաստատության առաքելությանը և նպատակներին:
ՄԿԾ-ն հանդիսանում է ՄՈՒՀ-ի պլանավորման և ռեսուրսների
բաշխման մաս:
ՄԿԾ-ն մանրամասն նկարագրված է ըստ շնորհվող որակավորման
ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների:
ՄԿԾ-ն համապատասխանում է ՈԱՇ–ին, մասնագիտության կրթության
որակավորումների բնութագրին և մասնագիտության պետական
կրթական չափորոշիչին:
ՄԿԾ-ն բովանդակային առումով հստակ մշակված է և համահունչ
նմանատիպ այլ ճանաչված մասնագիտության կրթական ծրագրերի հետ
և նպաստում է ուսանողների և դասախոսական կազմի շարժունությանը
և միջազգայնացմանը:
ՄԿԾ-ի ուսումնառության ակնկալվող արդյունքները բավարարում են
ուսանողների և այլ շահակիցների կարիքները:
Առկա են հստակ ընթացակարգեր ու մեխանիզմներ, որոնք ապահովում
են ՄԿԾ-ի մշակման, հաստատման, մշտադիտարկման, գնահատման և
բարելավման իրականացումը:
ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

ՄՈՒՀ-ն
ապահովված
է
մասնագիտական
անհրաժեշտ
որակավորումներ
ունեցող
դասախոսական
կազմով`
ՄԿԾ-ի
նպատակներն իրականացնելու համար:
2.1

2.2

2.3
2.4
III.

ՄԿԾ-ի
համար
սահմանված
են
դասախոսական
կազմի
մասնագիտական
որակավորումներին
ներկայացվող
հստակ
պահանջներ
և
դասախոսական
կազմի
հավաքագրման
քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
ՄԿԾ-ի շրջանակներում սահմանվել է դասախոսական կազմի
պարբերաբար
գնահատման
հստակ
քաղաքականություն
ու
ընթացակարգեր, որոնք նպաստում են դասախոսների մասնագիտական
կարիքների վերհանմանը և զարգացմանը:
ՄԿԾ-ն նպաստում է
դասախոսական կազմի կայացմանը և
մասնագիտական առաջընթացին:
Հիմնական դասախոսական կազմն ապահովում է ՄԿԾ-ի կայուն
իրականացումը:
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԿԾ–ի շրջանակում կիրառվող դասավանդման և ուսումնառության

մեթոդներն ապահովում են ուսանողների մոտ ուսումնառության
ակնկալվող արդյունքների ձեռքբերումը:
3.1

ՄԿԾ-ի

շրջանակում

հստակ

սահմանված են
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դասավանդման

և

3.2
3.3

IV.

ուսումնառության մոտեցումները, մեթոդները, որոնք անհրաժեշտ են
ուսումնառության ակնկալվող արդյունքները ձևավորելու համար:
ՄԿԾ-ն իրականացվում է հաշվի առնելով միջազգային մակարդակում
կիրառվող դասավանդման առաջավոր փորձը և մոտեցումները
Առկա են դասավանդման և ուսումնառության գործընթացների
գնահատման և բարելավման մեխանիզմները:
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՂՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

ՄԿԾ-ն ունի ակադեմիական ազնվությանը նպաստող գնահատման
համակարգ, որը թույլ է տալիս հավաստել ուսանողի առաջընթացը և
ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների ձևավորումը և
ձեռքբերումը:
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5
V.

ՄԿԾ-ի շրջանակներում կիրառվում է ուսումնառության ակնկալվող
արդյունքների ձևավորումը գնահատող հստակ և հուսալի համակարգ,
որի չափանիշները հասանելի են դասախոսներին և ուսանողներին:
ՄԿԾ-ի շրջանակներում առկա են որակավորումների շնորհման
նպատակով
ուսումնառության
ակնկալվող
վերջնարդյունքների
ձեռքբերումը հավաստող հստակ մեխանիզմներ:
ՄԿԾ- ի շրջանակներում առկա են գնահատման համակարգի
բարելավման հստակ մեխանիզմներ
ՄԿԾ-ի շրջանակներում հավասար և անաչառ մոտեցում է ցուցաբերվում
ուսանողներին
հստակ
սահմանած
քաղաքականության
և
ընթացակարգերի
միջոցով
`
հաշվի
առնելով
նրանց
պարտականությունները և բողոքները
ՄԿԾ-ի շրջանակներում խրախուսվում է ուսանողի ուսումնագիտական
ինքնուրույնությունը և պայքարը գրագողության դեմ:
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄԿԾ-ի
շրջանակում ապահովվում է կապը հետազոտական ու
ստեղծագործական գործունեության և ուսումնառության միջև:
5.1

5.2

5.3
5.4

VI.

ՄԿԾ-ի շրջանակում առկա են երկարաժամկետ ռազմավարություն,
միջնաժամկետ և կարճաժամկետ ծրագրեր, որոնք արտահայտում են
հետազոտական
ոլորտում
ՄՈւՀ-ի
հետաքրքրությունները
և
հավակնությունները:
ՄԿԾ-ն հստակ քաղաքականության ու ընթացակարգերի միջոցով
նպաստում
է
հետազոտությունների
զարգացմանն
ու
նորարարություններին:
ՄԿԾ-ի շրջանակում կարևորվում է հետազոտական գործունեության
միջազգայնացումը:
ՄԿԾ-ի շրջանակներում առկա
են
հետազոտական ու
ստեղծագործական գործունեությունը և ուսումնական գործընթացը
փոխկապակցելու և բարելավելու հստակ մեխանիզմներ:
ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

ՄԿԾ-ն նպաստում է որակյալ կրթություն իրականացնելուն`
ձևավորելով ուսումնառության համար բարենպաստ միջավայր:
6.1

ՄԿԾ –ի իրականացման համար առկա են անհրաժեշտ ռեսուրսներ,
որոնք նպաստում են սահմանված առաքելության և նպատակների
արդյունավետ
իրականացմանն
ու
ուսումնական
միջավայրի
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ստեղծմանը:
6.2

6.3
VII.

Ուսանողներին
տրամադրվում
են
ծրագրի
սահմաններում
ուսումնառությանը նպաստող օգտակար ու մատչելի տեղեկատվություն
և խորհրդատվություն:
ՄԿԾ -ն ապահովված է իր բովանդակությանը համապատասխան
ուսումնամեթոդական անհրաժեշտ բազայով:
ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

ՄԿԾ –ի շրջանակում առկա է որակի ներքին համակարգ, որն
ապահովում է ՄԿԾ-ի որակի կայունությունը և շարունակական
զարգացումը:
7.1

7.2
7.3

7.4
7.5

Որակի ապահովման ներքին համակարգը մշակված է և գործում է
հասարակական կարիքներին և ուսանողների պահանջներին հետևելու,
ինչպես նաև իր գործունեությունը գնահատելու համար:
ՄԿԾ –ի շրջանակում առկա են որակի ներքին ապահովման
արդյունավետ քաղաքականություն և ընթացակարգ(ընթացակարգեր):
ՄԿԾ–ի
շրջանակում
հետադարձ
կապի
մեխանիզմներով
հավաքագրվում է իրականացվող գործընթացների մասին հավաստի
տեղեկատվություն, որը վերլուծվում է ծրագրի նպատակների և
գործընթացների բարելավման համար:
ՄԿԾ–ի ներքին և արտաքին շահակիցները ներգրավված են որակի
ներքին ապահովման գործընթացներում:
ՄԿԾ–ի շրջանակում իրականացվում է օրինակելի փորձի տարածում:
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Հավելված 7
ԿԾ-Ի ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
Ձև-5
(լրացվում և ստորագրվում է հանձնաժողովի կողմից)

ՄԿԾ _________________________________________________________________________

Ստորաբաժանում ____________________________________________________________

Անվանում

Միավոր (1-5)

Ծրագրի նպատակը
Սպառողներ
Գործընթացներ
Կրթական արդյունքների
գնահատում
5. Կրթական արդյունքները
6. Որակի կառավարման
համակարգ

1.
2.
3.
4.

Աուդիտորական խմբի նախագահ

_________________________

Ա.Ա.Հ

Փորձագետներ

_________________________

Ա.Ա.Հ

_________________________

Ա.Ա.Հ

_________________________

Ա.Ա.Հ

«___»_________________ 201
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Հավելված 8
ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ
ԱՇԽԱՏԱԹԵՐԹ
Ձև-6

(լրացվում և ստորագրվում է միայն գործատուների կողմից)

ՄԿԾ

ՓՈՐՁԱԳԵՏ
(Ա.Ա.Հ.)
___________________201..

Գնահատման սյունակում օգտագործեք հետևյալ նիշերը.
« + » - «չափանիշի պահանջները բավարված են լրիվ»
« 0 » - «հակասական ցուցանիշ»
«-1 » - «թույլ կողմ»
«-2 » - «բացակայություն»

Չափորոշչի բովանդակությունը

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ
ԿԾ-ի նպատակները համապատասխանում են գործատուների պահանջներին:
ԿԾ-ի նպատակները հրապարակված են և հասանելի բոլոր շահագրգիռ
կողմերին:
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
Ավարտական կուրսերում նախատեսված է պրակտիկաների անցկացում
գիտական լաբորատորիաներում և հիմնարկներում:
ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

Գնահա
տական

Չափորոշչի բովանդակությունը

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը ներկայացված է կրթական ծրագրի
շրջանակում ժամանակակից մասնագետներով:
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
ԿԾ-ն ապահովում է անհրաժեշտ գիտելիքներով և փորձով:
ԿԾ-ն հնարավորություն է ստեղծում ուսանողների համար հասնելու
ուսումնառության արդյունքների, որոնք անհրաժեշտ են իրենց հետագա
աշխատանքի համար:
ՈՒՍՈՒՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
Լսարանները, լաբորատորիաները և նրանց կահավորումը
համապատասխանում են ԿԾ-ի նպատակներին:
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐ
Բուհում կամ ստորաբաժանումներում առկա է աշխատատեղերի
ուսումնասիրման, պահանջարկի և զբաղվածության կարիերայի աջակցման
կենտրոնի:
Կարիերայի աջակցման կենտրոնի միջոցով ստացված տվյալները
օգտագործվում են կրթական ծրագրի կատարելագործման համար:
Գործատուները և շրջանավարտները հաստատում են կրթական ծրագրի
նպատակները
Շրջանավարտները աշխատում են իրենց մասնագիտությանը
համապատասխան
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Գնահա
տական

Հավելված 9
ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՁԵՎԸ
Ձև-7

(լրացվում և ստորագրվում է հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից)
ՄԿԾ

Օգտագործեք համապատասխան սյունակում ուղեցույցի հետևյալ նշանակումները

« + » - «չափանիշի պահանջները բավարված են լրիվ»
«-1 » - «թույլ կողմ»
«-2 » - «բացակայություն»

I.

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Մասնագիտության
կրթական
ծրագիրը
(այսուհետ`ՄԿԾ)
համապատասխանում է ՀՀ կրթության որակավորումների ազգային
շրջանակի, որակավորման բնութագրի և պետական կրթական
չափորոշչի պահանջներին, ինչպես նաև ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը:
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

II.

ՄԿԾ-ի նպատակները և խնդիրները համահունչ են ուսումնական
հաստատության առաքելությանը և նպատակներին:
ՄԿԾ-ն հանդիսանում է ՄՈՒՀ-ի պլանավորման և ռեսուրսների
բաշխման մաս:
ՄԿԾ-ն մանրամասն նկարագրված է ըստ շնորհվող որակավորման
ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների:
ՄԿԾ-ն համապատասխանում է ՈԱՇ–ին, մասնագիտության կրթության
որակավորումների բնութագրին և մասնագիտության պետական
կրթական չափորոշիչին:
ՄԿԾ-ն բովանդակային առումով հստակ մշակված է և համահունչ
նմանատիպ այլ ճանաչված մասնագիտության կրթական ծրագրերի հետ
և նպաստում է ուսանողների և դասախոսական կազմի շարժունությանը
և միջազգայնացմանը:
ՄԿԾ-ի ուսումնառության ակնկալվող արդյունքները բավարարում են
ուսանողների և այլ շահակիցների կարիքները:
Առկա են հստակ ընթացակարգեր ու մեխանիզմներ, որոնք ապահովում
են ՄԿԾ-ի մշակման, հաստատման, մշտադիտարկման, գնահատման և
բարելավման իրականացումը:
ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

ՄՈՒՀ-ն
ապահովված
է
մասնագիտական
անհրաժեշտ
որակավորումներ
ունեցող
դասախոսական
կազմով`
ՄԿԾ-ի
նպատակներն իրականացնելու համար:
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2.1

2.2

2.3
2.4
III.

ՄԿԾ-ի
համար
սահմանված
են
դասախոսական
կազմի
մասնագիտական
որակավորումներին
ներկայացվող
հստակ
պահանջներ
և
դասախոսական
կազմի
հավաքագրման
քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
ՄԿԾ-ի շրջանակներում սահմանվել է դասախոսական կազմի
պարբերաբար
գնահատման
հստակ
քաղաքականություն
ու
ընթացակարգեր, որոնք նպաստում են դասախոսների մասնագիտական
կարիքների վերհանմանը և զարգացմանը:
ՄԿԾ-ն նպաստում է
դասախոսական կազմի կայացմանը և
մասնագիտական առաջընթացին:
Հիմնական դասախոսական կազմն ապահովում է ՄԿԾ-ի կայուն
իրականացումը:
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԿԾ–ի շրջանակում կիրառվող դասավանդման և ուսումնառության

մեթոդներն ապահովում են ուսանողների մոտ ուսումնառության
ակնկալվող արդյունքների ձեռքբերումը:
3.1

3.2
3.3
IV.

ՄԿԾ-ի շրջանակում հստակ սահմանված են դասավանդման և
ուսումնառության մոտեցումները, մեթոդները, որոնք անհրաժեշտ են
ուսումնառության ակնկալվող արդյունքները ձևավորելու համար:
ՄԿԾ-ն իրականացվում է հաշվի առնելով միջազգային մակարդակում
կիրառվող դասավանդման առաջավոր փորձը և մոտեցումները
Առկա են դասավանդման և ուսումնառության գործընթացների
գնահատման և բարելավման մեխանիզմները:
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՂՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

ՄԿԾ-ն ունի ակադեմիական ազնվությանը նպաստող գնահատման
համակարգ, որը թույլ է տալիս հավաստել ուսանողի առաջընթացը և
ուսումնառության
ակնկալվող
արդյունքների
ձևավորումը
և
ձեռքբերումը:
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5
V.

ՄԿԾ-ի շրջանակներում կիրառվում է ուսումնառության ակնկալվող
արդյունքների ձևավորումը գնահատող հստակ և հուսալի համակարգ,
որի չափանիշները հասանելի են դասախոսներին և ուսանողներին:
ՄԿԾ-ի շրջանակներում առկա են որակավորումների շնորհման
նպատակով
ուսումնառության
ակնկալվող
վերջնարդյունքների
ձեռքբերումը հավաստող հստակ մեխանիզմներ:
ՄԿԾ- ի շրջանակներում առկա են գնահատման համակարգի
բարելավման հստակ մեխանիզմներ
ՄԿԾ-ի շրջանակներում հավասար և անաչառ մոտեցում է ցուցաբերվում
ուսանողներին
հստակ
սահմանած
քաղաքականության
և
ընթացակարգերի
միջոցով
`
հաշվի
առնելով
նրանց
պարտականությունները և բողոքները
ՄԿԾ-ի շրջանակներում խրախուսվում է ուսանողի ուսումնագիտական
ինքնուրույնությունը և պայքարը գրագողության դեմ:
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄԿԾ-ի
շրջանակում ապահովվում է կապը հետազոտական ու
ստեղծագործական գործունեության և ուսումնառության միջև:
5.1

5.2

ՄԿԾ-ի շրջանակում առկա են երկարաժամկետ ռազմավարություն,
միջնաժամկետ և կարճաժամկետ ծրագրեր, որոնք արտահայտում են
հետազոտական
ոլորտում
ՄՈւՀ-ի
հետաքրքրությունները
և
հավակնությունները:
ՄԿԾ-ն հստակ քաղաքականության ու ընթացակարգերի միջոցով
նպաստում
է
հետազոտությունների
զարգացմանն
ու
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նորարարություններին:
5.3
5.4

VI.

ՄԿԾ-ի շրջանակում կարևորվում է հետազոտական գործունեության
միջազգայնացումը:
ՄԿԾ-ի շրջանակներում առկա
են
հետազոտական ու
ստեղծագործական գործունեությունը և ուսումնական գործընթացը
փոխկապակցելու և բարելավելու հստակ մեխանիզմներ:
ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

ՄԿԾ-ն նպաստում է որակյալ կրթություն իրականացնելուն`
ձևավորելով ուսումնառության համար բարենպաստ միջավայր:
6.1

6.2

6.3
VII.

ՄԿԾ –ի իրականացման համար առկա են անհրաժեշտ ռեսուրսներ,
որոնք նպաստում են սահմանված առաքելության և նպատակների
արդյունավետ
իրականացմանն
ու
ուսումնական
միջավայրի
ստեղծմանը:
Ուսանողներին
տրամադրվում
են
ծրագրի
սահմաններում
ուսումնառությանը նպաստող օգտակար ու մատչելի տեղեկատվություն
և խորհրդատվություն:
ՄԿԾ -ն ապահովված է իր բովանդակությանը համապատասխան
ուսումնամեթոդական անհրաժեշտ բազայով:
ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

ՄԿԾ –ի
շրջանակում առկա է որակի ներքին համակարգ, որն
ապահովում է ՄԿԾ-ի որակի կայունությունը և շարունակական
զարգացումը:
7.1

7.2
7.3

7.4
7.5

Որակի ապահովման ներքին համակարգը մշակված է և գործում է
հասարակական կարիքներին և ուսանողների պահանջներին հետևելու,
ինչպես նաև իր գործունեությունը գնահատելու համար:
ՄԿԾ –ի շրջանակում առկա են որակի ներքին ապահովման
արդյունավետ քաղաքականություն և ընթացակարգ(ընթացակարգեր):
ՄԿԾ–ի
շրջանակում
հետադարձ
կապի
մեխանիզմներով
հավաքագրվում է իրականացվող գործընթացների մասին հավաստի
տեղեկատվություն, որը վերլուծվում է ծրագրի նպատակների և
գործընթացների բարելավման համար:
ՄԿԾ–ի ներքին և արտաքին շահակիցները ներգրավված են որակի
ներքին ապահովման գործընթացներում:
ՄԿԾ–ի շրջանակում իրականացվում է օրինակելի փորձի տարածում:

Փորձագիտական խմբի նախագահ

_________________________

Ա.Ա.Հ.

Փորձագետ -աուդիտորներ

_________________________

Ա.Ա.Հ.

_________________________

Ա.Ա.Հ.

_________________________

Ա.Ա.Հ.

«___»_________________ թ.
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ(օրինակելի )

Բարև Ձեզ, իմ անունն է ________________________________, ես ներկայացնում եմ ՈԱԿ բաժինը:
Մեր նպատակն է պարզել՝ պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտության կրթական
ծրագրերին (այսուհետ՝ ԿԾ) իրազեկվածության աստիճանը:

1. Նշեք խնդրեմ Ձեր զբաղեցրած պաշտնը ՎՊՄԻ-ում:
1. Ասիստենտ
2. Դասախոս
3. Ավագ դասախոս
4. Դոցենտ
5. Պրոֆեսոր
2. Քանի՞ տարի է որ աշխատում եք ՎՊՄԻ-ում:
______________________________________
3. Ասացեք խնդրեմ արդյո՞ք ԿԾ-ի նպատակները և խնդիրները համապատասխանում
են ՎՊՄԻ-ի առաքելությանն ու նպատակներին:
1. Այո
2. Ավելի շուտ այո, քան ոչ
3. Ոչ
4. Դ.պ
4. Արդյո՞ք կրթական ծրագրում հստակ սահմանված է շրջանավարտ- մասնագետի
նկարագիրը:
1. Այո
2. Ավելի շուտ այո, քան ոչ
3. Ոչ
4. Դ.պ.
5. Ովքե՞ր են մասնակցում ԿԾ մշակմանը և հաստատմանը /մանրամասնել/
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________
6. Արդյո՞ք ԿԾ-ն մինչ հաստատվելը, վերանայվում է այլ մասնագետների կողմից:
1. Այո
2. Ոչ
3. Դ.պ.
7. Արդյո՞ք ԿԾ-ում մանրամասն նկարագրված են ուսումնառության ակնկալվող
արդյունքները:
1. Այո, նկարագրված են
2.

Որոշ չափով նկարագրված են

3.

Ընդհանրապես նկարագրված չեն

4.

Դ.պ.

8. Այժմյան ԿԾ համապատասխանու՞մ է ԿԾ կառուցվածքի և բովանդակության առջև
դրված պահանջներին:
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1. Այո
2. Ավելի շուտ այո, քան ոչ
3. Ոչ
4. Դ.պ.
9. Արդյո՞ք ԿԾ-ով նախատեսված է մարզի շահակիցների կարիքների բավարարումը:
1. Այո
2. Ավելի շուտ այո, քան ոչ
3. Ոչ
4. Դ.պ.
10. Արդյո՞ք կատարվում է հետազոտություն աշխատաշուկայում մինչ ԿԾ մշակումը:
1. Այո
2. Ավելի շուտ այո, քան ոչ
3. Ոչ
4. Դ.պ.
11. Արդյո՞ք

ԿԾ

բավականաչափ

ճկուն

է`

փոփոխությունների

ենթարկվելու

տեսանկյունից:
1. Այո
2. Ոչ
3. Դ.պ.
12. Արդյո՞ք ԿԾ հետագայում հնարավորություն կտա ապահովելու ուսանողների
շարժունությունը:
1. Այո
2. Ավելի շուտ այո, քան ոչ
3. Ոչ
4. Դ.պ.
13. Ուսանողները հնարավորություն կունենա՞ն հետագայում ուսումը այլ /ազգային
կամ միջազգային/ հաստատություններում շարունակելու:
1. Այո
2. Ոչ
14. Ուսանողները , գործատուները և այլ մասնագետներ ներգրավված են ԿԾ
գնահատման գործընթացում:
1. Այո
2. Ոչ
15. Առկա՞ են արդյոք ուսումնամեթոդական բազայի գնահատման մեխանիզմներ:
1. Այո
2. Ոչ
16. Արդյո՞ք ուսումնամեթոդական բազան պարբերաբար վերանայվում է:
1. Այո
2. Ոչ
17. Երբ է վերջին անգամ վերանայվել ուսումնամեթոդական բազան:
______________________________________
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18. Ըստ Ձեզ, դասախոսական կազմի հավաքագրման, աշխատանքի ընդունման և
հեռացման

քաղաքականությունն

մասնագիտական

անհրաժեշտ

ու

ընթացակարգերը

որակներ

ունեցող

բավարարում

դասախոսական

են

կազմի

ընտրության համար:
1. Այո
2. Ավելի շուտ այո, քան ոչ
3. Ոչ
4. Դ.պ.
19. Արդյո՞ք սահմանաված է դասախոսների գնահատման քաղաքականություն:
1. Այո
2. Ոչ
20. Արդյո՞ք

գնահատման

արդյունքները

որևէ

ազդեցություն

ունենում

են

դասախոսական կազմի ընտրության վրա:
1. Այո
2. Ոչ
21. Ուսանողներն արդյոք մասնակցու՞մ են դասախոսական կազմի գնահատման
գործընթացին:
1. Այո
2. Ոչ
22. Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների գնահատման մեխանիզմները և
գործիքները պարբերաբար վերանայվու՞մ են:
1. Այո
2. Ոչ
23. Արդյո՞ք կրթական ծրագիրը ստեղծում է բավարար հիմքեր հետազոտական
գործունեություն ծավալելու համար:
1. Այո
2. Ավելի շուտ այո, քան ոչ
3. Ոչ
5. Դ.պ.
24. Ուսանողները արդյո՞ք մասնակցում են հետազոտական գործունեությանը:
1. Այո
2. Ոչ
3. Կա՞ն մեխանիզմներ, որոնք խրախուսւոմ են ուսանողների մասնակցությունը
հետազոտական գործունեությանը:
1. Այո / մանրամսնել/ __________________
2. Ոչ
4. Արդյո՞ք ԿԾ-ի սեփականությունն ու ռեսուրսները բավարարում են սահմանված
առաքելության և նպատակների արդյունավետ իրականացման համար:
1. Այո
2. Ավելի շուտ այո, քան ոչ
3. Ոչ
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5. Սկսնակ

դասախոսներն

արդյո՞ք

ներգրավված

են

դասախոսական

կազմի

խրախուսման քաղաքականության և ընթացակարգերի մշակման գործընթացում:
1. Այո
2. Ոչ
6. Արդյո՞ք ԿԾ-ում սահմանված դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները և
մոտեցումները

բավարար

են

ուսումնառության

ակնկալվող

արդյունքներն

ապահովելու համար:
1. Այո
2. Ավելի շուտ այո, քան ոչ
3. Ոչ
7. Արդյո՞ք հետազոտական թեմաները պարբերաբար թարմացվում և վերանայվում
են:
1. Այո
2. Ոչ
8. Արդյո՞ք

ուսանողները

ներգրավված

են

միջազգային

հետազոտություններ

իրականացնելու խրախուսման մեխանիզմների մշակման գործում:
1. Այո
2. Ոչ
9. ԿԾ-ն նախատեսու՞մ է խրախուսող կանոնակարգ` միջազգային հետազոտական
նախաձեռնություններում ներգրավելու դասախոսներին և ուսանողներին:
1. Այո
2. Ոչ
10. Արդյո՞ք միջազգային հետազոտական նախաձեռնություններում ուսանողներին և
դասախոսներին ներգրավելու կանոնակարգը վերանայվում է:
1. Այո
2. Ոչ
11. Արդյո՞ք գնահատման մեթոդներն ապահովում են ուսանողների գիտելիքների և
ուսումնառության արդյունքների համապատասխանությունը:
1. Այո
2. Ավելի շուտ այո, քան ոչ
3. Ոչ
12. Արդյո՞ք մշակված քաղաքականությունը` կապված ուսանողների բողոքների
վերլուծության հետ, վերահսկվում է:
1. Այո
2. Ավելի շուտ այո, քան ոչ
3. Ոչ
13. Արդյո՞ք ուսանողներին կանոնավոր տեղեկությունների և խորհրդատվության
տրամադրման գործընթացի կազմակերպումը վերահսկվում է:
1. Այո
2. Ոչ
14. Շուկայի փոփոխությունները ազդում են ԿԾ-ի փոփոխման և թարմացման վրա:
1. Այո
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2. Ոչ
15. Արդյո՞ք պահպանվում է հետադարձ կապ շրջանավարտների և ՄՈՒՀ-ի միջև`
վերլուծելու ԿԾ-ի համապատասխանությունը արտաքին շուկայի պահանջներին:
1. Այո
2. Ոչ
16. Կազմակերպվում են արդյո՞ք հանդիպումներ` հասարակության կարիքները
վերհանելու նպատակով:
1. Այո
2. Ոչ
ՀԱՐՑԱՇԱՐ
Բարև Ձեզ, իմ անունն է _____, ես ներկայացնում եմ ՈԱԿ բաժինը: Մեր նպատակն է պարզել՝
ուսանողներն ինչքանով են իրազեկ կրթական ծրագրի մասին:

1. Ո՞ր կուրսում եք սովորում
1. Առաջին
2. Երկրորդ
3. Երրորդ
4. Չորրորդ
2. Իրազե՞կ
եք
Ձեր
Համալսարանի

կրթական

ոլորտում

անցկացվող

բարեփոխումներին:
1. Այո
2. Ոչ
3. Բուհում որտեղի՞ց է հնարավոր օպերատիվ ձևով ստանալ Ձեզ հետաքրքրող
տեղեկատվությունը.
1.

Ղեկավարությունից

2.

Դեկանատներից

3. Ամբիոններից
4. ՈՒսխորհրդից
5. Կադրերի բաժնից
6. Հաշվապահությունից
7. Արխիվից
8. Համացանցից
9. _________________________________________
4. Որքանո՞վ եք տեղեկացված ուսանողներին աջակցություն կամ ուղղորդում
տրամադրելու կանոնակարգին
1. Լիովին տեղեկացված եմ
2. Որոշ չափով տեղեկացված եմ
3. Ընդհանրապես տեղեկացված չեմ
5. Իսկ երբևէ դիմե՞լ եք որևէ աջակցություն կամ ուղորդում ստանալու համար:
1. Այո
2. Ոչ
6. Որքանո՞վ եք ծանոթ ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայություններին
154

1. Լիովին տեղեկացված եմ
2. Որոշ չափով տեղեկացված եմ
3. Ընդհանրապես տեղեկացված չեմ
7. Դուք մասնակցու՞մ եք արդյոք Ձեր դասախոսների ընտրության գործընթացում:
1. Այո
2. Ոչ
8. Ձեզ

ընձեռվում

է

հնարավորություն

գնահատելու

ձեր

դասախոսների

աշխատանքը:
1. Այո
2. Ոչ
9. Ինչքանո՞վ եք համագործակցում դասախոսական կազմի հետ ուսումնական
գործընթացը կազմակերպելու հարցում:
1. Լիարժեք մասնակցում ենք
2. Որոշ չափով ենք մասնակցում
3. Ընդհանրապես չենք մասնակցում
10. Ձեր ուսումնական գործընթացում ավելի շատ շեշտը դրվում է տեսական
գիտելիքի, թե՞ կիրառական գիտելիքի վրա:
1. Ավելի շուտ շեշտը դրվում է տեսական գիտելիքի վրա
2. Ավելի շուտ շեշտը դրվում է կիրառական գիտելիքի վրա
3. Շեշտը դրվում է և տեսական, և կիրառական գիտելիքի վրա
11. Արդյո՞ք կրթական ծրագիրը ստեղծում է բավարար հիմքեր ինքնուրույն
աշխատանքի համար:
1. Այո
2.

Ոչ

3. Դ.պ
12. Արդյո՞ք կրթական ծրագիրը ստեղծում է բավարար հիմքեր հետազոտական
գործունեություն ծավալելու համար:
1. Այո
2.

Ոչ

3. Դ.պ
13. Իրականացրե՞լ

եք

արդյոք

հետազոտական

աշխատանքներ

ուսումնառության ընթացքում:
1. Այո
2. Ոչ
14. Ինչպիսի՞ն է եղել դասախոսի միջամտությունը այդ գործընթացում:
1. Դասախոսը մեզ դրդել է ինքնուրույնության և չի միջամտել
2.

Դասախոսը որոշ չափով աջակցել է

3. Մեզ հետ հավասար աշխատել է
15. Որքանո՞վ եք տեղեկացված ուսումնական ծրագրերից և գործող գնահատման
համակարգից
1. Լիովին տեղեկացված եմ
2. Որոշ չափով տեղեկացված եմ
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Ձեր

3. Ընդհանրապես տեղեկացված չեմ
16. Ըստ Ձեզ ԿԾ-ն հետագայում հնարավորություն կտա՞ ապահովելու ուսանողների
շարժունությունը հետագայում ուսումը այլ /ազգային կամ միջազգային/
ուսումնական հաստատություններում շարունակելու:
1. Այո
2. Ոչ
3. Դ.պ
17. Տեղյա՞կ եք այլ /ազգային կամ միջազգային/ ուսումնական
հաստատություններում սովորելու ուսումնական ծրագրերի մասին:
1.

Այո

2. Ոչ /անցում 19-ին/
18. Իսկ որտեղի՞ց եք տեղեկանում:
___________________________________________
19. Ինչպե՞ս կգնահատեք Ձեր ուսումնական կարողությունները
1. Գերազանց
2. Լավ
3. Բավարար
20. Ինչ եք կարծում ՎՊՄԻ-ում ստացված գիտելիքները որքա՞նով են նպաստում
մրցունակ լինել աշխատաշուկայում:
1. Լիովին նպաստում է
2. Որոշ չափով նպաստում է
3. Ընդհանրապես չի նպաստում

ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
(օրինակելի)

1. Ըստ Ձեզ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ԿԾ-ն: Ինչպե՞ս է այն գործառնում:
2. Արդյո՞ք կրթական ծրագրի նպատակները համապատասխանում են ՎՊՄԻ-ի
առաքելությանն ու նպատակներին:
3. Իսկ

արդյո՞ք

այն

համապատասխանում

է

ԿԾ

կառուցվածքին

և

բովանդակությանը վերաբերող չափանիշներին:
4. Իսկ դասավանդման ժամանակ ինչի՞ վրա եք ուշադրություն դարձնում.
տեսական գիտելիքների, թե կիրառական: Ի՞նչ մեթոդով եք հասնում Ձեր առջև
դրված խնդրին:
5. Որքան հաճախ եք փոխում Ձեր առարկաների ծրագրերը: Իսկ ի՞նչն է ձեզ մղում
ծրագրերի փոփոխման:
6. Արդյո՞ք

ուսանողները

հաճախ

են

մասնակցում

Ձեր

կողմից

մշակվող

ուսումնական ծրագրերին:
7. Ինչպիսի՞ աղբյուրներից եք օգտվում գիտության ասպարեզում տեղի ունեցող
նորամուծություններին հաղորդակից լինելու համար:
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8. Իսկ

Ձեր

կոլեգաների

հետ

քննարկու՞մ

եք

նորարաություններն

ու

փոփոխությունները:
9. Արդյո՞ք սկսնակ դասախոսները ներգրավված են դասախոսական կազմի
խրախուսման քաղաքականության և ընթացակարգերի մշակման գործընթացում:
10. Արդյո՞ք ԿԾ-ում սահմանված դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները և
մոտեցումները բավարար են ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներն
ապահովելու համար:
11. Ինչպե՞ս է Ձեր ամբիոնն արձագանքում գիտական նորամուծություններին:
12. Ըստ Ձեզ, դասախոսական կազմի հավաքագրման, աշխատանքի ընդունման և
հեռացման

քաղաքականությունն

մասնագիտական

անհրաժեշտ

ու

ընթացակարգերը

որակներ

ունեցող

բավարարում

դասախոսական

են

կազմի

ընտրության համար:
13. Իսկ

ի՞նչ

առաջարկներ

ունեք

կրթական

ոլորտում

փոփոխություններ

իրականացնելու համար: Ինչպե՞ս կազմակերպել ուսումնական գործընթացը, որ
ավելի արդյունավետ լինի:

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐ(օրինակելի )
Բարև Ձեզ: Իմ անունն է _______, ինձ հետ է նաև ______: Մենք անց ենք կացնում հետազոտություն,
որպեսզի պարզենք ԿԾ-ի գործունեությունը ՎՊՄԻ-ում:

1. Ի՞նչ է ըստ Ձեզ ԿԾ-ն: Ինչպիսի՞ առավելություններ ու թերություններ ունի այն:
2. Ի՞նչ հմտություններ է Ձեզ տվել ԿԾ-ն ու ինչպե՞ս եք այն կիրառում:
3. Արդյո՞ք կրթական ծրագիրը ստեղծում է բավարար հիմքեր ինքնուրույն
աշխատանքի և հետազոտական գործունեություն ծավալելու համար:
4. Ինչպիսի՞ն է Ձեր մասնակցությունը ԿԾ գնահատման գործընթացում:
5. Ինչքանո՞վ եք համագործակցում դասախոսական կազմի հետ ուսումնական
գործընթացը կազմակերպելու մեջ:
6. Արդյո՞ք Ձեզ հետ միշտ պահվում է հետադարձ կապ և ձեր կարծիքը հաշվի է
առնվում ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու մեջ:
7. Ձեր ուսումնական գործընթացում ավելի շատ շեշտը դրվում է տեսական
գիտելիքի, թե՞ կիրառական գիտելիքի վրա: Ի՞նչ մեթոդներով է այն
իրականացվում:
8. Ինչպե՞ս կգնահատեք Ձեր պրակտիկան. Ինչպե՞ս է կազմակերպվում, որտե՞ղ է
անցկացվում:
9. Այսօր ԿԾ-ով վերապատրաստված մասնագետը ի՞նչ առավելություն ունի այլ
բուհերում վերապատրաստված մասնագետների նկատմամբ:
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10. Արդյո՞ք ԿԾ հետագայում հնարավորություն կտա ապահովելու ուսանողների
շարժունությունը հետագայում ուսումը այլ /ազգային կամ միջազգային/
հաստատություններում շարունակելու:
11. Ի՞նչը կցանկանայիք փոխել ԿԾ-ում: Ի՞նչը կնպաստեր, որպեսզի ԿԾ-ն ավելի
արդյունավետ գործառներ:
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