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I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի (այսուհետ` 

Համալսարան) մշտադիտարկման ընթացակարգը (այսուհետ` ընթացակարգ) կանոնակարգում 

է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման 

գործընթացները: 

2. Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման գործընթացները հնարավորություն են ստեղծում 

կրթական ծրագրերի որակի ապահովման, շարունակական բարելավման, ինչպես նաև ՀՀ 

կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի, որակավորման բնութագրերի և պետական 

կրթական չափորոշիչների պահանջներին ու բուհի առաքելությանը համապատասխանեցման 

համար: 

3. Մշտադիտարկման պարբերականությունը, ցուցանիշները, տվյալների հավաքագրման և 

տեղեկությունների ներկայացման մեխանիզմները, ինչպես նաև գործընթացի մասնակիցները 

որոշվում են ՈԱԿ-ի և Մասնագիտական կրթական ծրագիրը իրականացնող (այսուհետ`ՄԿԾ) 

ամբիոնի կողմից: 

4. ՄԿԾ-ի մշտադիտարկման ընթացակարգը կազմված է Համալսարանի մշտադիտարկման 

կանոնակարգի սկզբունքների հիման վրա, որոնք են. 

•  համակարգվածություն  

•  շարունակականություն  

•  համեմատելիություն  

•  օբյեկտիվություն  

•  հարմարավետություն:  

II. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԱՆՑԿԱՑՄԱՆԱՆՑԿԱՑՄԱՆԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸՆՊԱՏԱԿԸՆՊԱՏԱԿԸՆՊԱՏԱԿԸ  

5. Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկումը որակի ապահովման ներբուհական 

գործընթաց է, որի նպատակն է գնահատել ծրագրերի իրականացման որակը ու 

համապատասխանությունը ՄԿԾ-ի առաքելությանը, սահմանված նպատակներին և 

կրթական չափորոշիչներին. 

•  առաքելություն և նպատակներ, 

•  պրոֆեսորադասախոսական կազմ, 



•  դասավանդում, ուսումնառություն, 

•  ուսանողների գնահատում, 

•  գիտահետազոտական և ստեղծագործական գործունեություն,  

•  կրթական միջավայր, 

•  որակի ապահովում: 

6. Մշտադիտարկման արդյունքում կազմվում և իրականացվում է կրթական ծրագրի որակի 

բարելավմանն ուղղված միջոցառումների պլան: 

7. Ընթացակարգը նախատեսված է մշտադիտարկելու բակալավրի և մագիստրատուրայի 

կրթական ծրագրերը: 

III. III. III. III. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԱՆՑԿԱՑՄԱՆԱՆՑԿԱՑՄԱՆԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԽՆԴԻՐՆԵՐԽՆԴԻՐՆԵՐԽՆԴԻՐՆԵՐԸԸԸԸ 

8. վերհանել ՄԿԾ-ի իրականացման հետ կապված խնդիրները (ծրագրի բացթողումներն 

ու իրականացմանը խոչընդոտող գործոնները), 

9. գնահատել ծրագրի սահմանված նպատակներին հասնելու և ակնկալվող կրթական 

վերջնարդյունքները ձեռքբերելու գործընթացը, 

10. գնահատել դասավանդման  և ուսանողների ուսումնառության գործընթացների 

արդյունավետությունը, ուսուցման մեթոդների և տեխնոլոգիաների համապատասխանությունը 

ծրագրի պահանջներին, դրանց արդիականությունը, 

11. բացահայտել կրթական ծրագրի ռեսուրսային կարիքները, 

12. վերլուծել ծրագրի հիմնական քանակական բնութագրերը (ընդունելություն, համակազմ, 

հեռացումներ, առաջադիմություն, ուսանողների բավարարվածություն, շրջանավարտների 

զբաղվածություն և այլն), 

13. բացահայտել որակի անկման միտումները, եթե այդպիսիք կան, 

14. բացահայտել կրթական ծրագրի ուժեղ և թույլ կողմերը և առաջարկել ծրագիրն 

իրականացնող մասնագիտական ամբիոնին՝ մշակելու և կատարելու ծրագրի որակի 

բարելավմանն ուղղված միջոցառումների և գործողությունների պլան, 

15. բացահայտել արտաքին շահակիցների բավարարվածությունը ՄԿԾ-ի իրականացման 

որակից, 

16. բացահայտել ներքին շահակիցների բավարարվածությունը ՄԿԾ-ի դասավանդման, 

ուսումնառության և գնահատման որակից, 

17. գնահատել ՄԿԾ-ի համապատասխանությունը աշխատաշուկայի պահանջներին, 

18. վերհանել ՄԿԾ-ի արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները, 



19. ներկայացնել առաջարկություններ ՄԿԾ-ների գործընթացները բարելավման 

ուղղությամբ, 

20. տրամադրել խորհրդատվություն հետևյալ ուղղություններով. 

•   ՄԿԾ-ների բարելավում,  

•  վերանայման պարբերականություն,  

•  հետադարձ կապի մեխանիզմների ամրապնդում: 

IV. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎԵՎԵՎԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

21. Մշտադիտարկման ընթացակարգը 

•  նպատակի հստակեցում,  

•  խնդիրների ձևավորում, 

•  անցկացման ժամկետների սահմանում, 

•  մշտադիտարկման գործիքների մշակում (ցուցիչներ, հարցաշարեր, ձևաթերթեր), 

•  տեղեկատվության հավաքագրում: 

•  դիտարկում. 

•  ֆոկուս-խմբերի անցկացում ( ներքին և արտաքին շահակիցներ), 

•  քանակական հետազոտությունների անցկացում (ներքին և արտաքին շահակիցներ), 

•  փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և վերլուծություն, 

•  բենչմարքինգ, 

•  ստացված տեղեկատվության համակարգում և վերլուծություն, 

•  առաջարկների ներկայացում: 

22. Կրթական ծրագրի մշտադիտարկումը իրականացնում է համապատասխան ֆակուլտետի 

ՈԱ աշխատախմբը, իսկ գործընթացը համակարգում է համալսարանի ՈԱԿ-ը: 

23. Մշտադիտարումն իրականացվում է ՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված ժամանակացույցին 

համապատասխան, որը համահունչ է Համալսարանի ռազմավարական պլանին և 

համաձայնեցված է ուսումնական գծով պրոռեկտորի ու ամբիոնի վարիչների հետ: 

24. Մշտադիտարկման գործընթացն իրականացնելու նպատակով յուրաքնաչյուր կրթական 

ծրագրի համար ձևավորվում է մշտադիտարկման խումբ (ՄԽ): 

25. Մշտադիտարկման խումբը բաղկացած է առնվազն 3 անդամից. 

•  ՈԱԿ-ի մշտադիտարկման մասնագետ, 



•  Որակի ապահովման ֆակուլտետային աշխատախմբի (այսուհետ՝ ՈԱ ՖԱ) 

ներկայացուցիչ , 

•  ՄԿԾ-ն մշակող և կառավարող ամբիոնի ներկայացուցիչ: 

 26. Մշտադիտարկման խումբն առաջնորդվում է կրթական ծրագրերի ընթացիկ 

մշտադիտարկման սույն ընթացակարգով: 

27. Եթե առկա են նախորդ մշտադիտարկումից հետո ծրագրի իրականացման արդյունքում 

ստացված կատարողականի ցուցանիշներ, ապա գործընթացը սկսվում է այդ ցուցանիշների 

վերլուծությամբ:  

28. Անհամապատասխանության դեպքում դրանք վերադարձվում են ուսումնական 

ենթակառուցվածք`վերանայման համար: 

29. Մշտադիտարկման արդյունքների հիման վրա, ըստ սահմանված հաշվետվության 

ձևաթերթի, խումբը կազմում է մշտադիտարկման հաշվետվություն, որի պատասխանատուն 

ՈԱԿ-ի մասնագետն է: 

30. Մշտադիտարկման հաշվետվությունը և կից փաստաթղթերը, համապատասխան 

եզրակացությամբ, ներկայացվում է Համալսարանի Որակի ապահովման կենտրոն: 

31. ՈԱԿ-ն իրականացնում է ենթակառուցվածքներից ստացված մշտադիտարկման 

հաշվետվությունների և կից փաստաթղթերի՝ սահմանված պահանջներին 

համապատասխանության, վերլուծություն: 

32. Հաշվետվության արդյունքները մեկ շաբաթվա ընթացքում  ներկայացվում են ամբիոն, որը 

երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ՈԱԿ է ներկայացնում իր կողմից նախատեսված 

բարելավման ծրագիրը: 

33. Այնուհետև մեկ շաբաթվա ընթացքում կազմակերպվում են քննարկումներ շահագրգիռ 

կողմերի մասնակցությամբ և կազմվում է բարելավման ծրագրի ժամանակացույց, 

հստակեցվում են հետադարձ կապի մեխանիզմները: 

34. Մեկից ավելի ՄԿԾ-երի մշտադիտարկման դեպքում, ստացված հաշվետվությունների 

վերլուծության արդյունքների հիման վրա պատրաստվում է համալսարանի կրթական 

ծրագրերի մշտադիտարկման ընդհանրական հաշվետվություն և համապատասխան 

եզրակացություններով ներկայացվում ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհուրդ: 



35. Ուսումնամեթոդական խորհուրդը քննարկում և ամբիոն է ներկայացնում 

մշտադիտարկման արդյունքում ներկայացված առաջարկությունները: 

36. Մշտադիտարկման այլ ընթացակարգ է կիրառվում ռիսկային բնույթի կրթական ծրագրերի 

հետևյալ խմբերի համար. 

- նոր ներդրված ծրագրեր,  

- ծրագրեր, որոնք բացասական եզրակացություն են ստացել նախորդ մշտադիտարկման, 

պարբերական վերանայման կամ որակի արտաքին գնահատման/հավատարմագրման 

արդյունքներով, 

- ծրագրեր, որոնց վերաբերյալ ուսանողական հարցումները և շրջանավարտների 

բավարարածության հարցումները արձանագրում են կրկնվող ցածր գնահատականներ, 

- ընդունելության, ռեսուրսային ապահովվածության և ուսումնական առաջադիմության 

կրկնվող ցածր ցուցանիշներով ծրագրեր: 

37. Ռիսկային համարվող ծրագրերի մշտադիտարկման գործընթացն իրականացվում է սույն 

ընթացակարգով` տարբերությամբ, որ նրանց մշտադիտարկումը կատարվում է տարեկան 

պարբերականությամբ:  

38. Ռիսկային բնույթի կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման հաշվետվությունները 

քննարկում է Համալսարանի գիտական խորհուրդը յուրաքանչյուր տարի: 

39. Ռիսկային համարվող կրթական ծրագրերի համար Համալսարանի գիտական խորհուրդը, 

հիմնվելով ՈԱԿ-ի եզրակացությունների և կայացած քննարկման արդյունքների վրա, 

ընդունում է հետևյալ որոշումներից մեկը. 

- մշտադիտարկման արդունքներով ծրագիրը համարել բավարար և շարունակել՝ հաշվի 

առնելով մշտադիտարկման հաշվետվության քննարկումների արդյունքում ստացված 

դիտողություններն ու առաջարկությունները, 

- մշտադիտարկման արդունքներով ծրագիրը համարել բավարար կամ պայմանական 

բավարար և հանձնարարել համապատասխան ամբիոնին`անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու 

սահմանված ժամկետներում թերությունների շտկման կամ ծրագրի վերանայման համար, 

- մշտադիտարկման արդունքներով` ծրագիրը համարել անբավարար և դադարեցնել այն:



 

V. ԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆՔԱՆԱԿԱԿԱՆՔԱՆԱԿԱԿԱՆՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ 

Ուսումնական տարի 2015/16 2016/17 2017/18 

ԸնդունելությունըԸնդունելությունըԸնդունելությունըԸնդունելությունը    ևևևև    ուսանողականուսանողականուսանողականուսանողական    համակազմըհամակազմըհամակազմըհամակազմը    

Դիմորդների թիվը     

Դիմորդների թիվը առաջին հայտով    

Ընդունելության մրցութային ցուցանիշը    

Ընդունելության անցողիկ շեմային միավորը    

Ընդունելության միջին միավորը    

Ընդունված ուսանողների թվաքանակը    

Ուսումնական առաջադիմության ցուցանիշներըՈւսումնական առաջադիմության ցուցանիշներըՈւսումնական առաջադիմության ցուցանիշներըՈւսումնական առաջադիմության ցուցանիշները 

Ծրագրում ընդգրկված ուսանողների ուսման 
առաջադիմությունը (%) 

   

«Գերազանց »/ «լավ»/ «բավարար» գնահատականների 
բաշխումն ըստ ուսանողների թվի (%-ով) 

   

Ծրագրում ընդգրկված ուսանողների 
հանրագումարային միջին որակական գնահատականը 
(ՄՈԳ)  

   

Դուրս մնացած/վերականգնված ուսանողների թիվը    

Այլ կրթական ծրագրեր տեղափոխված / այլ ծրագրերից 
տեղափոխված ուանողների թվաքանակը 

   

Տվյալներ ծրագրի շրջանավարտների վերաբերյալՏվյալներ ծրագրի շրջանավարտների վերաբերյալՏվյալներ ծրագրի շրջանավարտների վերաբերյալՏվյալներ ծրագրի շրջանավարտների վերաբերյալ    

Ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները    

Հաջորդ կրթական մակարդակում ուսումը շարունակող 
ուսանողների թվաքանակը 

   

Մասնագիտությամբ կամ հարակից ոլորտում 
աշխատանքի անցած շրջանավարտների թվաքանակը 

   

    

VI. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏՀԵՏՀԵՏՀԵՏ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾԱՆՑԿԱՑՎԱԾԱՆՑԿԱՑՎԱԾԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Ներկայացվում են ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների վերաբերյալ ուսանողների հետ անցկացված 

հարցումների արդյունքները (դասընթացի մատուցման որակ, դասավանդում, ուսումնառության և 
գնահատման մեթոդների և դրանց արդյունավետության վերլուծություն, ինչպես նաև նախորդ երկու 



 

տարիների ընթացքում ուսանողների կողմից բարձրացված հարցեր ու դրանց լուծման ուղղությամբ 

իրականացված միջոցառումներ): 

VII. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Ներկայացվում են ծրագրի նախորդ երկու տարիների շրջանավարտների բավարարվածության 

հարցումների ամփոփ արդյունքները, որոնք վերաբերում են կրթական ծրագրի կառուցվածքին և 

համապատասխանությանը աշխատաշուկայի արդի պահանջներին, ծրագրի բովանդակությանը, 

դասավանդման և ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը և ուսումնառության առկա 

ռեսուրսներին: 

VIII. ԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸԱՐՁԱԳԱՆՔԸԱՐՁԱԳԱՆՔԸԱՐՁԱԳԱՆՔԸ 

Ներկայացվում են դասավանդող կազմի նկատառումները ծրագրի իրականացման ընթացքի և 

ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի վերաբերյալ, գնահատվում են 

կատարված փոփոխությունների և միջոցառումների արդյունավետությունը, ծրագրի ռեսուրսային 

բավարարվածությունը:  

IX. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԸԿԱՊԵՐԸԿԱՊԵՐԸԿԱՊԵՐԸ 

Գնահատվում են ծրագիրը սպասարկող այլ ուսումնական ստորաբաժանումների (ամբիոններ) հետ 

համագործակցության ձևերն ու արդյունքները: 

X. ԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ներկայացվում են նախորդ երկու տարիներին ծրագրում կատարված փոփոխությունները և 

գնահատվում են դրանց իրականացման արդյունքները: 

XI. ԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽՈՐԴՆԱԽՈՐԴՆԱԽՈՐԴՆԱԽՈՐԴ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ, ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԵՎԵՎԵՎԵՎ/ԿԱՄԿԱՄԿԱՄԿԱՄ ԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Ներկայացվում են վերջին անգամ ծրագրի մշտադիտարկման, վերանայման և/կամ արտաքին 

գնահատման (հավատարմագրման) արդյունքները` նշելով, թե այդ գործընթացների արդյունքում 

ծրագրի բարելավման ուղղությամբ ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել: Բացահայտվում են այն դեպքերը, 

երբ այդ միջոցառումները չեն կատարվել և պարզաբանվում են դրանց պատճառները: 

XII. ԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻ ՈՒԺԵՂՈՒԺԵՂՈՒԺԵՂՈՒԺԵՂ ԵՎԵՎԵՎԵՎ ԹՈՒՅԼԹՈՒՅԼԹՈՒՅԼԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸԿՈՂՄԵՐԸԿՈՂՄԵՐԸԿՈՂՄԵՐԸ, ՏԱՐԱԾՄԱՆՏԱՐԱԾՄԱՆՏԱՐԱԾՄԱՆՏԱՐԱԾՄԱՆ ԱՐԺԱՆԻԱՐԺԱՆԻԱՐԺԱՆԻԱՐԺԱՆԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆԼԱՎԱԳՈՒՅՆԼԱՎԱԳՈՒՅՆԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՓՈՐՁԸՓՈՐՁԸՓՈՐՁԸՓՈՐՁԸ 

Իրականացվում է ծրագրի ուժեղ և թույլ կողմերի, արտաքին հնարավորությունների և վտանգների 

SWOT աղյուսակ: 

 

 

 



 

XIII. ՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆՊԼԱՆՊԼԱՆՊԼԱՆ 

Կազմվում է հաջորդ երկու ուստարիների համար ծրագրի որակի բարելավման ուղղությամբ 

իրականացվելիք գործողությունների պլան. 

 

Բարելավման Բարելավման Բարելավման Բարելավման 
ոլորտը/ոլորտը/ոլորտը/ոլորտը/    

առարկանառարկանառարկանառարկան    

Պլանավորված Պլանավորված Պլանավորված Պլանավորված 
միջոցառումը/ միջոցառումը/ միջոցառումը/ միջոցառումը/ 

գործողությունըգործողությունըգործողությունըգործողությունը    

ՊատասխանատունՊատասխանատունՊատասխանատունՊատասխանատուն    Կատարման Կատարման Կատարման Կատարման 
ժամկետըժամկետըժամկետըժամկետը    

1.1.1.1.    

2.2.2.2.    

3.3.3.3.    

4.4.4.4.    

5.5.5.5. 

   

 

Ամբիոնի վարիչ ……………………………. 

    

    

    

    

    
 

    
 

    

 

 

 



 

Հավելված 1Հավելված 1Հավելված 1Հավելված 1    

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՁԵՎՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՁԵՎՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՁԵՎՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՁԵՎԱԹԵՐԹԵՐԱԹԵՐԹԵՐԱԹԵՐԹԵՐԱԹԵՐԹԵՐ    

ՄԿԾՄԿԾՄԿԾՄԿԾ----ԻԻԻԻ    ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ Ը Ը Ը ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ    

ՁևաթՁևաթՁևաթՁևաթերերերերթթթթ    1111    

Մասնագիտական  կրթական ծրագրի Մասնագիտական  կրթական ծրագրի Մասնագիտական  կրթական ծրագրի Մասնագիտական  կրթական ծրագրի առաքելությունըառաքելությունըառաքելությունըառաքելությունը    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

ՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտական    կրթական ծրագրիկրթական ծրագրիկրթական ծրագրիկրթական ծրագրի    նպատակընպատակընպատակընպատակը    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

ՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտական    կրկրկրկրթական ծրագրի թական ծրագրի թական ծրագրի թական ծրագրի խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

ՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտական    կրթական ծրագրի կրթական ծրագրի կրթական ծրագրի կրթական ծրագրի ռազմավարությունըռազմավարությունըռազմավարությունըռազմավարությունը    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

ԲՈՒՀԲՈՒՀԲՈՒՀԲՈՒՀ----ի այն նպատակները և խնդիրները,ի այն նպատակները և խնդիրները,ի այն նպատակները և խնդիրները,ի այն նպատակները և խնդիրները,    որոնց կատարմանը նպաստում է տվյալ կրթական ծրագրի որոնց կատարմանը նպաստում է տվյալ կրթական ծրագրի որոնց կատարմանը նպաստում է տվյալ կրթական ծրագրի որոնց կատարմանը նպաստում է տվյալ կրթական ծրագրի 

իրականացումըիրականացումըիրականացումըիրականացումը    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    



 

ՄԿԾՄԿԾՄԿԾՄԿԾ----ի ռազմավարությունի ռազմավարությունի ռազմավարությունի ռազմավարությունըըըը    արտահայտում արտահայտում արտահայտում արտահայտում էէէէ    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության        ոլորտում ոլորտում ոլորտում ոլորտում ԲԲԲԲՈւՀՈւՀՈւՀՈւՀ----ի ի ի ի առաքելությունըառաքելությունըառաքելությունըառաքելությունը,,,,    

նպատակներընպատակներընպատակներընպատակները, , , , հավակնություններըհավակնություններըհավակնություններըհավակնությունները    ևևևև    հնարավորություններըհնարավորություններըհնարավորություններըհնարավորությունները    __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Ակնկալվող արդյունքներըԱկնկալվող արդյունքներըԱկնկալվող արդյունքներըԱկնկալվող արդյունքները    

Շրջանավարտների ընդհանուր կՇրջանավարտների ընդհանուր կՇրջանավարտների ընդհանուր կՇրջանավարտների ընդհանուր կոմպետենցիաներիոմպետենցիաներիոմպետենցիաներիոմպետենցիաների    ցանկըցանկըցանկըցանկը    

NNNNOOOO    ԿԿԿԿոմպետենցիաոմպետենցիաոմպետենցիաոմպետենցիա    

ԸԿ1ԸԿ1ԸԿ1ԸԿ1        

ԸԿ2ԸԿ2ԸԿ2ԸԿ2        

ԸԿ3ԸԿ3ԸԿ3ԸԿ3        

ԸԿ4ԸԿ4ԸԿ4ԸԿ4        

Շրջանավարտների մասնագիտական կՇրջանավարտների մասնագիտական կՇրջանավարտների մասնագիտական կՇրջանավարտների մասնագիտական կոմպետենցիաոմպետենցիաոմպետենցիաոմպետենցիաների ցանկըների ցանկըների ցանկըների ցանկը    

NNNNOOOO    ԿԿԿԿոմպետենցիաոմպետենցիաոմպետենցիաոմպետենցիա    

ՄԿ1ՄԿ1ՄԿ1ՄԿ1        

ՄԿ2ՄԿ2ՄԿ2ՄԿ2        

ՄԿ3ՄԿ3ՄԿ3ՄԿ3        

ՄԿ4ՄԿ4ՄԿ4ՄԿ4        

Ակնկալվող արդյունքների համապատասխանությունը ՀՀ ՈԱՇԱկնկալվող արդյունքների համապատասխանությունը ՀՀ ՈԱՇԱկնկալվող արդյունքների համապատասխանությունը ՀՀ ՈԱՇԱկնկալվող արդյունքների համապատասխանությունը ՀՀ ՈԱՇ----ինինինին    

NNNNOOOO    ՈԱՇՈԱՇՈԱՇՈԱՇ----ի մակարդակի բնութագրիչներըի մակարդակի բնութագրիչներըի մակարդակի բնութագրիչներըի մակարդակի բնութագրիչները    

Տվյալ բնութագրիչին Տվյալ բնութագրիչին Տվյալ բնութագրիչին Տվյալ բնութագրիչին 

համապատասխանող համապատասխանող համապատասխանող համապատասխանող 

ուսումնառության ուսումնառության ուսումնառության ուսումնառության 

ակնկալվող արդյունքների ակնկալվող արդյունքների ակնկալվող արդյունքների ակնկալվող արդյունքների 

համար(ներ)ըհամար(ներ)ըհամար(ներ)ըհամար(ներ)ը    

1111            

2222            

3333            



 

    

Հավելված Հավելված Հավելված Հավելված 2222    

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ    

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ    

ՁևաթՁևաթՁևաթՁևաթերերերերթ 2թ 2թ 2թ 2    

ԱմբիոնըԱմբիոնըԱմբիոնըԱմբիոնը    

Դասախոսի անուն, Դասախոսի անուն, Դասախոսի անուն, Դասախոսի անուն, 

ազգանուն, ազգանուն, ազգանուն, ազգանուն, 

գիատական գիատական գիատական գիատական 

աստիճանաստիճանաստիճանաստիճանը, կոչումըը, կոչումըը, կոչումըը, կոչումը    

ԱշխատանքԱշխատանքԱշխատանքԱշխատանք

ային ստաժըային ստաժըային ստաժըային ստաժը    

ԸԸԸԸնդհանուրնդհանուրնդհանուրնդհանուր    

////մանկավարժմանկավարժմանկավարժմանկավարժ

ականականականական    

Վերջին 5 տարվա գիտական և Վերջին 5 տարվա գիտական և Վերջին 5 տարվա գիտական և Վերջին 5 տարվա գիտական և 

մեթոդական աշխատանքների մեթոդական աշխատանքների մեթոդական աշխատանքների մեթոդական աշխատանքների 

քանակըքանակըքանակըքանակը    Դասախոսի Դասախոսի Դասախոսի Դասախոսի բազային բազային բազային բազային 

կրթությունըկրթությունըկրթությունըկրթությունը    

Տվյալ մասնագետիՏվյալ մասնագետիՏվյալ մասնագետիՏվյալ մասնագետի    

կողմից կողմից կողմից կողմից 

դասավանդվողդասավանդվողդասավանդվողդասավանդվող    

դասընթացների դասընթացների դասընթացների դասընթացների 

ցանկըցանկըցանկըցանկը    

Ներպետական Ներպետական Ներպետական Ներպետական 

գրախոսվող գրախոսվող գրախոսվող գրախոսվող 

ամսագրերումամսագրերումամսագրերումամսագրերում 

Միջազգային Միջազգային Միջազգային Միջազգային 

գրախոսվող գրախոսվող գրախոսվող գրախոսվող 

ամսագրերումամսագրերումամսագրերումամսագրերում    

    

                            

                            

                            

                            

                            

                            



 

ՎերջինՎերջինՎերջինՎերջին    5 5 5 5 տարումտարումտարումտարում    գիտականգիտականգիտականգիտական    աստիճանաստիճանաստիճանաստիճան    ևևևև////կամկամկամկամ    կոչումկոչումկոչումկոչում    ստացածստացածստացածստացած    դասախոսներիդասախոսներիդասախոսներիդասախոսների    թիվըթիվըթիվըթիվը    

ՏարինՏարինՏարինՏարին    

ԹեկնածուիԹեկնածուիԹեկնածուիԹեկնածուի    

գիտականգիտականգիտականգիտական    

աստիճանըաստիճանըաստիճանըաստիճանը    

ԴոցենտիԴոցենտիԴոցենտիԴոցենտի    

կոչումկոչումկոչումկոչում    

ԴոկտորիԴոկտորիԴոկտորիԴոկտորի    

աստիճանաստիճանաստիճանաստիճան    
ՊրոֆեսորիՊրոֆեսորիՊրոֆեսորիՊրոֆեսորի        

կոչումկոչումկոչումկոչում    
PhDPhDPhDPhD    

2017201720172017                        

2016201620162016                        

2015201520152015                        

2014201420142014                        

2013201320132013                        

    

Մասնագիտական վերապատրաստումներՄասնագիտական վերապատրաստումներՄասնագիտական վերապատրաստումներՄասնագիտական վերապատրաստումներ    

ՏարինՏարինՏարինՏարին    ԹեմանԹեմանԹեմանԹեման    Կազմակերպող կողմըԿազմակերպող կողմըԿազմակերպող կողմըԿազմակերպող կողմը    Մասնակցած Մասնակցած Մասնակցած Մասնակցած 

դասախոսների թիվըդասախոսների թիվըդասախոսների թիվըդասախոսների թիվը    

                

                

                

    

    



 

ԴասալսումներԴասալսումներԴասալսումներԴասալսումներ    

ԴասալսումներիԴասալսումներիԴասալսումներիԴասալսումների        
պարբերականությունըպարբերականությունըպարբերականությունըպարբերականությունը    

Համապատասխան Համապատասխան Համապատասխան Համապատասխան     
ամբիոնըամբիոնըամբիոնըամբիոնը    

ՎերհանվածՎերհանվածՎերհանվածՎերհանված    հիմնական հիմնական հիմնական հիմնական 
խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    

            

            

            

    

ՀավելվածՀավելվածՀավելվածՀավելված    3333    

    

ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ    

ՁևաթՁևաթՁևաթՁևաթերերերերթթթթ    3333    

Չափանիշների գնՉափանիշների գնՉափանիշների գնՉափանիշների գնահատմանահատմանահատմանահատման    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ                

Չկա մեխանիզմ, չկա գործողություն «0» 

Չկա մեխանիզմ, կա գործողություն «1» 

Չկա մեխանիզմ, կա գործողություն ` որում առկա են թերություններ «2»    

Կա մեխանիզմ, չկա գործողություն «3» 

Կա մեխանիզմ, որում առկա են թերություններ, չկա գործողություն «4» 

Կա մեխանիզմ, կա գործողություն ` որում առկա են թերություններ «5» 



 

Կա գործողություն, որում առկա են թերություններ, կա մեխանիզմ, որում առկա են թերություններ «6» 

Կա գործողություն, կա մեխանիզմ՝ որում առկա են թերություններ «7» 

Կա մեխանիզմ, կա գործողություն «8» 

Չափանիշ գնահատում 

1.Առկա են դասավանդման գործընթացների գնահատման մեխանիզմներ  

2.Դասավանդման գործընթացների գնահատման մեխանիզմների վերանայման պարբերականությունը   

3.Ուսումնառության գործընթացների գնահատման մեխանիզմների վերանայման պարբերականությունը  

4.Առկա են դասավանդման գործընթացների կարիքների վերհանման մեխանիզմներ  

5.Առկա են դասավանդման գործընթացների արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներ  

6.Առկա են դասավանդման գործընթացների բարելավման մեխանիզմներ  

7. ՄԿԾ-ի քաղաքականությունը միտված է ուսումնառողների կրթական վերջնարդյունքների ձևավորմանը  

8.ՄԿԾ-ի ուսումնառության մեթոդները և տեխնոլոգիաները համապատասխանում են կրթական վերջնարդյունքներին  

9.Առկա են ուսումնառության գործընթացների բարելավման մեխանիզմներ  

10.Ուսումնառության գործընթացների գնահատման մեխանիզմների վերանայման պարբերականությունը   

11.Առկա են ուսումնառության գործընթացների կարիքների վերհանման մեխանիզմներ  

12.Առկա են ուսումնառության գործընթացների արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներ  



 

13. ՄԿԾ-ի շրջանակում իրականացվում է ուսանողների կողմից կատարվող հետազոտությունների որակի վերահսկողություն  

14.Առկա են ուսումնառության վերջնարդյունքների գնահատման հստակ մեխանիզմներ   

15.ՄԿԾ-ում կիրառվող դասավանդման մեթոդները համապատասխանում են ուսումնառության վերջնարդյունքներին  

16.ՄԿԾ-ի շրջանակում հստակ սահմանված են դասավանդման մեթոդները, որոնք անհրաժեշտ են ուսումնառության ակնկալվող 

արդյունքները ձևավորելու համար (մեթոդաբանություն, ընթացակարգ, կանոնակարգ) 

 

17.ՄԿԾ-ի շրջանակում հստակ սահմանված են ուսումնառության մեթոդները, որոնք անհրաժեշտ են ուսումնառության ակնկալվող 

արդյունքների ձևավորման համար 

 

18.ՄԿԾ-ն իրականացվում է՝ հաշվի առնելով միջազգային մակարդակում կիրառվող դասավանդման առաջավոր փորձը  

19. Իրականացվում է ՄԿԾ-ի դասավանդման մեթոդների բենչմարկինգի   

20. Իրականացվում է ՄԿԾ-ի ուսումնառության մեթոդների բենչմարկինգի   

21.Դասավանդման մեթոդները արդիական են և առկա են կատարելագործման մեխանիզմներ  

22.Ուսումնառության մեթոդները արդիական են և առկա են կատարելագործման մեխանիզմներ  

23.Առկա են դասախոս ուսանող գործունեության էլեկտրոնային ուսուցման միջոցներ(տեսազանգ, էլ. փոստ)  

24. Առկա է էլեկտրոնային ռեսուրսներին տիրապետող վերապատրաստված դասախոսական համակազմ  

25.Առկա են ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող կրթական ռեսուրսներ  

26.ՄԿԾ-ում դասավանդման և ուսումնառության գործընթացը ապահովված է ուսումնամեթոդական բազայով  



 

27.ՄԿԾ-ում դասավանդման և ուսումնառության գործընթացը ապահովված է նյութատեխնիկական ռեսուրսներով  

28.ՄԿԾ-ում դասավանդման և ուսումնառության գործընթացը ապահովված է կադրային ռեսուրսներով  

29. ՄԿԾ-ի իրականացմանը համապատասխանում և նպաստում է կրթական միջավայրը  

30. ՄԿԾ-ի շրջանակում դասախոսների և ուսանողների գիտամեթոդական աշխատանքները համապատասխանում են ծրագրի 

մասնագիտական ուղղվածությանը  

 

31. ՄԿԾ-ի հետազոտական ուղղվածությունը համապատասխանում է թողարկող ամբիոնների գիտահետազոտական ուղղվածությանը   

32.Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների վերաբերյալ գիտական միջոցառումներին մասնակցություն փորձի փոխանակման 

նպատակով (գիտական նստաշրջան, սեմինար, դպրոց և այլն) 

 

33.ՄԿԾ-ի շրջանակում կիրառվող դասավանդման մեթոդներն ապահովում են կրթական վերջնարդյունքները  

34.ՄԿԾ-ի շրջանակում կիրառվող ուսումնառության մեթոդներն ապահովում են կրթական վերջնարդյունքները  

35.ՄԿԾ-ի շրջանակում իրականացվում է դասավանդման որակի վերահսկում  

36.ՄԿԾ-ի շրջանակում իրականացվում է ուսումնառության որակի վերահսկում  

37.ՄԿԾ-ում ապահովված է հետադարձ կապը ուսումնառության և դասավանդման գործընթացների միջև  

38.ՄԿԾ-ում ապահովված է հետադարձ կապը ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման գործընթացների միջև  

39.ՄԿԾ-ում առկա է հետադարձ կապի ապահովման մեխանիզմ` դասավանդման որակի ապահովման համար  

40.ՄԿԾ-ում առկա է հետադարձ կապի ապահովման մեխանիզմ` ուսումնառության որակի ապահովման համար  



 

41.Իրականացվում է են դասավանդման նյութերի և ռեսուրսների արդիականացման քաղաքականություն  

42.Դասախոսական տեքստերի վերանայման պարբերականությունը (հիմքեր)  

43.Առկա են ՄԿԾ-ում դասավանդվող առարկայական դասընթացների դասախոսական տեքստերը  

    



 

Հավելված Հավելված Հավելված Հավելված 4444    

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ    ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԳՆԱՀԱՏՈՒՄԳՆԱՀԱՏՈՒՄԳՆԱՀԱՏՈՒՄ    

ՁևաթՁևաթՁևաթՁևաթերերերերթթթթ    4444    

Չափանիշների գՉափանիշների գՉափանիշների գՉափանիշների գնահատմաննահատմաննահատմաննահատման    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ                

Չկա մեխանիզմ, չկա գործողություն «0» 

Չկա մեխանիզմ, կա գործողություն «1» 

Չկա մեխանիզմ, կա գործողություն ` որում առկա են թերություններ «2»    

Կա մեխանիզմ, չկա գործողություն «3» 

Կա մեխանիզմ, որում առկա են թերություններ, չկա գործողություն «4» 

Կա մեխանիզմ, կա գործողություն ` որում առկա են թերություններ «5» 

Կա գործողություն, որում առկա են թերություններ, կա մեխանիզմ, որում առկա են թերություններ «6» 

Կա գործողություն, կա մեխանիզմ՝ որում առկա են թերություններ «7» 

Կա մեխանիզմ, կա գործողություն «8» 

ՉափանիշՉափանիշՉափանիշՉափանիշ    ԳնահատումըԳնահատումըԳնահատումըԳնահատումը    

ՄԿԾ-ն ունի ակադեմիական ազնվությանը նպաստող գնահատման համակարգ        

ՄԿԾ-ի շրջանակներում կիրառվում է ուսումնառության ակնկալվող 

արդյունքների ձևավորումը գնահատող հստակ և հուսալի համակարգ 

    

ՄԿԾ-ի շրջանակներում ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների 

ձևավորումը գնահատող չափանիշները հասանելի են դասախոսներին    

    

ՄԿԾ-ի շրջանակներում ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների 

ձևավորումը գնահատող չափանիշները հասանելի են 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 միջոցով 

ՄԿԾ-ի շրջանակներում հավասար և անաչառ մոտեցում է ցուցաբերվում 

ուսանողներին հստակ սահմանած ընթացակարգերի միջոցով 

    

ՄԿԾ-ի շրջանակներում խրախուսվում է ուսանողի ուսումնագիտական 

ինքնուրույնությունը 

    

ՄԿԾ-ի շրջանակում առկա են գրագողության դեմ պայքարի մեխանիզմներ     

    

Հավելված Հավելված Հավելված Հավելված 5555    

    

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ    ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ    

    ՁևաթՁևաթՁևաթՁևաթերերերերթթթթ    5555        

Չափանիշների գՉափանիշների գՉափանիշների գՉափանիշների գնահատմաննահատմաննահատմաննահատման    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ                

Չկա մեխանիզմ, չկա գործողություն «0» 

Չկա մեխանիզմ, կա գործողություն «1» 

Չկա մեխանիզմ, կա գործողություն ` որում առկա են թերություններ «2»    

Կա մեխանիզմ, չկա գործողություն «3» 

Կա մեխանիզմ, որում առկա են թերություններ, չկա գործողություն «4» 

Կա մեխանիզմ, կա գործողություն ` որում առկա են թերություններ «5» 

Կա գործողություն, որում առկա են թերություններ, կա մեխանիզմ, որում առկա են թերություններ 

«6» 

Կա գործողություն, կա մեխանիզմ՝ որում առկա են թերություններ «7» 

Կա մեխանիզմ, կա գործողություն «8» 

ՉափանիշՉափանիշՉափանիշՉափանիշ    ԳնահատումըԳնահատումըԳնահատումըԳնահատումը    

ՄԿԾ-ի շրջանակում ապահովված է կապը հետազոտական գործունեության և 

ուսումնառության միջև    

    

ՄԿԾ-ի շրջանակում ապահովված է կապը ստեղծագործական գործունեության     



 

և ուսումնառության միջև 

ՄԿԾ-ի ռազմավարությունը իրականացվում է միջնաժամկետ ծրագրերով, 

որոնք արտահայտում են գիտահետազոտության ոլորտում ԲՈւՀ-ի 

նպատակները    

    

ՄԿԾ-ի ռազմավարությունը իրականացվում է միջնաժամկետ ծրագրերով, 

որոնք արտահայտում են գիտահետազոտության ոլորտում ԲՈւՀ-ի 

հավակնությունները 

    

ՄԿԾ-ի ռազմավարությունը իրականացվում է միջնաժամկետ ծրագրերով, 
որոնք արտահայտում են գիտահետազոտության ոլորտում ԲՈւՀ-ի 

հնարավորությունները 

    

ՄԿԾ-ի ռազմավարությունը իրականացվում է կարճաժամկետ ծրագրերով, 

որոնք արտահայտում են գիտահետազոտության ոլորտում ԲՈւՀ-ի 

նպատակները 

    

ՄԿԾ-ի ռազմավարությունը իրականացվում է կարճաժամկետ ծրագրերով, 

որոնք արտահայտում են գիտահետազոտության ոլորտում ԲՈւՀ-ի 

հավակնությունները 

    

ՄԿԾ-ի ռազմավարությունը իրականացվում է կարճաժամկետ ծրագրերով, 

որոնք արտահայտում են գիտահետազոտության ոլորտում ԲՈւՀ-ի 

հնարավորությունները 

    

ՄԿԾ-ն հստակ քաղաքականության միջոցով նպաստում է 

հետազոտությունների զարգացմանն ու նորարարություններին        

    

ՄԿԾ-ն հստակ ընթացակարգերի միջոցով նպաստում է հետազոտությունների  

զարգացմանն ու նորարարություններին 
    

ՄԿԾ-ի շրջանակում կարևորվում է հետազոտական գործունեության 

միջազգայնացումը    

    

ՄԿԾ-ն հստակ քաղաքականությանը միջոցով  նպաստում է սկսնակ 

դասախոսների ուսումնամեթոդական գործունեությանը    

    

ՄԿԾ- ն հստակ քաղաքականության միջոցով նպաստում է սկսնակ 

դասախոսների հետազոտական գործունեությանը 

    

ՄԿԾ-ն հստակ ընթացակարգերի միջոցով նպաստում է սկսնակ դասախոսների 

ուսումնամեթոդական գործունեությանը 

    

ՄԿԾ-ն հստակ ընթացակարգերի միջոցով նպաստում է սկսնակ դասախոսների 

հետազոտական գործունեությանը 

    

ՄԿԾ-ի արդյունավետ իրականացման համար կարևորվում է հետազոտական     



 

գործունեության միջազգայնացումը    

ՄԿԾ-ի շրջանակում առկա  են  հետազոտական գործունեության և 

ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման հստակ մեխանիզմներ 

    

ՄԿԾ-ի շրջանակում առկա են ստեղծագործական գործունեության և 

ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման հստակ մեխանիզմներ 

    

ՄԿԾ-ի շրջանակում առկա են հետազոտական գործունեության բարելավման 

հստակ մեխանիզմներ 

    

ՄԿԾ-ի շրջանակում առկա են ստեղծագործական գործունեության բարելավման 

հստակ մեխանիզմներ 

    

ԱնդամակցությունԱնդամակցությունԱնդամակցությունԱնդամակցություն    ՀՀՀՀՀՀՀՀ, , , , արտասահմանյանարտասահմանյանարտասահմանյանարտասահմանյան    ևևևև    միջազգայինմիջազգայինմիջազգայինմիջազգային    գիտականգիտականգիտականգիտական    ասոցիացիաներինասոցիացիաներինասոցիացիաներինասոցիացիաներին    

((((միություններինմիություններինմիություններինմիություններին), ), ), ), հաստատողհաստատողհաստատողհաստատող    փաստաթղթերըփաստաթղթերըփաստաթղթերըփաստաթղթերը    

ԱսոցիացիայիԱսոցիացիայիԱսոցիացիայիԱսոցիացիայի    անվանվանվանվանումըանումըանումըանումը    ԵրկիրըԵրկիրըԵրկիրըԵրկիրը    ՀամագործակցությանՀամագործակցությանՀամագործակցությանՀամագործակցության    մեկնարկըմեկնարկըմեկնարկըմեկնարկը    

   

   

   

   

Գիտահետազոտական ծրագրերի ֆինանսավորումըԳիտահետազոտական ծրագրերի ֆինանսավորումըԳիտահետազոտական ծրագրերի ֆինանսավորումըԳիտահետազոտական ծրագրերի ֆինանսավորումը    

ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    
ՖինանսավորմանՖինանսավորմանՖինանսավորմանՖինանսավորման    

աղբյուրներըաղբյուրներըաղբյուրներըաղբյուրները    
Բաշխումն ըստ տարիներիԲաշխումն ըստ տարիներիԲաշխումն ըստ տարիներիԲաշխումն ըստ տարիների    

        
ՍտացածՍտացածՍտացածՍտացած    ՊլանավորվածՊլանավորվածՊլանավորվածՊլանավորված    

        2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    

    ՀՀ պետական բյուջեՀՀ պետական բյուջեՀՀ պետական բյուջեՀՀ պետական բյուջե                    

    Համալսարանի բյուջեՀամալսարանի բյուջեՀամալսարանի բյուջեՀամալսարանի բյուջե                    

    ԴրամաշնԴրամաշնԴրամաշնԴրամաշնորհներորհներորհներորհներ                    

    ԱյլԱյլԱյլԱյլ                    



 

Համագործակցությունը՝ ՀՀ և արտասահմանյան գիտահետազոտական գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների և կառույցների հետՀամագործակցությունը՝ ՀՀ և արտասահմանյան գիտահետազոտական գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների և կառույցների հետՀամագործակցությունը՝ ՀՀ և արտասահմանյան գիտահետազոտական գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների և կառույցների հետՀամագործակցությունը՝ ՀՀ և արտասահմանյան գիտահետազոտական գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների և կառույցների հետ    

Ծրագրի անվանումըԾրագրի անվանումըԾրագրի անվանումըԾրագրի անվանումը    

ԿազմակերպությԿազմակերպությԿազմակերպությԿազմակերպությ

անանանան    կամ կառույցի կամ կառույցի կամ կառույցի կամ կառույցի 

անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    

Համատեղ Համատեղ Համատեղ Համատեղ 

տպագրվածտպագրվածտպագրվածտպագրված    

գիտական գիտական գիտական գիտական 

հոդվածներըհոդվածներըհոդվածներըհոդվածները    

ՀամատեղՀամատեղՀամատեղՀամատեղ    

կազմակերպված կազմակերպված կազմակերպված կազմակերպված 

գգգգիտական և իտական և իտական և իտական և 

ուսումնական ուսումնական ուսումնական ուսումնական 

միջոցառումներըմիջոցառումներըմիջոցառումներըմիջոցառումները    

Փոխանակված Փոխանակված Փոխանակված Փոխանակված 

սովորողների թիվըսովորողների թիվըսովորողների թիվըսովորողների թիվը    

Վերապատրաստման կամ Վերապատրաստման կամ Վերապատրաստման կամ Վերապատրաստման կամ 

գործուղման մեկնած և գործուղման մեկնած և գործուղման մեկնած և գործուղման մեկնած և 

ժամանած մասնագետների ժամանած մասնագետների ժամանած մասնագետների ժամանած մասնագետների 

թիվըթիվըթիվըթիվը    

                        

                        

                        

Մասնագիտության կրթական ծրագրի սահմաններում ստացված արդյունքների հրապարակումՄասնագիտության կրթական ծրագրի սահմաններում ստացված արդյունքների հրապարակումՄասնագիտության կրթական ծրագրի սահմաններում ստացված արդյունքների հրապարակումՄասնագիտության կրթական ծրագրի սահմաններում ստացված արդյունքների հրապարակում    

Ծրագրի Ծրագրի Ծրագրի Ծրագրի 

անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    

Գրախոսվող Գրախոսվող Գրախոսվող Գրախոսվող 

միմիմիմիջազգային ջազգային ջազգային ջազգային 

ամսագրերումամսագրերումամսագրերումամսագրերում    

((((թիվը)թիվը)թիվը)թիվը)    

Գրախոսվող Գրախոսվող Գրախոսվող Գրախոսվող 

տեղական տեղական տեղական տեղական 

ամսագրերոամսագրերոամսագրերոամսագրերո

ւմւմւմւմ    ((((թիվը)թիվը)թիվը)թիվը)    

Այլ Այլ Այլ Այլ 

ամսագրամսագրամսագրամսագր

երումերումերումերում    

((((թիվը)թիվը)թիվը)թիվը)    

ԺողովածուներումԺողովածուներումԺողովածուներումԺողովածուներում    

((((թիվը)թիվը)թիվը)թիվը)    

Միջազգային Միջազգային Միջազգային Միջազգային 

գիտաժողովների գիտաժողովների գիտաժողովների գիտաժողովների 

նյութերումնյութերումնյութերումնյութերում    ((((թիվը)թիվը)թիվը)թիվը)    

ՈւսանողականՈւսանողականՈւսանողականՈւսանողական    

գիտաժողովների գիտաժողովների գիտաժողովների գիտաժողովների 

նյութերումնյութերումնյութերումնյութերում    ((((թիվը)թիվը)թիվը)թիվը)    

Համահեղինակ Համահեղինակ Համահեղինակ Համահեղինակ 

սովորողների սովորողների սովորողների սովորողների 

((((բակալավր, բակալավր, բակալավր, բակալավր, 

մագիստրոս, մագիստրոս, մագիստրոս, մագիստրոս, 
ասպիրանտ) ասպիրանտ) ասպիրանտ) ասպիրանտ) 

թիթիթիթիվըվըվըվը    

                                

                                

                                



 

Հավելված Հավելված Հավելված Հավելված 6666    

ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ    

ՁևաթՁևաթՁևաթՁևաթերերերերթ 6թ 6թ 6թ 6    

Մասնագիտական կաբինետներ, գիտական և ուսումնական լաբորատորիաներՄասնագիտական կաբինետներ, գիտական և ուսումնական լաբորատորիաներՄասնագիտական կաբինետներ, գիտական և ուսումնական լաբորատորիաներՄասնագիտական կաբինետներ, գիտական և ուսումնական լաբորատորիաներ    

ԿաբինետներԿաբինետներԿաբինետներԿաբինետներ    

Ուսումնական լաբորատորիաներՈւսումնական լաբորատորիաներՈւսումնական լաբորատորիաներՈւսումնական լաբորատորիաներ    

ԱնվանԱնվանԱնվանԱնվանումըումըումըումը    ՍարքավորումներըՍարքավորումներըՍարքավորումներըՍարքավորումները    
Օգտագործվող Օգտագործվող Օգտագործվող Օգտագործվող 

նյութերընյութերընյութերընյութերը    

Գործնական Գործնական Գործնական Գործնական 

աշխատանքների աշխատանքների աշխատանքների աշխատանքների 

անվանումներըանվանումներըանվանումներըանվանումները    

                

                

                

Գիտական լաբորատորիաներԳիտական լաբորատորիաներԳիտական լաբորատորիաներԳիտական լաբորատորիաներ    

ԱնվանումըԱնվանումըԱնվանումըԱնվանումը    ՍարքավորումներըՍարքավորումներըՍարքավորումներըՍարքավորումները    
Մասնագիտական Մասնագիտական Մասնագիտական Մասնագիտական 

ուղղվածությունըուղղվածությունըուղղվածությունըուղղվածությունը    

            

            

            

Համակարգչային լաբորատորիա(ներ)/լսարան(ներ)Համակարգչային լաբորատորիա(ներ)/լսարան(ներ)Համակարգչային լաբորատորիա(ներ)/լսարան(ներ)Համակարգչային լաբորատորիա(ներ)/լսարան(ներ)    

ԱնվանումըԱնվանումըԱնվանումըԱնվանումը    
ՀամակարգիչներիՀամակարգիչներիՀամակարգիչներիՀամակարգիչների    

քանքանքանքանակըակըակըակը    

Լիցենզիոն Լիցենզիոն Լիցենզիոն Լիցենզիոն 

համակարգչային համակարգչային համակարգչային համակարգչային 

ծրագրերըծրագրերըծրագրերըծրագրերը    

Միացված էՄիացված էՄիացված էՄիացված է    ներքին ներքին ներքին ներքին 

ցանցինցանցինցանցինցանցին    

Միացված է Միացված է Միացված է Միացված է 

ինտերնետինինտերնետինինտերնետինինտերնետին    

                    

                    

                    

ԿաբինետիԿաբինետիԿաբինետիԿաբինետի    
անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    

Մասնագիտական Մասնագիտական Մասնագիտական Մասնագիտական 

գրականությունգրականությունգրականությունգրականություն    
ԳիտականԳիտականԳիտականԳիտական    

գրականությունգրականությունգրականությունգրականություն    

            

            

            



 

    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

Մասնագիտական դասագրքերՄասնագիտական դասագրքերՄասնագիտական դասագրքերՄասնագիտական դասագրքեր    Գիտական գրականությունԳիտական գրականությունԳիտական գրականությունԳիտական գրականություն    

Հրատարակման Հրատարակման Հրատարակման Հրատարակման 

տարեթիվըտարեթիվըտարեթիվըտարեթիվը    
ՔանակըՔանակըՔանակըՔանակը    

Հրատարակման Հրատարակման Հրատարակման Հրատարակման 

տարեթիվըտարեթիվըտարեթիվըտարեթիվը    
ՔանակըՔանակըՔանակըՔանակը    

                

                

                

    

    

Հավելված Հավելված Հավելված Հավելված 7777    

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՈՐԱԿԻ ԱՊԱՈՐԱԿԻ ԱՊԱՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՀՈՎՈՒՄՀՈՎՈՒՄՀՈՎՈՒՄ    

ՁևաթՁևաթՁևաթՁևաթերերերերթ 7թ 7թ 7թ 7    

Չափանիշների գՉափանիշների գՉափանիշների գՉափանիշների գնահատմաննահատմաննահատմաննահատման    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ                

Չկա մեխանիզմ, չկա գործողություն «0» 

Չկա մեխանիզմ, կա գործողություն «1» 

Չկա մեխանիզմ, կա գործողություն ` որում առկա են թերություններ «2»  

Կա մեխանիզմ, չկա գործողություն «3» 

Կա մեխանիզմ, որում առկա են թերություններ, չկա գործողություն «4» 

Կա մեխանիզմ, կա գործողություն ` որում առկա են թերություններ «5» 

Կա գործողություն, որում առկա են թերություններ, կա մեխանիզմ, որում առկա են թերություններ 

«6» 

Կա գործողություն, կա մեխանիզմ՝ որում առկա են թերություններ «7» 

Կա մեխանիզմ, կա գործողություն «8» 

 



 

ՉափանիշՉափանիշՉափանիշՉափանիշ    ԳնահատումըԳնահատումըԳնահատումըԳնահատումը    

ՄԿԾ-ն նպաստում է որակյալ կրթություն իրականացնելուն` ձևավորելով 

ուսումնառության համար բարենպաստ միջավայր 
    

Առկա է մշակված որակի ապահովման ներքին համակարգ     

Որակի ապահովման ներքին համակարգը գործում է հասարակական 

կարիքներին վերհանելու համար 
    

Որակի ապահովման ներքին համակարգը գործում է հասարակական 

կարիքները գնահատելու համար 
    

Որակի ապահովման ներքին համակարգը գործում է ուսանողների 

կարիքները վերհանելու համար 
    

Որակի ապահովման ներքին համակարգը գործում է ուսանողների 

կարիքները գնահատելու համար 
    

ՄԿԾ –ի շրջանակում առկա են որակի ներքին ապահովման արդյունավետ 

քաղաքականություն 
    

ՄԿԾ –ի շրջանակում առկա են որակի ներքին ապահովման արդյունավետ 

ընթացակարգ (ընթացակարգեր) 
    

ՄԿԾ–ի շրջանակում առկա է հետադարձ կապի ապահովման մեխանիզմներ     

Հետադարձ կապի մեխանիզմներով հավաքագրվում է իրականացվող 

գործընթացների մասին հավաստի տեղեկատվություն, որը վերլուծվում է 

ծրագրի նպատակների բարելավման համար 

    

Հետադարձ կապի մեխանիզմներով հավաքագրվում է իրականացվող 

գործընթացների մասին հավաստի տեղեկատվություն, որը վերլուծվում է 

ծրագրի գործընթացների բարելավման համար 

    

ՄԿԾ–ի ներքին շահակիցները ներգրավված են որակի ներքին ապահովման 

գործընթացներում 
    

ՄԿԾ–ի արտաքին շահակիցները ներգրավված են որակի ներքին 

ապահովման գործընթացներում 
    

ՄԿԾ–ի շրջանակում իրականացվում է օրինակելի փորձի տարածում     

    



 

ՎԱՆԱՁՈՐԻՎԱՆԱՁՈՐԻՎԱՆԱՁՈՐԻՎԱՆԱՁՈՐԻ    ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ    ԱՆՎԱՆԱՆՎԱՆԱՆՎԱՆԱՆՎԱՆ    ՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆ    ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ    

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻԾՐԱԳՐԵՐԻԾՐԱԳՐԵՐԻԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱԹԵՐԹՁԵՎԱԹԵՐԹՁԵՎԱԹԵՐԹՁԵՎԱԹԵՐԹ 

Ստորև ներկայացվում է Համալսարանի կրթական ծրագրերի ընթացիկ մշտադիտարկման 
ձևաթերթը:  

 

«Հաստատում եմ» 

«________»________________ 201__թ. 

Ուսումնական աշխատանքների  

գծով պրոռեկտոր  

_________________________________ 

    

Ամբիոն……………………………………………………………………………………............... 

Կրթական ծրագրի անվանումը և մասնագիտության դասիչը ……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Ուսուցման ձևը (առկա, հեռակա) ………………………………………………………………. 

Շնորհվող որակավորումը (բակալավր, մագիստրոս)………………………………………... 

Ծրագրի սկզբնական հաստատման ամսաթիվը………………………………………………. 

Ծրագրի նախորդ մշտադիտարկման ամսաթիվը…………………………………………….. 

Ծրագրի նախորդ վերանայման ամսաթիվը…………………………………………………… 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ    ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ    ԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆ    ԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻ    ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ    ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ    
1.___________________________________________________________________________1.___________________________________________________________________________1.___________________________________________________________________________1.___________________________________________________________________________    

2.____________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________    

3._______3._______3._______3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

4.____________________________________________________________________________4.____________________________________________________________________________4.____________________________________________________________________________4.____________________________________________________________________________    

5.____________________________________________________________________________5.____________________________________________________________________________5.____________________________________________________________________________5.____________________________________________________________________________    

Մշտադիտարկման հաշվետվությունը ստուգվել է Համալսարանի ՈԱԿ-ի կողմից: 

ՈԱԿ   ղեկավար`………………………………………………………………………… 

Մշտադիտարկման արդյունքները քննարկվել և հավանության են արժանացել 

………………………………………………………………ամբիոնի նիստի ժամանակ (որոշում թիվ 

……, ամսաթիվ……..): 

Ամբիոնի վարիչ`………………………………………………………………………    

    


