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1. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ
Նպատակը
Աշխատաշուկայի ժամանակակից պահանջները
բավարարող,ագրարային
ոլորտի մրցունակ ու
բարձրորակ մասնագետներ
պատրաստելու
նպատակով`
կրթական գործընթացների
կազմակերպման ու
կառավարման
արդյունավետ
մեխանիզմների ձևավորում
ու կատա-րելագործում և
կրթական գործընթացների
արդիականացում

Խնդիրները,
գործողությունները
1. Կրթական գործունեության
զարգացման գիտականորեն
հիմնավորված հայեցակարգի
մշակում և հաստատում
2. Աշխատաշուկայի
պահանջարկին համապատասխան
նոր մասնագիտությունների ու
մասնագիտացումների
վերակառուցման ճկուն համակարգի
ստեղծում

Ակնկալվող
արդյունքը
Համալսարանի գիտ.խորհրդի
կողմից հաստատված հայեցակարգ

3. Ուսուցման մեթոդների
օպտիմալացում, ուսուցման
գործընթացներում դասախոսների
աշխատանքի
արտադրողականությունը և
ուսումնական գործունեության
կազմակերպման արդյունավետությունը բարձրացնող նոր
կրթական տեխնոլոգիաների
ներդրում

Համալսարանի բոլոր
մասնագիտությունների 50 % -ի
գծով նոր կրթական
տեխնոլոգիաներով ուսուցման
կազմակերպում

Համալսարանի գիտ. խորհրդի
կողմից հաստատված նոր
կրթական ծրագրերի
հաստատման, մշակման,
վերանայման և մոնիթորինգի
քաղաքականությունները
ընթացակարգեր և
աշխատակարգեր

Կատարողական
Մշակվել, հաստատվել և ներդրվել
է համալսարանի զարգացման
հայեցակարգը և ռազմավարական
պլանը:
Մշակվել, հաստատվել և ներդրվել
են ՄԿԾ –երի մշակմանը, մշտադիտարկմանը և վերանայմանը
ուղղված քաղաքականություններ և
ընթացակարգեր: Վերանայվել են
բոլոր մասնագիտությունների գծով
ուսումնական պլանները` հաշվի
առնելով աշխատաշուկայի
պահանջները

Համալսարանում ներդրվել են նոր
կրթական տեխնոլոգիաներով
դասավանդվող մուլտիմեդիոն մի
շարք լսարանաներ, սակայն դրանց
ավելացնելու և նաև
արդիականացնելու
անհրաժեշտություն կա:
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4. Ագրարային ոլորտի ժամանակակից
պահանջները բավարարող և դրանց
փոփոխությունները հաշվի առնող
կրթական ծրագրերի մշակում և
ներդրում

Ագրարային ոլորտի
կազմակերպությունների կողմից
հավանության արժանացած և
համալսարանի գիտական խորհրդի
կողմից հաստատված նոր
կրթական ծրագրեր

Մշակվել և հաստատվել է
գյուղատնտեսության ոլորտի ՈՍՇ
–ը Սելեկցիա և գենետիկա
մասնագիտության համար մշակվել
է կրթական
վերջնարդյունքները,վերանայվել և
հաստատվել են բոլոր
մասնագիտությունների գծով
ուսումնական պլաները:

5. Ուսանողների ինքնուրույն
աշխատանքի և
ինքնակրթության դերի
բարձրացմանը միտված`
ուսումնական գործընթացների
աստիճանական վերակառուցում

Ուսանողների ինքնուրույն
աշխատանքի տեսակարար կշռի
ավելացում 50% - ով, ուսումնական
գործընթացում ուսանողների
ինքնակրթության գնահատման
չափանիշների մշակում և ներդրում

6. Համալսարանի կրթական տարածքի
ընդլայնում, դեպի շրջանները
կրթական ծառայությունների
մատուցման տեղաշարժումը

Ուսումնական պարապմունքների
20 %-անցկացում գյուղական
համայնքներում, արտադրական
ձեռնարկություններում,
ֆերմերային և գյուղացիական
տնտեսություններում,
կոոպերատիվներում

7. Հեռավար ուսուցման համակարգի
ստեղծում և կատարելագործում

Ստեփանակերտի, Սիսիանի և
Վանաձորի մասնաճյուղերում
համացանցով
դասախոսությունների
կազմակերպում և մատուցում

Բոլոր մասնագիտությունների
ուսումնական պլաններում
ավելացված են ուսանողների
ինքնուրույն աշխատանքների
կատարմանը ուղղված
տոկոսաբաժինը:
Ագրոնոմիական, անասնաբուժական և պարենամթերքի տեխնոլոգիաների կրթաբլոկներում իրականացվող մասնագիտական առարկաներից 10-ը իրականացվում է
համալսարանի տնտեսություններում: Սակայն տվյալ
ուղղությամբ համալսարանը
անելիքներ ունի ապագայում:
Համալսարանի կողմից կիրառվում
են համապատասխան և’,
տեխնիկական և’ հեռահաղորդակցման միջոցներ
համալսարանի մասնաճյուղերի
հեռավար ուսուցման կազմակերպման համար:

5

2. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Նպատակը
Համալսարանի
ընդունելության համակարգի
կատարելագործում,
ուսանողական համակազմի
համակարգի ընդլայնումով`
դիմորդների կայուն հոսքի
ապահովում

Խնդիրները,
գործողությունները
1. Ուսումնական
ստորաբաժանումների,
ուսանողական կառույցների,
հիմնական գործատուների և այլ
շահագրգիռ կազմակերպությունների ընդգրկումով`
համալսարանի գովազդարշավի
ընդլայնում և ակտիվացում
2. „Բաց դռների օրեր” –ի
համալսարան ճանաչողական
այցերի, օլիպմիադաների
անցկացման և այլ
միջոցառումների միջոցով ավագ
դպրոցների աշակերտների հետ
տարվող աշխատանքների
ընդլայնում

Ակնկալվող
արդյունքը
Մասնագիտական կողմնորոշմամբ
Համալսարան ընդունվող
գյուղաբնակ դիմորդների 80-90%
կայուն կազմի ապահովում
Մարզերից և տարածաշրջաններից
ըստ մասնագիտությունների և
մասնագիտացումների դիմորդների
քանակի ավելացում 30 – 40%-ով

Կատարողական
Մասնագիտական կողմնորոշմամբ Համալսարան ընդունվող
գյուղաբնակ դիմորդների թվաքանակի ավելացման և կայուն կազմի ապահովման նպատակով
ՀԱԱՀ-ի կողմից յուրաքանչյուր
ուս. տարի պլանավորվում և իրականացվում են մասնագիտական
կողմնորոշման լայնածավալ աշխատանքներ ՀՀ բոլոր մարզերում:
Համալսարանի ղեկավար կազմը
յուրաքանչյուր տարի կազմակերպել է ճանաչողական այցեր ՀՀ
մարզերի տարբեր դպրոցների
աշակերտների համար, որի
ժամանակ նրանց ծանոթացնում են
համալսարանի կրթական
ծառայություններին և ապագա
մասնագետ դառնալու
հնարավորություններին:
Վերջին տարիներին մասնագիտական կողմնորոշմամբ Համալսարան ընդունվող գյուղաբնակ դի6

մորդների կազմը եղել է ընդհանուրի նկատմամբ 50 %: Վերջին
տարում մասնագիտական
կողմնորոշմամբ Համալսարան
ընդունվող գյուղաբնակ
դիմորդների կազմը ընդհանուրի
նկատմամբ չի աճել, ինչը
առավելապես պայմանավորված է
արտաքին գործոններով:
3.Դեպի համալսարան մուտքը
դյուրացնող միջոցառումների
նախատեսում, դիմորդների համար
նախապատրաստական դասընթացների
կազմակերպում:
Ավագ դպրոցների և վարժարանների
հետ համատեղ կրթական գործունեության իրականացման երկարաժամկետ
համաձայնագրերի կնքում, հենակետային դասարանների ստեղծում և համալսարանի ֆակուլտետների հետ
դրանց կապի ակտիվացում

Գյուղաբնակ պատանիներին
ագրոպարենային ոլորտում
կրթություն ստանալու մասնագիտական կողմնորոշման
աջակցություն և գյուղական
համայնքներում մասնագիտական
կողմնորոշման պատանեկան
ակումբների առայություն

Համալսարանը իր առջև խնդիր է
դրել աջակցել գյուղաբնակ
պատանիներին մասնագիտական
կողմնորոշմամբ՝ ագրոպարենային
ոլորտում կրթություն ստանալու
նպատակով:
Համալսարանը յուրաքանչյուր
տարի պլանավորում և
իրականացնում է այցելություններ
ՀՀ տարբեր մարզեր
մասնագիտական կողմնորոշման
լայնածավալ աշխատանքներ՝
ներգրավելով տվյալ գործում ՀՀ
մարզպետարանները և
գյուղապետարանները:
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3. ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ և ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Նպատակը
Համալսարանում
ակադեմիական
կրեդիտների կուտակման և
փոխանցման համակարգի
ներդրման մեխանիզմների
կատարելագործում և
հետագա զարգացում

Խնդիրները,
գործողությունները
1. Համալսարանի բոլոր կրթական
ծրագրերում (միջին մասնագիտական,
մագիստրոսական, հետազոտողի
կրթական ծրագիր) կրեդիտային
համակարգի ներդրում

Ակնկալվող արդյունքը
Կրեդիտային համակարգով միջին
մասնագիտական,
մագիստրոսական, հետազոտողի
կրթակամ ծրագրերի
կազմակերպում

Կատարողական
Համալսարանում բոլոր
կրթական ծրագրերի համար
(ըստ կրթական աստիճանների
)փուլային սկզբունքով
իրականացվել է կրեդիտային
համակարգի ներդրումը, որը
պարբերաբար ենթարկվում է
մշտադիտարկման:

2. Մոդուլային սկզբունքով և կրեդիտային
հենքով մասնագիտ.ուս. պլանների և
առարկայական ծրագրերի մշակման,
վերանայման և մոնիթորինգի

Մշակված մեխանիզմների
հաստատում և ուսումնական
գործըթացներում մշակված և
ներդրված մեխանիզմներ

Մշակված և ներդրված են
առարկայական ծրագրերի
մշակման մեթոդաբանությունը,
կրթական ծրագրերի

իրականացման մեխանիզմների
կատարելագործում:

իրականացման
մշտադիտարկման

Կրեդիտային համակարգի ներդրմանը

մեխանիզմները:

համահունչ կրթական ծրագրերի
բովանդակային փոփոխությունների
իրակացում
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3. Ուսանողների գիտելիքների բազմագործոն

Ուսանողների գիտելիքների

Ուսանողների գիտելիքների

գնահատման համակարգի հետագա

գնահատման բազմագործոնային

բազմագործոն գնահատման

կատարելագործում և զարգացում

կատարելագործված համակարգ:

համակարգի հիման վրա
համալսարանի տնտեսագիտության և ագրոբիզնեսի
շուկայաբանության
ֆակուլտետների
մասնագիտությունների համար
իրականացվել է գիտելիքների
բազմագործոն գնահատման
համակարգի վերանայում` ըստ
գործոների կարևորության:

4. Կրեդիտային համակարգով ուսուցման
կազմակերպման խորհրդատու

Դեկանատներում կրեդիտային
համակարգով ուսուցման

Համալսարանի բոլոր
ֆակուլտետներում գործում են

(խնամակալ)

խորհրդատուի համակարգի

մասնագիտությունների

դասախոսների ինստիտուտի

ստեղծում , ֆակուլտետներին կից

համակարգողներ, որոնք իրենց

ստեղծում և կատարելագործում:

„Էլեկտրոնային դեկանատների„

աշխատանքները

Կրեդիտային համակարգի կիրառման

ստեղծում

կազմակերպում են

արդյունավետության բարձրացման
նպատակով „էլետրոնային

ֆակուլտետեի գիտ.խորհրդի
կողմից հաստատված պլան –

դեկանատի”ստեղծում

գրաֆիկով:
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4. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
Նպատակը
Որակի ապահովման
համալսարանական
համակարգի մշակում,
ներդրում և հետագա
զարգացում

Խնդիրները,
գործողությունները
1. Համալսարանի որակի ապահովման
քաղաքականության, ընթացակարգերի և
ռազմավարության մշակում և
հաստատում, որակի ապահովման
համալսարանական մոդելի ընտրություն
և կազմակերպման կառուցվածքի
ձևավորում

Ակնկալվող
արդյունքը
Համալսարանի գիտական խորհրդի
կողմից հաստատված կրթության
որակի ապահովման
քաղաքականություն,
ընթացակարգեր և
ռազմավարություն

2.Որակի ապահովման
համալսարանական համակարգի,
մասնաճյուղերի և ֆակուլտետային
ենթահամակարգերի ձևավորում,
հիմնական գործառույթների
իրականացման հստակ կանոնների և
ընթացակարգերի սահմանում

Որակի ապահովման
համալսարանական կայուն
համակարգ, որակի ապահովման
գործընթացների արդյունավետ
կառավարման համակարգ

Կատարողական
Ուսումնամեթոդական
կենտրոնի ԿԲՌՊ ՆՏ բաժնի
կողմից մշակվել և ներդրվել են
որակի ներքին ապահովման
ձեռնարկը , որակի
ապահովման
քաղաքականությունը և
ընթացակարգերը:
Համալսարանում ձևավորվել և
գործում է որակի ապահովման
համակարգ, որը ներառում է
որակի ապահովման
մասնագտացված կառույցը,
որակի ապահովման
պատասխանատուներին` ըստ
բաժանումների և այլ շահակից
կողմերի (ուսանողներ,
շրջանավարտներ,
գործատուներ): Հստակ
սահմանված և
փաստաթղթավորված են
որակի ապահովման համակարգում ներգրաված շահակից
կողմերի գործառույթները:
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3.Համալսարանական հանրության
շրջանում որակի ապահովման
համալսարանական համակարգի
ռազմավարության վերաբերյալ
իրազեկում և ներբուհական
համընդհանուր հավանության
ձեռքերում, համակարգի գործարկում,
ներքին և արտաքին աուդիտների
պարբերական իրականացում

Համալսարանական հանրության
ամբողջական իրազեկվածության
հաստատում, գործարկված
համակարգի գնահատված
արդյունքներ

4. ՀՀ մասնագիտական կրթության
հավատարմագրման չափանիշներին
համաձայն` համալսարանի
փորձնական ենթակառուցվածքային
(ինստիտուցիոնալ)
հավատարմագրման գործընթացի
կազմակերպում և իրականացում

Համալսարանի հավատարմագրված
կարգավիճակ

Համալսարանի ներքին
շահակիցները տեղեկացված են
համալսարանի
ռազմավարության վերաբերյալ,
իսկ արտաքին շահակիցներին
տեղեկատվության
տրամադրման համար
համալսարանի կայքում
տեղադրված է ՀԱԱՀ
ռազմավարական ծրագիրը և
համապատասխան
հաշվետվությունները
Համալսարանի կողմից 2012 թին իրականացվել է
համալսարանի գործնեության
ինքնագնահատում և
ինքնավերլուծություն:
Համալսարանը անցել է
արտաքին գնահատման
գործընթաց, որի արդյունքնում
ստացել է հավաստագիր 2015
թ-ի մարտի 21-ի
հավատարմարգրման
հանձնաժողովի որոշմամբ:
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5. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
Նպատակը
Համալսարանի
կրթական ծրագրերի ու
շնորհվող
որակավորումների
հաստատման,
մոնիթորինգի և
պարբերական
վերանայման
պաշտպանական
մեխանիզմների
մշակում ու
հաստատում

Խնդիրները,
գործողությունները
1. Մասնագիտությունների կրթական
ծրագրերի նկարագրերի սահմանում,
պլանավորում, մշակում և հաստատում

Ակնկալվող
արդյունքը
Համալսարանի գիտական
խորհրդի կողմից հաստատված
կրթական ծրագրերի նկարագիր

2. Համալսարանում առկա
մասնագիտությունների կրթական
ծրագրերի մշտադիտարկման,
արդյունավետության գնահատման և
բարելավման քաղաքականության և
ընթացակարգերի մշակում ու
հաստատում

Կրթական ծրագրերի
մշտադիտարկման, դրանց
բարելավման հաստատված
քաղաքականություն և
ընթացակարգ

Կատարողական
2012թ. օգոստոսի 31- ին գիտ.
խորհրդի № 1
արձանագրությունով հաստատված
է կրթական ծրագրերի ստեղծման
հայտի ձևաթերթը (ԿԾ-ի մշակման
կառուցվածքը)

Մշակվել և հաստատվել է ՄԿԾ –
երի պարբերաբար վերանայման և
գնահատման
քաղաքականությունը,
վերանայման ընթացակարգը,
գնահատման կարգը
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3. Մասնագիտությունների կրթական
ծրագրերի մոնիթորինգի պարբերական
իրականացում,գնահատում,
վերանայում, մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերի ուսանողների և
շրջանավարտների բավարարվածության
ուսումնասիրում

Կրթական ծրագրերի համալիր
գնահատման համակարգի
առկայություն

Henger ծրագրի շրջանականերում
պարբերաբար իրականացվում են
հարցումներ շրջանավարտների
շրջանում կրթության որակի և ԿԾերի բաղադրիչների վերաբերյալ:
Համալսարանում պարբերաբար
իրականացվում են նաև
դասընթացների որակի
գնահատում ուսանողների կողմից ,
ինչպես նաև ներքին
աուդիտորների կողմից:

4. Մասնագիտությունների կրթական
ծրագրերի համար առաջավոր փորձի
համեմատական վերլուծության
(բենչամարքինգի) իրականացում

Կրթական ծրագրերի կառուցման
գործում ներդրված բենչմարքինգի
արդյունավետ համակարգ

Մշակված և հասատված է
բենչմարքինգի
քաղաքականությունը և
ընթացակարգը

5. Մասնագիտությունների կրթական
ծրագրերից և դրանց ելքային
արդյունքներից գործատուների
պահանջմունքների ուսումնասիրություն

Գործատուների
բավարարվածության գնահատված
արդյունքներ, հետադարձ կապի
մեխանիզմների առկայություն

Համալսարանի գործատուները
ներգրաված են պետական
քննությունների և ավարտական
հանձնաժողովներում
ավարտական
պաշտպանություններին, որի
արդյունքում ներկայացվել են
հաշվետվություներ, որտեղ նշվում
են թերությունները և
առաջարկությունները, որոնք
հաշվի են առնվել
մասնագիտությունների նոր
ուսումնական պլաները կազմելիս
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6. Ագրարային կրթության միասնական
դաշտում ընդհանուր որակավորում
շնորհելու նպատակով ԱՊՀ երկրների
ագրարային համալսարանների
ասոցիացիայում ոլորտի
մասնագիտությունների կրթական
ծրագրերի առավելագույն
համապատասխանեցում, կրթական
ծրագրերի արդիականության
վերլուծության համակարգի ստեղծում և
ներդրում
7. Ագրարային մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերի մշակման
գործընթացներում միջազգային և
միջբուհական համագործակցության
ընդլայնում, գիտակրթական ծրագրերի
մեթոդական մշակումների, մանկավարժական կադրերի պատրաստում և
փոխանակման ոլորտների ընդարձակում
ու կատարելագործում

Միջազգային չափանիշներին
առավելագույն չափով
համապատասխանեցված
կրթական ծրագրերի
առկայություն, կրթական
ծրագրերի արդիականության
վերլուծության արդյունավետ
համակարգի առկայություն

Ամբիոններում գիտակրթական
ծրագրերի ապահովման հիման
վրա մանկավարժական կադրերի
25-30% - ի փոխանակում,
մեթոդական մշակումների
հրատարակում

Արտասահմանյան
ուսումնասիրության փորձի հիման
վրա համալսարանի կողմից
մշակվել է մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերի մշակման
ձևաչափ:
Դրա հիման վրա մշակվել են
համալսարանի
վերջնարդյունքների վրա հիմնված
30 մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերը:
Մեթոդական մշակումների
հրատարակումը կրում է
պարբերական բնույթ,
իրականացվում է մեթոդակաների
վերանայում և վերամշակում:
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6. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԵՆՏՐՈՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
Նպատակը
Համալսարանի կրթական

Խնդիրները,
գործողությունները
1.Ուսանողակենտրոն ուսուցման,

Ակնկալվող
արդյունքը
Ուսանողների կարիքների

համակարգում

կրթական վերջնարդյունքների հենքով

գնահատման հաստատված

ուսանողակենտրոն

կրթական ծրագրերի կազմակերպման

համակարգի առկայություն

ուսուցման համակարգի և

նպատակով ուսանողների կարիքների

սկզբունքների մշակում ու

պարբերական գնահատման

ներդնում

իրականացում

2. Ուսանողակենտրոն ուսուցմամբ

Համալսարանի

կրթության կազմակերպման,

”ուսանողակենտրոն” ուսուցմամբ

դասախոսական կազմի

կրթության կազմակերպում

վերապատրաստման մեթոդական հենքի
ստեղծում

Կատարողական
Մշակվել է և 09.02.15թ.
արձանագրություն № 9 որոշմամբ
հաստատվել է և գործածության մեջ է
դրվել շահակիցների գնահատման
կարգը:Վեր են հանվում
ուսանողների, դասախոսների և
շրջանավարտների կրթական
կարիքները և արդյունքները
ներկայացվում են
հաշվետվությունում:
Համալսարանում իրականացվել են
սեմինարներ արտասահմանյան
փորձագետների կողմից ուսուցման
ժամանակակից մեթոդներով
դասավանդման թեմաներով, ինչը
նպաստում է ուսանողակենտրոն
ուսուցման տարրերի կիրառման
համար ուսումնական գործընթացում
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3.Մասնագիտությունների կրթական

Կրթության կազմակերպման և

Համալսարանում պարբերաբար

ծրագրերի մոնիթորինգի և վերանայման,

արդյունքների գնահատման

գնահատվում են ԿԾ –երի բաղադրիչ

դասախոսների աշխատանքի

գործընթացներում

մասերը, գնահատման

գնահատման գործընթացներին

ուսանողության մասնակցության

գործընթացում ներգրաված են

ուսանողների մասնակցության

50% -ի ապահովում

ուսանողները (բոլոր

ապահովում, մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերից, դասախոսական և

մասնագիտությունների
ուսանողության 65 % -ից ավելին) :

վարչական կազմի աշխատանքից,
ուսումնական ռեսուրսներից ու օժանդակ
ծառայություններից ուսանողների
բավարարվածության ուսումնասիրման և
կարիքների վերհանման նպատակով
համալսարանական միասնական
համակարգի մշակում և ներդրում
4. Ուսանողների կարիքների վերհանման
քաղաքականության և ընթացակարգերի
մշակում և հաստատում, լրացուցիչ
պարապմունքների կազմակերպում և
խորհրդատվությունների տրամադրում

Համալսարանի կողմից
հաստատված ուսանողների
կարիքների բացահայտման
համակարգի առկայություն

Համալսարանի կողմից մշակված և
01.07.13թ արձ. № 14 որոշումով գիտ.
խորհրդով հաստատված է
ուսանողների կարիքների
վերհանման քաղաքականությունը և
ընթացակարգերը:

5. Ուսանողներին օժանդակություն և
ուղղորդում տրամադրելու նպատակով
վարչական աշխատակազմին դիմելու
հստակ կանոնակարգի և
ժամանակացույցի մշակում և
հաստատում

Հաստատված կանոնակարգ և
ժամանակացույց

Համալսարանի ամբիոներում
պարբերաբար կազմակերպվում են
լրացուցիչ խորհրդատվություններ:
2016թ. ուսումնասիրվել է լրացուցիչ
պարապմունքների անցկացման
արդյունավետությունները:
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6.Ուսանողների կարիերայի զարգացման
նպատակով խորհրդատվականի
ծառայությունների համակարգի

Ուսանողների կարիերայի
զարգացման արդյունավետ
համակարգ

Համալասարանում գործում է
ուսանողների աշխատանքի
տեղավորման կարիերայի
կենտրոնը, որը զբաղվում է
ուսանողների աշխատանքի
տեղավորման խորհրդատվական
գործընթացով:

Ուսանողների իրավունքների
պաշտպանության
պատասխանատու մարմնի
առկայության,
պաշտպանվածության,
ապահովվածության բարձր
մակարդակ

Համալսարանում որպես
ուսանողների իրավունքների
պաշտպանության
պատասխանատու մարմին
հանդիսանում է Ուսանողական
խորհուրդը:

ստեղծում և կատարելագործում

7. Ուսանողների իրավունքների
պաշտպանության համար
պատասխանատու մարմնի
աշխատանքների ակտիվացում և դերի
բարձրացում
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7. ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Նպատակը

Կրթության արդիականացման և
համալսարանի
մրցունակության
բարձրացման
նպատակով`
համալսարանի
կադրային
քաղաքականության
շարունակական
կատարելագործում,
կադրային ներուժի
զարգացումը և
դասավանդման
գործընթացներում
որակյալ և կարող
դասախոսական կազմի
ներգրավում

Խնդիրները,
գործողությունները
1. Պրոֆեսորադասախոսական,
վարչական և ուսումնաօժանդակ
կազմի կադրերի ընտրության,
պաշտոնակալման և աշխատանքից
հեռացման քաղաքականության և
ընթացակարգերի կազմում և
աշխատանքից հեռացման
քաղաքականության և
ընթացակարգերի մշակում ու
հաստատում
2. Դասախոսական կադրերի մրցույթային
կարգով ընտրության, համալսարանը
երիտասարդ դասախոսներով
համալրելու նպատակով ստաժորդասախոսի պատրաստման,
երիտասարդ գիտնականներին և
դասախոսներին օգնության հատուկ
ծրագրերի մշակման և իրականացման,
համալսարանում երիտասարդ
կադրերի ամրագրման, լրացուցիչ
վարձատրության համակարգի
մշակում, կատարելագործում,
ընդլայնում

Ակնկալվող
արդյունքը
Համալսարանի գիտական
խորհրդի կողմից հաստատված
քաղաքականություն և
ընթացակարգեր

Համալսարանում կադրային
կայուն քաղաքականության,
սոցիալական
պաշտպանվածության մշակված և
ներդրված քաղաքականություն

Կատարողական
03.06.2016թ. մշակվել և գիտ.խորհրդի
արձ. № 10ի որոշմամբ հաստատվել է
և գործածության մեջ է դրվել
պրոֆեսորադասախոսական և
ուսումնաօժանդակ կազմի
աշխատանքի ընդունման և
ազատման քաղաքականությունը և
ընթացակարգը

Մշակվել և հաստատվել է
պրոֆեսորադասախոսական կազմը
երիտասարդ կադրերով համալրման
քաղաքականությունը:
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3. Դասախոսական կազմի
գոծունեության գնահատում,
քաղաքականության, մեխանիզմների
ու գործիքների մշակում և ներդրում,
ընթացակարգերի և չափորոշիչների
հատուկ սահմանում և
հրապարակում, գնահատման
անհատական (ինքնագնահատման,
գնահատում ղեկավարի կողմից) և
կոլեկտիվ (գնահատում ուսանողների և
գործընթացների կողմից)եղանակների
կիրառում
4. Պրոֆ. դասախոսական կազմի
որակավորման բարձրացման և
կատարելագործման համակարգի
ստեղծում և զարգացում,
դասախոսական, վարչ. և
ուսումնաօժանդակ կազմի
որակավորման բարձրացման և
կատարելագործման հեռանկարային
պլանի կազմում և հաստատում,
մասնագիտական ունակությունների
ու կարողությունների զարգացման և
ակադեմիական մակարդակի
բարձրացման պայմանների
ապահովում

Դասախոսական կազմի
խոցելիության և ռիսկայնության
նվազեցում և գործունեության
նպատակասլաց բարելավման
հաստատված գործընթացներ

Համալսարանում իրականացվում է
ուսանողների կողմից դասախոսների
կողմից գնահատում <<Դասախոսը
ուսանողի աչքերով>>, որը նպաստում
է բացահայտել տվյալ դասախոսի
թույլ և ուժեղ կողմերը:
Մշակվել և հաստատվել է
Դասավանդողների մասնագիտական
որակների և նրանց աշխատանքի
գնահատման ընթացակարգը:

Պրոֆեսորադասախոսական և
ուսումնաօժանդակ կազմի
մասնագիտական
ունակությունների ու
կարողությունների հզորացման
համակարգի առկայություն

Մշակվել և հաստատվել է
պրոֆեսորադասախոսական կազմի
մասնագիտական առաջընթացի
ապահովման քաղաքականությունը և
ընթացակարգը, և համալսարանի
ակադեմիական աշխատակազմի
ներգրավման և կայունության
ապահովման քաղաքականությունը և
ընթացակարգը:
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8. ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ
Խնդիրները,
գործողությունները
Համալսարանում
1.Մագիստրոսի և հետազոտողի
կրթական և
կրթական ծրագրերում
գիտահետազոտական
գիտահետազոտական
գործընթացների կապի
աշխատանքների
ապահովում,մագիստրոսի
արդյունքների ներդրմանն
և հետազոտողի կրթական
ուղղված ուսումնական
ծրագրերում
պլանների և առարկայական
հետազոտական
ծրագրերի վերանայում
աշխատանքների
արդյունավետության
2. Հետազոտական
բարձրացում
գործունեությունը
ուսումնական գործընթացի
հետ փոխկապակցելուն,ուղղված քաղաքականության,
ընթացակարգերի և
մեթոդների մշակում և
հաստատում և
իրականացում
Նպատակը

Ակնկալվող
արդյունքը
Վերանայված մագիստրոսի և
հետազոտողի կրթական ծրագրեր,
ուսումնական պլաններ և
առարկայական ծրագրեր

Իրականացման
ժամկետները

2014թ.

Հետազոտական գործունեությունը
ուսումնական գործընթացի հետ
փոխկապակցման արդյունքների
գնահատման հաստատված
քաղաքականություն և
ընթացակարգեր

2013-2016թթ.

Կատարողական
2016-2017 ուստարվանից
երկու տարի տևողությամբ
մագիստրատուրայի
ուսուցումը դարձել է մեկ
տարի, որից ելնելով
վերանայվել և մշակվել են
մագիստրատուրայի
ուսումնական պլանները և
առարկայական ծրագրերը:
08.06.2016թ. արձ.№ 10
որոշմամբ մշակվել և
հաստատվել է
Գիտահետազոտական
գործունեության և
ուսումնական գործընթացի
փոխկապակցման
քաղաքականությունը և
ընթացակարգը, որը
ներդրվել է գործածության
մեջ:
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9. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Նպատակը
Հիմնարար հետազոտությունների ոլորտների
ընդլայնմանը և կիրառական
գիտական
ուսումնասիրությունների ու
փորձարարականկոնստրուկտորական
մշակումների ապահովմանը
ուղղված` համալսարանի
գիտահետազոտականինովացիոն գործունեության
արդյունավետության
բարձրացում, գիտահետազոտական

Խնդիրները,
գործողությունները
1. Գիտական համակարգի
կարողությունների իրականացումն
ու զարգացումն ապահովող
ենթակառուցվածքների և դրանց
գործունեության ծրագրային հիմքի
ապահովում, գիտության և
առաջատար տեխնոլոգիաների
զարգացումն ապահովող
ենթակառուցվածքների ձևավորում ,
ագրարային քաղաքականության և
տնտ. հետազոտությունների
կենտրոն, գիտական նոր
պրոբլեմային լաբորատորիաների,
գիտական կենտրոններում և գիտահետազոտական ինստիտուներում
նոր բաժինների ստեղծում

Ակնկալվող
արդյունքը
Գիտահետազոտական
գործունեության
իրականացման
համակարգի, անհրաժեշտ
ենթակառուցվածքների և
ծրագրային հիմքի
առկայություն

Կատարողական

2012 թ.-ին համալսարանի գիտական
խորհրդի որոշմամբ ՀԱԱՀ-ի գիտական
կենտրոնը վերաձևավորվել է և
կազմավորվել է գիտության
դեպարտամենտը իր ենթակառուցվածքով
(https://www.anau.am/images/stories/Git.jpg):

գործունեության միջազգայնացում, գիտական
հետազոտությունների
արդյունքների
ապրանքայնացում և
գիտության, կրթության ու
արտադրության կապի
ամրապնդում
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2.Որակյալ հետազոտությունների
իրականցման համար բարենպաստ
պայմաններ ստեղծելու
մեխանիզմների մշակում

3. Գիտական հետազոտությունների
բյուջեի բաշխման
քաղաքականության ընթացակարգի
մշակում
4. Համալսարանում իրականացվող
գիտության գերակա ուղղությունների
հաստատման և լրամշակման
ընթացակարգի մշակում
5. Հետազոտական աշխատանքների
արդյունքների վավերացման
մեխանիզմների մշակում

6. Հետազոտական գործունեության և
ուսումնական գործընթացի
փոխկապակցման մեխանիզմների
մշակում: Գիտահետազոտական
գործունեության և ուսումնական
գործընթացի փոխկապակցման
ընթացակարգի մշակում
7. Հետազոտական գործունեության և
ուսումնական գործընթացի
փոխկապակցման
քաղաքականության իրականացում

Գիտական խորհրդում
հաստատված
մեխանիզմների և
ընթացակարգերի
առկայություն

ՀԱԱՀ – ի գիտական
խորհրդում հաստատված
ընթացակարգեր
ՀԱԱՀ – ի գիտական
խորհրդում հաստատված
ընթացակարգեր
ՀԱԱՀ –ի գիտական
խորհրդում վավերացման
մեխանիզմների
հաստատման մասին
որոշման ընդունում
Համալսարանի գիտական
ընթացակարգի վերաբերյալ
որոշման ուսումնական
գործընթացի
փոխկապակցման
ընթացակարգի մշակում

Համալսարանի գիտական
ընթացակարգի վերաբերյալ
որոշման ընդունում

2012 թ.-ին ՀԱԱՀ-ի կազմում որպես
կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
ընդգրկվել են Ագրոտեխնոլոգիայի, Հ.
Պետրոսյանի անվան հողագիտության,
ագրոքիմիայի և մելիորացիայի,
Խաղողապտղագինեգործության
գիտական կենտրոնները:
2013 թ.-ին ՀԱԱՀ-ի կազմում ստեղծվել է
Ագրարային քաղաքականության և
տնտեսագիտության հետազոտության
կենտրոնը:
ՀԱԱՀ գիտության դեպարտամենտի
կողմից մշակվել է և համալսարանի
գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել
է «Հետազոտությունների իրականացումն
ու զարգացումն ապահովող
քաղաքականությունը», որը ներառում է
որակյալ հետազոտությունների
իրականացման համար բարենպաստ
պայմաններ ստեղծելու մեխանիզմները,
ինչպես նաև գիտական
հետազոտությունների բյուջեի բաշխումը:
ՀԱԱՀ-ի Գիտության դեպարտամենտի
կողմից կնքնվել են պայմանագրեր և
հուշագրեր Հայաստանի
Հանրապետության, Ռուսաստանի
Դաշնության, ԱՄՆ-ի, Վրաստանի,
Ղազախստանի, Գերմանիայի և այլ
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8. Գիտության և կրթության ոլորտների
բնականոն սերնդափոխության
իրականուցում, բարձր
որակավորում ունեցող երիտասարդ
կադրերի ապահովում: Երիտասարդ
աշխատակազմի հետազոտական
գործունեությունը խրախուսելու
ընթացակարգի մշակում և
քաղաքականության իրականացում
9. Հետբուհական կրթության ծրագրերի
արդիականացում

Համալսարանի գիտական
խորհրդում հաստատված
քաղաքականություն և
ընթացակարգեր

10. Միջազգային գիտակրթական
կառույցներում երիտասարդ
մասնագետների պատրաստման
մեխանիզմների մշակում
11.Գիտական ենթակառուցվածքների
նյութատեխնիկական բազայի
զարգացում,եզակի հետազոտական
սարքավորումներով, տարբեր
մասնագետների համատեղ
օգտագործման համար նոր
հետազոտական լաբորատորիաների
ստեղծում
12. Գիտության ոլորտի
նյութատեխնիկական բազայի
արդիականացման մեխանիզմների
մշակում, իրականցում
13. Գիտության և արտադրության կապի
ամրապնդում, գյուղ.
Արտադրությունում հետազոտական
արդյունքների ներդրման

Համալսարանի գիտական
խորհրդում հաստատված
մեխանիզմների
առկայություն
Նորաբաց
լաբորատորիաների
առկայություն

Նորացված ծրագրերի
առկայություն

Մշակված մեխանիզմներ,
լաբորատորիաներում նոր
սարքավորումների
առկայություն
Մշակված մեխանիզմներ,
կատարված
աշխատանքների ներդրման
ակտեր

երկրների գիտակրթական կառույցների
հետ:
2014 թ.-ին ՀԱԱՀ-ում Բույսերի
կենսատեխնոլոգիայի եւ աէրոպոնիկայի
լաբորատորիա է բացվել:
Վերջին տարիներին ՀԱԱՀ-ի գիտության
դեպարտամենտը ստեղծված
պայմանագրերի և հուշագրերի հիման
վրա սերտորեն համագործակցում է
ինչպես Հայաստանի Հանրապետության,
այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնության,
ԱՄՆ-ի, Վրաստանի, Ղազախստանի,
Գերմանիայի և այլ երկրների
գիտակրթական կառույցների հետ:
2015 թ.-ին ստեղծվել է Կենսաբանական
հետազոտությունների լաբորատորիան,
որը հագեցված է ժամանակակից
հետազոտական սարքավորումներով:
Մշակվել և համալսարանի գիտական
խորհրդի կողմից հաստատվել է
«Հետազոտական գործունեության և
ուսումնական գործընթացի
փոխկապակցման հաստատված
քաղաքականությունը և ընթացակարգը»,
որը հիմք է ծառայում գիտության և
կրթության միջև սերտ կապ ստեղծելու և
գիտական նվաճումների ուսումնական
գործընթաց ներդրելու համար:
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մեխանիզմների մշակում ,
իրականացում
15. Արտադրությունից հետազոտական
պատվերների ձևավորման
մեխանիզմների մշակում
16. Հետազոտական գործունեության
միջազգայնացում , միջազգային
հետազոտական
նախաձեռնություններում
ուսանողների և դասախոսների
ներգրավվածությունը խրախուսող
կանոնակարգերի մշակում
17. Օտարերկրյա գրախոսող
ամսագրերում հրապարակումների
կարգավորման մեխանիզմների
մշակում
18. Միջազգային գիտաժողովներին,
սիմպոզիումներին դասախոսների և
ուսանողների մասնակցությունը
խրախուսող մեխանիզմների
մշակում
19. Գիտահետազոտական արդյունքի
ապրանքայնացման ապահովում,
գյուղատնտեսական կիրառական
հետազոտությունների
ապրանքայնացման մեխանիզմների
մշակում և իրականացում

Համալսարանի գիտական
խորհրդում մշակված
մեխանիզմների վերաբերյալ
որոշման ընդունում
Համալսարանի գիտական
խորհրդում հասատատված
կանոնակարգ

2016 թ.-ին մշակվել և
գյուղատնտեսության արտադրության է
ներկայացվել գիտական ներդրումային 6
ծրագիր, իսկ 2017 թ.-ին մշակվել և
գյուղատնտեսության արտադրության է
ներկայացվել 10 ծրագիր:

Համալսարանի գիտական
խորհրդում հաստատված
մեխանիզմների
Համալսարանի գիտական
խորհրդում հաստատված
մեխանիզմներ,
մասնակցության
հրավերքներ
Համալսարանի գիտ.
խորհրդի կողմից
հաստատված մեխանիզմներ
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10. ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նպատակը
Հանրապետության
ագրարային
քաղաքականության
հիմնական դրույթների
իրականացման և
շուկայական
պայմաններում
գյուղատնտեսության
կայուն զարգացմանը,
պարենային
ապահովման
պահանջների
բավարարմանը և
բնապահպանական
հիմնահարցերի
լուծմանը նպաստող
համալսարանի
խորդհրդատվական
համակարգի ստեղծում և
զարգացում

Խնդիրները,
Գործողությունները
1. Ագրարային
խորհրդատվության և
տեղեկատվության
համալսարանական
կառուցվածքի
կատարելագործման և
նյութատեխնիկական բազայի
վերազինման հիմքի
վրա ագրարային
խորհրդատվության
համալսարանական
համակարգի կայուն
զարգացման
նախադրյալների մշակում և
զարգացում

Ակնկալվող
արդյունքը
Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարանի խորհրդատվության և
տեղեկատվության համալսարանական
կառուցվածքի ստեղծման համար
անհրաժեշտ կանոնակարգային,
աշխատանքային փաստաթղթերի
հաստատում, ամբիոններում և
գիտական կենտրոններում
խոհրդատեղեկատվական
աշխատանքները համակարգող
մասնագետների վերապատրաստում

2. Հանրապետության
խորհրդատվական
համակարգի կայացման և
զարգացման գործում
Համալսարանի

Տարբեր խորհրդատվական
տեղեկատվական
կազմակերպությունների հետ
համագործակցության վերկանգնում ,
համատեղ սեմինարների

Կատարողական
Ստեղծված նորմատիվային հենքի և
վերապատրաստված մասնագետների
մասնագիտական ունակություների հիման
վրա ՀՀ մարզերում ագրոպարենային
ոլորտին ուղղված խորհրդատվության
շարք է իրականացվել և համալսարանի
ամբիոներում նշանակվել են
խորհրդատվական գործի համակարգող
պատասախանատուներ,Հաստատվել են
իրենց իրավունքները և
պարտականությունները: Կազմակերպվել
են վերապատրաստման դասընթացներ
ագրոպարենային ոլորտի տաս
մասնագիտություների ուղղությամբ:20122013 թթ. վերանայվել և հաստատվել են
ՀԱԱՀ –ի խորհրդատվական ,
ստորաբաժանումների կանոնակարգերը ,
աշխատանքային փաստաթղթերը:

Միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի
շրջանակներում ստեղծվել են
նախադրյալներ նոր համագործակցությունների իրականացման և
գոյություն ունեցողների ամրապնդման և
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խորհրդատվական
համակարգի հիմնադիր և
լոկոմոտիվ կառույցի
կարգավիճակի
վերականգնում,համալսարա
նի խորհրդատվական
համակարգի
կատարելագործում
3. Այլ ընտրանքային կրթության
և խորհրդատվության
շարունակական
գործընթացների հիման վրա
ագրարային գիտակրթական,
խորհրդատվական և
տեղեկատվական
համակարգի կայուն
զարգացում,
գյուղատնտեսության
կոոպերացման և
խորհրդատվության մասին
օրենքների ընդունում,
ոլորտի հիմնախնդիրների
լուծմանը
պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի և
արհեստավարժ
մասնագետների
ներգրավման ապահովում
4. Խորհրդատեղեկատվական
համակարգի հետադարձ
կապի մեխանիզմների
մշակում, զարգացում,
գյուղացիական, ֆերմերային,

կազմակերպում և անցկացում,
գիտական տեղեկատվական ,
մեթոդական և խորհրդատվական
համագործակցության պայմանագրերի
կնքում, սեմինարների արդյունքների
զեկուցում և հաստատում
համալսարանի գիտական խորհրդում

զարգացման ուղղությամբ : Ստեղծված
համագործակցության հիման վրա անց են
կացվել փոխադարձ, սեմինարներ
համագործակցության այցելություներ ,
որոնք կրում են շարունական գործընթաց:

Համալսարանի
խորհրտատեղեկատվական նոր
համակարգի կառուցվածքի և
կարիքների գնահատման
փաստաթուղթ

Մշակվել և ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն է ներկայացվել
համալսարանի խորհրդատվական
համակարգի նոր մոդելը և կառուցվածքը
:2012-2013 թթ. Համալսարանի
մասնագիտական ամբիոնների կողմից
մշակվել և ներկայացվել է 13
խորհրդատվական հայտ, ՀԱԱՀ –ի
մասնաճյուղերի կողմից` 9-ը, որոնք
վերաբերվում են ագրոպարենաին
համակարգի կիրառական ներդրումային
ծրագրերին :

Մասնագիտական ամբիոնների և
գիտական կենտրոնների, ՀԱԱՀ-ի
մասնաճյուղերի կողմից կիրառական
ներդրման հայտերի ներկայացում,
մոնիթորինգի արդյունքների

Վայոց ձորի , Արարատի, և Արմավիրի
մարզերում հողի մոնիթորինգի հիման
վրա կատարվել են դրանց վերլուծությունը
, արդյունքները ներկայացվել են
հաշվետվության տեսքով, որից հետո
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վերամշակող
տնտեսությունների ու
ձեռնարկությունների հետ
հաղորդակցման և փորձի
փոխանակման ու
տարածման գործառույթների
արմատավորում:

5. Խորհրդատվական
տեղեկատվական
համակարգի կայուն,
հետադարձ կապի
մեխանիզմների մշակում,
զարգացում, գյուղացիական,
ֆերմերային, վերամշակող
տնտեսությունների ու
ձեռնարկությունների հետ
հաղորդակցման և
խորհրդատվական և
տեղեկատվական
համակարգի
մասնագիտական
որակավորման բնութագրերի
ու չափորոշիչների
վերանայում ու
կատարելագործում

գնահատում և վերլուծություն:

Գյուղատնտեսական արտադրության
առաջնային կարքների ցանկը
ներկայացնող փաստաթուղթ

իրականացվել են նախապատրաստական
աշխատանքներ նշված մարզերում հողերի
մոնիթորինգ իրականացնելու
համար:Մշակվել է և ՀՀ
գյուղատնտեսության նախարարության
հաստատման է ներկայացվել
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
արդյունավետ տեղաբաշխման
սխեմաները ըստ հողային և
բնակլիմայական պայմանների :
Իրականացվել են որոշ մարզերի
համայնքներում ինտեսիվ տիպի այգիների
համար ջրախնայողական համակարգի
հինմանը ուղղված
խորհրդատվություններ: Մշակվել է
<<Հայաստանի հանրապետությունում
դաշտային հատապտղային և
բանջարաբոստանային մշակաբույսերի
արդյունավետ գոտիականության
սահմանում >> վերնագրով
աշխատությունը ներկայացվել է ՀՀ
գյուղատնտեսության նախարարության
քննարկմանը և երաշխավորմանը :
Կազմակերպել և անցկացվել է
խորհրդատվություն գյուղատնտեսական
արտադրության կարիքներին հիման վրա,
որը նպաստել է ֆերմերային
տնտեսությունների շահութաբերության
ավելացմանը:Իրականացվել է նաև
խորհրդատվական և տեղեկատվական
ոլորտի օրենսդրական և նորմատիվային
ուսումնասիրություն, որի հիման վրա
կատարվել է դրանց կատարելագործմանը
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ուղղված առաջարկություների մշակում:
6.Գյուղացիական, ֆերմերային
տնտեսությունների,
վերամշակող
ձեռնարկությունների հետ
հեռավար
խորհրդատվության ու
տեղեկատվության
մատուցման կայուն
համակարգի ստեղծում,
գյուղացիական ֆերմերային,
վերամշակող տնտեսությունների և ձեռնարկությունների կարիքների
բացահայտման մեթոդների
կատարելագործում
7. Խորհրդատվական և
տեղեկատվական ոլորտի
օրենսդրական և
նորմատիվային դրույթների
ուսումնասիրություն ու
դրանց կատարելագործման
առաջարկությունների
մշակում,օպերատիվ
խորհրդատվական
համակարգի մշակում և
ներդրում, խորհրդատվական
և տեղեկատվական նյութերի
հրատարակման և
տարածման համակարգի
կատարելագործում,

Արարատի մարզի 6 և Արմավիրի մարզի
8 համայնքներում խորհրդատվության
կազմակերպման արդյունքների
գնահատում

Հաստատված մշակաբույսերի
արդյունավետ տեղաբաշխման
սխեմաներին համապատասխան
կազմակերպել են աշխատանքներ ՀՀ
մարզերում հողային և բնակլիմայական
պայմաների ուսումնասիրման համար :
Արդյունքները ամփոփվել են
հաշվետվության տեսքով:

Հանրապետության մարզերում
գյուղատնտեսական ռիսկերի
նվազեցում 10-20% -ով

Գնահատվել է ՀՀ տարածքում ջրային
ռեսուրսների և գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի խոցելիությունը մինչև
2022 թ-ի կլիմայի գլոբալ փոփոխության
պայմաներում: Համալսարանի կողմից
որոշ մարզերում տեղադրված
ագրոօդերևութաբանական ավտոմատ
եղանակի տեսության կայանների
տվյալների հիման վրա կատարված
կանխատեսումների արդյունքում
մշակաբույսերի , բնական կեր
հանդակների , ջրային ռեսուրսների
խոցելիության, ցրտահարությունների,
խոնավաապահովածության ռիսկերը
նվազել են 12- 15 % -ով: Համալսարանում
իրականցվել է խորհրդատվության
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8. Համալսարանի
պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի
ուսումնագիտական
գործառույթների
համատեքստում`
խորհրդատվության
բաղադրիչի հստակեցում,
դրա իրականացման
պայմանների ապահովում,
ֆերմերային տնտեսություններում ագրարարային
գիտության նորագույն
տեխնոլոգիաների ներդրման
պարագայում,
խորհրդատվական
տեղեկատվական և
„Ագրոգիտասփյուռ”
Համակարգի
Ինքնաֆինանսավորման
իրավական, տնտեսական,
մեթոդաբանական և
կազմակերպական
խնդիրների լուծում

Համալսարանի
պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի խորհրդատվական
գործունեության ակտիվացում,
կանոնակարգում , հեռավար
օպերատիվ խորհրդատվական
համակարգի մշակում և ներդրում

9. Արտասահմանյան
համալսարանների և
միջազգային կազմակերպունների հետ իրականացվող համատեղ ծրագրերի

Միջազգային փորձի փոխանակման
արդյունքների ներդրում ՀԱԱՀ
խորհրդատվական համակարգում,
գյուղատնտեսական արտադրության
մեջ նորագույն տեխնոլոգիաների

բաղադրիչի հստակեցումը և դրա
իրականացման պայմաների ապահովումը
:
ՀԱԱՀ Ագրոգիտասփյուռ դեպարտամենտի
կողմից մշակվել է օպերատիվ
խորհրդատվական համակարգը և
փորձարկվել է հանրապետության որոշ
մարզերի գյուղական համայնքներում :Այն
կրում է շարունակական բնույթ:
Համալսարանը կատարել է
աշխատանքներ ուղղված արտասահմանյան համալսարաների և միջազգային
կազմակերպությունների հետ
իրականացվող համատեղ ծրագրերի և
համագործակցության ընդլայնմանը:
Կնքվել են նոր պայմանագրեր և
վերակնքվել գործող համագործակցության
պայմանգրերը :

ՀԱԱՀ –ի խորհրդատվական
համակարգում ներդրված նոր
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, GIS,
RS համակարգերի կիրառման արդյունքում
արձանագրվել է խորհրդատվական
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և համագործակցության
ընդլայնում, գյուղատնտեսական հումքի
վերամշակման ու
պահպանման նոր
տեխնոլոգիաների
ուսուցման,
ուսումնաարտադրական
հոսքագծերի, ցուցադրական
լաբորատորիաների,
թանգարանների
արդիականացման
կրթության և
խորհրդատվության
համապարփակ համակարգի
ստեղծում „
Ագրոգիտասփյուռ
„Համակարգի
Ինքնաֆինանսավորման
իրավական, տնտեսական,
մեթոդաբանական և
կազմակերպական
խնդիրների լուծում
10.Համալսարանի
ուսումնափորձնական
տնտեսությունների բազայի
վրա խորհրդատվության
գործնական հմտությունների
ուսուցման, ստացված
տեսական գիտելիքների
կիրառման և
արտադրության մեջ
նորագույն տեխնոլոգիաների

ներդրման Խորհրդատվական
աշխատանքների արդյունավետության
բարձրացում 10-30%

աշխատանքների կտրուկ աճ : ՀԱԱՀ –ի
նախկինում գործող Ագրոգիտասփյուռ
դեպարտամենտի կողմից մշակվել է
օպերատիվ խորհրդատվական
համակարգ :

ՀԱԱՀ ուսումնափորձնական
տնտեսություններում դաշտային
փորձացուցադրական լաբորատորիաների ստեղծում

Իրականացվել են լայնածավալ
աշխատանքներ համալսարանի
ուսումնափորձնական
տնտեսություններում ժամանակակից
պայմաների ստեղծման ուղղությամբ
ուսումնաարտադրական պրակտիկաների
անցկացման բարելավման
համար:Միջազգային փորձի
փոխանակման արդյունքները ներդրվել են
ՀԱԱՀ –ի խորհրդատվական
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ներդրման գիտագործնական
համակարգի զարգացում,
խորհրդատվության
իրականացման
արդյունքների ,տնտեսական,
էկոլոգիական և սոցիալական
արդյունավետության
գնահատման չափանիշների
ու մեխանիզմների մշակում

11. Հանրապետության
գյուղատնտեսական
նշանակության
հողօգտագործողների
տարածքների
հողաշինարարակական
կազմակերպման և
կարգավորման գործնական
խորհրդատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսական նշանակության
հողօգտագործման ոլորտում խոշոր
հողօգտագործող կոոպերատիվների,
միավորների, բաժնետիրական
ընկերությունների ստեղծում

համակարգում: Ուսկեհատի
ուսումնափորձնական տնտեսությունում
ստեղծվել է պտղատու ծառատեսակների և
խաղողի կոլեկցիոն այգի, որտեղի
ստեղծված դաշտային
փորձացուցադրական
լաբորատորիաներում անցկացվում են
ուսումարտադրական պրակտիկաներ ,
ինչպես նաև ստեղծվել է ոռոգման
դաշտային լաբորատորիա , անցկացվել է
ոռոգման փակ ցանց , կաթի վերամշակման
լաբորատորիա:
Ստեղծվել են ՀՀ գյուղատնտեսական
նշանակության հողօգտագործման
ոլորտում խոշոր հողօգտագործող
միավորումներ :ՀԱԱՀ-ի ագրարային
քաղաքականության և խորհրդատվության
, հողաշինարարության և հողային
կադաստրի ամբիոնների համատեղ
ջանքերով որոշ մարզերում իրականացվել
են գյուղացիական տնտեսությունների
միավորման, կոոպերատիվների
ստեղծմանն ուղղված լայնածավալ
դասընթացներ և սեմինարներ :Նշված
ամբիոնների կողմից 2014թ- ին մշակվել է
խորհրդատվական աշխատանքների
կազմակերպման և իրականացման
ծրագիր :
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11. ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Նպատակը
Համալսարանի գիտամանակավարժական
անձնակազմի և
ուսումնառողներին
արդյունավետ և բեղմնավոր
գործունեության համար
պատշաճ պայմանների և
կրթական ծրագրերի
պահանջներին համարժեք ու
մատչելի ուսումնական
ռեսուրսների և դրանց
արդյունավետ օգտագործման
ապահովում

Խնդիրները,
Գործողությունները
1. Մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերի
նպատակներին և ելքային
պահանջներին
համապատասխանող
լաբորատոր բազայի և
տեխնիկական
ծառայությունների զարգացում

Ակնկալվող
արդյունքը
Մասնագիտությունների կրթական
ծրագրերի և նպատակներին
համապատասխան լաբորատոր և
տեխնիկական բազայի առկայություն

2. Լաբորատոր
նյութատեխնիկական և
ուսումնափորձնական բազայի,
շենքերի, գույքի և կահավորման
նորացում, նորոգում և
բարելավում

Նորացված, կահավորված,
բարելավված շենքեր, շինություններ,
լաբորատորիաներ

3. Ուսումնառության
տեղեկատվական,
տեխնիկական և այլ
ռեսուրսների ու
ծառայությունների
մատչելիության ու լիարժեք
օգտագործման ապահովում

Մատչելի, ապահովված
ուսումնական, տեղեկատվական և
տեխնիկական ծառայությունների
առկայություն

Կատարողական
Համալսարանում վերջին տարիներին
բացվել են ժամանակակից
պահանջներին բավարարող
մասնագիտական լաբորատորիաներ,
մուլտիմեդիոն համակարգչային
լսարաններ, որոնք ծառայում են
ուսումնական և գիտական
գործունեության զարգացմանը:

Համալսարանում կատարվում են
նյութատեխնիկական և
ուսումնափորձնական բազայի,
շենքերի գույքի թարմացում , նորոգում
և բարելավում:Լաբորատորիաներից
մի քանիսը գտնվում են կահավորման
գործընթացի մեջ :
Համալսարանում բացվել են գիտական
համակարգչային գրադարաններ և
ընթերցասրահներ, որոնք հասանելի
են և’ ուսանողներին, և’
դասախոսական կազմին :
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12. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նպատակը
Համալսարանի
Ֆինանսավորման
համակարգի բարեփոխում և
կրթական, գիտական,
խորհրդատվական,
տնտեսական ու
սոցիալական ոլորտներում
կայուն ֆինանսական
վիճակի հաստատում

Խնդիրները,
Գործողությունները
1. Համալսարանի ֆինանսական
պլանավորման համակարգի
մշակում

Ակնկալվող
արդյունքը
Համալսարանի գիտական խորհրդի
կողմից հաստատված ֆինանսական
պլանավորման համակարգ

2. Համալսարանի անշարժ և
շարժական
գույքի,նյութատեխնիկական և
ֆինանսական ռեսուրսների
տվյալների բազայի ստեղծում և
դրանց շահագործման
մոնիթորինգի ու
վերահսկողության համակարգի
ներդրում

Համալսարանի անշարժ և
շարժական գույքի,
նյութատեխնիկական և
ֆինանսական ռեսուրսների
տվյալների բազայի և գնահատման
համակարգի առկայություն

3. Ֆինանսական գործունեության
քաղաքականության և
ընթացակարգերի մշակում և
հաստատում,ֆինանսատնտեսական վիճակի և
հնարավոր ռիսկերի

Համալսարանի ֆինանսական
գործունեության հնարավոր ռիսկերի
նվազեցում և ֆինանսական
ռեսուրսաապահովվածության բարձր
մակարդակ, հաստատված
քաղաքականություն և

Կատարողական
Համալսարանում մշակվել է և գործում
է ֆինանսական պլանավորման
համակարգ:

Համալսարանում ստեղծվել է անշարժ
և շարժական գույքի,
նյութատեխնիկական և ֆինանսական
ռեսուրսների տվյալների բազա:
Համալսարանում մշակվել և
հաստատվել է ֆինանսական
ռեսուրսներին համապատասխան
համալսարանի գործունեության
պլանավորման, կառավարման և
մշտադիտարկման
քաղաքականություն, որն էլ այդ իսկ
օրվանից դրվել է գործածության մեջ
Համալսարանում մշակվել և
31.08.2015թ . հաստատվել է
ֆինանսների տնօրինման
քաղաքականություն և ընթացակարգ ,
առկա է նաև ֆինանսական
ռեսուրսների կառավարման և
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վերլուծություն, շուկայական և
տնտեսական տարաբնույթ
ռիսկերի նկատմամբ
համալսարանի ֆինանսական
ռեսուրսների
ապահովվածության
մակարդակի բարձրացման
նպատակով` ռիսկերի
կառավարման ներդրում:
4. Համալսարանի
ուսումնափորձնական
տնտեսությունների բազայի վրա
գիտաարատադրական
լաբորատերիաների և
ինովացիոն տեխնոլոգիաներով
գյուղատնտեսական հումքի
վերամշակման գործունեությամբ
ֆինանսական մուտքերի
ապահովում, արտաբյուջետային
միջոցների ձևավորման և
ծախսումների գործընթացներում
ֆակուլտետների ակտիվության
և պատասխանատվության
բարձրացում, համալսարանի
մասնաճյուղերի
արտաբյուջետային
գործունեության ընդլայնում,
ներքին աուդիտի ծառայության
ձևերի բարձրացում

ընթացակարգեր

բաշխման
քաղաքականություն և ընթացակարգ
(06.02.2015 թ արձ. № 9):

Համալսարանի ֆինանսական
մուտքերի և հոսքերի օպտիմալ
գործող համակարգի առկայություն

Համալսարանը ունի
ուսումնափորձնական
տնտեսություններ ` <<Ոսկեհատ >> և
<<Բալահովիտ >>, որոնք իրենց դերն
ունեն գյուղատնտեսական հումքի
վերամշակման գործունեությամբ
ֆինանսական մուտքերի և հոսքերի
օպտիմալ գործող համակարգում :
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13. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
Նպատակը
Որակի ապահովման
բուհական
համակարգի (ՈԱԲՀ)
տեղեկատվական
կարիքներին և
համալսարանից
հղվող արտաքին
(հանրային)
տեղեկատվության
պահանջներին
համապատասխան`
համալսարանի
տեղեկատվական
համակարգի
վերակազմակերպում

Խնդիրները,
Գործողությունները
1.Կրթական ծրագրերի և
գործունեության այլ ոլորտների
արդյունավետ կառավարման
համար անհրաժեշտ ստույգ
տեղեկատվության
հավաքագրում, վերլուծում և
օգտագործում

Ակնկալվող
արդյունքը
Անհրաժեշտ տեղեկատվության
հավաքագրման հաստատված
մեխանիզմներ

Կատարողական
2013 թ.-ին համալսարանի կողմից
մշակվել և հաստատվել են անհրաժեշտ
տեղեկատվության հավաքագրման և
շահակիցների հետ հետադարձ կապի
ապահովման մեխանիզմները և
գործիքները, որոնք ամրագրված են մի
շարք նորմատիվային
փաստաթղթերում, որոնք առկա են
համալսարանի կայք էջում:
Տեղեկատվության հավաքագրման
մշակված մեխանիզմների և գործիքների
միջոցով իրականացվում է
համալսարանի գործունեությանը
վերաբերող անհրաժեշտ տվյալների
հավաքագրում, ներմուծում և մշակում,
տարբեր գործընթացների որակի
գնահատման հիման վրա շահակիցների
բացահայտված կարիքների տվյալների
բազայի մշակում:
Համալսարանի կայք էջում ստեղծվել է
«Որակի ապահովում» բաժին, որում
առկա է որակի ոլորտին վերաբերող
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անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:
Համալսարանում մշակվել է
էլեկտրոնային կառավարման
համակարգ, որը ենթադրում է
տվյալների հավաքագրումը մշակված
հավելվածների հիման վրա («ուսանող»,
«աշխատակից», «շրջանավարտներ»,
«դասացուցակ» և այլն):
2. Համալսարանում ընթացող
որակի գնահատման և
ապահովման բոլոր
գործընթացների լիարժեք
իրականացման համար
անհրաժեշտ տվյալների
հավաքում, ներմուծում և
մշակում

Որակի ապահովման անհրաժեշտ
տեղեկատվության հավաքագրման
արդյունավետ համակարգ

3. Որակին առնչվող տեղեկատվության փաստաթղթային,
էլեկտրոնային, գրաֆիկական
ձևերի գրանցման ու պահպանման համար տվյալների
միասնական բազայի
ձևավորում, տեղեկատվության
վերլուծություն, որակի վրա
ազդող գործոնների
բացահայտման, դրանց
դասակարգման և որակի
բարելավման ուղիների
հայտնաբերման գործիքների
մշակում և ստեղծում

Որակի գնահատման միջոցների և ուղիների
բարելավում, տեղեկատվական բազայի և
գործիքների առկայություն

Համալսարանում մշակվել է
էլեկտրոնային կառավարման EBUH
համակարգը, որը հնարավորություն է
տալիս իրականացնել գիտակրթական
գործունեությանը ուղղված բոլոր
տեսակի տվյալների հավաքագրում,
մշակում և կառավարում:
Համալսարանում մշակվել է կրթության
որակին առնչվող փաստաթղթային
բազան, շահակիցների շրջանում
իրականացվող հարցումների
իրականացման համար
հարցաթերթիկները և այլ անհրաժեշտ
ձևեր, որոնք առկա են համալսարանի
կայքի Որակի ապահովում էջում:
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4. Համալսարանի կառավարման
տարբեր մակարդակներում
ձևավորվող և փոխանցվող,
որակին առնչվող տարաբնույթ
տեղեկատվական հոսքերի
համակարգում և
փոխկապակցում, առաջարկվող
կրթական ծրագրերի և շնորհվող
որակավորումների վերաբերյալ
արդիական, անշահախնդիր և
օբյեկտիվ քանակական ու
որակական տեղեկատվության
կանոնավոր հրապարակում,
ձևաթերթերի ստեղծում

Համալսարանի կառավարման համակարգի
վերաբերյալ կանոնավոր տեղեկատվական
հոսքի ապահովման արդյունավետ
համակարգի առկայություն

Համալսարանում ստեղծված է կայք էջ,
որում զետեղված է տեղեկատվություն
համալսարանի գործունեության
վերաբերյալ, մասնավորապես
Համալսարանի գործունեության
վերաբերյալ տարեկան
հաշվետվությունները, նորմատիվային
փաստաթղթերը, հրամանները և
ուսումնական գործընթացին
վերաբերող այլ փաստաթղթեր:
Համալսարանի առկա կայք էջի
«Փաստաթղթեր» բաժնում ավելացվել է
տարբեր կառավարման մարմինների
կողմից կայացված որոշումների
արձանագրությունները, ստեղծվել է
էլեկտրոնային
փաստաթղթաշրջանառության Mulberry
համակարգը:
Մշակվել է և գործածության մեջ է դրվել
համալսարանի ակադեմիական
աշխատակազմի էլեկտրոնային
շտեմարանը (https://persons.anau.am/):
Կառավարման տարբեր
մակարդակներում ձևավորվող և
փոխանցվող, որակին առնչվող
տարաբնույթ տեղեկատվական հոսքերի
համակարգման և փոխկապակցման
նպատակով համալսարանի ՏՏ և ԻԾ
կենտրոնի կողմից ստեղծվել է
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կառավարման էլեկտրոնային
համակարգը (www.anau.ebuh.am):

5. Համալսարանի գործունեության
վերաբերյալ տարեկան
ընդհանուր հաշվետվության
ներկայացում, վեբ-կայքի
պարբերական թարմացում,
միջբուհական վեբ-կայքի և
ինտենետային պորտալի
ստեղծում, համալսարանի
դիմորդների համար
տեղեկագրքերի և բուկլետների
պարբերաբար հրատարակում,
համալսարանի առօրյաի և
գործունեության լուսաբանման
նպատակով տպագիր և
էլեկտրոնային նյութերի
հրապարակում ,
հանրակրթական դպրոցների
շրջանավարտների հետ
մասնագիտական
կողմնորոշման նպատակով,
համալսարանի
մասնագիտական կառույցների
ներկայացուցիչների
հանդիպումների
կազմակերպում, հանրապետական ու տեղական ԶԼՄներով համալսարանի
գործունեության լուսաբանում,
համալսարանի տարբեր

Համալսարանի գործունեության և
հետադարձ կապի ապահովման որակական
նոր համակարգի առկայություն

Համալսարանը իր շահակիցների հետ
փոխգործունեության և հետադարձ
կապի ապահովման նպատակով
օգտագործում է մի շարք գործիքներ,
որոնց թվում են համալսարանի կայք
էջում ներկառուցված հետադարձ կապի
գործիքները, Facebook սոցիալական
ցանցը
(www.facebook.com/public/Հայաստանիազգային-ագրարային-համալսարան),
էլեկտրոնային նամակները:
Վերանայվել և վերակառուցվել են
համալսարանի կայք էջը և այն ներառող
հետադարձ կապի գործիքները:
Համալսարանի ղեկավար կազմը,
վարչական անձնակազմը և
կառուցվածքային
ստորաբաժանումները կայք էջում ունեն
հետադարձ կապի ապահովման
գործիքներ:
Համալսարանի ՏՏ և ԻԾ կենտրոնը
հետադարձ կապ է ապահովում իր
շահակիցների հետ նաև Skype-ի
միջոցով, որի համար սահմանված են
հատուկ ժամեր (տե՛ս www.anau.am
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միջոցառումների վերաբերյալ
հաղորդագրությունների
տարածում, տարեկան
պարբերականությամբ
համալսարանի արտաքին
տեղեկատվության մոնիթորինգի
պլանավորում և իրականացում

կայք էջում):
ՀԱԱՀ-ում անցկացվող բոլոր
միջոցառումները լուսաբանվում են
համալսարանի պաշտոնական կայք էջի
«Նորություններ» բաժնում, բուհի
պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջում, ԶԼՄներում, ինչպես նաև դրանք
նկարահանվում, մոնտաժվում և
տեղադրվում են www.youtube.com
հարթակի ՀԱԱՀ ալիքում, իսկ
լուսանկարները՝ www.flickr.com
հարթակում:
Առկա է համալսարանի
գործունեությանը վերաբերող և
հետադարձ կապի ապահովման համակարգ, որը պարբերաբար թարմացվում
և նորացվում է տարբեր արդյունավետ
գործիքներով:
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14. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ
Նպատակը
Համալսարանի արտաքին կապերի
զարգացում, միջազգայնացման
ընդլայնում, Լիսաբոնի ճանաչման
սկզբունքներին
համապատասխան`
ուսումնառողների, դասախոսների և
գիտաշխատողների շարժունության
ակտիվացում և դրանց նպաստող
պայմանների ապահովում

Խնդիրները,
Գործողությունները
1. Շարժունության եվրոպական
ծրագրերին համալսարանի ընդգրկման
ընդլայնում, արտասահմանյան
համալսարանների հետ միջազգային
համագործակցության ծրագրերի
ընդլայնում և զարգացում

Ակնկալվող
արդյունքը
Տարեկան 10% -ի չափով
միջբուհական
համագործակցության
պայմանագրերի և հուշագրերի
ավելացում

Կատարողական
Ուսումնառողների,
դասախոսների ու
գիտաշխատողների
շարժունության
ակտիվացման նպատակով
վերջին հինգ տարիներին
ՀԱԱՀ-ի կողմից կնքվել են
նոր համագործակցության
պայմանագրեր և հուշագրեր
միջազգային տարբեր
բուհերի և
կազմակերպությունների
հետ:
Համալսարանի կողմից
վերակնքել են նախկին
համագործակցության
պայմանագրերը, ստեղծվել
են նախադրյալներ
համագործակցության նոր
պայմանագրերի կնքման
համար:
2012 թ.-ից
համագործակցության
պայմանագրերն ավելացել են
մոտավորապես 70-ով
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(տարեկան միջինով` 11-12
նոր պայմանագիր):
2. Համալսարանի կրթական ծրագրերում
շարժունության տարբեր ձևերի
ներդրում, որոշակի
ժամանակահատվածով
<<շարժունության պատուհանի>>
հնարավորության նախատեսում:
3. Բակալավրային և մագիստրոսական
ուսուցման շարժունությունն ու
միջազգայնացմանը նպաստող
նմանատիպ այլ ճանաչված կրթական
ծրագրերին համահունչ` մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի
վերանայում և հաստատում

Վերանայված կրթական
ծրագրեր,որտեղ առկա են
շարուժունության
հնարարվորությունները

Վերանայվել են «Ագրարային
մենեջմենթ» միջազգային
մագիստրոսական ծրագրի
կրթական բաղադիչները`
շարժունության խթանման
նպատակով:
Իրականացվել են բուհական
լայնածավալ քննարկումներ,
ներգրավելով
գործատուներին՝ բոլոր
մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերի
վերանայման և
աշխատաշուկայի և
միջազգային կրթական
պահանջներին
համահնչեցման համար:
2016 թ.-ին վերանայվեցին
բոլոր կրթական ծրագրերի
ուսումնական պլաններն ու
առարկաների ծրագրերը`
միաժամանակ նպատակ
ունենալով դրանք
հարմարացնել եվրոպական
կրթական ծրագրերին`
շարժունությունն ավելի հեշտ
կատարելու համար:
Գործընթացը
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շարունակական բնույթ ունի:
4. Բոլոր մասնագիտությունների համար
բուհական ավարտական
փաստաթղթի` դիպլոմի
համաեվրոպական միասնական
հավելվածի մշակում ու հաստատում

Բոլոր մասնագիտությունների
գծով հաստատված և կազմված
դիպլոմի հավելվածներ

Համալսարանում մշակվել են
բոլոր մասնագիտությունների
գծով դիպլոմի հավելվածներ,
որոնք գնտվում են
գործածության մեջ

5. Շարժունության համալսարանական
ցուցանիշի բարձրացում, ուսանողների
ու դասախոսների շարժունության
հնարավորությունների բացահայտման
մեխանիզմների մշակում ու ներդրում

Շարժունության
հնարավորությունների
բացահայտման
մեխանիզմների առկայություն,
շարժունության
համալսարանական 20 %
ցուցանիշի ապահովում

Շարժունության
համալսարանական
ցուցանիշի բարձրացման
նպատակով ՀԱԱՀ-ի
Արտաքին կապերի
դեպարտամենտի
աշխատակիցները ամենօրյա
աշխատանքով փորձում են
գտնել նոր միջազգային
գործընկերներ, որոնց հետ
կիրականացվեն թե՛
շարժունության, և թե՛
կարողությունների
զարգացման համատեղ
ծրագրեր:
Շարժունության խթանման
համար տեղեկատվական
աշխատանքներ են տարվում
ուսանողների և
աշխատակիցների շրջանում`
փորձելով նրանց մոտ
բարձրացնել օտար լեզուների
իմացությունն ու միջազգային
ծրագրերին մասնակցելու
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ցանկությունը:
Այսօր Համալսարանում
շարժունությունը չի հասնում
20 % ցուցանիշի` այն ավելի
ցածր է:
6. Ագրարային ոլորտի միջազգային ,
տարածաշրջանային և
հանրապետական
հաստատությունների հետ համատեղ
ագրարային ոլորտի կրթական ու
հետազոտական ծրագրերի
իրականացման ընդլայնում և
շարժունության ծրագրերի վերաբերյալ
համալսարանական հանրության
իրազեկվածության աստիճանի
բարձրացում

Ագրարային ոլորտի բուհերի
հետ համատեղ կրթական
ծրագրերի թվաքանակի աճ
տարեկան 5%-ի չափով

Ագրարային ոլորտի բուհերի
հետ համատեղ կրթական
ծրագրերի թվաքանակի աճը
ապահովելու նպատակով
ՀԱԱՀ-ի Արտաքին կապերի
դեպարտամենտը
աշխատանքներ է տարել
ագրարային ոլորտի
միջազգային բուհերի հետ
համատեղ կրթական
ծրագրեր իրականացնելու
համար:
2013 թվականին
իրականացվել են Էրազմուս
Մունդուս ELECTRA, իսկ
2014 թ.-ին` Էրազմուս
Մունդուս EFFORT, EMBER և
ELECTRA ծրագրերը:
2015 թ.-ին ՀԱԱՀ-ի
Արտաքին կապերի
դեպարտամենտը
իրականացրել է
միջազգային այլ բուհերի
հետ համատեղ 3 հատ
ծրագիր՝ Էրազմուս
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Մունդուս EFFORT, EMBER և
ELECTRA:
2016 թվականին
իրականացվել են
Էրազմուս+ ՀԳ1 (12 հատ),
նաև` Էրազմուս Մունդուս
EFFORT, EMBER և ELECTRA
(3 հատ) համատեղ
ծրագրերը:
2017 թվականին
իրականացվել են
Էրազմուս+ ՀԳ1 (23 հատ),
նաև` Էրազմուս Մունդուս
EFFORT և EMBER
ծրագրերը:

44

