
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2012-2017 ԹԹ. ԵՎ ՄԻՆՉԵՎ 2020 Թ. 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
 
 
 
 
 

ԵՐԵՎԱՆ  2012 



 
 

2 

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի զարգացման 2012-2017 թթ. և մինչև 2020 թ. ռազմավարական ծրագիրը 
մշակվել է ռազմավարական պլանի ստեղծման հանձնաժողովի կողմից: 

Ռազմավարական ծրագիրը հավանության է արժանացել 2012 թ-ի օգոստոսի 30-ի համալսարանի ռեկտորատի նիստում և 
հաստատվել է 2012 թ-ի օգոստոսի 31-ի գիտական խորհրդի նիստում (արձ. N 1): 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի զարգացման 2012-2017 թթ. և մինչև 2020 թ. ռազմավարական ծրագիրը» 

մշակվել և կազմվել է «Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի 2010-15 թթ. և մինչև 2025 թ-ի հեռանկարային զարգացման 

ռազմավարական հայեցակարգի», «Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի զարգացման 2012-2017 թթ.  ռազմավարական 

պլանի» և ՀՀ կառավարության 2012 թ-ի մարտի 15-ի որոշումով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական 

կրթական համակարգի` եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին ինտեգրման գործընթացի ընդլայնման» ծրագրի 

դրույթներին համապատասխան: 

Ռազմավարական ծրագրում ներառված են համալսարանի գործունեության տարբեր ոլորտների ռազմավարությունները, 

նպատակները, խնդիրները, և իրականացվելիք գործողությունները, սահմանված նպատակների իրականացումից ակնկալվող 

արդյունքները, իրականացման ժամանակացույցը, ֆինանսավորման աղբյուրները և սահմանված խնդիրների իրականացման 

պատասխանատու կառույցներն ու կատարողները: 

Ռազմավարական ծրագիրը հանդիսանում է համալսարանի գործունեության տարբեր ոլորտների նպատակների ու խնդիրների 

իրականացման գործընթացների կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորման հիմնական ծրագրային 

փաստաթուղթը: 
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Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

Կ Ր Թ ՈՒ Թ Յ Ա Ն   Ո Լ Ո Ր Տ 

Նպատակը Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

Ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանատու 
կառույց, 

կատարողը 

Աշխատաշուկայի ժամա-
նակակից պահանջները 
բավարարող, ագրարային 
ոլորտի մրցունակ ու 
բարձրորակ մասնագետ-
ներ պատրաստելու 
նպատակով` կրթական 
գործընթացների կազմա-
կերպման ու կառավար-
ման արդյունավետ մեխա-
նիզմների ձևավորում ու 
կատարելագործում և 
կրթական գործընթացների 
արդիականացում 

1. Կրթական գործունեության 
զարգացման  գիտականո-
րեն հիմնավորված հայեցա-
կարգի մշակում և 
հաստատում 

Համալսարանի 
գիտ.խորհրդի 
կողմից 
հաստատված 
հայեցակարգ 

2013թ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ուսումնամեթոդա
կան կենտրոն,  

ֆակուլտետներ, 
ամբիոններ 

2.   Աշխատաշուկայի պա-
հանջարկին համապատաս-
խան նոր մասնագիտութ-
յունների ու մասնագիտա-
ցումների վերակառուցման 
ճկուն համակարգի 
ստեղծում 

Համալսարանի 
գիտ.խորհրդի 
կողմից 
հաստատված 
նոր կրթական 
ծրագրերի հաս-
տատման, 
մշակման, 
վերանայման և 
մոնիթորինգի 
քաղաքակա-
նությունները 

2013թ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ուսումնամեթոդա
կան կենտրոն,  

ֆակուլտետներ, 
ամբիոններ 
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ընթացակարգեր 
և աշխատա-
կարգեր 

 3.  Ուսուցանման մեթոդների 
օպտիմալացում, ուսուցման 
գործընթացներում դասա-
խոսների աշխատանքի 
արտադրողականությունը և 
ուսումնական գործունեութ-
յան կազմակերպման 
արդյունավետությունը 
բարձրացնող նոր կրթական 
տեխնոլոգիաների ներդրում 

Համալսարանի 
բոլոր մասնա-
գիտությունների 
50%-ի գծով նոր 
կրթական տեխ-
նոլոգիաներով 
ուսուցման 
կազմակերպում  

2013-2016թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ամբիոններ, 
ֆակուլտետներ, 

ուսումնա-
մեթոդական 

կենտրոն 

4. Ագրարային ոլորտի ժամա-
նակակից պահանջները 
բավարարող և դրանց 
փոփոխությունները հաշվի 
առնող կրթական ծրագրերի 
մշակում և ներդրում 

Ագրարային 
ոլորտի կազմա-
կերպություննե-
րի կողմից հա-
վանության 
արժանացած և 
համալսարանի 
գիտական 
խորհրդի կող-
մից հաստատ-
ված նոր 
կրթական 
ծրագրեր 

2013-2015թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ամբիոններ, 
ֆակուլտետներ, 

ուսումնա-
մեթոդական 

կենտրոն 
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5. Ուսանողների ինքնուրույն 
աշխատանքի և ինքնա-
կրթության դերի բարձրաց-
մանը միտված` ուսումնա-
կան գործընթացների 
աստիճանական 
վերակառուցում 

Ուսանողների 
ինքնուրույն 
աշխատանքի 
տեսակարար 
կշռի ավելացում 
50%-ով, ուսում-
նական գործըն-
թացում ուսա-
նողների 
ինքնակրթութ-
յան գնահատ-
ման չափանիշ-
ների մշակում և 
ներդրում  

2013-2016թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ամբիոններ, 
ֆակուլտետներ, 

ուսումնամեթոդա
կան կենտրոն 

 6. Համալսարանի կրթական 
տարածքի ընդլայնում, 
դեպի շրջանները կրթական 
ծառայությունների մա-
տուցման տեղաշարժումը 

Ուսումնական 
պարապմունքն
երի 20%-ի անց-
կացում գյուղա-
կան համայնք-
ներում, արտա-
դրական ձեռ-
նարկություննե- 
րում, ֆերմերա-
յին և  գյուղա-
ցիական 
տնտեսություն- 
ներում, կոոպե-
րատիվներում 

2013-2017թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ռեկտորատ, 
ուսումնամեթոդա

կան կենտրոն, 
ֆակուլտետներ, 

ամբիոններ 
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 7. Հեռավար ուսուցման 
համակարգի ստեղծում և   
կատարելագործում 

Ստեփանակեր
տի, Սիսիանի և 
Վանաձորի 
մասնաճյուղե-
րում համացան-
ցով դասախո-
սությունների 
կազմակերպում 
և մատուցում 

2013-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 

կենտրոն, 
ամբիոններ, 

ֆակուլտետներ, 
ուսումնամեթոդա

կան կենտրոն 
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Ը Ն Դ ՈՒ Ն Ե Լ ՈՒ Թ Յ Ա Ն     Հ Ա Մ Ա Կ Ա Ր Գ 

Նպատակը Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

Ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանատու 
կառույց, 

կատարողը 

Համալսարանի ընդու-
նելության համակարգի 
կատարելագործում, 
ուսանողական 
համակազմի համակարգի 
ընդլայնումով` 
դիմորդների կայուն հոսքի 
ապահովում 

1.Ուսումնական ստորաբաժա-
նումների, ուսանողական կա-
ռույցների, հիմնական գործա-
տուների և այլ շահագրգիռ 
կազմակերպությունների 
ընդգրկումով` համալսարանի 
գովազդարշավի ընդլայնում և 
ակտիվացում 

Մասնագիտական 
կողմնորոշմամբ 
Համալսարան 
ընդունվող գյու-
ղաբնակ դիմորդ-
ների 80-90% 
կայուն կազմի 
ապահովում 

2013-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ռեկտորատ, 
ֆակուլտետներ, 

ամբիոններ 
 

2.”Բաց դռների օրեր”-ի  համալ-
սարան  ճանաչողական 
այցերի, օլիմպիադաների 
անցկացման և այլ միջոցա-
ռումների միջոցով ավագ 
դպրոցների աշակերտների 
հետ տարվող աշխատանք-
ների ընդլայնում 

Մարզերից  և 
տարածաշրջան-
ներից ըստ մաս-
նագիտություննե-
րի և մասնագի-
տացումների դի-
մորդների քանա-
կի ավելացում 30-
40%-ով 

2013-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ռեկտորատ, 
ֆակուլտետներ, 

ամբիոններ 
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 3 Դեպի Համալսարան 
մուտքը դյուրացնող 
միջոցառումների 
նախատեսում, դիմորդների 
համար նախապատրաս-
տական դասընթացների 
կազմակերպում: Ավագ 
դպրոցների և վարժարան-
ների հետ համատեղ 
կրթական գործունեության 
իրականացման երկարա-
ժամկետ համաձայնագրերի 
կնքում, հենակետային 
դասարանների ստեղծում և 
համալսարանի ֆակուլ-
տետների հետ դրանց 
կապի ակտիվացում 

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

2013-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնոր-
հային ծրագրեր 

Ռեկտորատ, 
ամբիոններ, 

ֆակուլտետներ, 
համալսարանի 
հենակետային 

վարժարան 
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4. Անգլերեն լեզվով ուսուցում 
իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ կրթական 
ծրագրերի, ծրագրային 
փաստաթղթերի,  ուսումնա-
մեթոդական գրականության, 
օժանդակ նյութերի, ուղե-
ցույցների, դասընթացների 
տեղեկագրերի ապահովում: 
Բակալավրի և մագիստրոսի 
կրթական ծրագրերի 
պահանջարկված մասնագի-
տությունների գծով օտար-
երկրյա ուսանողների համար 
անգլալեզու և ռուսալեզու 
ուսուցում կազմակերպելու 
համար դասախոսական 
կազմի նախապատրաստում 

Համալսարանի 
շահակիցների, 
դասավանդողնե-
րի մասնագիտա-
կան կարողութ-
յունների 30-40%-
ով հզորացում  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2020թթ. 
 
 
 

Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհա-
յին ծրագրեր 

 
 
 
 
 

Ամբիոններ, 
ֆակուլտետներ, 
լեզվի ուսուցման 
կենտրոն, օտար 

լեզուների ամբիոն 

5. Համալսարանի ընդունելութ-
յան կառուցվածքը, չափաքա-
նակները և դիմորդների 
թվաքանակը աշխատաշու-
կայի պահանջմունքներին 
համապատասխանեցում, 
դիմորդների ընդունելության 
պլանավորում և իրականա-
ցում 

Աշխատաշուկայի 
պահանջներին 
համապատաս-
խան դիմորդների 
ընդունելության 
ճկուն համակար-
գի առկայություն 

2013-2020 թթ. 
 
 
 
 

Համալսարանի 
բյուջե 

Ամբիոններ, 
ֆակուլտետներ 
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ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՐՏՆԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ և ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

Նպատակը Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

      Ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանա-
տու կառույց, 
կատարողը 

Համալսարանում ակադե-
միական կրեդիտների 
կուտակման և փոխանց- 
ման համակարգի  
նեդրման մեխանիզմների 
կատարելագործում և 
հետագա զարգացում 

1. Համալսարանի բոլոր կրթական 
ծրագրերում (միջին մասնա-
գիտական, մագիստրոսական, 
հետազոտողի կրթական 
ծրագիր) կրեդիտային 
համակարգի ներդրում 

Կրեդիտային 
համակարգով 
միջին մասնա-
գիտական, 
մագիստրոսա-
կան, հետազո-
տողի կրթական 
ծրագրերի 
կազմակերպում 

2013-2014թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ամբիոններ, 
ֆակուլտետներ, 
ուսումնամեթո-

դական 
կենտրոն, 
գիտական 
կենտրոն, 

մագիստրատու-
րայի բաժին 

2. Մոդուլային սկզբունքով և 
կրեդիտային հենքով մասնա-
գիտ.  ուս.  պլանների և առար-
կայական ծրագրերի մշակման, 
վերանայման և մոնիթորինգի 
իրականացման մեխանիզմների 
կատարելագործում: 
Կրեդիտային համակարգի 
ներդրմանը համահունչ  
կրթական ծրագրերի բովանդա-
կային  փոփոխությունների 
իրականացում 

Մշակված 
մեխանիզմների 
հաստատում և 
ուսումնական 
գործընթաց-
ներում 
մշակված և 
ներդրված 
մեխանիզմներ 

2014թ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ամբիոններ, 
ֆակուլտետներ, 
ուսումնամեթո-

դական 
կենտրոն, 
գիտական 
կենտրոն, 

մագիստրատու-
րայի բաժին 

 



 
 

13 

 3.  Ուսանողների գիտելիքների 
բազմագործոն գնահատման 
համակարգի հետագա կատա-
րելագործում և զարգացում 

Ուսանողների 
գիտելիքների 
գնահատման 
բազմագործոնա
յին կատարելա-
գործված 
համակարգ 

2013-2015թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ամբիոններ, 
ֆակուլտետներ, 
ուսումնամեթո- 

դական 
կենտրոն, 

մագիստրատու-
րայի բաժին 

4. Կրեդիտային համակարգով 
ուսուցման կազմակերպման 
խորհրդատու (խնամակալ) 
դասախոսների ինստիտուտի 
ստեղծում և կատարելագոր-
ծում: Կրեդիտային համակար-
գի կիրառման արդյունավե-
տության բարձրացման 
նպատակով “Էլեկտրոնային 
դեկանատի’’ ստեղծում 

Դեկանատնե-
րում կրեդիտա-
յին համակար-
գով ուսուցման 
խորհրդատուի 
համակարգի 
ստեղծում, 
Ֆակուլտետնե-
րին կից 
“Էլեկտրոնային 
դեկանատների” 
ստեղծում 

2013-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ամբիոններ, 
ֆակուլտետներ, 
ուսումնամեթո-

դական 
կենտրոն, 
գիտական 
կենտրոն, 

մագիստրատու-
րայի բաժին 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

Նպատակը Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

Ֆինանսական 
ապահովումը 

 

Պատասխանատու 
կառույց, 

կատարողը 

Որակի ապահովման հա-
մալսարանական 
համակարգի մշակում, 
ներդրում և հետագա 
զարգացում 

1. Համալսարանի որակի ապա-
հովման քաղաքականության, 
ընթացակարգերի և ռազմա-
վարաության մշակում և 
հաստատում, որակի ապա-
հովման համալսարանական 
մոդելի ընտրություն և կազ-
մակերպման կառուցվածքի 
ձևավորում 

Համալսարանի 
գիտական խորհրդի 
կողմից հաստատ-
ված կրթության 
որակի ապահով-
ման քաղաքակա-
նություն, ընթացա-
կարգեր և ռազմա-
վարություն 

2013թ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհա-
յին ծրագրեր 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն,  
ֆակուլտետներ, 

ամբիոններ 

2. Որակի ապահովման համալ-
սարանական համակարգի, 
մասնաճյուղերի և ֆակուլ-
տետային ենթահամակարգե-
րի ձևավորում, հիմնական 
գործառույթների իրականաց-
ման հստակ կանոնների և 
ընթացակարգերի սահմա-
նում 

Որակի ապահով-
ման համալսարա-
նական կայուն 
համակարգ, որակի 
ապահովման 
գործընթացների 
արդյունավետ 
կառավարման 
համակարգ 

2013թ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհա-
յին ծրագրեր 

Ռեկտորատ, 
ուսումնամեթո-

դական կենտրոն, 
ամբիոններ, 

դեկանատներ 
 



 
 

15 

3. Համալսարանական 
հանրության շրջանում որակի 
ապահովման համալսարա-
նական համակարգի ռազմա-
վարության վերաբերյալ 
իրազեկում և ներբուհական 
համընդհանուր հավանութ-
յան ձեռքբերում, համակարգի 
գործարկում, ներքին և 
արտաքին աուդիտների 
պարբերական իրականացում 

Համալսարանական 
հանրության 
ամբողջական իրա-
զեկվածության 
հաստատում,  
գործարկված 
համակարգի 
գնահատված 
արդյունքներ 

2015թ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհա-
յին ծրագրեր 

Ռեկտորատ, 
Ուսումնամեթո- 

դական կենտրոն, 
ամբիոններ, 

դեկանատներ 

4. ՀՀ մասնագիտական կրթութ-
յան հավատարմագրման 
չափանիշներին համաձայն` 
համալսարանի փորձնական 
ենթակառուցվածքային 
(ինստիտուցիոնալ) հավա-
տարմագրման գործընթացի 
կազմակերպում և 
իրականացում 

Համալսարանի 
հավատարմա-
գըրված 
կարգավիճակ  

2013թ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհա-
յին ծրագրեր 

Ուսումնամեթո- 
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

Նպատակը Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

Ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանատու 
կառույց, 

կատարողը 
Համալսարանի կրթական  
ծրագրերի ու շնորհվող 
 որակավորումների  
հաստատման, մոնիթորինգի 
 և պարբերական վերանայ- 
ման պաշտպանական  
մեխանիզմների մշակում 
ու հաստատում 

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

Համալսարանի 
գիտական 
խորհրդի 
կողմից 
հաստատված 
կրթական 
ծրագրերի 
հաստատված 
նկարագիր 

2013թ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ 

 
 

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

Կրթական 
ծրագրերի 
մշտադիտարկ-
ման, դրանց 
բարելավման 
հաստատված 
քաղաքականու
թյուն և ընթա-
ցակարգ 

2012թ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ 
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3. Մասնագիտությունների 
կրթական ծրագրերի մոնի-
թորինգի պարբերական 
իրականացում, գնահա-
տում, վերանայում, մաս-
նագիտությունների 
կրթական ծրագրերի 
ուսանողների և շրջանա-
վարտների բավարարվա-
ծության ուսումնասիրում 

Կրթական 
ծրագրերի 
համալիր 
գնահատման 
համակարգի 
առկայություն 

2015թ. Համալսարան 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ 

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

Կրթական 
ծրագրերի 
կառուցման 
գործում 
ներդրված բենչ-
մարքինգի 
արդյունավետ 
համակարգ 

2012-2017թթ. Համալսարան 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ 

5. Մասնագիտությունների 
կրթական ծրագրերից և 
դրանց ելքային արդյունք-
ներից գործատուների 
պահանջմունքների 
ուսումնասիրություն 

Գործատուների 
բավարարվածու
թյան գնահատ-
ված արդյունք-
ներ, հետադարձ 
կապի մեխա-
նիզմների  առ-
կայություն 

2012-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ 
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 6. Ագրարային կրթության 
միասնական դաշտում 
ընդհանուր որակավորում 
շնորհելու նպատակով 
ԱՊՀ երկրների ագրարա-
յին համալսարանների 
ասոցիացիայում ոլորտի 
մասնագիտությունների 
կրթական ծրագրերի առա-
վելագույն համապատաս-
խանեցում, կրթական 
ծրագրերի արդիականութ-
յան վերլուծության համա-
կարգի ստեղծում և 
ներդրում 

Միջազգային 
չափանիշներին 
առավելագույն 
չափով համա-
պատասխանեց
ված կրթական 
ծրագրերի 
առկայություն, 
կրթական 
ծրագրերի ար-
դիականության 
վերլուծության 
արդյունավետ 
համակարգի 
առկայություն 

2013-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ 

 7. Ագրարային մասնագի-
տությունների կրթական 
ծրագրերի մշակման գործ-
ընթացներում միջազգային 
և միջբուհական համագոր-
ծակցության ընդլայնում, 
գիտակրթական ծրագրերի, 
մեթոդական մշակումների, 
մանկավարժական կադրե-
րի պատրաստում և փո-
խանակման ոլորտների 
ընդարձակում ու 
կատարելագործում 

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

2013-2020թթ. Համալսարան 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ 
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ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԵՆՏՐՈՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 

Նպատակը Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

Ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանատու 
կառույց, 

կատարողը 

Համալսարանի կրթական  
համակարգում  
ուսանողակենտրոն ուսուց- 
ման համակարգի և 
սկզբունքների մշակում ու 
ներդնում 

1. Ուսանողակենտրոն ուսուց-
ման, կրթական վերջնար-
դյունքների հենքով 
կրթական ծրագրերի 
կազմակերպման 
նպատակով ուսանողների 
կարիքների պարբերական 
գնահատման իրականացում 

Ուսանողների 
կարիքների 
գնահատման 
հաստատաված 
համակարգի 
առկայություն 

2012-2017թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ, 
ուս.խորհուրդ 

2. Ուսանողակենտրոն 
ուսուցմամբ կրթության 
կազմակերպման, դասախո-
սական կազմի վերապատ-
րաստման մեթոդական 
հենքի ստեղծում 

Համալսարանի 
“ուսանողա-
կենտրոն” 
ուսուցմամբ 
կրթության 
կազմակերպում  

2020թ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ, 
ուս.խորհուրդ 
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3. Մասնագիտությունների 
կրթական ծրագրերի մոնի-
թորինգի և վերանայման, 
դասախոսների աշխատան-
քի գնահատման գործընթաց-
ներին ուսանողների մաս-
նակցության ապահովում, 
մասնագիտությունների 
կրթական ծրագրերից, 
դասախոսական և վարչա-
կան կազմի աշխատանքից, 
ուսումնական ռեսուրսներից 
ու օժանդակ ծառայություն-
ներից ուսանողների բավա-
րարվածության ուսումնա-
սիրման և կարիքների 
վերահանման նպատակով 
համալսարանական 
միասնական համակարգի 
մշակում և ներդրում 

Կրթության 
կազմակերպ-
ման և 
արդյունքների 
գնահատման  
գործընթացնե-
րում ուսանո-
ղության մաս-
նակցության 
50%-ի 
ապահովում  

2017թ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ, 
ուս.խորհուրդ 

4. Ուսանողների կարիքների 
վերահանման քաղաքա-
կանության և ընթացակար-
գերի մշակում և հաստա-
տում, ուսանողների կարիք-
ների ուսումնասիրության 
ձևաթերթերի մշակում և 
հաստատում, լրացուցիչ 

Համալսարանի 
կողմից հաս-
տատված 
ուսանողների 
կարիքների 
բացահայտման 
համակարգի 
առկայություն 

2013-2018թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ, 
ուս.խորհուրդ 
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պարապմունքների կազ-
մակերպում և խորհրդա-
տվությունների տրամա-
դրում 

5. Ուսանողներին օժանդա-
կություն և ուղղորդում 
տրամադրելու նպատակով 
վարչական աշխատակազ-
մին դիմելու հստակ կանո-
նակարգի և ժամանակա-
ցույցի մշակում և 
հաստատում 

Հաստատված 
կանոնակարգ և 
ժամանակա-
ցույց 
 

2013թ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ, 
ուս.խորհուրդ 

 6. Ուսանողների կարիերայի 
զարգացման նպատակով 
խորհրդատվական ծառա-
յությունների համակարգի 
ստեղծում և կատարելա-
գործում 

Ուսանողների 
կարիերիայի 
զարգացման 
արդյունավետ 
համակարգ 

2013-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ 

   7. Ուսանողների կարիերայի 
զարգացման նպատակով 
համալսարանում իրակա-
նացվող գիտահետազոտա-
կան աշխատանքներում 
ուսումնառողների մաս-
նակցության ապահովման 
քաղաքականության և 
ընթացակարգերի մշակում 

Համալսարանի 
գիտական 
խորհրդի կող-
մից հաստատ-
ված քաղաքա-
կանություն և 
ընթացակարգեր 

2013-2018թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ամբիոններ, 
դեկանատներ 
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և հաստատում 
 8. Ուսանողների իրավունք-

ների պաշտպանության 
համար պատասխանատու 
մարմնի աշխատանքների 
ակտիվացում և դերի 
բարձրացում 

Ուսանողների 
իրավունքների 
պաշտպանութ-
յան պատաս-
խանատու 
մարմնի առկա-
յության, պաշտ-
պանվածութ-
յան, ապահով-
վածության 
բարձր 
մակարդակ 

2014-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ռեկտորատ, 
Ուսումնամեթո-

դական կենտրոն, 
ամբիոններ, 

դեկանատներ, 
ուս.խորհուրդ 
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ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

Նպատակը Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

Ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանա-
տու կառույց, 
կատարողը 

Ուսանողների հոգևոր 
զարգացման համար  
համամարդկային  
արժեքներին համահունչ  
պայմանների ստեղծում և  
բարձր արհեստավարժութ- 
յամբ, կուլտուրայով,  
կրթվածությամբ ու սոցիա- 
լական ակտիվությամբ, 
հայրենասեր քաղաքացու  
բարձր հատկանիշներով  
օժտված մասնագետների  
պատրաստում 
 

1. Համալսարանում դաստի-
արակչական աշխատանք-
ների իրականացման 
համակարգի ձևավորում: 
Հոգևոր, բարոյական և 
հայրենասիրական 
դաստիարակություն, 
ուսանողների հանգստի և 
ստեղծագործունեության 
կազմակերպում, մարզա-
կան միջոցառումների 
անցկացում 

Ուսանողների 
հոգևոր, 
մտավոր և 
ֆիզիկական  
զարգացման 
կարողություն-
ների 
հզորացման 
անհրաժեշտ 
պայմանների 
առկայություն 

2013-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ուսանողական 
խորհուրդ, 

ուսումնամեթո-
դական 

կենտրոն, 
ամբիոններ, 

դեկանատներ 

2. Բազմակողմանի զարգա-
ցած անհատի ձևավորման 
նպատակով ուսանողների 
դաստիարակության 
հեռանկարային ծրագրերի 
մշակում և իրականացում, 
ուսանողական ինքնակա-
ռավարման համակարգի 
կատարելագործում 

Համալսարանի 
գիտական 
խորհրդի 
կողմից 
հաստատված 
հեռանկարային 
ծրագիր 

2015թ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ուսանողական 
խորհուրդ, 

ուսումնամեթո-
դական 

կենտրոն, 
ամբիոններ, 

դեկանատներ 
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3. Ուսանողության 
շրջանում առողջ ապրելա-
կերպի պրոպագանդայի 
աշխատանքների 
իրականացում 

Ուսանողութ-
յան առողջ 
կենսակերպը 
ապահովող 
անհարժեշտ 
պայմանների 
առկայություն 

2013-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ուսանողական 
խորհուրդ, 

ուսումնամեթո-
դական 

կենտրոն, 
ամբիոններ, 

դեկանատներ 
4. Ուսումնադաստիարակ-

չական գործընթացի 
հնարավորությունների 
օգտագործմամբ ուսա-
նողների մոտ ժամանա-
կակից գիտական 
աշխարհահայացքի և 
հիմնարար արժեքների 
ձևավորում, մասնագի-
տական, ստեղծագործա-
կան, իրավական, 
բնապահպանական և 
հայրենասիրական 
դաստիարակության իրա-
կանացում 

Ագրարային 
մշակույթի 
պահպանման, 
զարգացման 
համամարդ-
կային արժեք-
ներով կրթված 
ուսանողներ 

2012-2020թ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ուսանողական 
խորհուրդ, 

ուսումնամեթո-
դական 

կենտրոն, 
ամբիոններ, 

դեկանատներ 
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Կ Ա Դ Ր Ա Յ Ի Ն    Ն Ե Ր ՈՒ Ժ Ի   Զ Ա Ր Գ Ա Ց ՈՒ Մ 

Նպատակը Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականացման 
ժամկետները 

Ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանատու 
կառույց, 

կատարողը 

Կրթության արդիականաց- 
ման  և համալսարանի  
մրցունակության բարձրաց- 
ման նպատակով` համալսա- 
րանի կադրային քաղաքա-
կանության շարունակական 
կատարելագործում, 
կադրային ներուժի զարգա- 
ցում և դասավանդման 
գործընթացներում որակյալ 
և կարող դասախոսական  
կազմի ներգրավում 

 
 

1.Դասախոսական, վարչա-
կան և ուսումնաօժանդակ 
կազմի ձևավորման 
համակարգի ստեղծում 

Համալսարանում 
դասախոսական, 
վարչական և 
ուսումնաօժանդակ 
կազմի ձևավորման 
համար ներդրված 
համակարգ 

2014թ. Համալսարա-
նի բյուջե 

Ռեկտորատ, 
ուսումնական 

աշխ.գծով 
պրոռեկտոր, 

կառուցվածքա-
յին ստորաբաժա-

նումներ, 
կադրերի բաժին 

2. Համալսարանում իրակա-
նացվող բոլոր կրթական 
ծրագրերի  և դասընթաց-
ների համար բավարար 
թվով որակյալ դասախոսնե-
րի, վարչական, օժանդակ 
կազմի ապահովում և 
շարունակական նորացման 
ու արդիականացման  
նպատակով դասախոսա-
կան ու ուսումնաօժանդակ 
կազմի պլանավորում և 
տարակարգման 
իրականացում 

Համալսարանի 
գիտական խորհրդի 
կողմից հաստատ-
ված դասախոսա-
կան ու ուսումնա-
օժանդակ կազմի 
պլանավորման և 
տարակարգման 
կանոնակարգ,  
չափորոշիչներ և 
ընթացակարգեր 

2014թ. Համալսարա-
նի բյուջե 

Ուս. աշխ. գծով 
պրոռեկտոր, 

ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 
կադրերի բաժին, 
կառուցվածքա-

յին ստորաբաժա-
նումներ 
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3. Պրոֆեսորադասախոսա-
կան, վարչական և 
ուսումնաօժանդակ կազմի 
կադրերի ընտրության, 
պաշտոնակալման և 
աշխատանքից հեռացման 
քաղաքականության և 
ընթացակարգերի կազմում 
և աշխատանքից 
հեռացման 
քաղաքականության և 
ընթացակարգերի մշակում 
ու հաստատում 

Համալսարանի 
գիտական խորհրդի 
կողմից հաստատ-
ված քաղաքակա-
նություն և 
ընթացակարգեր 

2012թ. Համալսարան Ուս.աշխատանք-
ների գծով 

պրոռեկտոր, 
կադրերի բաժին, 
կառուցվածքա-

յին ստորաբաժա-
նումներ 

4.Դասախոսական կադրերի 
մրցույթային կարգով 
ընտրության, համալսարա-
նը երիտասարդ դասախոս-
ներով համալրելու 
նպատակով ստաժոր-
դասախոսի պատրաստ-
ման, երիտասարդ գիտ-
նականներին և դասախոս-
ներին օգնության հատուկ 
ծրագրերի մշակման և 
իրականացման, համալ-
սարանում երիտասարդ 
կադրերի ամրագրման, 
լրացուցիչ վարձատրութ-

Համալսարանում 
կադրային կայուն 
քաղաքականութ-
յան, սոցիալական 
պաշտպանվա-
ծության մշակված և 
ներդրված քաղա-
քականություն 

2015թ. Համալսարան Ուս.աշխատանք-
ների գծով 

պրոռեկտոր, 
կադրերի բաժին, 
կառուցվածքա-

յին ստորաբաժա-
նումներ 
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յան համակարգի մշակում, 
կատարելագործում, 
ընդլայնում 

5. Դասախոսական կազմի 
գործունեության գնահա-
տում, քաղաքականության, 
մեխանիզմների ու գործիք-
ների մշակում և ներդրում, 
ընթացակարգերի և չափո-
րոշիչների հատուկ սահ-
մանում և հրապարակում, 
գնահատման անհատա-
կան (ինքնագնահատման, 
գնահատում ղեկավարի 
կողմից) և կոլեկտիվ 
(գնահատում ուսանողների 
և գործընթացների կողմից) 
եղանակների կիրառում 

Դասախոսական 
կազմի խոցելիութ-
յան և ռիսկայ-
նության նվազեցում 
և գործունեության 
նպատակասլաց 
բարելավման 
հաստատված 
գործընթացներ 

2012-2020թթ. Համալսարա-
նի բյուջե, 

դրամաշնոր-
հային 

ծրագրեր 

Ուս.աշխատանք-
ների գծով 

պրոռեկտոր, 
ուսումնամեթոդա

կան կենտրոն, 
Կառուցվածքա-

յին ստորաբաժա-
նումներ 

 6. Պրոֆ. դասախոսական 
կազմի որակավորման 
բարձրացման և կատարե-
լագործման համակարգի 
ստեղծում և զարգացում, 
դասախոսական, վարչ. և 
ուսումնաօժանդակ կազմի 
որակավորման բարձրաց-
ման և կատարելագործման 
հեռանկարային պլանի 

Պրոֆեսորադասա-
խոսական և 
ուսումնաօժանդակ 
կազմի մասնագի-
տական ունակութ-
յունների ու կարո-
ղությունների 
հզորացման 
համակարգի 
առկայություն 

2013-2018թթ. Համալսարա-
նի բյուջե, 

դրամաշնոր-
հային 

ծրագրեր 

Ռեկտորատ, 
ուս.աշխատանք-

ների գծով 
պրոռեկտոր, 

ուսումնամեթոդա
կան կենտրոն 

կառուցվածքային 
ստորաբաժանում

ներ 
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կազմում և հաստատում, 
մասնագիտական ունա-
կությունների ու կարո-
ղությունների զարգացման 
և ակադեմիական 
մակարդակի  բարձրաց-
ման պայմանների 
ապահովում 
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ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Նպատակը Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

Ֆինանսական 
ապահովումը 

 

Պատասխանատու 
կառույց, 

կատարողը 

Ագրարային արտադրութ- 
յան մասնագետների  
կրթական պահանջների 
 բավարարում և աշխա- 
տաշուկայի ժամանակակից  
պահանջներին ու 
մարտահրավերներին 
դիմակայելու կարողութ-
յունների զարգացում 

 
 

1. Լրացուցիչ ու շարունակա-
կան մասնագիտական 
կրթության պահանջների 
մոնիթորինգի անցկացում, 
պահանջարկ ունեցող 
դասընթացնների ծրագրերի 
մշակում և դրանց ուսումնա-
մեթոդական գրականության 
ապահովում 

Աշխատաշու-
կայի իրական 
պահանջների ու 
կարիքների 
բացահայտում և 
համապատաս-
խան տվյալների 
բազայի 
առկայություն 

2014թ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 
կառուցվածքա-

յին ստորաբաժա-
նումներ 

2. Հեռավար ուսուցման տեխնո-
լոգիաների յուրացման ու 
կիրառման հաշվին լրացուցիչ 
և շարունակական մասնագի-
տական կրթության ցանցի 
հետագա ընդլայնում 

Հեռավար 
ուսուցմամբ 
շարունակական 
մասնագիտա-
կան կրթության 
ընդլայնված 
ցանցի 
առկայություն 

2018թ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ՏՏ կենտրոն, 
կառուցվածքա-

յին ստորաբաժա-
նումներ 
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3. Ագրարային ձեռնարկություն-
ներին, ֆերմերային 
տնտեսություններին, ձեռնե-
րեցներին և գյուղական բնակ-
չությանը խորհրդատվական 
ու մեթոդական օժանդակութ-
յուն ցուցաբերող օղակների 
գործունեության շրջանակ-
ների ընդլայնում և կատարե-
լագործում, ուսումնամեթո-
դական բազայի զարգացում 

Ագրարային 
ձեռնարկություն
ներին, ֆերմե-
րային 
տնտեսություն-
ներին, ձեռնե-
րեցներին և 
գյուղական 
բնակչությանը 
կայուն 
խորհրդատվա-
կան աջակցութ-
յան համակար-
գի առկայութ-
յուն 

2012-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

Ագրոգիտա-
սփյուռ 

դեպարտամենտ, 
կառուցվածքա-

յին ստորաբաժա-
նումներ 
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ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ 

 
Նպատակը 

Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

Ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանատու 
կառույց, 

կատարողը 

Համալսարանում 
կրթական և գիտահետա-
զոտական գործընթաց-
ների կապի ապահովում, 
մագիստրոսի և հետազո-
տողի կրթական ծրագրե-
րում հետազոտական 
աշխատանքների 
արդյունավետության 
բարձրացում 
 

1. Մագիստրոսի և հետազոտո-
ղի կրթական ծրագրերում 
գիտահետազոտական աշխա-
տանքների արդյունքների      
ներգրմանն ուղղված ուսում-
նական պլանների և առար-
կայական ծրագրերի վերա-
նայում 

Վերանայված 
մագիստրոսի և 
հետազոտողի 
կրթական ծրա-
գրեր, ուսումնա-
կան պլաններ և 
առարկայական 
ծրագրեր 

2014թ. Համալսարանի 
բյուջե 

Մագիստրատու-
րայի բաժին, 

գիտական 
կենտրոն, 

ուսումնամեթոդա
կան կենտրոն 

2. Հետազոտական գործունեութ-
յունը ուսումնական գործըն-
թացի հետ փոխկապակցելուն 
ուղղված քաղաքականության, 
ընթացակարգերի և մեթոդ-
ների մշակում և հաստատում 
և իրականացում 

 

Հետազոտական 
գործունեությունը 
ուսումնական 
գործընթացի հետ 
փոխկապակցման 
արդյունքների 
գնահահատման 
հաստատված 
քաղաքականութ-
յուն և ընթացա-
կարգեր 
 

2013-
2016թթ. 

Համալսարանի 
բյուջե 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

գիտական 
կենտրոն, 

մագիստրատու-
րայի բաժին 

 



 
 

32 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

 
Նպատակը 

Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

Ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանատու 
կառույց, 

կատարողը 

Հիմնարար հետազոտութ-
յունների ոլորտների 
ընդլայնմանը և կիրառա-
կան գիտական ուսումնա-
սիրությունների ու 
փորձարարական- 
կոնստրուկտորական 
մշակումների ապահով-
մանը ուղղված` համալ-
սարանի գիտահետազո-
տական-ինովացիոն 
գործունեության արդյու-
նավետության բարձրա-
ցում, գիտահետազոտա-
կան գործունեության 
միջազգայնացում, գիտա-
կան հետազոտություն-
ների արդյունքների 
ապրանքայնացում և 
գիտության, կրթության ու 
արտադրության կապի 

1. Գիտական համակարգի 
կարողությունների իրակա-
նացումն ու զարգացումն 
ապահովող ենթակառուց-
վածքների և դրանց գործու-
նեության ծրագրային հիմքի 
ապահովում, գիտության և 
առաջատար տեխնոլոգիա-
ների զարգացումն ապահո-
վող ենթակառուցվածքների 
ձևավորում, ագրարային 
քաղաքականության և տնտ. 
հետազոտությունների 
կենտրոն, գիտական նոր 
պրոբլեմային լաբորատորիա-
ների, գիտ. կենտրոններում և 
գիտահետազոտական 
ինստիտուտներում նոր 
բաժինների ստեղծում 

 
 

 

Գիտահետազո-
տական 
գործունեության 
իրականացման 
համակարգի, 
անհրաժեշտ 
ենթակառուցվածք
ների և ծրագրային 
հիմքի 
առկայություն 

2013-
2020թթ. 

ՀՀ պետական 
բյուջե, 

համալսարանի 
արտաբյուջե 

Գիտության գծով 
պրոռեկտոր, 
գիտության 

դեպարտամենտ 
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ամրապնդում  

2. Որակյալ հետազոտություն-
ների իրականացման համար 
բարենպաստ պայմաններ 
ստեղծելու մեխանիզմների 
մշակում 

 
 

 
 
 
 
 
 

Գիտական 
խորհրդում 
հաստատված 
մեխանիզմների և 
ընթացակարգերի 
առկայություն 

2013թ. ՀՀ պետական 
բյուջե, 

համալսարանի 
արտաբյուջե 

Գիտության գծով 
պրոռեկտոր, 
գիտության 

դեպարտամենտ 

 3. Գիտական հետազոտություն-
ների բյուջեի բաշխման 
քաղաքականության 
ընթացակարգի մշակում 

 

ՀՊԱՀ-ի գիտական 
խորհրդում 
հաստատաված 
ընթացակարգեր 
 
 
 
 

2013թ. ՀՀ պետական 
բյուջե, 

համալսարանի 
արտաբյուջե 

Գիտության 
դեպարտամենտ 
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4. Համալսարանում իրակա-
նացվող գիտության գերակա 
ուղղությունների հաստատ-
ման և լրամշակման ընթացա-
կարգի մշակում 

 
 

ՀՊԱՀ-ի գիտական 
խորհրդում 
հաստատված 
ընթացակարգեր 
 
 

2013-
2014թթ. 

ՀՀ պետական 
բյուջե, 

համալսարանի 
արտաբյուջե 

Գիտության 
դեպարտամենտ 

5. Հետազոտական աշխա-
տանքների արդյունքների 
վավերացման մեխանիզմ-
ների մշակում 

ՀՊԱՀ-ի գիտական 
խորհրդում վավե-
րացման մեխա-
նիզմների հաս-
տատման մասին 
որոշման 
ընդունում 
 
 
 
 

2013-
2015թթ. 

Համալսարանի 
արտաբյուջե 

Գիտության 
դեպարտամենտ 

6. Հետազոտական գործու-
նեության և ուսումնական 
գործընթացի փոխկապակց-
ման մեխանիզմների 
մշակում: Գիտահետզոտա-
կան գործունեության և 
ուսումնական գործընթացի 

Համալսարանի 
գիտական 
ընթացակարգի 
վերաբերյալ 
որոշման 
ընդունում 

2014թ. Համալսարանի 
արտաբյուջե 

Գիտության 
դեպարտամենտ, 
ուսումնամեթոդա

կան կենտրոն 
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փոխկապակցման ընթացա-
կարգի մշակում 

 
 
 

 
 
 

 7. Հետազոտական գործու-
նեության և ուսումնական 
գործընթացի փոխկապակց-
ման քաղաքականության 
իրականացում 

 
 

Համալսարանի 
գիտական ընթա-
ցակարգի վերաբե-
րյալ որոշման 
ընդունում 
 
 
 

2013-
2014թթ. 

Համալսարանի 
արտաբյուջե 

Գիտության 
դեպարտամենտ, 
ուսումնամեթոդա

կան կենտրոն 

8. Գիտության և կրթության 
ոլորտների բնականոն 
սերնդափոխության 
իրականացում, բարձր 
որակավորում ունեցող 
երիտասարդ կադրերի 
ապահովում: Երիտասարդ 
աշխատակազմի հետազո-
տական գործունեությունը 
խրախուսելու ընթացա-
կարգի մշակում և քաղաքա-
կանության իրականացում 

Համալսարանի 
գիտական 
խորհրդում 
հաստատված 
քաղաքականությո
ւն և ընթացա-
կարգեր 
 
 
 
 
 

2014-
2020թթ. 

Համալսարանի 
արտաբյուջե 

Գիտության 
դեպարտամենտ, 
ասպիրանտու-

րայի բաժին 
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9. Հետբուհական կրթության 
ծրագրերի արդիականա-
ցում 

 
 

Նորացված 
ծրագրերի 
առկայություն 

2014թ.  Ասպիրանտուրա 
յի բաժին 

10. Միջազգային գիտակրթա-
կան կառույցներում երիտա-
սարդ մասնագետների 
պատրաստման մեխանիզմ-
ների մշակում 

Համալսարանի 
գիտական 
խորհրդում 
հաստատված 
մեխանիզմների 
առկայություն 

2013-
2020թթ. 

Համալսարանի 
արտաբյուջե, ՀՀ 

պետական բյուջեի 
միջազգային 
կառույցների 

ֆինանսավորում-
ները 

Գիտության 
դեպրտամենտ, 

ասպիրանտուրա 
յի բաժին, 
արտաքին 
կապերի 

դեպարտամենտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Գիտական ենթակառուց-
վածքների նյութատեխնի-
կական բազայի զարգա-
ցում, եզակի հետազոտա-
կան սարքավորումներով, 
տարբեր մասնագետների 
համատեղ օգտագործման 
համար նոր հետազոտա-
կան լաբորատորիաների 
ստեղծում 

Նորաբաց լաբո-
րատորիաների 
առկայություն 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-
2020թթ. 

Համալսարանի 
արտաբյուջե, ՀՀ 

պետական բյուջեի 
միջազգային 
կառույցների 

ֆինանսավորում-
ները 

Գիտության 
դեպարտամենտ 
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12. Գիտության ոլորտի 
նյութատեխնիկական 
բազայի արդիականացման 
մեխանիզմների մշակում, 
իրականացում 

Մշակված 
մեխանիզմներ, 
լաբորատորիանե-
րում նոր սարքա-
վորումների 
առկայություն 

2013-
2020թթ. 

Համալսարանի 
արտաբյուջե, ՀՀ 

պետական բյուջեի 
միջազգային 
կառույցների 

ֆինանսավորում-
ները 

Գիտության 
դեպարտամենտ 

13. Գիտության և արտադրութ-
յան կապի ամրապնդում, 
գյուղ. արտադրությունում 
հետազոտական արդյունք-
ների ներդրման մեխանիզմ-
ների մշակում, իրականա-
ցում 

 
 
 

Մշակված մեխա-
նիզմներ, 
կատարված 
աշխատանքերի 
ներդրման ակտեր 

2013-
2020թթ. 

Ֆերմերային 
տնտեսություններ, 

ՀՀ պետական 
բյուջե, 

համալսարանի 
արտաբյուջե 

Գիտության 
դեպարտամենտ 

 14. Գյուղ. արտ. կարիքների 
բացահայտման և 
հետազոտական 
աշխատանքներ, դրանց 
լուծմանը ուղղված 
մեխանիզմների մշակում 
 

Համալսարանի 
գիտական 
խորհրդում 
հաստատված 
մեխանիզմների 
առկայություն 
 
 

2014թ.  Գիտության 
դեպարտամենտ 



 
 

38 

 
 

 15. Արտադրությունից 
հետազոտական 
պատվերների ձևավորման 
մեխանիզմների մշակում 

Համալսարանի 
գիտական 
խորհրդում 
մշակված մեխա-
նիզմների վերա-
բերյալ որոշման 
ընդունում 

2013թ.  Գիտության 
դեպարտամենտ 

 16. Հետազոտական գործու-
նեության միջազգայնացում, 
միջզգային հետազոտական 
նախաձեռնություններում 
ուսանողների և դասախոս-
ների ներգրավվածությունը 
խրախուսող կանոնակար-
գերի մշակում 

Համալսարանի 
գիտական 
խորհրդում 
հաստատված 
կանոնակարգ  

2014թ.  Գիտության 
դեպարտամենտ 

 17. Օտարերկրյա գրախոսող 
ամսագրերում հրապարա-
կումների կարգավորման 
մեխանիզմների մշակում 

Համալսարանի 
գիտական 
խորհրդում 
հաստատված 
մեխանիզմներ 

2014թ.  Գիտության 
դեպարտամենտ 

 18. Միջազգային գիտաժո-
ղովներին, սիմպոզիումնե-
րին դասախոսների և 
ուսանողների մասնակ-
ցությունը խրախուսող 

Համալսարանի 
գիտական 
խորհրդում 
հաստատված 
մեխանիզմներ, 

2014թ. ՀՀ պետական 
բյուջե, 

համալսարանի 
արտաբյուջե, 
միջազգային 

Գիտության 
դեպարտամենտ 
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մեխանիզմների մշակում մասնակցության 
հրավերքներ 

կառույցներից 
ֆինանսավորումը 

 19. Գիտահետզոտական ար-
դյունքի ապրանքայնացման 
ապահովում, գյուղատնտե-
սական կիրառական հետա-
զոտությունների ապրանքա-
յնացման մեխանիզմների 
մշակում և իրականացում 

Համալսարանի 
գիտ.խորհրդի 
կողմից 
հաստատված 
մեխանիզմներ 

2014-
2020թթ. 

ՀՀ պետական 
բյուջե, 

համալսարանի 
արտաբյուջե, 
միջազգային 

կառույցներից 
ֆինանսավորումը 

Գիտության 
դեպարտամենտ 



 
 

40 

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

Նպատակը Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

Ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանատու 
կառույց, 

կատարողը 

Հանրապետության ագրարային 
քաղաքականության հիմնական 
դրույթների իրականացման և 
շուկայական պայմաններում 
գյուղատնտեսության կայուն 
զարգացմանը, պարենային 
ապահովման պահանջների 
բավարարմանը և բնապահպա- 
նական հիմնհարցերի լուծմանը 
նպաստող  համալսարանի 
խորհրդատվական համակարգի 
ստեղծում և զարգացում 
 

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

Հայաստանի 
ազգային 
ագրարային 
համալսարանի 
խորհրդատվութ
յան և տեղե-
կատվության 
համալսարանա
կան կառուց-
վածքի ստեղծ-
ման համար 
անհրաժեշտ 
կանոնակար-
գային, աշխա-
տանաքյին 
փաստաթղթերի 
հաստատում, 
ամբիոններում 
և գիտական 
կենտրոններում 
խոհրդատեղե-
կատվական 
աշխատանքնե-

2012-2013թթ. Հայաստանի 
ազգային 

ագրարային 
համալսարան 

Ագրոգիտա-
սփյուռ 

դեպարտամենտ, 
ամբիոններ, 

ՀԱԱՀ 
մասնաճյուղեր 
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րը համակար-
գող մասնագետ-
ների վերա-
պատրաստում 

2. Հանրապետության 
խորհրդատվական 
համակարգի կայացման 
և զարգացման գործում 
Համալսարանի 
խորհրդատվական 
համակարգի հիմնադիր 
և լոկոմոտիվ կառույցի 
կարգավիճակի 
վերականգնում, 
համալսարանի 
խորհրդատվական 
համակարգի 
կատարելագործում 

Տարբեր 
խորհրդատվա-
կան տեղեկա-
տվական կազ-
մակերպություն
ների հետ 
համագործակ-
ցության վերա¬ 
կանգնում, 
համատեղ 
սեմինարների 
կազմակերպում 
և անցկացում, 
գիտական, 
տեղեկատվա-
կան, մեթոդա-
կան և 
խորհրդատվա-
կան համա-
գործակցության 
պայմանագրերի 
կնքում, սեմի-
նարներիի 
արդյունքների 

2012-2015թթ. Հայաստանի 
ազգային 

ագրարային 
համալսարան 

Ագրոգիտա-
սփյուռ 

դեպարտամենտ, 
ամբիոններ, 

ՀԱԱՀ 
մասնաճյուղեր 
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զեկուցում և 
հաստատում 
համալսարնի 
գիտական 
խորհրդում 

3. Այլընտրանքային 
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 պրոֆեսորա-
դասախոսական անձնա-
կազմի և արհեստավարժ 
մասնագետների  
ներգրավման 
ապահովում 

Համալսարանի 
խորհրդատեղե-
կատվական նոր 
համակարգի 
կառուցվածք և 
կարիքների 
գնահատման 
փաստաթուղթ 

2012-2014թթ. Հայաստանի 
ազգային 

ագրարային 
համալսարան 

Ագրոգիտա-
սփյուռ 

դեպարտամենտ, 
ամբիոններ, 

ՀԱԱՀ 
մասնաճյուղեր 
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4. Խորհրդատեղեկատ-
վական համակարգի 
հետադարձ կապի  
մեխանիզմների մշակում 
զարգացում, գյուղացիա-
կան, ֆերմերային, 
վերամշակող 
տնտեսությունների ու 
ձեռնարկությունների 
հետ հաղորդակցման և  
փորձի փոխանակման ու 
տարածման 
գործառույթների 
արմատավորում  

Մասնագիտա-
կան ամբիոն-
ների և գիտա-
կան կենտրոն-
ների, ՀՀԱՀ-ի 
մասնաճյուղերի 
կողմից 
կիրառական 
ներդրման 
հայտերի 
ներկայացում, 
մոնիթորինգի 
արդյունքների 
գնահատում և 
վերլուծություն 

2012-2013թթ. Հայաստանի 
ազգային 

ագրարային 
համալսարան 

Ագրոգիտա-
սփյուռ 

դեպարտամենտ, 
ամբիոններ, 

ՀԱԱՀ 
մասնաճյուղեր 

5. Խորհրդատվական  և 
տեղեկատվական 
համակարգի կայուն, 
հետադարձ կապի  
մեխանիզմների մշակում 
զարգացում, գյուղացիա-
կան, ֆերմերային, 
վերամշակող 
տնտեսությունների ու 
ձեռնարկությունների 
հետ հաղորդակցման և  
խորհրդատվական և 
տեղեկատվական 

Գուղատնտեսա
կան արտա-
դրության 
առաջնային 
կարիքների 
ցանկը 
ներկայացնող 
փաստաթուղթ 

2013-2014թթ. Հայաստանի 
ազգային 

ագրարային 
համալսարան 

Ագրարային 
քաղաքականութ-

յան և 
խորհրդատվութ-

յան ամբիոն, 
Ագրոգիտա-

սփյուռ դեպար-
տամենտ 
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համակարգի մասնա-
գիտական որակավոր-
ման բնութագրերի ու 
չափորոշիչների  
վերանայում ու 
կատարելագործում 

 6. Գյուղացիական, ֆերմե-
րային տնտեսություն-
ների, վերամշակող 
ձեռնարկությունների 
հետ հեռավար 
խորհրդատվության ու 
տեղեկատվության  
մատուցման կայուն 
համակարգի  ստեղծում, 
գյուղացիական, ֆերմե-
րային, վերամշակող 
տնտեսությունների և 
ձեռնարկությունների 
կարիքների բացահայտ-
ման մեթոդների 
կատարելագործում  

Արարատի 
մարզի  6 և 
Արմավիրի 
մարզի 8 հա-
մայնքներում 
խորհրդատվութ
յան կազմա-
կերպման 
արդյունքների 
գնահատում 

2013-2014թթ. Համալսարան, 
դրամաշնորհային 

ծրագրեր 

Ագրարային 
քաղաքակա-

նության և խոր-
հրդատվության 

ամբիոն, 
Ագրոգիտա-

սփյուռ 
դեպարտամենտ, 
մասնագիտական 

ամբիոններ, 
ՀԱԱՀ 

մասնաճյուղեր 
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 7. Խորհրդատվական և 
տեղեկատվական 
ոլորտի օրենսդրական և 
նորմատիվային դրույթ-
ների ուսումնասիրութ-
յուն ու դրանց կատարե-
լագործման առաջար-
կությունների մշակում, 
օպերատիվ 
խորհրդատվական 
համակարգի մշակում և 
ներդրում, խորհրդա-
տվական և տեղեկա-
տվական նյութերի 
հրատարակման և 
տարածման համակար-
գի կատարելագործում 

Հանրապետութ-
յան մարզերում 
գյուղատնտեսա
կան ռիսկերի 
նվազեցում 

10-20%-ով 

2014-2016թթ. Դրամաշնորհային 
ծրագրեր, 

համալսարան 

Ագրարային 
քաղաքակա-

նության և խոր-
հրդատվության 

ամբիոն, 
Ագրոգիտա-

սփյուռ 
դեպարտամենտ, 

ամբիոններ, 
ՀԱԱՀ 

մասնաճյուղեր 

 8. Համալսարանի 
պրոֆեսորադասխոսա-
կան անձնակազմի 

    ուսումնագիտական 
գործառույթների համա-
տեքստում` խորհրդա-
տվության բաղադրիչի 
հստակեցում, դրա իրա-
կանացման պայմաննե-
րի ապահովում, ֆերմե-

Համալսարանի 
պրոֆեսորադա
սախոսական 
անձնակազմի 
խորհրդատվա-
կան գործու-
նեության ակ-
տիվացում, 
կանոնակար-
գում, հեռահար 
օպերատիվ 

2014-2018թթ. Դրամաշնորհային 
ծրագրեր, 

համալսարան 

Ագրարային 
քաղաքակա-

նության և խոր-
հրդատվության 

ամբիոն, 
Ագրոգիտա-

սփյուռ 
դեպարտամենտ, 

ամբիոններ, 
ՀԱԱՀ 

մասնաճյուղեր 
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րային տնտեսություն-
ներում ագրարային 
գիտության նորագույն 
տեխնոլոգիաների 

   ներդրման պարագա-  

   յում, խորհրդատվական 
տեղեկատվական և 
“Ագրոգիտասփյուռ՚” 
Համակարգի Ինքնա-
ֆինանսավորման 
իրավական, տնտեսա-
կան, մեթոդաբանական 
և կազմակերպական 
խնդիրների լուծում 

խորհրդատվա-
կան 
համակարգի 
մշակում և 
ներդրում 

 9. Արտասահմանյան 
համալսարանների և 
միջազգային կազմա-
կերպությունների հետ 
իրականացվող համա-
տեղ ծրագրերի և հա-
մագործակցության 
ընդլայնում, գյուղա-
տնտեսական հումքի 
վերամշակման ու 
պահպանման նոր 
տեխնոլոգիաների 

Միջազգային 
փորձի փոխա-
նակման 
արդյունքների 
ներդրում ՀԱԱՀ 
խորհրդատվա-
կան համակար-
գում, գյուղա-
տնտեսական 
արտադրության 
մեջ նորագույն 
տեխնոլոգիանե

2014-2016թթ Դրամաշնորհային 
ծրագրեր, 

համալսարան 

Ագրարային 
քաղաքակա-

նության և խոր-
հրդատվության 

ամբիոն, 
Ագրոգիտա-

սփյուռ 
դեպարտամենտ, 

ամբիոններ, 
ՀԱԱՀ 

մասնաճյուղեր 
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ուսուցման, ուսումնա-
արտադրական հոս-
քագծերի, ցուցադրա-
կան  լաբորատորիա-
ների, թանգարանների 
արդիականացման 
կրթության և 
խորհրդատվության 
համապարփակ համա-
կարգի ստեղծում 
տեղեկատվական և 
«Ագրոգիտասփյուռ» 
Համակարգի Ինքնաֆի-
նանսավորման իրավա-
կան, տնտեսական, 
մեթոդաբանական և 
կազմակերպական 
խնդիրների լուծում 

րի ներդրման 
խորհրդատվա-
կան աշխա-
տանքների 
արդյունավե-
տության 
բարձրացում 10-
30%-ով 

 10. Համալսարանի 
ուսումնափորձնական 
տնտեսությունների 
բազայի վրա  խորհր-
դատվության գործնա-
կան հմտությունների 
ուսուցման, ստացված 
տեսական գիտելիքների 
կիրառման և արտա-
դրության մեջ նորագույն 

ՀԱԱՀ 
ուսումնափորձ-
նական 
տնտեսություն-
ներում դաշտա-
յին փորձացու-
ցադրական 
լաբորատորիան
երի ստեղծում 

2014-2020թթ. Դրամաշնորհային 
ծրագրեր, 

համալսարան 

Ագրարային 
քաղաքակա-

նության և խոր-
հրդատվության 

ամբիոն, 
Ագրոգիտա-

սփյուռ 
դեպարտամենտ, 

ամբիոններ, 
ՀԱԱՀ 
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տեխնոլոգիաների ներ-
դրման գիտագործնա-
կան համակարգի 
զարգացում, խորհրդա-
տվության իրականաց-
ման արդյունքների, 
տնտեսական, էկոլո-
գիական և սոցիալական 
արդյունավետության 
գնահատման չափա-
նիշների ու մեխանիզմ-
ների մշակում 

մասնաճյուղեր 

 11. Գործնական 
խորհրդատվություն 
բուսաբուծության 
ոլորտի տնտեսվարող 
սուբյեկտներին 

ՀՀ 5 մարզերում 
բուսաբուծութ-
յամբ զբաղվող 
տնտեսություն-
ների եկամուտ-
ների ավելա-
ցում 10-30%-ով 

2014-2020թթ. Դրամաշնորհային 
ծրագրեր, 

համալսարան 

Ագրարային 
քաղաքակա-

նության և խոր-
հրդատվության 

ամբիոն, 
Ագրոգիտա-

սփյուռ 
դեպարտամենտ, 

ամբիոններ, 
ՀԱԱՀ 

մասնաճյուղեր 
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 12. Գործնական 
խորհրդատվություն 
անասնաբուծության և 
անասնաբուժության 
ոլորտի տնտեսվարող 
սուբյեկտներին 

ՀՀ 5 մարզերում 
անասնաբուծա-
կան մթերքներ 
արտադրող  
տնտեսվարող 
սուբյեկտների 
եկամուտների 
ավելացում  
10-30%-ով 

2014-2020թթ. Դրամաշնորհային 
ծրագրեր, 

համալսարան 

Ագրարային 
քաղաքակա-

նության և խոր-
հրդատվության 

ամբիոն, 
Ագրոգիտա-

սփյուռ 
դեպարտամենտ, 

ամբիոններ, 
ՀԱԱՀ 

մասնաճյուղեր 
 13. Հանրապետության 

գյուղատնտեսական 
նշանակությամբ 
հողօգտագործողների 
տարածքների հողաշի-
նարարակական 
կազմակերպման և 
կարգավորման 
գործնական 
խորհրդատվություն 

ՀՀ գյուղա-
տնտեսական 
նշանակության 
հողօգտագործ-
ման ոլորտում 
խոշոր հողօգ-
տագործող 
կոոպերատիվնե
րի, միավորնե-
րի, բաժնետի-
րական ընկե-
րությունների 
ստեղծում 

2014-2020թթ. Դրամաշնորհային 
ծրագրեր, 

համալսարան 

Ագրարային 
քաղաքակա-

նության և խոր-
հրդատվության 

ամբիոն, 
Ագրոգիտա-

սփյուռ 
դեպարտամենտ, 

ամբիոններ, 
ՀԱԱՀ 

մասնաճյուղեր 
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 14. Հանրապետության 
ոռոգման և ջրամատա-
կարարման համակար-
գերում ջրօգտագործող-
ների տնտեսական 
գործունեության 
արդյունավետության 
բարձրացման 
խորհրդատվություն 

ՀՀ գյուղա-
տնտեսական 
ձեռնարկություն
ների հողօգտա-
գործման և 
ջրօգտագործ-
ման համակար-
գերում տնտե-
սական ռիսկերի 
նվազեցում10-
30%-ով 

2014-2020թթ. Դրամաշնորհային 
ծրագրեր, 

համալսարան 

Ագրարային 
քաղաքակա-

նության և խոր-
հրդատվության 

ամբիոն, 
Ագրոգիտա-

սփյուռ 
դեպարտամենտ, 

ամբիոններ, 
ՀԱԱՀ 

մասնաճյուղեր 
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ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

Նպատակը Խնդիրները,  
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանատու 
կառույց, 

 կատարողը 

Համալսարանի առաքե- 
լության և նպատակների  
իրականացմանը  
նպատակաուղղված  
Հանրային Նոր Կառավար- 
ման սկզբունքներին  
համապատասխան` 
համալսարանի կառա- 
վարման համակարգի  
զարգացում և կառավար- 
ման մեխանիզմների 
կատարելագործում 

1. Համալսարանի գործունեութ-
յան բնագավառներում կառա-
վարման ժամանակակից 
մենեջմենթի մեթոդների 
ներդրում, ուսումնամեթոդա-
կան, գիտաինովացիոն, 
ֆինանսական և կադրային 
բնագավառներում մենեջմենթի 
համակարգերի ձևավորում, 
վարչակառավարչական կազմի 
վերապատրաստումների 
իրականացում 

Համալսարանի 
կառավարման 
գիտաինովա-
ցիոն, ֆինան-
սական և կադ-
րային գործու-
նեության 
բնագավառնե-
րում ներդրված 
նոր համակար-
գերի առկայութ-
յուն 

2013-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ռեկտորատ, 
ուսումնամեթոդա

կան, գիտական 
կենտրոններ, 

ֆակուլտետներ 

2. Կոլեգիալ կառավարման 
սկզբունքների ընդլայնում և 
կառավարման ապակենտրո-
նացման քաղաքականության 
զարգացում, ուսումնական 
գործընթացի  կազմակերպ-
ման և գիտահետազոտական   
գործունեության ոլորտում 
ներհամալսարանական 
ինտեգրացման և միջֆակուլ-
տետային համագործակցութ-

Գիտակրթական 
գործունեության 
բնագավառում 
ներդրված 
կառավարման 
նոր կամակարգ 

2013-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ռեկտորատ, 
ուսումնամեթոդա

կան կենտրոն, 
ֆակուլտետներ, 

ամբիոններ 
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յան ուժեղացում 

3. Ռեսոուրսների կառավար-
ման արդյունավետության 
բարձրացման նպատակով 
ժամանակակից մենեջմենթի 
մեթոդների կիրառում, կադ-
րային քաղաքականության, 
կրթական գիտաինովացիոն և 
ֆինանսատնտեսական 
գործունեության ոլորտներում 
ֆակուլտետների ինքնուրույ-
նության ավելացում և պա-
տասխանատվության 
բարձրացում, համալսարանի 
և առանձին ստորաբաժա-
նումների կառավարման 
գործընթացներում կառա-
վարման մասնակցային 
մեխանիզմների ընդլայնում և 
կոլեգիալության բարձրացում 

Համալսարանի 
մասնակցային 
կոլեգիալ 
կառավարման 
համակարգի 
առկայություն 

2013-2019թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Կառուցվածքա-
յին ստորաբաժա 

նումներ 

4. Համալսարանի ուսումնա-
կան, գիտական և կառավար-
չական գործունեության 
կառավարման համակարգի 
տեղեկատվության համա-
կարգչային և կոմունիկացիոն 
ապահովում, տեղեկատվա-
կան պաշարների զարգա-

Համալսարանի 
ուսումնական, 
գիտական և 
կառավարչա-
կան գործունե-
ության կայուն 
զարգացման 
հաստատված 

2013-2015թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ռեկտորատ, 
ՏՏ, 

ուսումնա-
մեթոդական 

կենտրոն, գիտ. 
կենտրոն, 

ֆակուլտետներ 
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ցում, ընդլայնում և ամբողջա-
կանացում, ճիշտ որոշումնե-
րի կայացման համար հուսա-
լի բովանդակ և ամբողջական 
տվյալների բազայի և 
տեղեկատվության հավա-
քագրման մեխանիզմների 
ստեղծում, համալսարանի 
կառավարման գործընթաց-
ներում ուսանողների դերի 
բարձրացում և մասնակցութ-
յան ավելացում 

ընթացակարգեր 
և մեխանիզմներ  

5. Համալսարանի նոր կանո-
նադրությանը համապատաս-
խան ներհամալսարանական 
փաստաթղթային փաթեթնե-
րի ստեղծում և փաստա-
թղթային բազայի կատարելա-
գործում, համալսարանի 
կանոնադրության և  
կրթական, գիտահետազոտա-
կան, ֆինանսական և այլ 
գործունեությունների իրա-
վական հիմքեր հանդիսացող 
տեղական ակտերի իրակա-
նացման նկատմամբ 
հսկողության ուժեղացում 

Ներհամալսա-
րանական 
փաստաթղթա-
շրջանառության 
օպտիմալ 
համակարգ, 
կրթական, 
գիտահետազո-
տական և ֆի-
նանսական 
մատչելի և 
թափանցիկ 
գործընթացներ 

2016թ. Համալսարանի 
բյուջե 

Կառուցվածքա-
յին ստորաբաժա 

նումներ 
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ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

Նպատակը Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

Ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանատու 
կառույց,  

կատարողը 

Համալսարանի գիտաման-
կավարժական անձնա- 
կազմին և ուսումնառողնե- 
րին արդյունավետ և  
բեղմնավոր  գործունեութ- 
յան համար պատշաճ  
պայմանների և կրթական 
ծրագրերի պահանջներին  
համարժեք ու մատչելի  
ուսումնական ռեսուրսների   
և դրանց արդյունավետ 
օգտագործման ապահովում  

 
 

 

1.Մասնագիտությունների 
կրթական ծրագրերի 
նպատակներին և ելքային 
պահանջներին համապա-
տասխանող լաբորատոր 
բազայի և տեխնիկական 
ծառայությունների 
զարգացում 

Մասնագիտութ-
յունների 
կրթական 
ծրագրերի և 
նպատակներին 
համապատաս-
խան լաբորա-
տոր և տեխնի-
կական բազայի 
առկայություն 

2012-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր, օրենքով 

չարգելված այլ 
ֆինանսական 

միջոցներ 

Ռեկտորատ, 
տնտեսական 
վարչություն, 

ուսումնամեթոդա
կան կենտրոն, 
գիտ. կենտրոն, 

ֆակուլտետներ, 
ամբիոններ 

2. Լաբորատոր նյութատեխնի-
կական և ուսումնափորձնա-
կան բազայի,  շենքերի, գույքի 
և կահավորման նորացում, 
նորոգում և բարելավում 

Նորացված, 
կահավորված, 
բարելավված 
շենքեր, շինութ-
յուններ, լաբո-
րատորիաներ  

2012-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր, օրենքով 

չարգելված այլ 
ֆինանսական 

միջոցներ 

Ռեկտորատ, 
տնտեսական 
վարչություն, 

ուսումնամեթոդա
կան կենտրոն, 
գիտ. կենտրոն, 

ֆակուլտետներ, 
ամբիոններ 
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3. Ուսումնառության տեղե-
կատվական, տեխնիկա-
կան և այլ ռեսուրսների ու 
ծառայությունների 
մատչելիության ու 
լիարժեք օգտագործման 
ապահովում 

Մատչելի, 
ապահովված 
ուսումնական, 
տեղեկատվա-
կան և տեխնի-
կական 
ծառայություն-
ների 
առկայություն 

2012-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

գիտական 
կենտրոն, 

տեղեկատվական 
կենտրոն 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

Նպատակը Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականաց-
ման ժամկետը 

Ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանատու 
կառույց,  

կատարողը 

Համալսարանի Ֆինանսա-
վորման համակարգի 
բարեփոխում և կրթական, 
գիտական, խորհրդատվա-
կան, տնտեսական ու 
սոցիալական ոլորտնե-
րում կայուն ֆինանսական 
վիճակի հաստատում 
 

1. Համալսարանի ֆինանսական 
պլանավորման համակարգի 
մշակում 

Համալսարանի 
գիտական 
խորհրդի կող-
մից հաստատ-
ված ֆինանսա-
կան պլանա-
վորման համա-
կարգ 

2013թ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ռեկտորատ, 
հաշվապահութ-

յուն, 
տնտեսական 
վարչություն 

2. Համալսարանի անշարժ և 
շարժական գույքի, նյութա-
տեխնիկական և ֆինանսական 
ռեսուրսների տվյալների 
բազայի ստեղծում և դրանց շա-
հագործման մոնիթորինգի ու 
վերահսկողության համա-
կարգի ներդրում 

Համալսարանի 
անշարժ և 
շարժական 
գույքի, նյութա-
տեխնիկական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
տվյալների 
բազայի և 
գնահատման 
համակարգի 
առկայություն 

2014թ. Համալսարանի 
բյուջե 

Տնտեսական 
վարչություն, 

հաշվապահութ-
յուն 
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3. Ֆինանսական գործունեութ-
յան քաղաքականության և 
ընթացակարգերի մշակում և 
հաստատում, ֆինանսա-
տնտեսական վիճակի և 
հնարավոր ռիսկերի վերլու-
ծություն, շուկայական և 
տնտեսական տարաբնույթ 
ռիսկերի նկատմամբ համալ-
սարանի ֆինանսական 
ռեսուրսների ապահովվա-
ծության մակարդակի 
բարձրացման նպատակով` 
ռիսկերի կառավարման 
համակարգի ներդրում: 

Համալսարանի 
ֆինանսական 
գործնեության 
հնարավոր ռիս-
կերի նվազեցում 
և ֆինանսական 
ռեսուրսաապա
հովվածության 
բարձր 
մակարդակ, 
հաստատված 
քաղաքակա-
նություն և 
ընթացակարգեր 

2013-2016թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Տնտեսական 
վարչություն, 

հաշվապահութ-
յուն 

4. Համալսարնի գործունեության 
տարբեր ուղղություններով 
ֆինանսավորման աղբյուր-
ների և արտաբյուջետային 
միջոցների ծավալների 
ընդլայնում, կրթական ոլոր-
տի օպտիմալացման, գիտա-
կան մշակումների ներդրման, 
խորհրդատվական, տեղե-
կատվական և ուսուցողական 
վճարովի դասընթացների 
միջոցով համալսարանի 
ֆինանսական մուտքերի 

Համալսարանի 
ֆինանսական 
կարողություն-
ների 
հզորացմանը 
նպաստող 
համակարգի 
առկայություն 

2012-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր, օրենքով 

չարգելված այլ 
ֆինանսական 

միջոցներ 

Ռեկտորատ, 
տնտեսական 
վարչություն, 

հաշվապահութ-
յուն, 

կառուցվածքային 
ստորաբաժանում

ներ 
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ապահովման համակարգի 
ձևավորում, համալսարանի 
տնօրինման ենթակա սեփա-
կանության  ռացիոնալ կառա-
վարման արդյունավետ հա-
մակարգի մշակում և 
ներդրում 

5. Համալսարանի ուսումնա-
փորձնական տնտեսություն-
ների բազայի վրա գիտաար-
տադրական լաբորատորիա-
ների և ինովացիոն տեխնո-
լոգիաներով գյուղատնտեսա-
կան հումքի վերամշակման 
գործունեությամբ ֆինանսա-
կան մուտքերի ապահովում, 
արտաբյուջետային միջոցնե-
րի ձևավորման և ծախսում-
ների գործընթացներում 
ֆակուլտետների ակտիվու-
թյան և պատասխանատվութ-
յան բարձրացում, համալսա-
րանի մասնաճյուղերի արտա-
բյուջետային գործունեւթյան 
ընդլայնում, ներքին աուդիտի 
ծառայության ձևերի 
բարձրացում 

Համալսարանի 
ֆինանսական 
մուտքերի և 
հոսքերի օպտի-
մալ  գործող 
համակարգի 
առկայություն 

2012-2019թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Կառուցվածքա-
յին 

ստորաբաժանում
ներ 
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ 

Նպատակը Խնդիրները, 
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքները 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանատու 
կառույց, 

կատարողը 

Համալսարանի աշխատա- 
կիցների և ուսումնառող- 
ների սոցիալական կա-
րիքների բավարարման,  
գիտամանկավարժական 
կոլեկտիվի արդյունավետ 
աշխատանքի և համալ-
սարանական հանրութ- 
յան համալիր սոցիալա- 
կան օժանդակության ու  
պաշտպանության 
համար բարենպաստ 
պայմանների ստեղծում 

1. Համալսարանի աշխատակից-
ների սոցիալական վիճակի 
բարելավում և աշխատանքի 
վարձատրության համակարգի 
կատարելագործում, աշխատան-
քի արդյունավետության և 
մասնագիտական կատարելա-
գործման խթանման նպատակով 
դասախոսական կազմի աշխա-
տանքի վարձատրության 
տարբերակման մեխանիզմների 
կիրառում 

Համալսարանի 
աշխատակիցնե
րի բարելավված 
և կայուն վիճակ 

2013-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր, օրենքով 

չարգելված այլ 
ֆինանսական 

միջոցներ 

Ռեկտորատ, 
արհկոմիտե, 
տնտեսական 
վարչություն, 

հաշվապահութ-
յուն, 

կառուցվածքա-
յին այլ 

ստորաբաժանում
ներ 

2. Սոցիալական վիճակի համալիր 
գնահատման ցուցանիշների 
լիակազմով համալսարանի 
աշխատակիցների սոցիալական 
մոնիտորինգի համակարգի 
ստեղծում, սոցիալական ծրա-
գրերի ընդլայնում, սոցիալական 
ենթակառուցվածքների զարգա-
ցում, սոցիալական ծրագրերին և 
միջոցառումներին հատկացվող 
ֆինանսական միջոցառումների 

Համալսարանի 
աշխատակիցնե
րի սոցիալական 
պայմանների 
կայուն բարելա-
վում, մոնիթո-
րինգի համա-
կարգի առկա-
յություն 

2012-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Կառուցվածքա-
յին ստորաբաժա-

նումներ 
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ավելացում 
3. Համալսարանի աշխատակից-

ների և ուսումնառողների 
(հաշվի առնելով առանձնահա-
տուկ պայմանների կարիք 
ունեցող ուսանողներին) 
առողջության և անվտանգութ-
յան պահպանմանն ուղղված 
ծառայությունների ենթակա-
ռուցվածքների կատարելա-
գործում: 

    Համալսարանի առաջավար 
աշխատակիցներին և ուսումնա-
ռողներին ֆինանսական 
խրախուսման քաղաքակա-
նության իրականացում 

Համալսարանի 
աշխատակիցնե
րի և ուսումնա-
ռողների առող-
ջության և 
անվտանգութ-
յան պահպան-
մանն համա-
պարփակ 
համակարգ:  
 
 
 
 
 
 

2012-2017թթ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Կառուցվածքա-
յին ստորաբաժա-

նումներ 

4. Հակակոռուպցիոն 
հանձնաժողովի ձևավորում, 
հակակոռուպցիոն 
գործունեության քաղաքակա-
նության և ընթացակարգերի 
մշակում և հաստատում 

 

Հակակոռուպ-
ցիոն հանձնա-
ժողովի առկա-
յություն, հաս-
տատված քա-
ղաքականութ-
յուն և ընթացա-
կարգեր 

2013թ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Կառուցվածքա-
յին ստորաբաժա-

նումներ 
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5. Դիմորդների ընդունելության, 
ուսանողների գիտելիքների 
գնահատման պետական որա-
կավորման քննությունների, 
դիպլոմային աշխատանքների 
պաշտպանության գործընթաց-
ներում և համալսարանի գոր-
ծունեության տարբեր ոլորտ-
ներում կոռուպցիոն ռիսկերի 
նվազեցման մեխանիզմների 
մշակում և ներդրում, համալ-
սարանում ուսումնառողներին 
հոգեբանական սատարման 
ծառայության ստեղծում և 
հոգեբանական ու խորհրդատ-
վական օգնության կազմակեր-
պում և իրականացում, ուսում-
նառողներին և դասախոսներին 
մատչելի սպասարկման ծառա-
յությունների, սննդի և բուժ-
սպասարկման ապահովում 

 

Համալսարանի 
գործունեության 
կոռուպցիոն 
ռիսկերի ցածր 
մակարդակ, 
հակակոռուպ-
ցիոն գործո-
ղությունների 
ներդրված 
մեխանիզմներ 

2012-2020թթ. Համալսարանի 
բյուջե 

Կառուցվածքա-
յին ստորաբաժա-

նումներ 
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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 

Նպատակը Խնդիրները,  
գործողությունները 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Իրականաց-
ման 

ժամկետները 

ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանատու 
կառույց, 

կատարողը 

Որակի ապահովման  
բուհական համակարգի  
(ՈԱԲՀ) տեղեկատվական  
կարիքներին և համալսա- 
րանից հղվող արտաքին  
(հանրային) տեղեկատվութ- 
յան պահանջներին  
համապատասխան` 
համալսարանի 
տեղեկատվական 
համակարգի  
վերակազմակերպում 

1. Կրթական ծրագրերի և 
գործունեության այլ ոլորտների 
արդյունավետ կառավարման 
համար անհրաժեշտ ստույգ 
տեղեկատվության հավաքա-
գրում, վերլուծում և օգտագոր-
ծում 

Անհրաժեշտ 
տեղեկատվութ-
յան հավաքա-
գրման հաս-
տատված 
մեխանիզմներ 

2014թ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ՏՏ կենտրոն, 
կառուցվծքային 

ստորաբաժանում
ներ 

2. Համալսարանում ընթացող 
որակի գնահատման և ապա-
հովման բոլոր գործընթացների 
լիարժեք իրականացման 
համար անհրաժեշտ տվյալ-
ների հավաքում, ներմուծում և 
մշակում 

Որակի ապա-
հովման ան-
հրաժեշտ տեղե-
կատվության 
հավաքագրման 
արդյունավետ 
համակարգ 

2015թ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ՏՏ կենտրոն, 
կառուցվածքային 
ստորաբաժանում

ներ 

3. Որակին առնչվող տեղեկատ-
վության փաստաթղթային, 
էլեկտրոնային, գրաֆիկական 
ձևերի գրանցման ու պահպան-
ման համար տվյալների միաս-
նական բազայի ձևավորում, 
տեղեկատվության վերլուծութ-
յուն, որակի վրա ազդող 
գործոնների բացահայտման, 

Որակի 
գնահատման 
միջոցների և 
ուղիների բարե-
լավում, տեղե-
կատվական 
բազայի և գոր-
ծիքների առկա-
յություն 

2016թ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

Ուսումնամեթո-
դական կենտրոն, 

ՏՏ կենտրոն, 
կառուցվածքային 
ստորաբաժանում

ներ 
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դրանց դասակարգման և 
որակի բարելավման ուղիների 
հայտնաբերման գործիքների 
մշակում և ստեղծում 

4. Համալսարանի կառավար-
ման տարբեր մակարդակնե-
րում ձևավորվող և փոխանց-
վող, որակին առնչվող տարա-
բնույթ տեղեկատվական 
հոսքերի համակարգում և 
փոխկապակցում, առաջարկ-
վող կրթական ծրագրերի և 
շնորհվող որակավորումների 
վերաբերյալ արդիական, 
անշահախնդիր և օբյեկտիվ 
քանակական ու որակական 
տեղեկատվության կանոնավոր 
հրապարակում, ձևաթերթերի 
ստեղծում 

Համալսարանի 
կառավարման  
համակարգի 
վերաբերյալ 
կանոնավոր 
տեղեկատվա-
կան հոսքի 
ապահովման 
արդյունավետ 
համակարգի 
առկայություն 

2016թ. Համալսարանի 
բյուջե 

Ուս.մեթ. 
կենտրոն, 
գիտական 

կենտրոն, ՏՏ 
կենտրոն, 

կառուցվածքային 
ստորաբաժանում

ներ 

5. Համալսարանի գործունեութ-
յան վերաբերյալ տարեկան 
ընդհանուր հաշվետվության 
ներկայացում, վեբ-կայքի 
պարբերական թարմացում, 
միջբուհական վեբ-կայքի և 
ինտերնետային պորտալի 

Համալսարանի 
գործունեության 
և հետադարձ 
կապի ապա-
հովման որա-
կական նոր 
համակարգի 
առկայություն 

2020թ. Համալսարանի 
բյուջե, 

դրամաշնորհային 
ծրագրեր 

ՏՏ կենտրոն, 
Ուս.մեթ.կենտրոն 

գիտական 
կենտրոն, 

կառուցվածքային 
ստորաբաժանում

ներ 
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ստեղծում, համալսարանի 
դիմորդների համար տեղե-
կագրքերի և բուկլետների 
պարբերաբար հրատարակում, 
համալսարանի առօրյայի և 
գործունեության լուսաբանման 
նպատակով տպագիր և 
էլեկտրոնային նյութերի 
հրապարակում, հանրակրթա-
կան դպրոցների շրջանա-
վարտների հետ մասնագիտա-
կան կողմնորոշման նպատա-
կով` համալսարանի մասնա-
գիտական կառույցների ներ-
կայացուցիչների հանդիպում-
ների կազմակերպում, հանրա-
պետական ու տեղական ԶԼՄ-
ներով համալսարանի գործու-
նեության լուսաբանում, հա-
մալսարանի տարբեր միջոցա-
ռումների վերաբերյալ հաղոր-
դագրությունների տարածում, 
տարեկան պարբերականութ-
յամբ համալսարանի արտաքին 
տեղեկատվության մոնիթորին-
գի պլանավորում և իրականա-
ցում 
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ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ,  ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ 
 

 Նպատակը 
Խնդիրները, 

գործողությունները 
Ակնկալվող արդյունքը 

Իրականացմա
ն 

ժամկետը 

Ֆինանսական 
ապահովումը 

Պատասխանատու 
կառույց, 

կատարողը 

Համալսարանի ար-
տաքին կապերի 
զարգացում, 
միջազգայնացման 
ընդլայնում, Լիսաբոն
ի ճանաչման 
սկզբունքներին 
համապատասխան` 
ուսումնառողների, 
դասախոսների և 
գիտաշխատողների 
շարժունության ակ-
տիվացում և դրանց 
նպաստող պայման-
ների ապահովում 

1. Շարժունության 
եվրոպական 
ծրագրերին 
համալսարանի 
ընդգրկման 
ընդլայնում, 
արտասահմանյան 
համալսարանների 
հետ միջազգային 
համագարծակցութ-
յան ծրագրերի 
ընդլայնում և 
զարգացում 

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

2012-2020թթ. Համագործակցող 
ԲՈՒՀ-երի 
սեփական 

ֆինանսավորման 
հաշվին, 

Դրամաշնորհայի
ն ծրագրեր 

Ռեկտորատ, 
Գիտ.խորհուրդ, 

Արտաքին կապերի 
դեպարտամենտ 

ֆակուլտետներ 

2. Համալսարանի 
կրթական 
ծրագրերում 
շարժունության 
տարբեր ձևերի 
ներդրում, որոշակի 
ժամանակահատված
ով <<շարժունության 
պատուհանի>> 

Վերանայված 
կրթական ծրագրեր, 
որտեղ առկա են 
շարժունության 
հնարավորություն-
ները 

 

2012-2020 թթ. Համագործակցող 
ԲՈՒՀ-երի 
սեփական 

ֆինանսավորման 
հաշվին, ինչպես 

նաև տարբեր 
միջազգային 

դրամաշնորհային 
ծրագրերի 

Արտաքին կապերի 
դեպարտամենտ, 

Ֆակուլտետներ 

Ուսումնամեթոդակա
ն կենտրոն 
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հնարավորության 
նախատեսում 

հաշվին (TEMPUS, 
Erasmus Mundus, 

այլ) 
3. Բակալավրային և 

մագիստրոսական 
ուսուցման 
շարժունությունն ու 
միջազգայնացմանը 
նպաստող 
նմանատիպ այլ 
ճանաչված կրթական 
ծրագրերին համա-
հունչ` մասնագի-
տությունների 
կրթական ծրագրերի 
վերանայում և 
հաստատում 

Գիտական խորհրդի 
կողմից հաստատված 
նոր կրթական 
ծրագրեր 

2013-2014 թթ. Համագործակցող 
ԲՈՒՀ-երի 
սեփական 

ֆինանսավորման 
հաշվին, ինչպես 

նաև տարբեր 
միջազգային 

դրամաշնորհային 
ծրագրերի 

հաշվին (TEMPUS, 
Erasmus Mundus, 

DAAD, DFG, 
IREX, JFDP, այլ) 

Արտաքին կապերի 
դեպարտամենտ 

Ֆակուլտետներ 

 

4. Բոլոր մասնագի-
տությունների 
համար բուհական 
ավարտական 
փաստաթղթի` 
դիպլոմի համաեվրո-
պական միասնական 
հավելվածի մշակում 
ու հաստատում 

Բոլոր մասնագի-
տությունների գծով 
հաստատված և 
կազմված դիպլոմի 
հավելվածներ 

2012 թ. Համագործակցող 
ԲՈՒՀ-երի 
սեփական 

ֆինանսավորման 
հաշվին, ինչպես 

նաև տարբեր 
միջազգային 

դրամաշնորհային 
ծրագրերի 

հաշվին (TEMPUS, 
Erasmus Mundus, 

Ռեկտորատ, 
գիտ.խորհուրդ, 

Արտաքին կապերի 
դեպարտամենտ 

Ֆակուլտետներ 
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 այլ) 

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

Շարժունության 
հնարավորություններ
ի բացահայտման 
մեխանիզմների 
առկայություն, 
շարժունության 
համալսարանական 
20% ցուցանիշի 
ապահովում 

2012-2020 թթ. Դրամաշնորհայի
ն ծրագրեր և 

Համալսարանի 
սեփական 

ֆինանսավորման 
հաշվին 

Ռեկտորատ, 
Գիտ.խորհուրդ, 

Արտաքին կապերի 
դեպարտամենտ 

Ֆակուլտետներ 

 

6. Ագրարային ոլորտի 
միջազգային, 
տարածաշրջանային 
և հանրապետական 
հաստատություններ
ի հետ համատեղ 
ագրարային ոլորտի 
կրթական ու հետա-
զոտական ծրագրերի 
իրականացման 
ընդլայնում և 
շարժունության 
ծրագրերի 
վերաբերյալ 

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

2012-2020թթ. Դրամաշնորհայի
ն ծրագրեր 

Համալսարանի 
սեփական 

ֆինանսավորման 
հաշվին 

Արտաքին կապերի 
դեպարտամենտ 
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համալսարանական  
հանրության 
իրազեկվածության 
աստիճանի 
բարձրացում 
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ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ 

 Ռազմավարական պլանավորման գործընթացի հիմնական հաջողությունը ուսումնական հաստատության նպատակների 

իրականացումն է: Պլանավորման գործընթացը ճիշտ ուղու վրա պահելը, ինչպես նաև ներկա պլանավորման փաստաթղթի 

իրագործման հաջողության գրավականը ծրագրերի ու նպատակների իրականացման պարբերական գնահատումն է: 

 Ռազմավարության, մարտավարության, գործառական ծրագրերի և կարիքների ու առաջնահերթությունների պարբերական 

գնահատումը, կարևոր է ռազմավարական պլանի իրականացման գործընթացը ճիշտ կազմակերպելու  և ներկայացված ծրագրերը 

վերանայելու համար: 

 Համալսարանը պետք է համեմատի ներկայիս կատարողականությունը անցյալում սահմանված ակնկալիքների հետ և հաշվի 

առնի յուրաքնաչյուր փոփոխություն կամ իրադարձություն, որը կարող է փոխել պլանավորած գործընթացները: 

 Ռազմավարական ծրագրի գործընթացը գնահատելուց հետո, համալսարանը պետք է այն վերանայի և իրականացնի 

անհրաժեշտ փոփոխություններ: Վերանայելիս պետք է հաշվի առնվեն չնախատեսված հանգամանքները և այն փոփոխությունները, 

որոնք ազդում են համալսարանի պլանների վրա: 

 Ռազմավարական ծրագրի գնահատման և լրացման գործընթացը ներառում է առանձնահատուկ խնդիրներին տրված 

լուծումների և օրինակելի ցուցանիշների մշտադիտարկում, ժամանակացույցի կարգավորում կամ անհրաժեշտության դեպքում` 

խնդիրների վերասահմանում և ներքին ու արտաքին պլանավորման միջավայրում տեղի ունեցած կամապատասխան 

փոփոխությունների մշտադիտարկում: Պլանավորման միջավայրում տեղի ունեցած փոփոխությունները կարող են հանգեցնել նոր 

նպատակների ու առաջնահերթությունների սահմանման: Երբ պլանավորման գործընթացում տեղի են ունենում էական 

փոփոխություններ, երբ ժամանակացույցերը ընդարձակվում են, և նպատակներն իրականացվում են,  կամ հավելվում են նոր 

նպատակներ, պլանավորման փաստաթուղթը վերանայվում է, որպեսզի արտացոլի այդ փոփոխությունները: 
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 Թարմացումները կատարելուց և լրամշակելուց հետո վերանայված ռազմավարական պլանը ներկայացվում է համալսարանի 

գիտական խորհրդին հաստատման և այնուհետև ենթակա է գործարկման: 

 


