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ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ ԵՎ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ 

№ Մշտադիտարկման ենթակա 
օբյեկտ կամ գործընթաց 

Մշադիտարկան ենթակա 

փաստաթղթեր 

Գործընթացի համար 

պատասխանատուներ 

Մշտադիտարկողներ 

1 Առարկայական ծրագրերի 
համապատասխանեցումը 
ՈԱՇ-ի պահանջներին 

 

Առարկայական ծրագրեր 

Ամբիոնի վարիչներ 

Ֆակուլտետների 
մեթոդական խորհուրդ 

Կառուցվածքային 
ստորաբաժանումներում 
գործընթացի իրականացման համար 
պատասխանատուներ (ամբիոնի 
վարիչ, ամբիոնի առաջատար 
մասնագետներ) 

2 Ուսումնամեթոդական բազա Ուսումնամեթոդական 
գրականության առկայությունը 
ըստ դասավանդվող 
առարկաների ցանկի 

 

Ամբիոնի վարիչներ 

Որակի վերահսկման և 
ինքնավերլուծության բաժին 

3 Նյութատեխնիկական բազա Նյութատեխնիկական բազայի 
առկայությունը  ըստ ամբիոնների 

Ամբիոնի վարիչներ 

 

Որակի վերահսկման և 
ինքնավերլուծության բաժին 

4 Ուսանողների 
առաջադիմություն 

Քննական տեղեկագրեր 

Կիսամյակային 
հաշվետվություններ 

Ֆակուլտետների 
դեկաններ 

Ուսումնական աշխատանքների գծով 
պրոռեկտոր 

Ուսումնամեթոդական գծով 
պրոռեկտոր 

5 Ուսանողների նվաճումները 
ուսումնառության 
ընթացքում  

Գրանցումներ ուսանողների ձեռք 
բերումների վերաբերյալ (պար-
գևատրումներ, մասնակցությունը 
գիտական կոնֆերանսներին, 

Ֆակուլտետների 
դեկաններ 

 

Որակի վերահսկման և 
ինքնավերլուծության բաժին 
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անվանական կրթաթոշակներ, 
ընդգրկվածությունը 
հասարակական 
աշխատանքներում) 

6 Դասավանդման որակ Գրանցումներ դասախոսի 
մասնագիտական փորձի և 
որաավոումների վերաբերյալ 

Գրանցումներ դասախոսների 
վերապատրաստումների 
վերաբերյալ 

Ամբիոնի վարիչներ 

ՄՀԼՇԿՎՄՈՒԳՀ բաժնի 
ղեկավար 

Որակի վերահսկման խումբ 

7 Դասախոսների գիտական 
գործունեություն 

Գրառումներ դասախոսների 
գիտական գործունեության 
վերաբերյալ (մասնակցությունը 
գիտահետազոտական ծրագերում, 
գիտական հոդվածներ, թեզիսներ, 
արտոնագրեր և այլն) 

Ամբիոնի վարիչներ Որակի վերահսկման և 
ինքնավերլուծության բաժին 

8 Ուսանողների 
ներգրավվածությունը 
համալսարանի 
գիտահետազոտական 
աշխատանքներում 

Գրանցումներ ուսանողների 
գիտահետազոտական 
աշխատանքների վերաբերյալ 
(ՈՒԳԸ մատյաններ, գիտական 
հոդվածներ, ներգրավվածությունը 
գիտական ծրագրերում, թեզիսներ 
և այլն) 

Ամբիոնի վարիչներ 

Ամբիոնին կից ՈՒԳԸ 
ղեկավարներ 

 

Որակի վերահսկման և 
ինքնավերլուծության բաժին 
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9 Ուսանողների 
շարժունություն 

Գրանցումներ ուսանողների 
շարժունության  վերաբերյալ 
(ուսման շարունակություն, 
պրակտիկաներ, 
վերապատրաստումներ և այլն) 

Արտաքին կապերի և 
միջազգայնացման 
դեպարտամենտ 

Որակի վերահսկման և 
ինքնավերլուծության բաժին 

10 Դասախոսական կազմի 
շարժունություն 

Գրանցումներ դասախոսական 
անձնակազմի շարժի վերաբերյալ 
(դասավանդում, դասընթացներ,  
վերապատրաստումներ և այլն) 

Արտաքին կապերի և 
միջազգայնացման 
դեպարտամենտ 

Որակի վերահսկման և 
ինքնավերլուծության բաժին 

11 Կարիերայի կենտրոն Շրջանավարտների 
զբաղվածության աստիճանի 
վերաբերյալ գրանցումներ 

Խորհրդատութան 
արձանագրություններ 

 Տարեկան հաշվետվություններ 

Կարիերակի զարգացման և 
խորհրդատվության 
կենտրոնի ղեկավար 

Որակի վերահսկման և 
ինքնավերլուծության բաժին 

12 Ուսանողի կրթական 
կարիքի ուսումասիրություն 

Գրանցումներ ուսանողների 
կողմից վեր հանած կրթական 
կարիքների վերաբերյալ  
և նրանց հետ տարվող 
աշխատանքների վերաբերյալ 
արձանագրություններ և 
հաշվետվություններ 

Մասնագիտության 
համակարգողներ 

Ֆակուլտետների 
դեկաններ 

Որակի վերահսկման և 
ինքնավերլուծության բաժին 
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13 Լրացուցիչ 
խորհրդատվություններ 

Խորհրդատվության ժամեր 

Լրացուցիչ աշխատանքների 
թեմաներ ըստ առարկաների 

Ուսանողների կողմից կատարած 
աշխատանքների 
հաշվետվություններ/ռեֆերատներ 

Դասախոսական 
անձնակազմ 

Ամբիոնի վարիչներ 

Որակի վերահսկման և 
ինքնավերլուծության բաժին 

14 Շրջանավարտների և 
գործատուների 
բավարարվածության 
մշտադիտարկում և 
վերլուծություն 

Հարցումներ և ընտրանքային 
դիտարկումներ 

 

Որակի վերահսկման և 
ինքնավերլուծության 

բաժին 

Որակի վերահսկման և 
ինքնավերլուծության բաժին 
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Հավելված 

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՍԽԵՄԱ 

 

Շահակիցների 
բավարարվածության 

չափման և 
վերլուծության 

մեթոդներ 

Մշտադիտարկում և 
չափումներ 

Շահակիցների 
բավարարվածության 

վերաբերյալ 
ինֆորմացիա 

Ներքին աուդիտների  
ծրագիր 

 

Որակի ապահովման 
համակարգի 

գործընթացների 
ինֆորմացիոն քարտեզներ և 

ընթացակարգեր 
 

Շահակիցների 
բավարարվածության 

վերլուծություն 

Ներքին աուդիտների 
արդյունքների 
վերաբերյալ 

հաշվետվություն 

ՀԱԱՀ-ի որակի 
ապահովման 
համակարգի  

գործընթացների 
արդյունավետությունը 

ՀԱԱՀ-ի 
ուսումնական 

գործընթաց 

ՀԱԱՀ-ի կրթական 
ծառայություններ 

ՀԱԱՀ-ի գիտական 
գործունեություն 
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