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Որակի ներքին ապահովման ձեռնարկը մշակվել է ՀՊԱՀ-ի ուսումնամեթոդական կենտրոնի 

կողմից: 

 

Ձեռնարկում տրված են Որակի ներքին ապահովման ստանդարտները, որակի տերմինա-

բանությունը, որակի հասկացությունները, ՀՊԱՀ-ում որակի ապահովման քաղաքականությունը 

և ընթացակարգերը: 

Նշված են Համալսարանում որակի ապահովման համակարգում ներգրաված ստորաբա-

ժանումները և նրանց գործառույթները: Բերված են մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակ-

ման, հաստատման, մոնիթորինգի, գնահատման և վերանայման կարգերը: Բերված է ուսա-

նողների ուսումնառության, գիտելիքների ստուգման և գնահատման մեթոդաբանությունը, 

դասախոսական կազմի ընտրության, վերապատրաստման, դասավանդման որակի գնահատ-

ման, որակի կառավարման, գնահատման ու մշտադիտարկման հարցերը:  

Ձեռնարկը նախատեսվում է ՀՊԱՀ-ի բոլոր ստորաբաժանումներում որակի ապահովման 

գործընթացների իրականացման համար:   
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1. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ESG ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ 

Համաձայն Եվրոպական ստանդարտների` որակի ներքին ապահովման համակարգերը պետք է 

պարունակեն հետևյալ հիմնական կառուցամասերը` 

1. Որակի ապահովման ռազմավարություն և քաղաքականություն ու դրա հետ կապված 

ընթացակարգեր և չափորոշիչներ 

Համալսարանը պետք է ունենա քաղաքականություն և համակցված ընթացակարգեր` իր 

ծրագրերի ու որակավորումների որակի և ստանդարտներին համապատասխանության 

ապահովման համար: 

Համալսարանը պետք է ստանձնի պարտավորություն որակի մշակույթի զարգացման 

վերաբերյալ, ինչն ընդգծում է Որակի և Որակի ապահովման կարևորությունը համալսա-

րանի գործունեության բոլոր ոլորտներում: Դրան հասնելու համար համալսարանը պետք 

է մշակի ու իրականացնի որակի շարունակական բարելավման ռազմավարություն: 

Քաղաքականությունը, ռազմավարությունը և ընթացակարգերը պետք է պաշտոնական 

կարգավիճակ ունենան և հանրայնորեն մատչելի լինեն: Դրանք պետք է ներառեն նաև 

ուսանողների և այլ շահակիցների դերի ձևակերպումը: 

2. Ծրագրերի և որակավորումների հաստատման, պարբերաբար վերանայման և 

մոնիթորինգի հաստատված մեխանիզմներ 

Համալսարանը պետք է ունենա պաշտոնական մեխանիզմներ` իր կրթական ծրագրերի և 

շնորհվող որակավորումների հաստատման, մոնիթորինգի և պարբերական վերանայ-

ման համար: 

3. Ուսանողների գնահատման հետևողականորեն կիրառվող և հրապարակված 

չափանիշներ, կանոնակարգեր և ընթացակարգեր 

Ուսանողները պետք է գնահատվեն հրապարակված և հետևողականորեն կիրառվող 

չափանիշների, կանոնակարգերի և ընթացակարգերի միջոցով: 

4. Դասախոսների կարողությունների գնահատման թափանցիկ մեխանիզմներ և 

չափանիշներ 

Համալսարանը պետք է միջոցներ ունենա հավաստիանալու, որ դասավանդման 

գործընթացում ներգրավված է որակյալ և կարող դասախոսական կազմ: Այդ միջոցները 

պետք է հասանելի լինեն արտաքին փորձաքննություն իրականացնող մարմիններին և 

պարզաբանվեն նրանց զեկուցումներում: 
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5. Կրթական ծրագրերի պահանջներին համարժեք ուսումնական և այլ աջակցող 

ռեսուրսներ 

Համալսարանը պետք է երաշխավորի, որ ուսանողների ուսումնառության օժանդա-

կության առկա ռեսուրսները համարժեք են և համապատասխան առաջարկվող յուրա-

քանչյուր ծրագրի կարիքներին: 

6. Ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կառավարման համար պատշաճ 

տեղեկատվության հավաքում, վերլուծում և օգտագործում 

Համալսարանը պետք է երաշխավորի, որ հավաքում, վերլուծում և օգտագործում է ստույգ 

տեղեկատվություն իր կրթական ծրագրերի և գործունեության այլ ձևերի արդյունավետ 

կառավարման համար: 

7. Ծրագրեի և շնորհվող որակավորումների վերաբերյալ մշտապես նորացվող, անաչառ և 

օբյեկտիվ տեղեկատվության պարբերաբար հրապարակում 

Համալսարանը պետք է կանոնավոր կերպով հրապարակի արդիական, անշահախնդիր և 

օբեյկտիվ քանակական և որակական տեղեկատվություն իր կողմից առաջարկվող 

ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների մասին: 

 

2. ՈՐԱԿԻ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Որակը բարձրագույն կրթության ասպարեզում  կամ ակադեմիական որակը - բազմաչափ, 

բազմամակարդակ և դինամիկ հասկացություն է, որն առնչվում է կրթական մոդելի համա-

տեքստային պարամետրերին, ինստիտուցիոնալ առաքելությանն ու նպատակներին, ինչպես 

նաև հատուկ ստանդարտներին` տվյալ համակարգի, բուհի, ծրագրի կամ մասնագիտական 

ուղղության շրջանակներում: Կախված մոտեցումից և օգտագործման նպատակից` տարբերվում 

են որակի տարբեր սահմանումներ. որակը` որպես գերազանցություն, որակը` որպես համա-

պատասխանություն սահմանված նպատակին, որակը` որպես բարելավում և այլն: 

Որակի ապահովում (quality assurance) - բարձրագույն կրթության համակարգի, բուհի կամ 

կրթական ծրագրի որակի գնահատման, վերահսկման, երաշխավորման, պահպանման և 

բարելավման շարունակական գործընթաց է: 

Որակի աուդիտ (quality audit) – որակի գնահատման գործընթաց, որի միջոցով իրավասու 

արտաքին մարմինն ապահովում է (ստուգում է)` ա) կրթական ծրագրերի որակի ապահովման 
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ընթացակարգերի կամ` բ) ողջ կրթական համակարգի որակի ընդհանուր ապահովման (ներքին 

և արտաքին) ընթացակարգերի առկայությունը, համարժեքությունը սահմանված նպատակներին 

և դրանց փաստական իրականացումը: 

Որակի ապահովման եվրոպական ստանդարտներ և ուղենիշներ (European Standards and 

Guidelines for Quality Assurance) – Որակի ապահովման եվրոպական ասոցիացիայի (ENQA) 

կողմից մշակված և 2005թ. Բերգենի գագաթաժողովում ընդունված փաստաթուղթ, որը ներառում 

է եվրոպական ստանդարտներ և ուղենիշներ` որակի ներքին ու արտաքին ապահովման և 

որակի ապահովման եվրոպական գործակալությունների համար, ինչպես նաև երաշխավորու-

թյուններ` Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման Եվրոպական ռեգիստրի և Որակի 

ապահովման եվրոպական խորհրդատվական ֆորումի ստեղծման վերաբերյալ: 

Որակի ներքին ապահովման համակարգ (internal quality assurance system) – կառավարման 

կառուցվածքավորված և փաստաթղթավորված համակարգ, որը նկարագրում և իրագործում է 

համալսարանի որակի ապահովման քաղաքականությունը, խնդիրներն ու սկզբունքները, կազ-

մակերպական լիազորություններն ու պատասխանատվությունները և իրականացման պլանը: 

Որակի բարելավում (quality improvement) - որակի պլանավորման և որակի մոնիթորինգի 

միջոցով կառավարվող որակի բարձրացման շարունակական գործընթաց: 

Որակի գնահատում (որակի փորձաքննություն) (quality assessment, quality review) – 

համալսարանի և կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման (ուսումնասիրման, չափ-

ման, արժևորման) գործընթաց: 

Որակի կառավարում (quality management) - բարձրագույն կրթության որակն ապահովելու 

նպատակով համալսարանի կամ կրթական համակարգի մակարդակով պարբերաբար 

իրականացվող միջոցառումների համակցություն` որակի բարելավման շեշտադրմամբ: 

Որակի մշակույթ (quality culture) - որակի համընդունելի և ինտեգրացված սկզբունքների 

համակարգ, որը բնորոշ է համալսարանի կազմակերպական մշակույթին կամ կառավարման 

համակարգին: 

Որակի պլանավորում (quality planning) – գործողություններ, որոնք խնդիրներ և պահանջներ են 

սահմանում որակի համակարգի առանձին տարրերի կիրառման համար: 

Որակի վերահսկողություն (quality control) – որակի ուսումնասիրության գործընթաց, որը 

նպատակաուղղված է համալսարանի կամ կրթական ծրագրի որակի ներքին (ներբուհական) 

կամ արտաքին չափմանը: 
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Որակի քաղաքականություն (quality policy) – որակի ապահովման ասպարեզում ընդհանուր 

մտադրություններն ու ուղղությունները, որոնք պաշտոնապես ներկայացվում են համալսարանի 

ղեկավարության կողմից: 

 

3. ՀՊԱՀ-Ի ԱՆՑՅԱԼԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՆ 

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանը լինելով Հայկական գյուղատնտեսական և 

Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտների իրավահաջորդն ու ավան-

դույթների կրողը, հանդիսանում է հանրապետության ագրարային ոլորտի բարձրագույն կրթու-

թյամբ մասնագետներ պատրաստող միակ կրթական հաստատությունը: 

Հայաստանում ագրարային բարձրագույն կրթության հիմքը դրվել է 1921թ., երբ Երևանի 

ժողովրդական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետի բազայի վրա ստեղծվեց գյուղատն-

տեսական  ֆակուլտետը, այնուհետև ՀԽՍՀ ժողկոմխորհի 1930թ. մարտի 7-ի, ապա նաև ԽՍՀՄ 

Կենտգործկոմի և ժողկոմխորհի 1930թ. հուլիսի 23-ի որոշումներով կազմավորվեց Հայկական 

գյուղատնտեսական ինստիտուտը 3 ֆակուլտետներով` երկրագործական, զոոտեխնիկական և 

այգեգործական:  

Հայաստանի անկախացումից հետո ՀՀ կառավարության 1994թ.հուլիսի 7-ի որոշմամբ Հայկական 

գյուղատնտեսական և Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտների 

միավորման արդյունքում կազմավորվեց Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիան, որը 

2005թ. հոկտեմբերին վերանվանվեց Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի: 

Նախկին 2 բուհերը, հետագայում` ակադեմիան, այժմ` համալսարանը, կերտել են փառավոր 

կենսագրություն: Մեծագույն պատասխանատվությամբ կատարել իրենց գլխավոր 

առաքելությունը, այն է` հանրապետության ագրոպարենային համակարգն ապահովել 

բարձրորակ կադրերով: 56000-ից  ավելի շրջանավարտներ իրենց անգնահատելի ավանդն ունեն 

հանրապետության, ինչպես նաև նախկին Խորհրդային Միու-թյան  ագրարային ամբողջ ոլորտի 

կայացման ու զարգացման գործում: Նրանցից 23-ն արժանացել են Սոցիալիստական 

աշխատանքի հերոսի,  4-ը Խորհրդային Միության հերոսի բարձր կոչման: Շատ շատերն իրենց 

կյանքը զոհաբերել են հանուն ազատության և լուսավոր ապագայի: Ագրարային համալսարանի 

բազմաթիվ ուսանողներ ու դասախոսներ մասնակցել են Արցախի ազատագրական պայքարին և 

փառքով պսակել հարազատ կրթօջախի անունը: Նրանցից 7-ը զոհվել են արցախյան պատե-

րազմում: 
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82 տարիների ընթացքում ունեցած շրջանավարտներից շատերը արտադրության հմուտ կազմա-

կերպիչներ են, պետական և քաղաքական հայտնի գործիչներ, աշխարհահռչակ գիտնականներ 

ու մանկավարժներ: Այդ տարիները ձեռքբերումների, հաջողությունների ու նվաճումների 

տարիներ են, սակայն եղել են նաև դժվարին շրջաններ, որոնք հաղթահարվել են կոլեկտիվի 

համընդհանուր ջանքերի ու եռանդի շնորհիվ: 

Ագրարային ոլորտի 1990-ականների սկզբի հիմնարար փոփոխությունները շատ խնդիրներ 

առաջադրեցին նաև ոլորտի կադրերի պատրաստման գործում: Աշխատատեղերի բացակա-

յություն, նյութական անբավարարություն, որոշ մասնագիտությունների նկատմամբ հետաքր-

քրությունների բացակայություն և այլն:Սակայն դրանք ևս հաղթահարվեցին: 

Ներկայումս համալսարանի առկա ուսուցման 7 ֆակուլտետներում 37 մասնագիտությունների 

գծով սովորում է շուրջ 4400, հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի 22 մասնագիտությունների 

գծով` շուրջ 5800 ուսանող: Մագիստրատուրայում սովորում է 450-ից ավելի մագիստրանտ: 

Համալսարանում ուսումնահետազոտական աշխատանքներ են կատարում ավելի քան 240 

ասպիրանտ: Համալսարանի կազմում, որպես կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, գործում 

են հանրակրթական ծրագրերի կենտրոն-հենակետային վարժարանն ու միջին մասնագիտական 

ծրագրերի կենտրոն-պետական քոլեջը:  

2000 թվականից համալսարանում գործում է Ագրոբիզնեսի հայ-ամերիկյան բարձրագույն 

դպրոցը: Համալսարանը մասնաճյուղեր ունի Սիսիանում, Վանաձորում և Ստեփանակերտում 

(ԼՂՀ): 

Վերջին տարիներին համալսարանը մեծ զարգացում է ապրել, հասել է նշանակալից հաջո-

ղությունների, ունի բարձր վարկանիշ ԱՊՀ տարածքի ագրարային համալսարանների շրջանում: 

Համալսարանը 2000թ.-ից աշխարհի 250 ագրարային առաջատար համալսարանների ասոցիա-

ցիայի լիիրավ անդամ է, ակտիվորեն մասնակցում և հետևում է ագրարային կրթության ոլոր-

տում աշխարհում  տեղի ունեցող իրադարձություններին ու զարգացումներին: 

Այսօր կրթության ասպարեզում գլխավոր իրադարձությունը Եվրոպական միասնական կրթա-

կան տարածքին ինտեգրումն է, ուսանողների ազատ տեղաշարժի հնարավորության ավելա-

ցումը և աշխատաշուկայում շրջանավարտների մրցունակության ապահովումը: 

Կրթական բարեփոխումների իրականացման ընթացքում ագրարային համալսարանը, հաշվի 

առնելով կրթահամակարգի բնույթն ու խոցելիությունը, ղեկավարվում է հետևյալ սկզբունքով. 

ցանկացած նորույթ  ներդնել միայն խորը ուսումնասիրության, փորձարկման և առկա պայման-
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ները հաշվի առնելու դեպքում` պահպանելով ավանդական կրթահամակարգի արդյունավետ 

տարրերը: 

Պետական հավատարմագրումը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար համալսա-

րանում դեռևս 2009 թ.-ից սկսեցին կրթության որակի ապահովման  ու վերահսկման ներբուհա-

կան գործընթացներ: 

Այսօր ՀՊԱՀ-ն ապրում է կրթական և գիտական համակարգերի բարեփոխումների բուռն շրջան, 

որը լի է դժվարություններով, պահանջում է բազմաբնույթ խոչնդոտների հաղթահարում, ջանքե-

րի լարում: Այստեղ գլխավորը բարեփոխումների ճիշտ  ուղղության ընտրությունն է, ինչպես նաև 

դրանց իրականացման արդյունավետ եղանակների կիրառումը, ինչին և միտված է համալսա-

րանի մարդկային և նյութական ողջ ներուժը: 

Որակի ապահովման նախադրյալների ստեղծումը ՀՊԱՀ-ում: Բոլոնիայի գործընթացների 

զարգացումներում, բարձրագույն կրթության Եվրոպական միասնական տարածքի ստեղծման 

հիմքում, ինչպես նաև ‹‹Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին›› ՀՀ 

օրենքում մեծ տեղ է հատկացվում կրթության որակի ապահովմանը:  

Բարձրագույն կրթության որակը Եվրոպական Բարձրագույն Կրթական Տարածքի անկյունաքա-

րերից մեկն է: Բոլոնյան գործընթացի ընդլայնմանը և խորացմանը զուգընթաց, աճում է ուշադ-

րությունը բարձրագույն կրթության որակի նկատմամբ` որպես կրթական բարեփոխումների 

հաջողության առանցքային գործոնի:  

Բոլոնիայի գործընթացը խթանում է բուհերում մասնագիտական կրթության որակի ապահով-

ման ներքին համակարգերի ստեղծման, ինչպես նաև որակի ներքին ապահովման, ինքնավեր-

լուծության, ինքնագնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին:  

Այս նկատառումներից ելնելով 2009 թ.-ին համալսարանում ստեղծվեց Կրթության Որակի 

Վերահսկման և Ապահովման մշտական գործող հանձնախումբ: Նույն թվականին մշակվեց և 

համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից հաստատվեց ‹‹ՀՊԱՀ-ի կրթության որակի 

վերահսկման և ապահովման մշտական գործող հանձնախմբի ժամանակավոր կանոնակարգը›› 

և ‹‹Որակի ներհամալսարանական վերահսկողության ու կառավարման մեթոդաբանությունը››:  

Հանձնախմբի կողմից մշակվեցին և 2010թ.-ին հաստատվեցին նաև ‹‹ՀՊԱՀ-ի մասնագիտական 

կրթության համակարգում որակի ապահովման ուղենիշներ, չափանիշներ և չափորոշիչներ›› 

ձեռնարկը և ‹‹ՀՊԱՀ ինքնավերլուծության և ինքնագնահատման սկզբունքները և ընթացա-

կարգերը››:  
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2010թ.-ին կազմվեց և հաստատվեց նաև ‹‹ՀՊԱՀ կրթության որակի վերահսկման և ապահովման 

2010-15թթ. ռազմավարական հայեցակարգը››:  

2011թ.-ին համալսարանում իրականացվող կրթական բարեփոխումների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու, ինքնավերլուծության, ինքնագնահատման և հավատարմագրման գործընթաց-

ներն իրականացնելու նպատակով համալսարանում կատարվեցին մի շարք կառուցվածքային 

բարեփոխումներ` մասնավորապես համալսարանի ուսումնամեթոդական կենտրոնի կազմում 

ստեղծվեց ‹‹Կրթական բարեփոխումների, ռազմավարական պլանավորման, որակի վերահսկ-

ման և ինքնավերլուծության›› վարչությունը, որի կազմում ձևավորվեց ‹‹Որակի վերահսկո-

ղության և ինքնավերլուծության›› մասնագիտացված աշխատակազմով առանձին բաժինը:  

Նույն տարում, համալսարանի կրթական բարեփոխումների արդյունավետ իրականացման, 

որակի ապահովման ներհամալսարանական համակարգի ընդլայնման և որակի ապահովման 

ցանցի (network) ստեղծման նպատակով ֆակուլտետների դեկանատներին կից ստեղծվեցին 

‹‹Կրեդիտային համակարգի ներդրման և որակի ապահովման›› ֆակուլտետային մշտական 

գործող հանձնաժողովներ:  

2011թ.-ի սեպտեմբերին ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և իրականացման 

գործընթացների վերահսկողության արդյունավետ իրականացման նպատակով ‹‹Որակի 

վերահսկողության և ինքնավերլուծության›› բաժնի վարիչի ղեկավարությամբ ստեղծվեցին 

‹‹Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և իրականացման›› 5 հոգուց կազմված Խորհուրդ 

և 14 հոգուց կազմված Հանձնախումբ:  

Ուսումնամեթոդական կենտրոնի, մասնավորապես ‹‹Որակի վերահսկողության և 

ինքնավերլուծության›› բաժնի, Որակի վերահսկման Խորհրդի և Հանձնախմբի կողմից 2011թ.-ի 

ընթացքում կրթության որակի ապահովման և վերահսկման ուղղությամաբ իրականացվել են 

լայնածավալ աշխատանքներ:  

Ամբողջ տարվա ընթացքում վերահսկողություն է սահմանվել դասատախտակով նախատեսված 

բոլոր ուսումնական պարապմունքների իրականացմանը:  

Ֆակուլտետների տարբեր մասնագիտություններում իրականացվել են շուրջ 60 ուսում-նական 

պարապմունքների դասալսումներ, որոնց արդյունքները շատ մանրամասն և նպատա-կային 

քննարկվել են համապատասխան ամբիոնների նիստերում:  

Ուսումնասիրվել և քննարկվել է ուսումնական պարապմունքներին ուսանողների ամենօրյա 

հաճախումների վիճակը և տրվել են համապատասխան առաջարկություններ: 
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Ամենօրյա վերահսկողություն է սահմանվել նաև կիսամյակային և ավարտական քննաշրջան-

ների ողջ ընթացքին: Քննություններից հետո ուսումնասիրվել են քննաշրջանի արդյունքները, 

բացահայտվել են առկա թերություններն ու բացթողումները և տրվել են համապատասխան 

հանձնարարականներ:  

Դրա հետ մեկտեղ Որակի վերահսկման Խորհրդի և Հանձնախմբի կողմից ուսումնասիրվել է 

համալսարանի 6 ամբիոնների ուսումնա-դաստիրակչական, ուսումնամեթոդական, գիտահետա-

զոտական աշխատանքների իրականացման վիճակը: Ուսումնասիրությունների արդյունքնրը 

մանրամասն քննարկվել են համալսարանի ռեկտորատում ու գիտական խորհրդում և ընդունվել 

են համապատասխան որոշումներ: 

2011թ.-ին համալսարանը ծրագրային առաջարկ ներկայացրեց ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› 

ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից ֆինանսավորող և ՀՀ ԿԳ նախարարության 

կողմից ղեկավարվող ‹‹Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ներդրման կամ դրանց 

հետագա բարելավման›› դրամաշնորհային ծրագրին և 2011թ.-ի դեկտեմբերի ՀՊԱՀ-ի կողմից 

ներկայացրած առաջարկը հաստատվեց և կնքվեց դրամաշնորհի իրականացման պայմանա-

գիրը:  

Այդ ծրագրի իրականացումը կնպաստի համալսարանի որակի ապահովման ներհամալ-

սարանական համակարգի հետագա կայացմանն ու կատարելագործմանը, որն էլ իր հերթին 

կնպաստի որակի ապահովման մեխանիզմների շարունակական զարգացմանն ու ինքնավեր-

լուծության և հավատարմագրման գործընթացների իրականացմանը:  

Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ազգային համակարգերի ձևավորման 

գործընթացում մեծ տարածում է գտել որակի արտաքին գնահատումը, որի նպատակ է 

կրթության որակի բարձրացումը, իրականացվող գործընթացների գնահատման թափանցի-

կության ապահովումը և կրթական հաստատությունների համեմատական դասակարգումը:  

Ուսուցման որակի գնահատման ու ապահոման համակարգում էական դերը հատկացվում է 

ինքնավերլուծության և ինքնագնահատման գործընթացներին` որպես համալսարանի գործու-

նեության արդյունավետության ապահովման և որակի բարձրացման կարևորագույն միջոցի:  

2011 թ.-ի հունվարից համալսարանում ինքնավերլուծության և ինքնագնահատման իրակա-

նացման ուղղությամբ կատարվել են մի շարք աշխատանքներ.  

− Մասնագիտական Կրթության Որակի Ապահովման Ազգային Կենտրոն հիմնադրամի 

(ՈԱԱԿ) կողմից առաջարկված և ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված ենթա-
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կառուցվածքային հավատարմագրման չափանիշներին ու չափորոշիչներին համապա-

տասխան իրականացվել է ինքնավերլուծության գործընթացների նախապատրաստում, 

մասնավորապես քարտեզագրում և գույքագրում: Սահմաված չափանիշներից յուրաքան-

չյուրի վերաբերյալ կատարվել է հիմնական փաստաթղթերի, տվյալների և տեղեկատվու-

թյան հավաքագրում:  

2011թ.-ի հոկտեմբերին համալսարանի գիտական խորհրդում լսվեց և քննարկվեց ‹‹ՀՊԱՀ-ի 

գործունեության ինքնավերլուծության նախապատրաստման և իրականացման վիճակը և 

խնդիրները›› հարցը, ընդունվեց որոշում և համապատասխան կառույցներին տրվեցին  հանձնա-

րարականներ:  

2011թ.-ի դեկտեմբերին համալսարանը մասնակցեց պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների ռեկտորների խորհրդի կողմից Ծաղկաձորում կազմակերպված սեմինար 

խորհրդակցությանը և զեկուցումներ ներկայացրեց ‹‹Գնահատման համակարգեր››, ‹‹Որակի 

ապահովում և հավատարմագրում›› և ‹‹Պրակտիկաների խնդիրները›› թեմաներով:  

2011թ.-ի դեկտեմբերին համալսարանի երկու աշխատակիցներ մասնակցեցին ‹‹Մասնա-

գիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն›› հիմնադրամի և ՀՀ ԿԳ 

նախարարության կողմից, Աղվերանում կազմակերպված ‹‹Որակի ներքին ապահովումը ՀՀ 

մասնագիտական կրթության ոլորտում. Մարտահրավերներ ու հեռանկարներ›› թեմայով 

ֆորումին և վերապատրաստումներ անցան ‹‹Որակի ապահովման արտաքին մեխանիզմներ››, 

‹‹Որակի ապահովման ներքին համակարգ›› և ‹‹Ինքնագնահատում` իրականացման մեխանիզմ-

ներ և զեկույցի պատրստում›› թեմաներով:  

Բոլոնիայի գործընթացը խթանում է նաև բուհական հանրությանը`ուսանողների, պրոֆեսորա-

դասախոսական կազմի և վարչակազմի ակադեմիական շարժունությունը ու ուսման արդյունք-

ների փոխճանաչումը: Կրթության որակի բարձրացման և փորձի փոխանակման նպատակով 

բուհերը համագործակցում են երկրի և արտերկրի բուհերի հետ: Այս համագործակցությունը 

իրական դարձնելը կապված է բազմաթիվ մշակութային, սոցիալ-տնտեսական և ինստիտու-

ցիոնալ հիմնախնդիրների հետ, որոնք լուծելու համար բուհերին պետք է աջակցեն պետական 

կառույցները, միջազգային կազմակերպությունները և միջբուհական համագործակցությունն 

ապահովող բուհական ստորաբաժանումները:  
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4. ՈՐԱԿԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՊԱՀ-ՈՒՄ 

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանում որակը բնորոշվում է որպես ձևակերպ-

ված առաքելությանը և սահմանված նպատակներին հասնելու գաղափար, ընդունելով որ դրանք 

արտացոլում են համալսարանի բոլոր շահակիցների պահանջները (նկ. 1.): 

Որակի ապահովումը և որակի գնահատումը սովորաբար սկսվում է առաքելությունից և նպա-

տակներից: 

Համալսարանը պետք է կազմի իր կողմից սահմանված նպատակներին հասնելու պլան, որը նե-

րառում է` 

1.   Որակի ոլորտի նպատակների արտացոլումը որակի ապահովման քաղաքականության 

և ռազմավարության մեջ, 

2.   որակի ապահովման և կառավարման կառուցվածքը և համալսարանի կառավարման 

ոճը, 

3.   ռեսուրսների կառավարումը,  անձնակազմի ներգրավումը նպատակների 

իրականացման գործընթացներին, 

4.   կառավարման միջոցներ և այլն: 

Նկ. 1. Որակի ապահովման սխեմա 

 

ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Առաքե-
լություն 

 

Նպատակ
-ներ 

 

Խնդիրներ 

 

Ռազմավարական 
պլան 

Կառավարում 

Ռեսուրսներ 

Ֆինանսավորում 

Կրթական 
գործունեություն 

Գիտություն և 
հետազոտություն 

Ծառայություններ 

Ձեռք 
բերումներ 

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 
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Համալսարանի գործունեության հիմնական ոլորտներն են` 

− կրթական (ուսումնական)  գործունեությունը, 

− գիտական գործունեությունը, 

− խորհրդատվական գործունեությունը:  

Համալսարանի ձեռք բերումներն ձևակերպվում են հետևյալ հարցերի միջոցով` 

− Ինչ±ի է հասել համալսարանը: 

− Արդյո±ք ձեռք բերումները համապատասխանում են ձևակերպված առաքելությանը և 

սահմանված նպատակներին: 

 

5. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանը լինելով Հայկական գյուղատնտեսական և 

Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտների իրավահաջորդն ու ավան-

դույթների կրողը` հանրապետությունում ագրարային ոլորտի բարձրագույն կրթությամբ մաս-

նագետներ պատրաստող միակ կրթական հաստատությունն է: 

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի առաքելությունն է համակենտրոնացնելով 

կրթության ու գիտության կադրային և նյութական ռեսուրսները, ինտեգրելով գիտական հիմնա-

րար հետազոտությունների արդյունքները և նվաճումները, ինտենսիվ ավելացնելով հետազո-

տական ներուժը և ապահովելով որակյալ կրթություն` Հայաստանում ու տարածաշրջանում 

դառնալ ագրարային ոլորտի աշխատաշուկայի ժամանակակից պահանջները բավարարող և 

դրանց դինամիկ փոփոխությունները հաշվի առնող առաջատար կրթական, գիտահետա-

զոտական և խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող կենտրոն: 

Համալսարանն իր ապագան պետք է կառուցի հաշվի առնելով երկրի սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման դինամիկան, Հայաստանի մուտքը համաշխարհային տնտեսական հարթություն, 

արտադրության, կրթության և հասարակական կյանքի այլ ոլորտներում նոր տեխնոլոգիաների 

ներդրումը, ինչպես նաև Հայաստանում ինֆորմացիոն հասարակության ձևավորումը: 

 

6. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ 

Համալսարանն օգտագործելով իր մարդկային և նյութական ողջ ներուժն ու կարողությունները` 

դառնալու է ագրարային կրթության ու գիտության բնագավառում ազգային ընդհանուր շահերը 

արտահայտող, ազգային ու միջազգային մակարդակներում իր կողմից մատուցվող ծառայու-
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թյունների համադրելիությունը, մրցունակությունը և թափանցիկությունը ապահովող, աշխա-

տաշուկայի հարափափոխ պահանջներին համապատասխան ուսումնառողների կոմպետեն-

ցիաների ձևավորմանը նպաստող կրթական միջավայր: 

Համալսարանը հանդես է գալու որպես գիտելիք ու առաջավոր տեխնոլոգիաներ տարածող, 

կրթական ու հետազոտական ինովացիոն գործունեություն իրականացնող, ուսանողակենտրոն 

կրթական միջավայր ու կրթության լայն մատչելիություն ապահովող, որակի մշակույթ ունեցող 

հաստատություն, որը կծառայի երկրին, ազգին ու աշխարհին: 

 

7. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

7.1. ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

Եվրոպական ENQA ստանդարտ. Բուհերը պետք է ունենան քաղաքականություն և համակցված 

ընթացակարգեր` իրենց ծրագրերի ու որակավորումների որակի և ստանդարտներին համապա-

տասխանության ապահովման համար: Բուհերը պետք է ստանձնեն նաև պարտավորվածություն 

որակի մշակույթի զարգացման վերաբերյալ, ինչն ընդծում է որակի և որակի ապահովման 

կարևորությունը նրանց աշխատանքում: Դրան հասնելու համար բուհերը պետք է զարգացնեն և 

իրականացնեն որակի շարունակական բարձրացման ռազմավարություն: Քաղաքականությունը, 

ռազմավարությունը և ընթացակարգերը պետք է պաշտոնական կարգավիճակ ունենան և 

հանրայնորեն մատչելի լինեն: Դրանք պետք է ներառեն նաև ուսանողների և այլ շահակիցների 

դերի ձևակերպումը: 

Համալսարանն իր ծրագրերի, կրթական աստիճանների որակի և չափանիշների ապահովման 

համար մշակել է որակի ապահովման քաղաքականություն ու դրան առընչվող ընթացակարգեր, 

որոնք հետևողականորեն նպաստելու են որակի կարևորությունը և ապահովումը գնահատող 

միջավայրի զարգացմանը: 

Որակի ապահովման քաղաքականության նպատակն է բարձրացնել համալսարանի ուսում-

նական, գիտահետազոտական և կառավարման գործընթացների որակը և արդյունավետու-

թյունը: Այդ քաղաքականությունը ընդգրկում է համալսարանի գործունեության բոլոր հիմնական 

ոլորտներում որակի ապահովումը` նպատակ ունենալով համապատասխանեցնելու դրանք 

համալսարանի ռազմավարական նպատակներին և ապահովել ուժերի առավելագույն ներդրում 

այդ նպատակների իրականացման համար: Այն պետք է արտացոլի համալսարանի 
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առաքելությունն ու որդեգրված արժեքները և սերտորեն կապված լինի ռազմավարական պլանի 

և իրականացվող գործընթացների հետ: 

Նշված քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը ստեղծում են անհրաժեշտ հենք, որի շրջա-

նակներում համալսարանը ձևավորում է որակի ապահովման իր համակարգը և ապա գնահա-

տում դրա գործունեության արդյունավետությունը:  

Քաղաքականությունը ձևակերպում է համալսարանի մտադրությունները որակի ապահովման 

հիմնահարցերի վերաբերյալ, ինչպես նաև դրանց իրագործման սկզբունքային ուղիները: 

Քաղաքականության իրականացման գործընթացը, իր հերթին, պահանջում է որոշակի ընթացա-

կարգային ուղղորդում, որը մի կողմից` մանրամասն տեղեկություն է ապահովում այն 

միջոցների վերաբերյալ, որոնցով իրականացվում է քաղաքականությունը, իսկ մյուս կողմից` 

կարգաբերում և կոնկրետ գործողությունների է վերածում այդ միջոցները: 

Որակի շարունակական բարելավման ռազմավարությունը համալսարանի զարգացման 

ընդհանուր ռազմավարության կառուցամասն է, որը ելնում է ռազմավարական պլանի 

համապատասխան խնդիրներից և ապահովում է դրանց իրականացումը: 

Որակի ապահովման քաղաքականությունը պետք է տարածվի համալսարանի գործառույթների 

և գործողությունների բոլոր այն ասպեկտների վրա, որոնք ազդում են կրթական ծրագրերի 

չափանիշների պահպանման և ապահովման վրա, ինչպիսիք են դասավանդումը, 

հետազոտական գործունեությունը ուսումնառության աջակցելու ծառայությունները, նյութա-

տեխնիկական բազան, կառավարումը, հանրային ծառայությունները և համագործակցությունը 

գործատուների հետ: 

Որակի ապահովման քաղաքականությունը պետք է կենտրոնանա համալսարանի առաքելու-

թյունից բխող նպատակների կատարման ընթացքի որակի ու կրթական ծրագրերի հետագա 

բարելավման խնդիրների վրա: 

Որակի ապահովման քաղաքականության հաջող իրականացման համար համալսարանը պետք 

է հատկացնի անհրաժեշտ մարդկային և նյութական ռեսուրսներ: Որակի ապահովման 

համակարգի մշակումը, ներդրումը և անընդհատ կատարելագործումը համալսարանի ղեկավար 

անձնակազմի առաջնահերթ խնդիրներից մեկը պետք է լինի, ինչը հաշվի առնելով շահակիցների 

բավարարվածությունը կրթական ծառայությունների շուկայում, գիտական և ինովացիոն 

գործունեությունում կապահովի համալսարանի մրցունակությունը և կայունությունը: 
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Համալսարանի ղեկավարությունը իր վրա պետք է վերցնի որակի ապահովման ոլորտում 

անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման, սահմանված նպատակներին հասնելու, ինչպես նաև 

բոլոր մակարդակներում որակի ապահովման համակարգի արդյունավետության անընդհատ 

բարձրացման պատասխանատվությունը: 

Որակի ապահովման քաղաքականությունը, դրա ընթացակարգային հենքը և որակի շարունա-

կական բարձրացման ռազմավարությունը համալսարանի որակի ապահովման համակարգի 

կարևորագույն բաղադրիչն են, որոնց մշակումից էլ սկսվում է որակի ապահովման համակարգի 

ձևավորման գործընթացը: 

 

7.2. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության արդիականացման և 

Բոլոնիայի հռչակագրի հիմնադրույթները` համալսարանը մշակել և հաստատել է կրթական, 

գիտական ու խորհրդատվական գործունեության ոլորտներում որակի ապահովման քաղաքա-

կանություն: 

Կրթության որակի ոլորտում համալսարանի քաղաքականությունը ուղղված է կրթական ծրագ-

րերի, կրթական ծառայությունների, գիտական և ինովացիոն գործունեության որակի երաշխիքի 

ապահովմանը և որակի համընդհանուր կառավարման սկզբունքների և  չափորոշիչների հիման 

վրա (ENQA)` կրթության որակի համակարգի ստեղծմանը և համալսարանի որակի կառավար-

մանը, ներքին ու արտաքին շուկաներում բարձր մրցունակության ապահովմանը: 

Համալսարանի որակի ոլորտի քաղաքականությունը ուղղված է հետևյալ նպատակների իրակա-

նացմանը` 

− Շահակիցների պահանջներին և ազգային և միջազգային չափորոշիչներին համապա-

տասխան (ENQA 1.1.) որակյալ ժամանակակից կրթության ապահովումը: 

− Որակի կառավարման համակարգի արդյունավետության անընդհատ բարելավում 

(ENQA 1.1.): 

− Կրթական ծառայությունների, իրականացվող ծրագրերի և շնորհող որակավորումների 

անընդհատ պլանավորում, մշտադիտարկում, վերլուծություն և որակի գնահատում  

(ENQA 1.2.): 

− Հաստատված չափորոշիչների և կարգերի հիման վրա ուսանողների գիտելիքների 

մակարդակի անընդհատ գնահատում (ENQA 1.3): 
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− Դասավանդող անձնակազմի անընդհատ ուսուցում, մասնագիտական մակարդակի 

բարձրացում և նրանց կոմպետենցիաների գնահատում (ENQA 1.4.): 

− Համալսարանի տեղեկատվական, նյութատեխնիկական և ուսումնամեթոդական հենքի 

ձևավոևում և անընդհատ կատարելագործում (ENQA 1.5.): 

− Համալսարանի կրթական ծրագրերի և գործունեության այլ տեսակների արդյունավետ 

կառավարման համար անհրաժեշտ ինֆորմացիայի հավաքագրում, վերլուծություն և տա-

րածում (ENQA 1.6.): 

− Համալսարանի կողմից իրականացվող կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակա-

վորումների վերաբերյալ հասարակության անընդհատ տեղեկացում (ENQA 1.7.):  

Գլխավոր նպատակներից բխում են  հետևյալ խնդիրները` 

− Համալսարանի որակի կառավարման ճկուն համակարգի ստեղծում և ներդրում: 

− Բարձրագույն կրթության ոլորտում որակի ապահովման լավագույն փորձի ուսումնասի-

րում և ագրարային ոլորտի կրթության որակի բարձրացում: 

− Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի բովանդակային կատարելագործում, 

ուսումնառողների և դասախոսների ակադեմիական շարժունության ապահովման պայ-

մանների ընդլայնում: 

− Կրթության որակի ներքին մոնիթորինգի համակարգի մշակում և գործառման ապա-

հովում: 

− Մոնիթորինգի և աուդիտների ընթացակարգերի համակարգված իրականացում: 

− Ուսուցման որակի մշտադիտարկման արդյունավետ համակարգի մշակում, ներդրում և 

զարգացում: 

− Իրականացվող կրթական ծառայությունների և կրթական ծրագրերի անընդհատ մշտա-

դիտարկում, որակի մոնիթորինգի և գնահատման անցկացում: 

− Համալսարանի գործունեության բոլոր ոլորտների որակի մշտադիտարկում և գնահա-

տում, ստացված ինֆորմացիայի վերլուծություն և հրապարակում: 

− Համալսարանի դասավանդող անձնակազմի գործունեության, ուսանողների ուսումնա-

ռության, կրթական ծառայություններ մատուցող կառույցների գործունեության որակի 

մշտադիտարկման համակարգի մշակում և ներդրում: 

− Հաստատված չափորոշիչների և կարգերի հիման վրա ուսանողների գիտելիքների պար-

բերաբար գնահատում: 
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− Դասախոսների և այլ աշխատակիցների աշխատանքի որակի գնահատման տեխնոլո-

գիաների մշակում և ներդրում: 

− Պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման շարունակական բարձրացման գործ-

ընթացի կազմակերպում, նրանց մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և 

հմտությունների գնահատում: 

− Որակի ապահովման համակարգի արդյունավետության ու կատարելագործման և կրթա-

կան ծրագրերի իրականացման որակի բարձրացման նպատակով դասավանդող անձնա-

կազմի որակավորման բարձրացում: 

− Մասնագիտական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների բարձր մակար-

դակով պայմանավորված` մասնագետների պատրաստման բարձր որակի ապահովում: 

− Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի բարձր մասնագիտական կոմպետենցիաների 

և որակավորումների անընդհատ բարձրացում: 

− Համալսարանի տեղեկատվական, նյութատեխնիկական և ուսումամեթոդական բազայի 

ձևավորում և անընդհատ կատարելագործում: 

− Որակի ապահովման համակարգի կատարելագործման և նոր կրթական տեխնոլոգիա-

ների և ծրագրերի ներդրման նպատակով առաջատար այլ համալսարանների հետ 

համագործակցության իրականացում:  

− Նյութատեխնիկական բազայի կատարելագործման միջոցով կրթական տեխնոլոգիաների 

որակի անընդհատ բարձրացում: 

− Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և համալսարանի գործունեության այլ 

ոլորտների արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ ինֆորմացիայի հավաքա-

գրման, վերլուծության և տարածման ապահովում: 

− Համալսարանի կողմից իրականացվող կրթական գործունեության որակի վերաբերյալ 

հասարակության կանոնավոր տեղեկատվության տրամադրման ապահովում: 

− Ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով համալսարանի գործունեության որակի 

վերաբերյալ տեղեկատվության թափանցիկության ապահովում: 

− Որակի ապահովման համակարգի միասնական ինֆորմացիոն միջավայրի ստեղծում: 

− Շահակիցների սպասելիքներին համապատասխան որակի ապահովման համակարգի 

ձևավորում և կատարելագործում: 

− Շրջանավարտների պատրաստման որակի անընդհատ բարձրացում: 
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− Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման և անհրաժեշտ ռեսուրս-

ներով ապահովման կատարելագործում:  

− Համալսարանի կրթության որակի ոլորտում` միջազգային և պետական չափորոշիչներին 

ու պահանջներին համապատասխան գործունեության իրականացում, ժամանակակից 

որակյալ կրթության ապահովում: 

− Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման եվրոպական ասոցիացիայի (ENQA) 

չափորոշիչներին համապատասխան Որակի ապահովման համակարգի անընդհատ 

կատարելագործում: 

− Համալսարանի անձնակազմի և ուսումնառուղների սոցիալական աջակցության ապա-

հովում և նրանց առողջության ու անվտանգության պաշտպանության իրականացում: 

− Ֆունդամենտալ և կիրառական գիտության ոլորտներում գիտական ուղղությունների 

ստեղծման, զարգացման և պահպանման միջոցով գիտահետազոտական մշակումների 

իրականացում: 

− Լրացուցիչ ռեսուրսների ընդգրկման, անձնակազմի որակավորման և գործնական 

հմտությունների զարգացման, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազայի 

ապահովման և բարձր որակով մասնագետների պատրաստման նպատակով` համալ-

սարանի գիտահետազոտական և ինովացիոն գործունեության կատարելագործում, ծա-

վալների մեծացում և ընդլայնում: 

− Տրամադրվող կրթական ծառայությունների և գիտահետազոտական աշխատանքների 

որակի ապահովում և համադրում:   

− Գիտական գրադարանի ֆոնդի համալրման և նորացման միջոցով համալսարանի տեղե-

կատվական ռեսուրսների որակի ապահովում և շարունակական ընդլայնում: 

− Համալսարանի շահակիցների հետ կայուն հետադարձ կապի հաստատում, նրանց 

կարիքների վերհանման, պահանջների ուսումնասիրություն և վերլուծության իրակա-

նացում: 

− Համալսարանի գործունեության բոլոր տեսակների և ոլորտների գործունակության որա-

կին վերաբերող տվյալների բազայի ստեղծում և ապահովում: 

− Համալսարանի շրջանավարտների աշխատաշուկայում պահանջվածության և նրանց 

կարիերայի զարգացման ապահովում: 
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− Հավաստի և ամբողջական ինֆորմացիայի և վերլուծության վրա հիմնված որոշումների 

կայացման սկզբունքի ներդրում: 

− Համաշխարհային կրթական տարածքին համալսարանի ակտիվ ինտեգրման ապա-

հովում:  

Որակի ոլորտի քաղաքականության իրականացման սպասվող արդյունքները 

Որակի ապահովման քաղաքականության նպատակասլաց իրականացման համար համալսա-

րանը պետք է տրամադրի անհրաժեշտ մարդկային և նյութական ռեսուրսներ: Համալսարանի 

ղեկավար անձնակազմի առաջնահերթ խնդիրներից մեկը պետք է լինի Որակի ապահովման 

համակարգի մշակումը, ներդրումը և անընդհատ կատարելագործումը, և հաշվի առնելով 

շահակիցների բավարարվածությունը կրթական ծառայությունների շուկայում, գիտական և 

ինովացիոն գործունեությունում կապահովի համալսարանի մրցակցությունը և կայունությունը: 

Համալսարանի ղեկավարությունը իր վրա պետք է վերցնի որակի ապահովման ոլորտում 

անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման, սահմանված նպատակներին հասնելու, ինչպես նաև 

բոլոր մակարդակներում որակի ապահովման համակարգի արդյունավետության անընդհատ 

բարձրացման պատասխանատվությունը: 

Որակի ապահովման ոլորտում քաղաքականության իրականացումը պետք է ապահովի հետևյալ 

արդյունքները. 

− Բարձրացնի համալսարանի աշխատակիցների պատասխանատվությունը` ուսումնա-

կան, գիտական և վարչարարական գործունեության բոլոր մակարդակներում` միտված 

կրթական ծառայությունների որակի կառավարմանը: 

− Կրթական ծառայությունների որակի կառավարման և գնահատման գործընթացը 

թափանցիկ դարձնի: 

− Որակի գաղափարը իրականացնելու համար բարձրացնի համալսարանական 

հանրության աշխատանքի մոտիվացիան: 

− Բարձրացնի համալսարանի հեղինակությունը կրթական միջավայրում և աշխատանքի 

շուկայում: 

− Ստեղծի կրթական ծառայությունների որակի կառավարման համակարգի կայուն 

զարգացում: 
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− Ապահովի շահակիցների բավարարվածությունը համալսարանի կրթական ծառայու-

թյունների որակից: 

Որակի ապահովման քաղաքականությունը, դրա ընթացակարգային հենքը և որակի շարունա-

կական բարձրացման ռազմավարությունը համալսարանի որակի ապահովման համակարգի 

կարևորագույն բաղադրիչն են, որոնց մշակումից էլ սկսվում է որակի ապահովման համակարգի 

ձևավորման գործընթացը: 

 

8. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

2005թ.-ին Հայաստանը պաշտոնապես միացավ Բոլոնիայի գործընթացին և ինտեգրվեց Եվրո-

պական բարձրագույն կրթական տարածքին (ԵԲԿՏ), որը ենթադրում է բարձրագույն և շարունա-

կական կրթական համակարգում եվրոպական չափանիշներին համապատասխան` խորքային 

փոփոխությունների իրականացում: 

Եվրոպական կրթական տարածքին Հայաստանի ինտեգրման ուղղությամբ կատարվող կարե-

վորագույն ուղղություններից մեկը Եվրոպական չափանիշներին համապատասխան որակի 

գնահատման և ապահովման ազգային համակարգի ստեղծումն է: ՀՀ կառավարության 2008թ.-ի 

որոշմամբ հիմնադրվեց ‹‹Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտ-

րոնը›› (ՈԱԱԿ), որի նպատակն է աջակցել մասնագիտական ուսումնական հաստատություն-

ներին` ստեղծելու կրթության որակի ապահովման ներհամալսարանական համակարգ և 

մշակույթ: 

Մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների որակի ներքին ապահովումը Հայաս-

տանի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգի հիմնական տարրերից է: 

Որակի ներքին ապահովման գործընթացներն ուսումնական հաստատության գործունության 

պարտադիր մաս պետք է կազմեն: 

Արտաքին և ներքին միջավայրի մարտահրավերները պահանջում են վերաիմաստավորել 

կրթական գործընթացի որակի հասկացությունը, ինչպես դրա կազմակերպման այնպես էլ 

շրջանավարտի որակի գնահատման ցուցանիշների պահպանման տեսանկյունից: Այս 

ուղղությամբ հիմնական սկզբունքը պետք է լինի “շրջանավարտի որակի նկատմամբ պահանջ-

ները ձևավորում է գործատուն’’: 
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Բոլոնիայի գործընթացը խթանում է նաև բուհերում մասնագիտական կրթության որակի ապա-

հովման ներքին համակարգերի ստեղծման, ինչպես նաև որակի ներքին ապահովման, ինքնա-

վերլուծության, ինքնագնահատման և հավատարմագրման գործընթացները: 

Համալսարանի կողմից իրականացվող կրթության որակով է պայմանավորված կրթական ծառա-

յությունների շուկայում համալսարանի հեղինակությունը և մրցունակությունը, հետևաբար նաև 

աշխատաշուկայի կողմից շրջանավարտների պահանջարկվածության բարձրացումը: Ուստի 

այսօրվա հրամայականներից է համալսարանում որակի ներքին ապահովման համակարգի 

ձավորումը և հետագա զարգացումը: Համալսարանն իր որակի ապահովման մեթոդաբա-

նությունը ձևավորելիս պետք է հաշվի առնի համալսարանում արդեն ձևավորված որակի մշա-

կույթը, ավանդույթները և սահմանված նպատակների ու խնդիրների իրականացման սեփական 

ներուժը: 

Որակի ներքին ապահովման համալսարանական համակարգի կառուցումը պետք է ուղղորդվի 

Եվրոպական (ENQA) ստանդարտներում ձևակերպված հիմնարար սկզբունքներով, որոնց 

հիման վրա ձևավորվում են ներքին ապահովման համալսարանական համակարգի հիմնական 

նպատակները: 

2011 թ.-ին համալսարանում իրականացվող կրթական բարեփոխումների արդյունավետու-

թյունը բարձրացնելու և ինքնավերլուծության ու հավատարմագրման գործընթացներն իրակա-

նացնելու նպատակով ուսումնամեթոդական կենտրոնի կազմում ստեղծվեց <<Որակի վերա-

հսկողության և ինքնավերլուծության>> մասնագիտացված բաժինը: Համալսարանում ստեղծված 

որակի ներքին ապահովման համակարգը կատարելագործման և հետագա զարգացման կարիք 

ունի: 

ՀՀ կառավարության որոշումով հաստատված <<ՀՀ մասնագիտական կրթության հավատարմա-

գրման չափանիշների>> և <<ՀՀ-ում մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսում-

նական հաստատությունների ու դրանց մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման 

կարգի>> համաձայն համալսարանն այժմ իրականացնում է փորձնական ենթակառուց-

վածքային (ինստիտուցիոնալ) ինքնավերլուծության, ինքնագնահատման և հավատարմագրման 

գործընթացներ: 

ՀՊԱՀ-ի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ռազմավարական նպատակն է  

Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներին համապատասխան որակի ապահովման համալսարա-

նական համակարգի մշակում, ներդրում և հետագա զարգացում: 
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Խնդիրներն են` 

1. Համալսարանի որակի ապահովման քաղաքականության, ընթացակարգերի և ռազմավա-

րության մշակումը ու հաստատումը, համալսարանին և նրա միջավայրին համապատաս-

խան ու հարմարունակ Որակի ապահովման համալսարանական մոդելի ընտրությունը և 

կազմակերպման կառուցվածքի ձևավորումը, 

2. Որակի ապահովման համալսարանական համակարգի և նրա հիմնական գործառույթ-

ների գործառումն իրականացնող հստակ կանոնների և ընթացակարգերի սահմանումը, 

Որակի ապահովման մասնաճյուղային և ֆակուլտետային ենթահամակարգերի ձևավո-

րումը, 

3. Համալսարանական հանրության շրջանում որակի ապահովման համալսարանական 

համակարգի ձևավորման անհրաժեշտության, հրատապության և ռազմավարության 

վերաբերյալ իրազեկումը և ներբուհական համընդհանուր հավանության ձեռքբերումը, 

որակի ապահովման ներքին և արտաքին աուդիտների պարբերական իրականացումը, 

համակարգի հետագա լրամշակումը ու կատարելագործումը, 

4. ՀՀ մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշներին համապատաս-

խան` համալսարանի փորձնական ենթակառուցվածքային (ինստիտուցիոնալ) հավա-

տարմագրման գործընթացի կազմակերպումը և իրականացումը: 
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9. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

9.1. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈԴԵԼԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ 

ՀՊԱՀ-ի որակի ապահովման համակարգը միջոց է որակի ոլորտում համալսարանի քաղաքա-

կանության և նպատակների մշակման, իրականացման և զարգացման համար: ՀՊԱՀ-ում մշակ-

ված և ներդրված է որակի ապահովման համակարգը: 

Որակի ապահովման գործունեությունը ուղղված է համալսարանի ներքին և արտաքին շահա-

կիցների կարիքների և պահանջների ուսումնասիրմանը և իրականացմանը` ագրոպարենային 

համակարգի որակյալ կրթություն ապահովելու համար: 

ՀՊԱՀ-ի որակի ապահովման համակարգի մոդելը հիմնված է <գործընթացային-վերջնարդյուն-

քային> սկզբունքի վրա և ընդգրկում է ՈԱԱԿ-ի կողմից սահմանված բոլոր հիմնական պահանջ-

ները (նկ. 2.): 

Նկ. 2. Որակի ապահովման համակարգի մոդելը ՀՊԱՀ-ում 

 

 

ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

Մշտադիտարկման 
գործիքներ 

Գնահատման 
գործիքներ 

Ուսանողների 
առաջադիմությունը 

Ուսանողների 
բացարձակ 

առաջադիմություն 

Հետադարձ կապը 
գործատուից և 

շրջանավարտից 

Գիտա-
հետազոտական 
գործունեություն 

Գնահատում 
ուսանողների 

կողմից 

Ուսումնական 
պլանի 

գնահատում 

Կրթական 
ծառայություն-

ների գնահատում 

Գիտա-
հետազոտական 
գործունեության 

գնահատում 

 
Հատուկ որակի 
ապահովման 

գործընթացներ 

Հատուկ որակի 
ապահովման 

գործիքներ 

Ուսանողների 
գնահատում 

Անձնակազմի 
որակի 

ապահովում 

 

Կառույցների 
որակի 

ապահովում 

Ուսանողների 
աջակցության 

որակի 
ապահովում 

SWOT-
վերլուծություն 

Դասավանդման 
ստուգում 

Տեղեկատվական 
համակարգ 

Որակի 
ապահովման 

ձեռնարկ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
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Առաջին տողում բերված են մշտադիտարկման գործիքները, որոնք անհրաժեշտ են գործընթաց-

ներին հետևելու, ստուգելու համար` համալսարանի գործունեության արդյունավետությունը և 

զարգացումը ապահովելու նպատակով:  

Դրա համար կազմակերպվում է հետևյալ տվյալների հավաքագրումը` 

1. Ուսանողի առաջադիմությունը, 

2. Քննություններն հանձնածների և անբավարար ստացածների թիվը, 

3. Գործատուներից հետադարձ կապի արդյունքները, 

4. Շրջանավարտներից հետադարձ կապի արդյունքները: 

Որքան հավաքագրված և վերլուծված տվյալները համապատասխան են դրված նպատակներին, 

այնքան ժամանակ կարող ենք ասել որ անհնգստանալու կարիք չկա: 

Եթե հավաքագրված տվյալների և պլանների միջև առաջանում են շեղումներ, ապա անհրաժեշտ 

է կատարել համապատասխան գործողություններ: 

Երկրորդ տողում բերված են որակի գնահատման գործիքները` 

1. Ուսանողների կողմից գնահատում: Համալսարանը պետք է կատարի կրթական 

ծառայությունների և այլ գնահատումներ (թիրախային խումբ` ուսանողներ): Դա 

պետք է կրի անընդհատ բնույթ պարզելու համար, թե ուսանողը ինչ կարծիք ունի 

կրթական ծրագրի, դասավանդողի, դասավանդման մեթոդների և այլնի մասին: 

2. Դասընթացի գնահատում: Չնայած նրան, որ ուսանողը գնահատում է դասընթացը, 

այդ գործընթացում անհրաժեշտ է ներգրավել այլ շահակիցների: 

3. Ուսումնական պլանի գնահատում: Համալսարանի բոլոր շահակիցները պետք է 

ներգրավվեն ուսումնական պլանների գնահատման գործընթացում: 

Դասընթացի գնահատումը անհրաժեշտ է նրա համար, որպեսզի պարզվի դասախոսական 

անձնակազմի վերապատրաստման և զարգացման խնդիրները: 

Երրորդ սյունակում բերվում է որակի ապահովման առանձնահատուկ գործընթացներ` 

1. ուսանողի գնահատման որակի ապահովումը, 

2. դասավանդող անձնակազմի որակի ապահովումը, 

3. կառույցների որակի ապահովումը, 

4. ուսանողների առաջադիմության որակի ապահովումը: 
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Չորրորդ սյունակը վերաբերում է որակի ապահովման առանձնահատուկ գործիքներին` 

1. Ինգնագնահատման գործիք կամ SWOT-վերլուծություն: SWOT -վերլուծությունը կարող է 

կատարվել համալսարանի մակարդակով կամ առանձին ոլորտների մակարդակով: 

Ինքնագնահատումը գործիք է, որը թույլ է տալիս պարզել` 

− արդյո±ք ճիշտ ենք աշխատում, 

− արդյո±ք աշխատում ենք ճիշտ ուղղությամբ, 

− արդյո±ք հասնում ենք դրված նպատակներին: 

Տվյալ գործիքը կիրառվում է յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ: 

2. Որակի աուդիտներ: ՀՊԱՀ-ի որակի ապահովման համակարգի հիմնական ուղղությու-

ններն են կրթության որակի մենեջմենթը, աուդիտը, որակի գնահատումը և բարելավ-

մանը ուղղված որոշումների կայացումը:  

3. Տեղեկատվական համակարգ: Տեղեկատվական համակարգը հնարավորություն է տալիս 

կազմակերպել փաստաթղթերի կառավարումը, շահակիցներին և հասարակությանը 

տեղեկացնել համալսարանի որակի գործառույթներին: 

4. Որակի ապահովման ձեռնարկ: Որակի ապահովման ձեռնարկը իր մեջ ներառում է 

համալսարանի կրթության ոլորտի բոլոր գործընթացները և գործունեությունը:  

ՀՊԱՀ-ի որակի ապահովման համակարգի մոդելի շրջանակներում` 

1. Որոշված են որակի ապահովման համակարգի հիմնական գործընթացները, որոնք 

բնորոշ են համալսարանի կրթական գործունեությանը, 

2.  Որոշված են այդ գործընթացների հաջորդականությունը և փոխգործունեությունը, ինչը 

արտացոլված է որակի մենեջմենթի գործընթացների քարտեզագրումը, 

3. Որոշված են որակի գնահատման մեխանիզմները, 

4. Որոշված են մոնիթորինգի և աուդիտի ուղղությունները, 

5.  Որոշված են կրթական գործընթացների մոնիթորինգի մեխանիզմները, 

6. Մշակված են մատուցվող կրթական ծառայությունների գնահատման մեխանիզմները 

(հետադարձ կապի մեխանիզմ): 

Համալսարանի Որակի ապահովման համակարգի կառուցվածքային սխեման տրված է նկար 3 –

ում: 
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Նկ. 3. Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի որակի ապահովման կառուցվածքային 

սխեման 

 

9.2. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ 

Որակի ներքին ապահովման համակարգի ներդրումը ներառում է հատևյալ ընթացակարգերի 

կազմակերպումն ու իրականացումը`  

1. Գործող որակի ապահովման համակարգի վիճակի գնահատում, 

2. Որակի ապահովման ձեռնարկի մշակում, 

3. Որակի ապահովման համակարգի փաստաթղթային բազայի վերլուծություն և արդիակա-

նացում, 

4. Համալսարանի անձնակազմին որակի ապահովման համակարգին ծանոթացում և ուսու-

ցում, 
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5. Որակի մոնիթորինգի, գնահատման և չափման մեխանիզմների բացահայտում և ներ-

դրում, 

6. Շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրություն հարցումների միջոցով, 

7. Համալսարանի ինքնագնահատման արդյունքների վերլուծություն, 

8. Համալսարանի զարգացման ռազմավարական պլանի հստակեցում, 

9. Գործող որակի համակարգի կատարելագործում: 

 

9.3. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՎ  

ՆՐԱՆՑ ՄԻՋԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 

Համալսարանի խորհուրդը` 

• Հաստատում է որակի ապահովման համալսարանական քաղաքականությունը, որակի 

շարունակական բարձրացման ռազմավարությունը, համալսարանի տարեկան 

հաշվետվության շրջանակներում քննարկում է որակի ապահովման գործընթացների 

արդյունքները և առաջադրում բարելավման խնդիրները: 

Համալսարանի գիտական խորհուրդը` 

• Իրականացնում է որակի ապահովման ներհամալսարանական գործընթացների 

արդյունքների և գիտական խորհրդի որակի ապահովման հանձնաժողովի  եզրակացու-

թյունների քննարկումն ու հաստատումը: 

Համալսարանի ռեկտորը` 

• Ղեկավարում է համալսարանի որակի ապահովման քաղաքականության և համապա-

տասխան ռազմավարության մշակման աշխատանքները, ուղղորդում դրանց իրականա-

ցումը, ապահովում որակի ապահովման համակարգի ներդաշնակ գործունեությունը, 

կարգաբերում համակարգի փոխկապակցությունը համալսարանական կառավարման 

այլ համակարգերի հետ: 

Համալսարանի Որակի ապահովման պատասխանատու պրոռեկտորը`  

• Իրականացնում է որակի ապահովման համալսարանական համակարգի օպերատիվ 

կառավարումն ու վերահսկումը, 

• Ապահովում է գործառնական կապերն ու փոխգործակցությունը ներգրավված հիմնական 

կառույցների միջև, մասնավորապես ֆակուլտետների (դեպարտամենտների), որակի 
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ապահովման մասնագիտացված կառույցի, ուսումնամեթոդական կենտրոնի և այլ առնչ-

վող ստորաբաժանումների միջև, 

• Հաստատում է որակի ապահովման/գնահատման ընթացակարգերը, կրթական ծրագ-

րերի համալսարանական ստանդարտներն ու որակավորման պահանջները, որակի 

ապահովմանն առնչվող կանոնակարգային և նորմատիվ այլ փաստաթղթեր: 

Համալսարանի Գիտական խորհրդի որակի ապահովման հանձնաժողովը` 

• Հանդես է գալիս որպես փորձագիտական և վերահսկողական մարմին` գնահատելու 

որակի ապահովման ընթացակարգերի և չափանիշների համապատասխանությունն 

ընդունված չափորոշիչներին, 

• Նախապատրաստում և գիտական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում որակի 

ապահովման վերաբերյալ կանոնակարգային, ընթացակարգային և չափորոշիչ փաստա-

թղթերը: 

Համալսարանի Ուսումնամեթոդական կենտրոնը` 

• Ապահովում է կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման որակի հսկողությունը, 

ստուգում դրանց համապատասխանությունը սահմանված ստանդարտներին, 

• Կոորդինացնում և վերահսկում է ուսումնական ստորաբաժանումներում կրթական 

ծրագրերի որակի ապահովման գործառույթների և ընթացակարգերի իրականացումը, 

• կազմակերպում է համալսարանի ինքնագնահատման գործընթացը և հաջորդող գործո-

ղությունների պլանավորումն ու վերահսկումը: 

Համալսարանի Որակի ապահովման մասնագիտացված կառույցը (ԿԲՌՊՈՎԻ վարչություն)` 

• Մշակում է որակի ապահովման ընթացակարգեր կրթական ծրագրերի հաստատման, 

ընթացիկ հսկողության (մոնիթորինգի) գործընթացների համար, հետևում և աջակցում է 

դրանց իրականացմանը համալսարանի ստորաբաժանումներում, 

• Պատասխանատու է ուսումնառության և դասավանդման որակի գնահատմանն առնչվող 

գործընթացների համակարգման համար, 

• Պատասխանատու է դասավանդման և ուսումնառության որակի չափման գործիքա-

կազմի և համակարգված մոտեցումների մշակման համար, 

• Մշակում է ընթացակարգեր կրթական ծրագրերի և առանձին դասընթացների (մոդուլ-

ների) մակարդակում դասավանդման և ուսումնառության որակի գնահատման համար, 
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• Գնահատում է դասախոսական կազմի (դասախոսների) աշխատանքը և ուսումնական 

գործունեությունը, ինչպես նաև նրանց դասավանդման մեթոդները: 

Համալսարանի Ուսումնական ստորաբաժանումների (մասնաճյուղերի, ֆակուլտետների/դե-

պարտամենտների) ղեկավարները` 

• Պատասխանատու են ստորաբաժանման մակարդակով որակի ապահովման և վերահսկ-

ման բոլոր գործառույթների կազմակերպման և իրականացման համար, 

• Կազմակերպում են ստորաբաժանման կրթական ծրագրերի մշակման, իրականացման 

մոնիթորինգի, պարբերական վերանայման ու կատարելագործման գործընթացները` 

որակի ապահովման ընթացակարգերին համապատասխան, 

• Ստորաբաժանման շրջանակներում ապահովում են համալսարանի որակի ապահովման 

քաղաքականության ու ռազմավարության իրականացումը, 

• Ապահովում են անհրաժեշտ ռեսուրսներ (դասախոսական կազմ, լաբորատոր սարքավո-

րումներ, գրականություն և այլն) և ուսումնառության օժանդակող ծառայություններ 

կրթական ծրագրերի իրականացման համար` ծրագրերի ստանդարտներին համապա-

տասխան, 

• Կազմակերպում են ստորաբաժանման ինքնավերլուծություն` ինքնագնահատման գործ-

ընթացի շրջանակներում: 

Համալսարանի Որակի ապահովման ֆակուլտետային (մասնաճյուղային) հանձնաժողովները` 

• Վերահսկում են ֆակուլտետներում կրթական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, 

փոփոխման և դրանց որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը, 

• Վերահսկում են ծրագրերի պատշաճ ռեսուրսային և մեթոդական ապահովվածությունը, 

• Պատասխանատու են ֆակուլտետում ուսուցման որակի ապահովման և ներքին վերա-

հսկման, ինչպես նաև համալսարանի մակարդակով ընդունվող որոշումների հետևո-

ղական իրագործման հսկողության համար: 

Համալսարանի ուսանողները` 

• Ընդգրկված են ուսման որակի գնահատման գործընթացներում` մասնակցելով ուսանո-

ղական հարցումներին և շրջանավարտների բավարարվածության հարցումներին, 

• Ընդգրկված են համալսարանի գիտական խորհրդում և նրա որակի ապահովման հանձ-

նաժողովում, 
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• Մասնակցում են համալսարանի որակի ապահովման գործընթացներին որպես ուսանո-

ղական ինքնակառավարման  մարմինների (ուսանողական խորհուրդ, ուսանողական 

գիտական ընկերություններ և այլն) ներկայացուցիչներ,  

• Համաձայն սահմանված ընթացակարգի` մասնակցում են ստորաբաժանման ինքնա-

վերլուծության գործընթացին: 

Արտաքին գնահատողները (փորձագետները, գործատուները)` 

• Կատարում են կրթական ծրագրերի արտաքին փորձաքննություն,  

• Ընդգրկված են շրջանավարտների եզրափակիչ (ամփոփիչ) ատեստավորման հանձնա-

ժողովներում, 

• Համալսարանի նախաձեռնությամբ կարող են մասնակցել ուսանողների ընթացիկ և 

կիսամյակային գնահատման գործընթացներին, 

• Մասնակցում են կրթական ծրագրերից և շրջանավարտների մասնագիտական որակից 

գործատուների բավարարվածության հարցումներին: 

 

10. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ ԵՎ 

ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ 

Որակավորումների ազգային շրջանակում առկա որակավորումների վերևից ներքև քարտեզա-

գրումը և, հետևաբար, դասընթացի մակարդակում ուսումնառության արդյունքների սահմա-

նումը նպաստում է մասնագիտության կրթական ծրագրի համադրելիությանն ազգային և 

միջազգային մակարդակներում։ Մասնագիտության կրթական ծրագրի մշակումն, իր հերթին,  

ապահովում է մեկ այլ հարթակ կրթական ծառայությունների որակը սահմանելու,  ապահովելու 

և բարելավելու համար։   

Այս առումով, ուսումնական հաստատությունները պետք է երաշխավորեն, որ Համալսարանում 

գործող ընթացակարգերն արդյունավետ են և համապատարսխանում են կրթական չափորո-

շիչներին։ Հետևաբար, յուրաքանչյուր Համալսարան պետք է սահմանի ՄԿԾ-ի մշակման, հաս-

տատման, մշտադիտարկման և վերանայման հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր, 

ինչպես նաև առաջնորդվի դրանցով։ Այս մոտեցումը նույնպես առաջնորդվում է “պլանավորում–

իրականացում–ստուգում-բարելավում” սկզբունքով։   

ՄԿԾ-ի մշակման, հաստատման, մշտադիտարկման և վերանայման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը մշակելիս,  նախ և առաջ, կարևոր է հաշվի առնել`  
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• արտաքին հղման աղբյուրները,  օրինակ՝ որակավորումների ազգային շրջանակ,  կրթա-

կան չափորոշիչներ,  զբաղմունքների դասակարգիչ,  միջազգային համաձայնագրեր և այլ 

համապատասխան հիմքեր։ Եթե երկրում ակտիվ գործում են մասնագիտական և/կամ 

գործատունների միություններ,  ապա երաշխավորվում է նաև նրանց ներգրավվածու-

թյունը ՄԿԾ-ի մշակման և որակի ապահովման գործընթացներին՝ ապահովելով ՄԿԾ-

ում սահմանված նպատակների համահունչությունը հաստատության առաքելությանը և 

նպատակներին,   

• ուսումնական գործընթացների և համապատասխան ռեսուրսների ռազմավարական 

պլանավորումը,   

• տեղական կամ միջազգային հասատությունների հետ համատեղ ծրագրերով որակավո-

րումների և այլ կոչումներ շնորհելու պայմանները,  

• յուրաքանչյուր ՄԿԾ-ի հաստատման և վերանայման գործընթացի ռիսկի հնարավոր 

գործոնները, ինչպես նաև բոլոր այն ռեսուրսները, որոնք անհրաժեշտ են ՄԿԾ-ի ուսում-

նառության ակնկալվող արդյունքների ձեռքբերման համար։   

 

10.1. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ  

ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ 

ՄԿԾ-ը մշակվում և հաստատվում է համալսարանի կողմից ինքնուրույն, հաշվի առնելով պետա-

կան կրթական չափորոշիչները, տվյալ ոլորտում աշխատաշուկայի պահանջները և հիմնական 

շահակիցների շրջանակներում հարցումների վերլուծության արդյունքները: 

ՄԿԾ-ների հաջող մշակումը երաշխավորում է ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների և 

չափորոշիչների արդյունավետ մատուցումը և նոր ՄԿԾ-ների իրականացման արդյունավե-

տության գնահատումը։ Այն անհրաժեշտ է նաև աշխատաշուկայի պահանջներին ՄԿԾ-ների 

համապատասխանությունը և դրանց կայունությունն ապահովելու համար։   

Նոր կրթական ծրագիր/մասնագիտություն ստեղծելու առաջարկությունը մշակում են ՀՊԱՀ-ի 

մասնագիտական ամբիոնները` համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից հաստատված 

պահանջներին և նոր կրթական ծրագրի հաստատման հայտի ձևին  համապատասխան: 

Առաջարկությունը արտոնման է ներկայացվում ֆակուլտետային մեթոդական և գիտական 

խորհրդում հարցը լսելուց հետո: Արտոնման առաջարկը ներկայացվում է ՀՊԱՀ-ի գիտական 

խորհրդի նիստին: Նոր կրթական ծրագրի ստեղծելու առաջարկությունը կատարում են ՀՊԱՀ-ի 
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ուսումնական ստորաբաժանումները (մասնաճյուղերը, մասնագիտական ամբիոնները, ֆակուլ-

տետը/դեպարտամենտը): 

Առաջարկության մշակման համար հիմք են հանդիսանում` 

− ՀՊԱՀ-ի առաքելությունը, ռազմավարական պլանը, 

− ֆակուլտետների ռազմավարական հայեցակարգերը, 

− պոտենցիալ աշխատաշուկայի և գործատուների պահանջարկի ու կարիքների վերլու-
ծությունը, 

− Համալսարանի մրցակցային դիրքը (առավելություները և թերությունները) համանման 
ծրագրեր իրականացնող այլ համալսրանների նկատմամբ, արտաքին` ազգային և 
միջազգային էտալոնային կողմնորոշիչ պահանջները (բենչմարքինգ) տվյալ մասնա-
գիտության համար, 

− Համալսարանի դասախոսական, ուսումնական, ինֆորմացիոն ռեսուրսների առկայու-
թյունը: 

ՀՊԱՀ-ում ՄԿԾ-ի մշակման արտոնումը տրվում է գիտական խորհրդի կողմից` համալսարանի 

ռեկտորի ղեկավարությամբ: Գիտական խորհրդի նիստին տրվում է առաջադրանք ուսում-

նական աշխատանքների գծով և ուսումնամեթոդական գծով պրոռեկտորներին` կազմակերպել 

ՄԿԾ-ի նախագծման և մշակման գործընթացը: 

Ֆակուլտետի գիտական խորհդում քննարկվում է արտոնման եզրակացությունը, որոշումներ 
ընդունվում` ուղղված նոր կրթական ծրագիրի մշակման պլանավորմանը: 

Ըստ տրված առաջարկության, ռեկտորի հրամանով  կազմվում է հանձնաժողով, որը համաձայն 
ՀՊԱՀ-ում մշակված և հաստատված <Նոր կրթական ծրագրի հայտի ձևի> և <Նոր կրթական 
ծրագրեր, առարկաներ և մոդուլներ մշակելու և հաստատելու ընթացակարգի> ձևակերպում է 
ծրագրի մշակման արտոնման հայտը: 

Նոր կրթական ծրագիր մշակելիս, հիմք են հանդիսանում` 

− պետական կրթական չափորոշիչները, 

− ամբիոններից տրված արձագանքները և կարծիքները, 

− տվյալ մասնագիտության մեջ ներառվող առարկաները և դրանց ժամաքանակը, 

− տվյալ մասնագիտության գծով գործատուների կարծիքները:  

Նոր ՄԿԾ մշակելիս,  հաստատելիս և իրականացնելիս պետք է հաշվի առնել՝ 

• ՄԿԾ-ի մշակման սկզբունքները,   
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• շնորհվող որակավորումների և ՄԿԾ-ների անվանումների համապատասխանությունը  

ՈԱՇ-ին,  կրթական չափորոշիչներին և ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին,   

• ՄԿԾ-ի բեռնվածությունն ըստ կրեդիտների (ECTS),   

• ՄԿԾ-ի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները (կարևոր է հստակ սահմանել 

ռեսուրսների համապատասխանությունը ուսումնառության ակնկալվող  արդյունք-

ներին),   

• յուրաքանչյուր վերջնարդյունքի ձեռքբերման համար նախատեսված դասավանդման և 

ուսումնառության մեթոդները,   

• յուրաքանչյուր վերջնարդյունքի ձեռքբերման գնահատման մեթոդները,   

• պահանջարկի կանխատեսումները,   

• ՄԿԾ-ի մշտադիտարկման և վերանայման նախապատրաստական աշխատանքները,   

• ՄԿԾ-ի հաստատման վավերականության ժամկետը,   

• ՄԿԾ-ի բովանդակության նկարագրությունը,   

• ՄԿԾ-ի ավարտին շրջանավարտներին ընձեռնված հնարավորությունները,   

• ՄԿԾ-ի, նրա ուսումնական պլանի և տվյալ ոլորտի հետազոտությունների միջև կապը։   

Համալսարանի նոր կրթական ծրագրի բաղադրիչները մշակելու և քննարկելու պատասխանա-

տուներն են` 

− ամբիոնները, 

− ֆակուլտետային պատասխանատուները, 

− ֆակուլտետի մեթոդական խորհուրդը, 

− որակի վերահսկման և ինքնավերլուծության բաժինը, 

− Համալսարանի մեթոդական խորհուրդը: 

Նոր ծրագրի նախագծման և մշակմանը անմիջականորեն մասնակցում է համալսարանի ուսում-
նամեթոդական կենտրոնը:  

Համալսարանում մասնագիտության կրթական ծրագրերը մշակելուց և քննարկելուց հետո, 
ներկայացվում է համալսարանի մեթոդական խորհուրդ վերջնական քննարկման:  

Համալսարանի ՄԿԾ-ը քննարկվում և հաստատվում է գիտական խորհրդի կողմից, վավերաց-

վում համալսարանի ռեկտորի կողմից: ՄԿԾ-ի հաստատումը կհավաստի, որ ՄԿԾ-ն բավարա-

րում է կրթական գործընթացի բոլոր պահանջներին և արտացոլում է ներքին և արտաքին շահա-

կիցների կարիքներն ու արտաքին գնահատողների երաշխավորումները։   
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Յուրաքանչյուր նոր ՄԿԾ-ի և նրա բաղադրիչների հաստատման, ինչպես նաև գործող ՄԿԾ-

ներում և համապատասխան բաղադրիչներում փոփոխություններ կատարելու համար անհրա-

ժեշտ է հաշվի առնել համապատասխան փաստերն ու ռիսկային գործոնների վերլուծությունը։   

 

10.2. ՄԱՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ 

 ՀՊԱՀ-ում մոնիթորինգի նպատակն է գնահատել ծրագրի մատուցման որակն ու 

ակադեմիական ստանդարտները ծրագրի իրականացման ընթացքում և նախաձեռնել 

բարելավող անհրաժեշտ գործողություններ: 

 Մոնիթորինգի խնդիրներն են` 

− գնահատել ծրագրի/առանձին դասընթացների սահմանված նպատակների և ակնկալվող 

ելքային արդյունքների ձեռք բերման ընթացքը և արդյունավետությունը, 

− բացահայտել ծրագրի թույլ կողմերը ու իրականացման դժվարությունները, առաջարկել 

անհրաժեշտ ճշգրտումներ ծրագրում և դասընթացներում, 

− գնահատել դասավանդման և ուսումնառության գործընթացների արդյունավետությունը, 

ուսուցման մեթոդների և տեխնոլոգիաների արդիականությունը, բացահայտել ռեսուրսա-

յին կարիքները, 

− գնահատել ծրագրի հիմնական քանակական բնութագրերի  համապատասխանությունը 

նախօրոք սահմանված թիրախային ցուցանիշներին (ուսանողների համակազմ, առաջա-

դիմություն, շրջանավարտություն, համապատասխան աշխատատեղերի ձեռք բերում): 

 Մոնիթորինգի հիմնական միջոցները` 

− ուսանողների` ծրագրից բավարարվածության ուսումնասիրություն, որն արտացոլում է 

ուսանողների բավարարվածության մակարդակը ծրագրի բովանդակության և մատուց-

ման տարբեր ասպեկտներից, ուսանողների տեսանկյունից առավել կարևոր (հաջողված) 

և առավել անբավարար (անհաջող, ավելորդ) ծրագրային տարրեը, հետևաբար նաև` 

ակնկալվող ծրագրային փոփոխությունները,  

− շրջանավարտների և գործատուների` ծրագրից բավարարվածության ուսումնասիրու-

թյուն, որն արտացոլում է ծրագրի համապատասխանությունը տվյալ մասնագիտության 

աշխատատեղերի պահանջներին, ծրագրի արդիականությունը, ծրագրի հեռանկարները 

կադրային պահանջարկի տեսանկյունից, 
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− արտաքին փորձաքննություն, որը կոչված է անկախ և օբյեկտիվ գնահատական տալու 

մշակված ակադեմիական ստանդարտների (ելքային արդյունքների) ապահովման վիճա-

կին և ծրագրի մատուցման որակական ցուցանիշներին, 

− ծրագրի հիմնական քանակական բնութագրերի վերլուծություն` սահմանված վիճակա-

գրական ցուցիչների միջոցով, որն ընդգրկում է ծրագրի ընդունելության, համակազմի, 

շրջանավարտության, ռեսուրսների, ուսանողների առաջադիմության և ատեստավորման 

ցուցանիշների ուսումնասիրությունը: 

 Մոնիթորինգի արդյունավետ իրականացման համար կարևորվում է անհրաժեշտ տեղե-

կատվական հոսքի ապահովումը տեղեկատվության աղբյուրների (ուսանողների հար-

ցումներ, արտաքին փորձաքննության հաշվետվություններ, վիճակագրական ցուցիչներ և 

այլն) և մոնիթորինգն իրականացնող կառույցների միջև: 

 Մոնիթորինգի գործընթացը, որը սովորաբար իրականացվում է տարեկան պարբերակա-

նությամբ, ընդգրկում է համալսարանի բոլոր կրթական ծրագրերը և դրանց դասընթաց-

ները և ավարտվում է որակի մոնիթորինգի հաշվետվությունների կազմումով` ծրագրի, 

ստորաբաժանման (մասնաճյուղի, դեպարտամենտի, ֆակուլտետի), համալսարանի 

մակարդակներում: Որակի մոնիթորինգի հաշվետվությունները պարունակում են 

կոնկրետ երաշխավորություններ (գործողությունների պլաններ) ծրագրերի առանձին 

տարրերի բարելավման ուղղությամբ: Կրթական ծրագրերի/մասնագիտությունների մեծ 

բազմազանության պայմաններում ոչ բոլոր ծրագրերի մոնիթորինգն ավարտվում է 

ամենամյա պաշտոնական հաշվետվություններով: 

 Առաջարկվում է մոնիթորինգի ինքնուրույն տարեկան հաշվետվություններ պահանջել` 

− նոր կրթական ծրագրերի առաջին տարվա համար, 

− համատեղ կրթական ծրագրերի համար, 

− ռիսկային գործոնով կրթական ծրագրերի համար, որոնց վերաբերյալ մտահոգիչ փաստեր 

են հայտնաբերվել ուսանողների կամ արտաքին փորձագետների կողմից, 

− ընդունելության և առաջադիմության ցածր ցուցանիշներ ունեցող ծրագրերի համար: 

 Մոնիթորինգը սովորաբար իրականացվում է յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա 

սկզբին և ընդգրկում է նախորդ ուսումնական տարվա բնութագրական տվյալների 

հավաքումը և համեմատական վերլուծությունը: Գործընթացը, որպես կանոն, համա-

պատասխան ստորաբաժանումների պատասխանատվության շրջանակներում է, և իրա-
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կանացվում է աշխատանքային խմբերի, արտաքին փորձագետների  ստորաբաժանում-

ների ղեկավարության և համապատասխան հանձնաժողովների համատեղ ջանքերով:  

 Կրթական ծրագրերի որակի մոնիթորինգի գործընթացի պլանաչափ ու արդյունավետ 

իրականացման համար համալսարանը մշակում և հաստատում է պաշտոնական ընթա-

ցակարգ, որը պարտադիր է ուսումնական բոլոր ստորաբաժանումների համար: 

 

10.3. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

ՀՊԱՀ-ում կրթական ծրագրերի գնահատումը հիմք է հանդիսանում նրա բաղադրիչների որակի 

բարելավմանը և որակի ապահովման մշակույթի ձևավորմանը և հաստատմանը: 

Կրթական ծրագրի գնահատման նպատակներն են` 

− Բարելավում. գնահատման գործընթացը պետք է ապահովի հետադարձ կապ շահակից-

ներից, որոշելու համար թե կրթական ծրագիրը ինպես բարելավել: 

− Տեղեկատվություն. գնահատման գործընթացը պետք է ապահովի տեղեկատվությամբ ֆա-

կուլտետներին և այլ որոշումներ կայացնողներին`  հետագա գործընթացներն կազմակեր-

պելու և իրականացնելու համար:  

− Աջակցություն. գնահատման գործընթացը պետք է աջակցի որոշումների կայացման 

գործընթացներին, որոնցից են կրթական ծրագրի վերանայումը, ռազմավարական պլա-

նավորումը, հավատարմագրումը: 

Կրթական ծրագրերի որակի գնահատման խնդիրներն են` 

− ստուգել նրա բաղադրիչների (օբյեկտների) վիճակը,  

− մշադիտարկել ըստ գնահատման ցուցիչների,  

− վեր հանել թերությունները,  

− կազմակերպել ուղղիչ գործողություններ,  

− բարելավել կրթական ծրագրի որակը: 

Գնահատման օբյեկտներ են հանդիսանում` 

− ուսումնական պլանը, 

− առարկայական ծրագրերը, 

− դասավանդման գործընթացը, 

− ուսումնառության արդյունքները, 

− դասավանդման ռեսուրսները, 
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− ուսումնառության ռեսուրսները, 

− ուսանողների գնահատման մեթոդները: 

Կրթական ծրագրերի գնահատումը համալսարանում կազմակերպվում է ըստ սահմանված գնա-

հատման ցուցիչների: 

 

10.4. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ 

ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ 

Ծրագրերի պարբերաբար վերանայումն ինստիտուցիոնալ գործընթաց է,  որն իրականացվում է 

դասախոսական և մասնագիտական համապատասխան կարողություններ ունեցող ներքին և 

արտաքին շահակիցների կողմից: Այսպիսի գործընթացներ մշակելիս և գնահատելիս Համալ-

սարանը պետք է գնահատի տարբեր փոփոխությունների միասնական ազդեցությունը, ինչպես 

նաև շարունակաբար մշտադիտարկեն ՄԿԾ-ների արդյունավետությունը. 

• համոզվելու համար, որ տվյալ ոլորտի ՄԿԾ-ները զարգացող գիտելիքի և դրա կիրա-

ռելիության տեսանկյունից շարունակում են արդիական և վավեր մնալ,   

• ուսանողների կողմից ուսումնառության արդյունքների ձեռքբերման աստիճանը գնա-

հատելու համար,   

• ուսումնական պլանի շարունակական արդյունավետության և ուսումնառության ակնկալ-

վող արդյունքների գնահատման համար,   

• համոզվելու,  որ,  ըստ անհրաժեշտության,  հաշվի են առնվում բոլոր համապատասխան 

գործողությունների համար արված երաշխավորումները:   

 

11. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

11.1. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

1. ՀՊԱՀ-ում ուսանողների գիտելիքների անընդհատ ստուգումը իրականացվում է առավե-

լապես  լաբորատոր, գործնական և սեմինար պարապմունքների ընթացքում, որի կազմա-

կերպումը պարտադիր է և որը նպաստում է ուսանողների գիտելիքների անընդհատ  

կուտակման և կիսամյակի ընթացքում անհատական և ինքնուրույն աշխատանքի զար-

գացման և ուսանող-դասախոս արտաժամյա (արտալսարանային) ուսուցման գործըն-

թացին: 
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2. Ստուգարքները, որպես կանոն, ծառայում են ուսանողների կողմից կատարվող լաբորա-

տոր, հաշվարկագրաֆիկական աշխատանքները, կուրսային նախագծերի (աշխատանք-

ների) կատարումը և պաշտպանությունը, գործնական ու սեմինար պարապմունքների 

նյութերի յուրացման ստուգման ձև: 

3.  Ուսանողները պարտավոր են բոլոր ստուգարքները և քննությունները հանձնել հաս-

տատված ուսումնական պլաններին և գրաֆիկներին համապատասխան:  

4. Ուսանողների գիտելիքների ստուգումը անց են կացվում կիսամյակի ընթացքում առար-

կայի առանձին մասերից, բաժիններից կամ թեմաներից անընդհատ ստուգարքների, 

ընթացիկ և կիսամյակային քննությունների ձևով: 

5. Կիսամյակում ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների քանակը սահմանվում է առարկայի 

տվյալ կիսամյակի դասախոսությունների ժամածավալով: 

6. Ուսանողի մասնակցությունը ընթացիկ քնություններին և հանձնումը պարտադիր է: 

7. Ընթացիկ  քննությունների  հանձնման  և վերահանձնման  ժամկետները  և ձևերը (գրա-

վոր կամ բանավոր) ըստ քննական առարկաների սահմանվում են ամբիոնի կողմից  և 

համակարգվում  է  ֆակուլտետի  դեկանատում: Ընթացիկ քննությունները, հարցաշարը, 

անցկացման ժամանակացույցը   և կանոնները   ամբիոնը   ուսանողին տրամադրում     է    

տվյալ կիսամյակի առաջին ամսվա ընթացքում: Ընթացիկ քննությունների հանձնման   

համար   սահմանվում է երկշաբաթյա   ժամկետ, իսկ վերահանձնումը (այդ թվում նաև 

դրական գնահատականը բարձրացնելու նպատակով) թույլատրվում է մինչև հաջորդ  

ընթացիկ կամ տվյալ առարկայի կիսամյակային քննությունը: 

8. Ընթացիկ  քննությունների  հանձնման  և վերահանձնումների  արդյունքները գրանցվում  

են  միասնական  ձևի  տեղեկագրերում  և հանձնվում ֆակուլտետի դեկանատ: 

9. Հարգելի պատճառով ընթացիկ (միջանկյալ) քննություններին (ստուգարքներին) չներկա-

յացած ուսանողներին իրավունք է վերապահվում այն հանձնել և վերահանձնել մինչև 

տվյալ կիսամյակի տեսական ուսուցման վերջին շաբաթը, ըստ ամբիոններում սահման-

ված գրաֆիկի: 

10. Քննաշրջանից   հետո   դրական   գնահատականի   բարձրացման   նպատակով   քննու-

թյան վերահանձնում չի թույլատրվում: Բացառիկ դեպքերում, երբ տեսական դասընթացը 

ավարտած ուսանողը հավակնում է գերազանցության դիպլոմի, դեկանի և պրոռեկտորի 

առաջարկությամբ, ռեկտորի թույլտվությամբ կարող է վերահանձնել 1-ից 2 առարկաների 
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քննությունները դրական գնահատականը բարձրացնելու նպատակով վերջին կիսա-

մյակային քննաշրջանի ավարտից մինչև գրաֆիկով սահմանված պետական որակավոր-

ման քննությունների սկիզբը: 

11. Կիսամյակային քննաշրջանում 1-2 առարկաներից “2”  (երկու) ստացած ուսանողը կարող 

է մարել ակադեմիական պարտքը (պարտքերը) գրաֆիկով սահմանված մարման շրջա-

նում, որը հաջորդում է քննաշրջանին: Առարկայական պարտքերի մարման վերջին ժամ-

կետը սահմանվում է մինչև հաջորդ կիսամյակի սկզբի երկու շաբաթվա ընթացքում (եթե 

համալսարանի կողմից այդ առումով այլ որոշում չի կայացվել): 

12. Ուսումնական պլանով սահմանված ստուգարքները, կուրսային նախագծերի (աշխա-

տանքների)  պաշտպանությունը, հաշվարկագրաֆիկական աշխատանքները, ուսումնա-

կան և արտադրական պրակտիկաների հաշվետվությունների պաշտպանությունը, ուսա-

նողները պարտավոր են հանձնել մինչև կիսամյակային քննաշրջանի սկիզբը, ամբիոնի և 

(կամ) դեկանատի կողմից սահմանված գրաֆիկով: 

13. Նույն կիսամյակում ստուգարքով և քննությամբ ավարտվող առարկաներից ուսանողի 

ստուգարքը համարվում է հանձնված, եթե ուսանողը սիստեմատիկ հաճախել է դասերին 

և լիարժեք կատարել բոլոր լաբորատոր-գործնական պարապմունքները: 

14. Դեկանի հիմնավորված առաջարկության և ուսանողների կողմից սահմանված կարգով 

համապատասխան փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում, ուսանողը կարող է    

թույլատրվել կիսամյակային քննություններին 1-2 ոչ քննական (տվյալ կիսամյակում)    

առարկաների ստուգարքային պարտքերի առկայության դեպքում: Այդ ստուգարքները 

ուսանողը պարտավոր է հանձնել քննաշրջանում կամ առարկայական պարտքերի մար-

ման ժամանակահատվածում: 

15. Այն ուսանողները, ովքեր հիվանդության կամ այլ հարգելի պատճառներով (հիմնա-

վորված փաստաթղթերով) սահմանված ժամկետներում չեն հանձնել ստուգարքները և 

քննությունները, ֆակուլտետի դեկանը սահմանում է ստուգարքների և քննությունների 

հանձնման անհատական ժամանակացույց: 

16. Ընթացիկ և կիսամյակային քննությունները անցկացվում են հարցատոմսերով (որպես 

կանոն երեք հարց): Ընթացիկ քննությունը անց է կացվում գրավոր կամ բանավոր (ամբիո-

նի որոշմամբ): Քննաշրջանում ուսանողների նպաստների նշանակման շրջափոխման 

(ռոտացիոն) կուրսերում առարկայական քննությունները կազմակերպվում են գրավոր, 
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բացառիկ դեպքերում, կախված առարկայի բնույթից, ամբիոնի և դեկանի ներկայացմամμ, 

համապատասխան հիմնավորման դեպքում՝ գրավոր, բանավորի լրացուցիչ զուգակց-

մամբ: Առարկայական քննությունների հարցաշարը ամբիոնը ուսանողներին տրամադ-

րում է կիսամյակի սկզբում` աոաջին 10 օրում: 

17. Առարկայական քննությունները ընդունում են դասախոսություն կարդացող և լաբորա-

տոր-գործնական պարապմունքը վարող դասախոսները, ամբիոնի վարիչի մասնակ-

ցությամբ: Շրջափոխման (ռոտացիոն) կուրսերում առարկայական քննությունների 

վերահսկմանը մասնակցում են նաև ֆակուլտետի դեկանը (կամ տեղակալը), ռեկտո-

րատի անդամը: Քննությունների վերահանձնման ժամանակ ամբիոնի վարիչի մասնակ-

ցությունը պարտադիր է: 

18. Գրավոր քննությունների արդյունքները ամփոփվում և բաց քննարկվում են տվյալ կուրսի 

ուսանողների հետ, որից հետո գնահատականները փոխանցվում են քննական տեղեկա-

գիր: Առարկայական քննությունների կազմակերպման, անկացման և գնահատման պա-

տասխանատվությունը դրվում է տվյալ ամբիոնի վարիչի և քննող դասախոսի վրա: 

19. Ստուգարքով ավարտվող առարկաներից ստուգարքը ընդունում են տվյալ դասընթացի 

դասախոսություն կարդացող դասախոսը և խմբի (ենթախմբի) լաբորատոր-գործնական 

(սեմինար) պարապմունքներ վարող դասախոսը, իսկ քննությամբ ավարտվող առարկայի 

ստուգարքը ընդունում է լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ վարող դասախոսը, 

ամբիոնի վարիչի հսկողությամբ: 

20. Քննաշրջանում ուսանողների գիտելիքները գնահատվում են “5-հինգ”, “4-չորս”, “3-երեք”, 

“2-երկու” գնահատականներով: Սկսած 2007-2008 ուս. տարվանից նպաստների նշանակ-

ման շրջափոխման (ռոտացիոն) կուրսերում քննությունների արդյունքները գնահատվում 

են նաև 20 միավորային համակարգով, հետևյալ սանդղակով` 

       1-7,0 միավոր –“2” (երկու) 

8-13 միավոր - ”3” (երեք) 

14-17 միավոր – “4” (չորս) 

             18-20 միավոր - ”5” (հինգ): 

21. Շրջափոխման բոլոր կուրսերում քննական տեղեկագրերում միաժամանակ գրանցվում է 

գիտելիքների գնահատման միավորը և դրան համարժեք գնահատականը թվերով և տա-
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ռերով (օրինակ-տեսական մեխանիկա-”17” – “4” (չորս), իսկ ուսանողի ստուգարքային 

գրքույկում՝ գնահատականը: 

22. Քննաշրջանում քննության չներկայանալը քննական տեղեկագրում նշվում է “չի ներկա-

յացել” բառերով: Եթե ուսանողը գրաֆիկով սահմանված քննությանը/ներին չի ներկայա-

ցել անհարգելի պատճառներով, ֆակուլտետի դեկանը, առաջադիմության գրանցման 

մատյանում նշանակում է ”2” -երկու գնահատականը (0 միավոր): 

23. Տվյալ կուրսի ուսումնական պլանով նախատեսված տեսական, լաբորատոր-գործնական 

առաջադրանքները և ուսումնա-արտադրական պրակտիկաները, բոլոր քննությունները և 

ստուգարքները հաջող հանձնած ուսանողները, ֆակուլտետի դեկանի և պրոռեկտորի 

ներկայացմամբ, ռեկտորի հրամանով փոխադրվում են հաջորդ կուրս, իսկ ավարտական 

կուրսերի ուսանողները թույլատրվում են պետական որակավորման քննության: 

24. Կիսամյակի ուսումնական ծրագրերը չկատարած ուսանողները, քննաշրջանում երեք 

տարբեր առարկաներից, կամ նույն առարկայից երեք անգամ “2”-երկու ստացած, ինչպես 

նաև ստուգարքային առարկայից երեք անգամ ”չստուգված” ստացած և սահմանված 

ժամկետներում առարկայական պարտքերը չմարած (անկախ պարտք առարկաների 

թվից և ստուգման ձևից) ֆակուլտետի դեկանի և պրոռեկտորի ներկայացմամբ. ռեկտորի 

հրամանով հեռացվում է համալսարանից, համաձայն սույն և ՀՀ ԿԴ նախարարության 

հաստատված կանոնակարգերի: 

 

11.2. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ  

Ընդհանուր դրույթներ 

1. ՀՊԱՀ-ում ուսանողների գիտելիքների գնահատման համակարգը սահմանում է գնահատ-

ման և նշագրման չափանիշներ: 

2. Օգտագործվող գնատատման սանդղակը հնարավորություն է տալիս հաշվարկել կիսա-

մյակի և ուսումնառության ողջ շրջանի ընթացքում ուսանողի վաստակած վարկանիշային 

միավորը` միևնույն ծրագրում ընդգրկված տարբեր ուսումնական բեռնվածություն ունեցող 

ուսանողների առաջադիմությունները համեմատելու համար: 
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3. Օգտագործվող գնահատման սանդղակը հնարավորություն է տալիս հաշվարկել ուսանողի 

միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կիսամյակի ու ուսումնառության ցանկացած 

ժամանակահատվածի համար` ուսանողի բացարձակ առաջադիմության չափման նպա-

տակով: 

4. Գիտելիքի գնահատումները կարող են կատարվել ինչպես թվային կամ տառային նշա-

գրումով, այնպես էլ “ստուգված”, “չստուգված” սկզբունքով: 

5. Համալսարանում գործում է ուսանողների գիտելիքների կանոնավոր կերպով (պարբերա-

կան) ստուգման և գնահատման բազմագործոն համակարգ, որի կիրառման հիմնական 

նպատակներն են` 

− կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և գնահատման օգնու-

թյամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց և 

խթանել ուսանողի արտալսարանային աշխատանքը, 

− կիսամյակի ընթացում գիտելիքների անընդհատ ստուգումը տվյալ առարկայի 

առանձին բաժինների յուրացման մակարդակի ստուգման ձև է, որը դյուրացնում է 

հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերման գործընթացը` հնարավո-

րություն ընձեռնելով ուսանողին դասընթացը յուրացնել առանձին բաժիններով:  

Այն նպաստում է ուսանողի կատարողական կարգապահության բարձրացմանը: 

−  անհատական կամ թիմային առաջադրանքների և ընթացիկ (միջանկյալ) ստուգում-

ների (քննությունների) օգնությամբ բարելավել դասընթացի (առարկայի) արդյունա-

րար գնահատման արժանահավատությունն ու օբյեկտիվությունը` գիտելիքների ու 

կարողությունների գնահատման ընթացքում հաշվի առնելով մի շարք բաղադրիչ-

ներ և դրանց կարևորության աստիճանը, 

− ուսանողի պատրաստվածության մակարդակին (ստուգարքներին և քննություն-

ներին) ներկայացվող պահանջները պետք է ապահովեն գիտելիքների համակող-

մանի ստուգումը, ապագա մասնագետի մասնագիտական կարողությունների  և 

հմտությունների գնահատումը` ըստ մասնագիտական կրթական չափորոշիչի: 
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Գիտելիքների գնահատման եղանակները 

1. ՀՊԱՀ-ում ուսանողների գիտելիքների գնահատումն, ըստ մասնագիտության ուսում-

նական պլանով նախատեսված դասընթացների (մոդուլների) աշխատաժամածա-

վալի, պարապմունքի ձևի, և հաշվի առնելով տվյալ առարկայի կարևորությունը 

ուսանողի մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձևավորման մեջ, 

առարկաներին ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են` 

− եզրափակիչ գնահատումով (քննական) առարկաներ, 

− առանց եզրափակիչ գնահատման (ստուգարքային) առարկաներ: 

2. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատմամբ քննություններն անցկացվում են գրավոր: 

Սահմանված կարգով ամբիոնի և ֆակուլտետի դեկանի կողմից ներկայացված 

հիմնավորման ու թույլտվություն ստացման դեպքում քննությունները կարող են 

կազմակերպվել գրավոր-բանավոր ձևերի համակցությամբ: 

3. Առանց եզրափակիչ գնահատման (ստուգարքային) առարկաները գնահատվում են 

կիսամյակի ընթացիկ ստուգումների, լաբորատոր, գործնական աշխատանքների 

կատարման և հանձնման, սեմինարների և նման այլ հանձնարարությունների 

(ռեֆերատ, լրացուցիչ գնականության և գիտական աշխատանքների ուսումնա-

սիրության) կատարողականի ստուգման միջոցով: 

4. Գիտելիքների եզրափակիչ գնահատման ժամանակ ընթացիկ (միջանկյալ) ստուգում-

ների, քննությունների դրական արդյունքների հաշվառումը պարտադիր է: Տվյալ 

առարկայի ընթացիկ քնությունը(ները) չհանձնած կամ դրանցից որևէ մեկից 8-ից 

ցածր միավոր հավաքած ուսանողը եզրափակիչ գնահատման (քննության) ժամանակ 

պարտավոր է սահմանված ձևով հանձնել քննությունն ամբողջությամբ կամ չհանձ-

նած մասից: Միջանկյալ քննությունից(ներից) դրական գնահատական(ներ) ստացած 

ուսանողներին իրավունք է վերապահվում ամփոփիչ քննության ժամանակ վերա-

հանձնել այն առարկայի ողջ ծրագրով: 

5. Քննությունների արդյունքները (ընթացիկ, եզրափակիչ) գնահատվում են 20 միավո-

րային համակարգով (ամբողջական միավորով) և գրանցվում համապատասխան 

տեղեկագրերում: 
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Գնահատման համակարգը 

1. ՈՒսանողի գիտելիքների մակարդակի և որակի գնահատման համար ՀՊԱՀ-ը ղեկավար-

վում է թվային, տառային նշերով և ռեյտինքային գնահատման 100 միավորային համա-

կարգով: 

Աղ. 

Գիտելիքների գնահատման համակարգը 

Ռեյտինքային 
միավորները 

Գնահատման սանդղակ Համապատասխան  

տառային և թվային 
գնահատականն ըստ ECTS-ի 

5 

միավորային 
սանդղակ 

20 

միավորային 
սանդղակ տառային թվային 

95-100 

5 

20 A+ 4.0 

87-94 19 A 4.0 

81-86 18 A- 3.7 

75-80 

4 

17 B+ 3.3 

67-74 15-16 B 3.0 

61-66 14 B- 2.7 

55-60 

3 

13 C+ 2.3 

46-54 9-12 C 2.0 

40-45 8 C- 1.7 

<40 2 անբավարար D 0 

0  չներկայացած F 0 

≥40  ստուգված S - 

< 40  չստուգված U - 

 

Համալսարանում ուսումնառության արդյունքների և գիտելիքների գնահատման համար 

կիրառվում է տառային գնահատականների 4 միավորային գնահատման սանդղակը` A 

(գերազանց), B (լավ), C (բավարար), D (անբավարար), F (չներկայացած, անավարտ): Որոշ 

դասընթացներից կամ մոդուլներից ուսանողները գնահատվում են S (ստուգված) և U 

(չստուգված) սկզբունքով: 
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“A” գնահատական ստանում է այն ուսանողը, ով դրսևորել է ծրագրային նյութի լիարժեք 

համակարգված և հիմնավոր գիտելիքներ, անթերի և կազմակերպված կատարել է ծրագրով 

նախատեսված  հանձնարարությունները, յուրացրել է հիմնական և օժանդակ գրակա-

նությունը, ինքնուրույն ձեռք է բերել և վերամշակել մասնագիտական գիտելիքների խորաց-

ման համար անհրաժեշտ տեղեկատվական աղբյուրներ, յուրացրել է առարկայի հասկա-

ցության մեխանիզմները, լիարժեք վերաիմաստավորել է առարկաների փոխկապակց-

վածությունը և համակարգված գիտելիքների նշանակությունը` ապագա աշխատանքի հա-

մար, ուսումնածրագրային նյութերը յուրացնելուց և շարադրելուց հետո ցուցաբերել է ստեղ-

ծագործական մոտեցում, տեսական գիտելիքները նույնպես օգտագործել է գործնական 

խնդիրների լուծման համար և ցուցաբերել է վերլուծական ու քննադատական գնահատման 

հատկանիշներ և ինքնուրույն աշխատանքի հմտություն: 

“B” գնահատական ստանում է այն ուսանողը, ով դրսևորել է ուսումնածրագրային նյութերի 

համակարգված գիտելիքներ, կազմակերպված կատարել է ծրագրով նախատեսված հանձնա-

րարությունները, յուրացրել է հիմնական և օժանդակ գրականությունը, տիպապետել է 

առարկայի հասկացության մեխանիզմներին, լիարժեք վերաիմաստավորել է ինտերառար-

կաների փոխկապակցվածության նշանակությունը` ապագա մասնագիտական գործունեու-

թյան համար, ցուցաբերել է  ստեղծագործական մոտեցում, տեսական գիտելիքները նույնպես 

օգտագործել է գործնական խնդիրների լուծման համար, ցուցաբերել է վերլուծական և 

քննադատական գնահատման հատկանիշներ և ինքնուրույն աշխատանքի հմտություններ: 

“C” գնահատական ստանում է այն ուսանողը, ով դրսևորել է ուսումնածրագրային նյութերի 

լիարժեք գիտելիքներ, ամբողջությամբ կատարել է ծրագրով նախատեսված հանձնարա-

րությունները, տիրապետել է հասկացության մեխանիզմներին, յուրացրել է ծրագրով նախա-

տեսված հիմնական գրականությունը, ցուցաբերել  տեսական գիտելիքները պրակտիկայում 

օգտագործելու հատկություն և անհատական աշխատանքի ունակություն, ձեռք է բերել 

հետագայում ստացված գիտելիքների ինքնուրույն լրացման և նորացման անհրաժեշտ հմ-

տություններ:       

“D” գնահատական ստանում է այն ուսանողը, ով չի դրսևրում այնքան գիտելիքներ, որը 

բավական լինի հետագա ուսման և ապագա մասնագիտական աշխատանքի համար: ՈՒսա-

նողը կարող է արժանանալ բավարար գնահատականի, եթե հաղթահարի ծրագրով նախա-

տեսված հանձնարարությունները, կարողանա ինքնուրույն լրացնել-նորացնել այս գիտելիք-
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ները հետագա ուսման կամ մասնագիտական գործունեության ժամանակ, ցուցաբերի տար-

րական գիտելիք` գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ, տեսական գիտելիքների 

օգտագործման ունակության և ինքնուրույն աշխատանքի նվազագույն հմտություններ: 

“S” գնահատականը նշանակում է, որ ուսանողը հասել է առաջադիմության մի մակարդակի, 

որը դասախոսը բավարար է համարում ուսումնառության տվյալ մակարդակի վրա: 

“U” գնահատականը նշանակվում է այն ժամանակ, երբ ուսանողը չի բավարարում այդ 

չափանիշներին: 

“S” գնահատականի դեպքում ուսանողը վաստակում է տվյալ դասընթացին հատկացված 

կրեդիտները, իսկ “U” գնահատականի դեպքում` ոչ:  

Թե “S”, և թե “U” գնահատականների դեպքում ուսանողի օգտին վարկանիշային միավորներ 

չեն գրանցվում և դրանք չեն օգտագործվում ուսանողի միջին որակական գնահատականը 

(ՄՈԳ) հաշվարկելիս:   

 

12. ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

12.1. ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Համալսարանի ղեկավարությունը սահմանում և ապահովում է անհրաժեշտ ռեսուրսներ` 

կրթության որակի ապահովման, դրա արդյունավետության բարձրացման և սպառողների բավա-

րարվածության համար` բոլոր շահագրգիռ կողմերի պահանջների և սպասումների իրակա-

նացման միջոցով: 

Կրթական ծառայությունների որակի ապահովման համար պատասխանատու անձնակազմը 

պետք է ունենա համապատասխան ունակություններ և փորձ: 

Անձնակազմի ընդունելությունը և նշանակումը աշխատանքի կատարվում է համապատասխան 

ստորաբաժանումների ղեկավարների կողմից անցկացրած հարցազրույցի արդյունքերի հիման 

վրա, հաշվի առնելով տվյալ աշխատանքի համար որակավորումների նկատմամբ պահանջները: 

Համալսարանում կադրերի ընտրությունը կազմակերպվում է ըստ  կադրերի և հատուկ բաժնի 

կանոնակարգի 2.1. կետի: 

Պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմի ընդունելությունը և ընտրությունը կատարվում է 

մրցույթի համաձայն: Անձնակազմի հաստիքը հաստատվում է ռեկտորի կողմից` համալսարանի 

օրենսդրության համաձայն: 
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12.2. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 

ՀՊԱՀ-ի դասախոսական կազմի վերապատրաստումները (որակավորման բարձրացումը) իրա-

կանացվում է Համալսարանի ստրատեգիական պլանավորման և շարունակական ուսուցման 

բաժնի կանոնակարգի համաձայն: 

Անձնակազմի իրազեկվածության և ունակությունների բաձրացման համար համալսարանում 

նախատեսված է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին ուսուցում: 

Վերապատրաստման միջոցառումների արդյունավետության գնահատման համար անցկացվում 

է անձնակազմի պարբերաբար ատեստավորում, պահանջների և աշխատանքային միջավայրի 

համադրում համալսարանի ներքին նորմատիվային ակտերին: 

Կրթական գործընթացների կատարելագործման և որակի բարելավման, գիտելիքների մակար-

դակի ընդհանուր ապահովման համար համալսարանում համակարգված անցկացվում են սեմի-

նարներ: 

 

12.3. ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

ՀՊԱՀ-ում դասավանդման որակը գնահատվում է որակի վերահսկման հանձնախմբի և ուսա-

նողների կողմից: 

Որակի վերահսկման հանձնախումբը կազմակերպում է դասալսումներ դասավանդման մեթոդ-

ների արդիականության մակարդակը պարզելու համար, դասավանդման մոտեցումների կիրառ-

ման աստճանը որոշելու համար: Դասալսումները կազմակերպվում են ըստ <Դասընթացի գնա-

հատման թերթի>: 

Համալսարանի ուսանողները մասնակցում են դասընթացի գնահատմանը հարցումների միջո-

ցով:  

Դասավանդման որակի գնահատումը թույլ է տալիս բացահայտել դասավանդողի մոտ  թերա-

ցումները` դասավանդման մեթոդաբանության վերափոխման և դասավանդման և ուսումնա-

ռության գործընթացների բարելավման համար:  
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13. ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ 

13.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

ՀՊԱՀ-ի գործունեության հիմնական ուղղվածություններից է կրթական և խորհրդատվական 

ծառայությունների մատուցումը` կրթական ծրագրերով լիարժեք ուսումնառության, շարժունու-

թյան ապահովման, շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման համար:  

Լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական ծառայությունների նպատակները ուղղված են 

համալսարանի առաքելության և հստակ ռազմավարական ուղղությունների և խնդիրների 

իրականացմանը: 

Լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական ծառայություններն ուղղված են ուսանողների կողմից 

կրթական ծրագրերի լիարժեք յուրացմանը, ուսանողի մոտ մասնագիտական հմտությունների 

խթանմանը, ուսանողին օժանդակմանը ուսանողական կյանքում:  

 

13.2. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

Համալսարանում իրականացվող  ծառայությունների հիմնական նպատակն է ուսանողի կրթա-

կան կարիքների բացահայտումը, ուսանողին աջակցումը և ուղղորդումը ուսումնառության 

տարբեր փուլերում: 

Գործունեության հիմնական նպատակներ են` 

− անհատի պատրաստումը, որը կարողանա ծառայի հասարակությանը և  ադապտացվի 

մասնագիտական և սոցիալական ոլորտներում, 

− լրացուցիչ ծառայությունների ստացման հնարավորությունը` հաշվի առնելով ուսանող-

ների կրթական կարիքները,  

− ուսանողի մոտ ժամանակակից գիտելիքների մակարդակի ձևավորումը, 

− ուսանողի շարժունության և աշխատաշուկա մտնելու համար պայմանների ստեղծումը: 

Գործընթացների իրականացման համար լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական ծառայու-

թյունները մատուցող կառուցվածքային ստորաբաժանումները և գործընթացների պատասխա-

նատուները կազմում և առաջնորդվում են աշխատանքային պլաններով` հաշվի առնելով ծառա-

յության ուղղվածությունը: 
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Համալսարանի լրացուցիչ կրթական և այլ ծառայությունների իրականացմանը ուղղված քաղա-

քականությունը միտված է համալսարանի կողմից տարբեր ծառայությունների կազմակերպ-

մանը, իրականացմանը և արդյունքների վերլուծությանը: 

 

13.3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Լրացուցիչ կրթական ծառայությունների մեջ են ներառվում` խորհրդատվական ծառայություն-

ները դասավանդող անձնակազմի կողմից, ծառայությունները մասնագիտությունների համա-

կարգողների կողմից, ներգրավածությունը հետազոտական աշխատանքների մեջ, վարչական 

ծառայությունները և այլն: 

Դասավանդող անձնակազմի կողմից մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունները ուղղված 

են ուսանողին ուղղորդելու իր անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներն կատարելիս, դաս-

ընթացին վերաբերող առանցքային հարցերի պարզաբանմանը: 

Մասնագիտությունների համակարգողների կողմից մատուցվող ծառայություններն ուղղված են 

մասնագիտական հարցերով խորհրդատվության անցկացմանը, ուսանողի ուսումնառության 

ընթացքում տարբեր հարցերին ծանոթացմանը, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

վարմանը, ուսանողի կողմից վեր հանած կրթական կարիքներին լուծում տալը: 

Ուսանողական գիտական ընկերությունը և դասախոսական կազմը պարտավոր են ուսանո-

ղության ծանոթացնել և ներգրավել հետազոտական աշխատանքների մեջ:  

Վարչական անձնակազմը սահմանում է ուսանողների համար ընդունելության գրաֆիկ` ըստ 

ժամանակացույցի, ըստ որի ուսանողը կարող է դիմել իրեն հուզող կրթական և այլ հարցերով և 

ստանալ ուղղորդում:    

Համալսարանի ուսանողական խորհուրդը պարտավոր է ուսանողության ծանոթացնել իրենց 

իրավունքներին և պարտականություններին, կազմակերպել հանդիպումներ դեկանների և ռեկ-

տորի հետ, կազմակերպել ուսանողական կյանքին նպաստող միջոցառումներ: 

Կարիերայի կենտրոնը մատուցում է աշխատանքի տեղավորմանը ուղղված խորհրդատվական և 

այլ ծառայություններ: 

Գիտական գրադարանը ուսանողներին տրամադրում է ուսումնառության համար անհրաժեշտ 

մասնագիտական գրականություն: 

 

 



52 

 

13.4. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Համալսարանը պարտավոր է ծանոթացնել ուսանողին համալսարանում իրականացվող լրացու-

ցիչ կրթական և խորհրդատվական ծառայություններին, նրանց նշանակության և կիրառմանը, 

խորհրդատվության ժամանակացույցին:  

Լրացուցիչ կրթական ծառայություններն իրականացնելու համար ծառայություն կազմակեր-

պողների կողմից կազմվում է աշխատանքային պլան, ըստ որի կազմակերպվում և իրականաց-

վում են այդ ծառայությունները: 

 

14. ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

14.1. ԴԵՄԻՆԳԻ ՑԻԿԼ 

Որակի կառավարման գործընթացների արդյունավետության բարձրացման համար ՀՊԱՀ-ն 

առաջնորդվում է հետադարձ կապի վրա հիմնված  մոդելով`Դեմինգի ցիկլով (նկ. 4.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 4. Դեմինգի ցիկլ 

Պլանավորում  դաշտը  շեշտադրում է որակի ապահովմանը ուղղված ռազմավարական պլանա-

վորմանը: 

Իրականացում դաշտը շեշտադրում է կրթական գործընթացները, որոնք ուղղված են որակի 

ռազմավարության/քաղաքականության ներդրմանը և իրականացմանը:  

Ստուգում դաշտը նախանշում է այն քանակական և որակական ցուցիչները, որոնք սահմանում 

են, թե արդյո՞ք տվյալ ծրագրի նպատակները իրագործված են։  

Բարելավում  դաշտը ենթադրում է  ծրագրերի վերանայում, ուղղիչ գործողություններ և վերա-

մշակումներ` ուղղված ամբողջ կրթական գործունեությանը կամ հստակ գործընթացին։  

Պլանավորում 

Բարելավում 

  Ստուգում 

Իրականացում 
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14.2. ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Համալսարանի որակի կառավարման համակարգը ներկայացվում է ըստ  գործընթացների 

անվանման և գործունեության տեսակի: 

Որակի կառավարման  գործընթացներ 

Գործընթաց 1. Ռազմավարական պլանավորում: 

Գործունեության տեսակ.  

− Որակի ոլորտի ռազմավարության, քաղաքականության և նպատակների մշակում: 

− Որակի ապահովման համակարգի պլանավորում և զարգացում: 

− Նախապատրաստումը հավատարմագրման  գործընթացին: 

− Որակի ապահովման համակարգի գործառնման ռեսուրսների առանձնացում և բաշխում: 

Գործընթաց 2. Որակի կառավարման համակարգի վերլուծություն 

Գործունեության տեսակ.  

− Որակի ապահովման համակարգի վերլուծություն համալսարանի ղեկավարության կող-

մից: 

− Հասարակությանը տեղեկատվությամբ ապահովում: 

Հիմնական գործընթացներ` 

− նախագծում և մշակում, 

− նախապատրաստում ուսումնական գործընթացին, 

− ուսումնական գործընթացի իրականացում, 

− շահակիցների բավարարվածության աստիճանի վերլուծություն: 

Օժանդակող գործընթացներ` 

− անձնակազմի մենեջմենթ, 

− տեղեկատվական միջավայրի մենեջմենթ, 

− ուսումնամեթոդական ապահովման մենեջմենթ, 

− նյութատեխնիկական ապահովման մենեջմենթ: 

Համալսարանի որակի կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալ սխեման բերված է նկար 5-ում: 
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Նկ. 5. ՀՊԱՀ-ի որակի կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալ կառուցվածք 

 

14.3. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԸԹԱՑՆԵՐԸ 

1. Գործընթացային մոտեցման ներդրում: 

2. Փաստաթղթերի կառավարում ըստ <Որակի ոլորտի փաստաթղթերի և գրանցումների 

կառավարում> ընթացակարգի: 

3. Որակի կառավարման համակարգի կազմակերպական կառուցվածքի պլանավորում և 

մշակում, պարտականությունների և իրավասությունների բաշխում: 

4. Համալսարանի գործընթացների չափումների և մոնիթորինգի համակարգի մշակում, 

ներդրում և զարգացում` <Որակի մշտադիտարկման կարգ>, <Որակի մշտադիտարկ-

ման, վերլուծության և գնահատման մեթոդաբանություն>, <Կրթական ծրագրերի որակի 
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գնահատման քաղաքականություն և ընթացակարգ>, <Կրթության որակի ցուցիչների 

(ինդիկատորների) կոմպլեքսի կարգ>: 

5. Որակի կառավարման աշխատանքային գործընթացների պլանավորում: 

6. Ներքին աուդիտների (ստուգումների) և համալսարանի ու նրա կառուցվածքային ստորա-

բաժանումների ինքնագնահատում` <Ներքին աուդիտ>, <Անհամապատասխանություն-

ների կառավարում>, <Ուղղիչ և նախազգուշացնող գործողություններ> ընթացակարգեր: 

7. Որակի ապահովման համակարգի կատարելագործմանը ուղղված գործընթացներ: 

 

14.4. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ 

14.4.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

Համալսարանի գործունության որակի մշտադիտարկման անհրաժեշտությունը պայմանավոր-

ված է` 

− Կրթական համակարգի առջև դրվող պահանջներով (ENQA ստանդարտներ), 

− Կրթական գործունեության որակն հաստատող ամբողջական ինֆորմացիայի 

կարևորությամբ, 

− Կրթական գործունեության որակին վերաաբերող ինֆորմացիայի վերլուծության և գնա-

հատման անհրաժեշտությամբ: 

Համալսարանի գործունեության որակի մշտադիտարկումը իրականացվում է <Որակի մշտա-

դիտարկման, վերլուծության և գնահատման մեթոդաբանության>, <ՀՊԱՀ-ի կրթական գործու-

նեության որակի մշտադիտարկման կարգի>  համաձայն: 

 

14.4.2. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Մշտադիտակման նպատակն է ստանալ հավաստի և օբյեկտիվ ինֆորմացիա և տվյալներ 

համալսարանի ամբողջ գիտակրթական գործունեության, գործընթացների կամ առանձին 

ֆունկցիայի կատարման որակի վերաբերյալ` կրթական գործունեության որակի բարձրացման և 

կրթական համակարգի հետագա զարգացման համար: 

Մշտադիտարկման խնդիրներն են` 

− Ուսումնական գործընթացի որակի վերլուծությանը և օբյեկտիվ գնահատմանը վերա-

բերող կազմակերպական միջոցառումների իրականացում, 
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− Համալսարանի որակի կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալության և կրթական 

ծառայությունների վերաբերյալ տվյալների և ինֆորմացիայի պարբերաբար հավաքա-

գրում և վերլուծություն, 

− որակի կառավարման համակարգի փաստաթղթային բազայի ստուգում, 

− որակի կառավարման համակարգի արդյունավետության վերաբերյալ ինֆորմացիայի 

համակարգում, 

− որակի ներքին աուդիտների կազմակերպում, 

− ստորաբաժանումների գործընթացների վերլուծություն, 

− գործընթացների որակին վերաբերող ինֆորմացիայի հասանելիության ապահովումը 

շահակիցներին: 

Մշտադիտարկման ֆունկցիաներն են` 

− Կրթության որակի մշտադիտարկման մեթոդաբանական ապահովում, 

− Համալսարանի կրթական և գիտահետազոտական գործունեության որակի ցուցանիշների 

մշտադիտարկում (անընդհատ հետազոտություններ, գնահատում և փոփոխությունների 

կանխատեսում), 

− կրթության որակի մշտադիտարկման արդյունքների վերլուծություն, 

− ներքին աուդիտների ադրյունքների վերլուծություն,  

− Համալսարանի որակի կառավարման համակարգի և առանձին գործընթացների 

վերլուծություն: 

Մշտադիտարկման վերջնական նպատակն է` 

− ուսումնական գործընթացի կատարելագործումը, 

− կրթական ծառայությունների որակի բարելավումը: 

− գիտական գործունեության կատարելագործումը: 

 

14.4.3. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

Մշտադիտարկման կազմակերպումը ենթադրում է. 

− Մշտադիտարկման խնդիրների որոշում: 

− Մշտադիտարկման ենթակա կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության, 

գործընթացների, առանձին գործողությունների համակարգում: 
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− Ուսումնառողների առաջադիմության վերաբերյալ ինֆորմացիայի հավաքագրում և վեր-

լուծություն: 

− Դասախոսական անձնակազմի մասնագիտական հմտություննների մակարդակի որո-

շում: 

− Կրթական ծառայությունների գործունեության որակին վերաբերող ինֆորմացիայի 

հավաքագրում և վերլուծություն: 

− Գիտահետազոտական ոլորտի գործունեության որակին վերաբերող ինֆորմացիայի հա-

վաքագրում և վերլուծություն:  

− Մշտադիտարկման արդյունքների վերլուծություն, ամփոփում և հրապարակում: 

Մշտադիտարկումը անցկացվում է ըստ սույն կարգի և <Որակի մշտադիտարկման, վերլու-

ծության և գնահատման մեթոդաբանության>: 

 

14.5. ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

Ընդհանուր դրույթներ:  Կրթական գործունեության որակի գնահատումը ուղղված է համալսա-

րանի ամբողջ գործունեության ուսումնասիրմանը, գնահատմանը ըստ ուսումնասիրվող 

ոլորտների ցուցիչների և բարելավմանը ուղղված ծրագրերի ևւ պլանների մշակմանն ու իրակա-

նացմանը: 

Համալսարանում կրթական գործունեության գնահատման նպատակներն են` 

− Բարելավում. Գնահատման գործընթացը պետք է ապահովի հետադարձ կապ շահակից-

ներից, որոշելու համար թե կրթական ծրագիրը ինպես բարելավել: 

− Տեղեկատվություն. Գնահատման գործընթացը պետք է ապահովի տեղեկատվությամբ 

ֆակուլտետներին և այլ որոշումներ կայացնողներին`  հետագա գործընթացներն կազմա-

կերպելու և իրականացնելու համար:  

− Աջակցություն. Գնահատման գործընթացը պետք է աջակցի որոշումների կայացման 

գործընթացներին, որոնցից են կրթական ծրագրի վերանայումը, ռազմավարական պլա-

նավորումը, հավատարմագրումը: 

Գնահատումը անցկացվում է որակի ապահովման հանձնաժողովի կողմից` հավաքագրված 

տվյալների հիման վրա: Գործընթացների և ստորաբաժանումների ղեկավարները պատասխա-

նատու են ինֆորմացիայի ժամանակին, որակյալ և ամբողջական ներկայացման համար: 
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Հաշվետվությունների ուսումնասիրման վերջնարդյունքերի հիման վրա ռեկտորատի կամ գիտ. 

խորհրդի նիստների անդամների կողմից տրվում են առաջարկություններ հստակեցնող և 

կանխարգելող միջոցառումների մշակման  վերաբերյալ: 

Նիստերին քննարկումների արդյունքները ներկայացվում են արձանագրությունների տեսքով, 

որտեղ ֆիքսվում են բոլոր ընդունված որոշումները: Ըստ արձանագրության տրվում է ռեկտորի 

հրաման որակի ապահովման և կառավարման համակարգի արդյունավետության գնահատման 

վերաբերյալ: 

Հրամանի մեջ ներառվում են որակի ոլորտի արդիականացված քաղաքականությունը և նպա-

տակները: Որակի կառավարման համակարգի վերլուծության նյութերը (արձանագրություններ, 

հաշվետվություններ, հրամաններ և այլն) պահվում են որակի ապահովման բաժնում: 

Վերլուծության համար մուտքային տվյալներ: Համալսարաանի ղեկավարության կողմից որակի 

կառավարման համակարգի վերլուծության համար մուտքային տվյալներն են հանդիսանում` 

− Որակի ոլորտի քաղաքականության իրականացում (որակի ոլորտի նպատակների իրա-

կանացմանը ուղղված միջոցառուների անցկացում), 

− որակի ոլորտում հաալսարանի հիմնական ցուցանիշների իրականացում` գործընթաց-

ների արդյունավետություն, ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետություն, 

− պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատում (հարցման արդյունքների,   ուսումնամե-

թոդական կենտրոնի և ֆակուլտետների տվյալներով իրականացվող ծրագրերի պահանջ-

ներին նրանց համապատասխանության), 

− գործունեության համեմատություն այլ համալսարանների փորձի հետ, 

− որակի գծով աշխատանքնների արդյունքները, 

− աուդիտորական ստուգումների պլանի կատարում, դիտողությունների քանակը և դրանց 

շտկման հետ կապված աշխատանքներ, պլանավորված կանխարգելող գործողություն-

ների կատարում, ինքնագնահատման արդյունքներ, 

− աշխատանքներ հաալսարանի անձնակազմի հետ (ուսուցման ծրագրի կատարման 

մասին ինֆորմացիա, ուսուցման արդյունավետության որոշում, անձնակազմի բավա-

րարվածություն, պարգևատրումներ, կադրերի շարժունություն): 

Վերլուծության ելքային տվյալներ: Համալսարանի ղեկավար անձնակազմի կողմից որակի 

կառավարման համակարգի վերլուծության ելքային տվյալներն են` 
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− որակի ոլորտում նոր նպատակների առաջադրում, գործընթացների և որակի կառավար-

ման համակարգի բարելավմանը ուղղված միջոցառումներ, ուսումնառողների պահանջ-

ներին համապատասխան նոր կրթական ծառայությունների արդիականացմանը ուղղված 

պլաններ, 

− անձնակազմի ուսուցման պահանջի ձևավորում, 

− ռեսուրսների պահանջի ձևավորում, 

− կազմակերպական կառուցվածքի համապատասխանության գնահատում` համալսարա-

նի կառավարման գործընթացային մոտեցմանը համապատասխան: 

 

14.6. ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ 

14.6.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

ՀՊԱՀ-ում որոշված և ներդրված են շահակիցների պահանջները և բավարարվածությունը 

բացահայտող, կրթական ծառայությունների շահակիցների պահանջներին համապատասխա-

նությունը որոշող, որակի կառավարման համակարգի արդյունավետության չափման և վերլու-

ծության անհրաժեշտ մեթոդներ, մոտեցումներ, մեխանիզմներ և գործիքներ: 

Որակի ապահովման բաժինը ապահովում է ինֆորմացիայի հավաքագրում, գնահատում և 

վերլուծություն, որն անհրաժեշտ է արդյունավետ գործունեության համար: 

Համալսարանում յուրաքանչյուր գործընթացի համար պլանավորվում և իրականացվում են 

չափումներ, արդյունքների վերլուծություն և բարելավումներ: 

Այդ գործընթացները պլանավորվում և իրականացվում են որակի կառավարման համակարգի և 

մատուցվող կրթական ծառայությունների արդյուավետության որոշման և շահակիցների պա-

հանջներին համապատասխանեցման և արդիականացման համար: 

Համալսարանում որոշված է որակի կառավարման համակարգի չափման և գնահատման գործ-

ընթացը` 

− ներքին աուդիտների անցկացում, 

− համալսարանի և նրա ստորաբաժանումների գործունեության հիմնական ցուցանիշների 

մոնիթորինգ, 

− շահակիցների բավարարվածության գնահատում: 
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Կրթական գործընթացի որակի մոնիթորինգ և չափումներ` 

− ուսանողների և շրջանավարտների գիտելիքների մակարդակի համապատասխա-

նությունը կրթական ծրագրին, 

− կրթության բովանդակությունը, 

− դասախոսական կազմի որակը, 

− ինֆորմացիոն-մեթոդական ապահովվածությունը, 

− նյութատեխնիկական ապահովվածությունը, 

− օգտագործվող կրթական տեխնոլոգիաներ, 

− գիտական գործունեությունը: 

Կրթական գործընթացի արդյունքի որակի մոնիթորինգի և չափման հիմնական օբյեկտներն են` 

− ուսանողների գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների մակարդակը ուսում-

նառության ընթացքում (ընթացիկ հսկում), 

− շրջանավարտների գիտելիքների, հնտությունների և կարողությունների մակարդակը (ել-

քայի հսկում): 

Ուսանողների գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների չափումը ուսումնառության 

ընթացքում իրականացվում է ըստ հետևյալ ստուգումների` 

• գիտելիքների միջանկյալ (ընթացիկ) ստուգում, 

• քննություն, 

• ստուգարք, 

• կուրսային աշխատանք, հաշվարկա-գրաֆիկական աշխատանք: 

Ուսանողների գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների մակարդակի չափման համար 

օգտագործվում են ավանդական մեթոդներ` 

• հարցազրույց, 

• ռեֆերատների, կուրսայի աշխատանքների պաշտպանություն, 

• քննությունների հանձնում` քննական տոմսերի միջոցով: 

Ուսանողի գիտելիքները, հմտությունները և կարողությունները չափվում են նաև պետական 

քննությունը, դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանության ժամանակ: 
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14.6.2. ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԻՊԵՐԸ 

Որակի ապահովման համակարգի ամբողջ ինֆորմացիան ամփոփող հիմնական փաստաթուղթը 

որակի կառավարման համակարգի գործառնման վերլուծությունն է, որը յուրաքանչյուր տարի 

քննարկվում է համալսարանի գիտական խորհրդում: 

Վերլուծությունը իր մեջ ներառում է` 

1. Որակի նպատակների իրականացման վերլուծություն ինչպես համալսարանի մակար-

դակով, այնպես էլ առանձին ստորաբաժանումների մակարդակով: 

2. Շահակիցների բավարարվածության վերլուծություն (ուսումնառողներ, դասավանդող 

անձնակազմ, գործատու): 

3. Գիտահետազոտական գործունեության հիմնական գործընթացների արդյունավետու-

թյան գնահատում: 

4. Օժանդակող գործընթացների արդյունավետության գնահատում: 

5. Մենեջմենթի գործընթացների արդյունավետության գնահատում: 

6. Ներքին աուդիտների արդյունքների վերլուծություն: 

7. Շահակիցների արձագանքի և առաջարկների ուսումնասիրում և վերլուծություն: 

8. Համալսարանի գործունեության ինքնագնահատման արդյունքներ: 

Շահակիցների բավարարվածություն: Շահակիցների բավարարվածության մակարդակը չափ-

վում է համալսարանի գործունեության նպատակների և ցուցանիշների համադրման միջոցով 

համալսարանի շահակիցների սպասելիքների հետ: 

Շահակիցների բավարարվածության գնահատումը անցկացվում է շահակիցների հարցումների 

արդյունքների հիման վրա: 

Ստացված ինֆորմացիան ծառայում է որպես մուտքային տվյալներ` համալսարանի որակի 

կառավարման համակարգի արդյունավետության վերլուծության համար: 

Որակի ներքին աուդիտ: Որակի  ոլորտում գործունեության և նրա արդյունքների հաստատված 

պահանջներին համապատասխանության ստուգման համար, Համալսարանում անցկացվում են 

որակի ներքին աուդիտներ <Ներքին աուդիտներ> ընթացակարգի համաձայն: 

Գործընթացների չափումներ և մոնիթորինգ: Համալսարանում հաստատված են կրթական 

գործունեու-թյան մոնիթորինգի մեթոդաբանությունը, կարգը: 

Չափումները և մոնիթորինգը իրականացվում են որակի կառավարման համակարգի վիճակի 

որոշման համար, շահակիցների բավարարվածության և գործընթացների կառավարման, անհա-
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մապատասխանությունների կառավարման համար: Արդյունքները ձևավոևվում են 

գրանցումների տեսքով:  

Պլանավորված արդյունքներին հասնելու անհնարինության դեպքում հստակեցնող գործողու-

թյունների կարգը և նախապատրաստումը նախատեսված են <Հստակեցնող և նախազգուշացնող 

գործողություններ> ընթացակարգով` գործատուի պահանջներին շրջանավարտների պատ-

րաստման որակի համապատասխանությունն ապահովելու համար: 

 Ծառայությունների չափումներ և մոնիթորինգ: Մատուցվող կրթական ծառայությունների բնու-

թագրերի մոնիթորինգը և չափումները կատարվում են կենսական ցիկլի փուլերում: 

14.6.3. ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

ՀՊԱՀ-ում որակի կառավարման նպատակով առաջնորդվում են ստորև նշված որակի կառա-

վարման գործիքներով: 

 Կառավարման գործիքներ 

Որակի կառավարման գործիքները նախատեսված են կրթական գործընթացի հստակ կազմա-

կերպելու համար բենչմարքինգի և գործընթացների քարտեզագրման միջոցով:  

Դրանք են` 

1. Բենչմարքինգ, 

2. Գործընթացների բլոկ-սխեմաները: 

Բենչմարքինգը կազմակերպության գործունեության ռազմավարական պլանավորման մոտեցում 

է, որն ենթադրում է արտադրանքի, ծառայությունների և աշխատանքի մեթոդների մակարդակի 

գնահատման անընդհատ գործընթաց: Այն կատարվում է այլ կազմակերպությունների լավագույն 

փորձի ուսումնասիրման և ստացած գիտելիքների կիրառման համար տվյալ կարզակերպության 

գոծունեության մեջ: 

Բենչմարքինգը նպաստում է կազմակերպության արդյունավետության բարձրացմանը` օգտա-

գործելով նմանատիպ այլ կազմակերպությունների լավագույն փորձը, և թույլ է տալիս պարզել 

կազմակերպության մակարդակը մյուսների նկատմամբ, նպաստում է նոր մոտեցումների 

ներդրմանը և նվազցնում է ռիսկերը: 

Բենչմարքինգի համար անհրաժեշտ է` 

ա) կատարել ինքնագնահատում, 

բ) ուսումնասիրել առկա փորձը տվյալ ոլորտում, 
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գ) որոշել գնահատման ցուցանիշները, բացահայտել հիմնական խնդիները, 

դ) որոշել լավագույն փորձը այլ կազմակերպություններում, 

ե)կատարել տվյալների հավաքագրում ըստ մշակված կառուցվածքի ու առաջնահերթության,  

զ) վերլուծել ինֆորմացիան, որոշել լավագույն փորձի կիրառելիությունը տվյալ կազմակերպու- 

     թյունում, 

է)  մշակել և իրականացնել փոփոխությունների ծրագիրը, 

ը) կատարել համեմատական վերլուծություն փոփոխությունների ներդրումից հետո: 

Բենչմարքինգի արդյունքում որոշակի գործընթացի ներդրումը պետք է տա պատասխան, թե որ-

քանո±վ է կազմակերպությունը առաջադեմ մյուսների նկատմամբ, ո±ր ուղղութամբ է այն առա-

ջադեմ:      

Գործընթացների բլոկ-սխեմաների միջոցով կարելի է ներկայացնել որևէ կատարվող գործըն-

թաց/ներ քայլ առ քայլ (փուլերով): Նրանց միջոցով պատկերավոր կարելի է տեսնել տվյալ գործ-

ընթացում իրականացվող բոլոր քայլերը և իրադարձությունները:  

Գործընթացի բլոկ-սխեմայի ներկայացումը խիստ կիրառելի է, երբ խնդիրը անընդհատ վերա-

նայվում է: Այն օգտակար է նաև որոշակի քայլերի որոշման, պարզաբանման համար և հաջորդիվ 

քայլեր ձեռնարկելիս (հետագա քայլերում սխալներից խուսափելու և գործընթացի որակի ապա-

հովման համար): 

Կրթության համակարգում գործընթացների կազմակերպման համար նույնպես կիրառելի է բլոկ-

սխեմային ներկայացումը: 

 Որակի չափման և գնահատման գործիքներ 

Որակի գնահատումը գիտակցված և պլանավորված պրոցես է: Դրա համար անհրաժեշտ են 

համապատասխան գործիքներ և մեխանիզմներ:  

Որակը գնահատելիս օգտվում են քանակական և որակական ցուցանիշներից: Դրանց վերլուծու-

թյան համար օգտագործում են որոշակի անալիտիկ գործիքներ: 

Որակի գնահատման համար ընդունված են հիմանական գործիքներ` տվյալների մեկնաբանման 

և առավելագույնս ինֆորմացիայի ներկայացման համար: 

Որակի չափման և գնահատման հիմնական գործիքն են` 

1. Դիագրամները և գրաֆիկները, 

2. Պարետոյի վերլուծություն, 
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3. Պատճառա-հետևանքային դիագրամը (fish-bone diagram), 

4. SWOT-մատրից: 

Դիագրամները և գրաֆիկները հնարավորություն են տալիս ներկայացնել գոյություն ունեցող 

տվյալները պատկերավոր տեսքով` գնահատման, վերլուծության և որոշման կայացման գործըն-

թացները հեշտացնելու համար: Դրանցից կարելի է նշել հիստոգրամները, գծային գրաֆիները, 

տվյալների տոկոսային ներկայացումը և այլն: 

Օրինակի համար կրթության համակարգում ուսանողների հաճախելիության, առաջադիմու-

թյան, ակտիվության որոշակի ժամանակահատվածում կարելի է ներկայացնել գծային գրաֆիկի 

միջոցով (Line): 

Նաև լայն կիրառություն ունի տվյալների ներկայացումը հիստոգրամների տեսքով: Այն կարելի է 

օգտագործել, օրինակ, ֆակուլտետների աշխատանքի որական տարբերությունը ներկայացնելու 

համար: 

Տոկոսային գրաֆիկները (Pie) հարմար է օգտագործել որոշակի տվյալների տոկոսային ներկա-

յացման համար: Օրինակ, կրթական համակարգում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

որակական ցուցանիշների ներկայացումը ըստ գիտական կոչման, գիտական աստիճանի և այլն: 

Պարետոյի վերլուծությունը գործիք է, որն օգտագործվում է հիմնական խինդիրների լուծման 

համար: Նրա հիմքում ընկած է այն, որ խնդիրների 80%-ը կարելի է լուծել պատճառների 20%-ի 

պարզաբանման հաշվին: Այն նաև հայտնի է որպես 80-20 կանոն: Հետևաբար ֆիքսելով խնդիր-

ների 20%-ը հնարավոր է հասնել բարելավման 80% արդյունքի: Դա կարևոր սկզբունք է որակի 

ապահովման գործում: 

Պատճառա-հետևանքային դիագրամը հայտնի է որպես պատճառների հետևանքով արդյունա-

վետության հասնելու դիագրամ: Այն նախատեսված է որոշակի խնդիրներ լուծելիս, վերլուծու-

թյուն և ազատ դատողություններ անելու համար: Դա նաև օգտակար է կիրառել գաղափարները 

իրականացնելիս` որոշակի հարցի շուրջ քննարկումներ կազմակերպելու ընթացքում և դրանից 

հետո: 

Պատճառա-հետևանքային դիագրամում հիմնական (առաջնային) պատճառները գրանցվում են 

արդյունավետության գծի որևէ կողմում, իսկ երկրորդական պատճառները` մյուս կողմում, որ-

պես առաջնային պատճառի միջոցներ: 
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SWOT-վերլուծության նպատակը կազմակերպության գործունեության ուժեղ և թույլ կողմերի 

հետազոտությունն է և նրա հաջող գործառնման հնարավորությունների որոշումը` շուկայի պայ-

մաններից ելնելով: 

SWOT-վերլուծության օբյեկտ կարող է հանդիսանալ բուհը ամբողջությամբ կամ որոշակի 

կրթական գործընթաց: 

Հետազոտության շրջանը. Ընթացիկ ժամանակատատվածը` հետազոտվում են համալսարանի 

արդիական ուժեղ և թույլ կողմերը և ընթացիկ շուկայական իրավիճակը: 

SWOT- վերլուծության խնդիրներն են (նկ.  6)` 

1. Որոշել բուհի ուժեղ և թույլ կողմերը, 

2. Արտաքին միջավայրի վերլուծություն (որոշել արտաքին հնարավորությունները և 

վտանգները), 

3. Պարզել, ինչ չափով են բուհի ուժեղ կողմերը թույլ տալիս օգտվել հնարավորություններից 

և դիմակայել վտանգներին, 

4. Որոշել, թե ինչ ռազմավարություններ իրականացնել ուժեղ, թույլ կողմերի, հնարավո-

րությունների և վտանգների այս կամ այն համատեղելիության դեպքում: 

 
Նկ. 6. SWOT – վերլուծության բաղադրիչների կապը բուհի ռազմավարության հետ 

SWOT վերլուծության կանոններն են` 

1. Վերլուծությունը պետք է լինի որքան հնարավոր է ֆոկուսացված: 

2. Ուժեղ և թույլ կողմերը պետք է արտացոլեն բուհի դիրքը ըստ շուկայի մրցակիցների 

նկատմամբ: 

SWOT վերլուծություն Ռազմավարություն 

Հնարավորություն 

Վտանգներ 

Ուժեղ կողմեր 

Թույլ կողմեր 

Մեկուսացնել 

Օգտագործել 

Ուժեղացնել 

Դարձնել առավելություն 
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1. Ինֆորմացիան պետք է ֆիքսել որքան հնարավոր է հստակ և սեղմված: 

2. SWOT-մատրիցի բաղադրիչներից յուրաքանչյուրում ձևակերպումները անհրաժեշտ է 

դասավորել ըստ նշանակության: 

3. Անհրաժեշտ է սահմանափակվել  այն էլեմենտներով, որոնք առավելագույն ազդեցություն 

են թողնում բուհի գործունեության վրա: 

4. Անհրաժեշտ է ներկայացված հայտարարությունները հիմնավորել ապացույցներով: 

SWOT-վերլուծությունը ամենատարածված և կիրառվող անալիտիկ (վերլուծական) եղանակնե-

րից մեկն է կազմակերպության ռազմավարության մշակման համար, սակայն անթերի չէ:  

SWOT-վերլուծության ժամանակ առաջացած հիմանական խնդիրներն են` 

1. երբ գնահատվում է տարաբնույթ ցուցանիշների մեծ թիվ, 

2. բարդ է առանձնացնել առավել էական ցուցանիշները, որպեսզի արտացոլեն առաջնայ-

նությունները, 

3.  երբ օգտագործվում են ոչ միանշանակ բառեր և արտահայտություններ, 

4.  երբ միևնույն ցուցանիշը տեղադրված է տարբեր բաղադրիչներում,  

5.  երբ օգտագործվում են ռազմավարական պլանավորման կազմակերպող  մասնակից-

ների միայն դատողությունները (չկա կարծիքների պարտադիր համեմատում տվյալների 

կամ վերլուծության հետ), 

6. բացակայում է միանշանակ տրամաբանական կապը ռազմավարության հետ: 

SWOT-վերլուծության համար կազմվում է SWOT մատրից: 

Կազմակերպությունը կարող է SWOT-ի բաղադրիչ չորս մասերից յուրաքանչյուրի ցուցակին 

ավելացնել ներքին և արտաքին միջավայրի այն բնութագրիչները, որոնք արտացոլվում են կոնկ-

րետ վիճակը, որում այն գտնվում է: 

Ուժեղ, թույլ կողմերը, հնարավորությունները և վտանգները որոշելուց հետո կազմվում է 

ռազմավարությունների մատրիցը: 
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SO Ուժեղ կողմերի օգտագործումը` կազմակերպության հնարավորությունները ընդ-

լայնելու համար: 

WO Թույլ կողմերի հաղթահարումը և ներկայացված հնարավորությունների օգտա-

գործումը: 

ST Ուժեղ կողմերի օգտագործումը` վտանգներից խուսափելու համար: 

WT Թույլ կողմերի նվազեցում` վտանգներից խուսափելու համար: 

Օրինակ շահակից կողմերի SWOT –վերլուծության վերաբերյալ` 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 
Շրջանավարտի ֆունդամնտալ պատրաս-
տում 
Կադրային պոտենցիալի բարձր որակ 
Ուսումնական գործընթացում գիտահե-
տազոտությունների արդյունքների օգտա-
գործումը  
Լավագույն ուսանողների ներառումը  գի-
տական գործընթացների մեջ  

Տեխնիկական մասնագիտությունների հա-
մար ժամանակակից նյութական բազային 
անբավարարվածությունը: 
Մասնագետների թույլ գործնական պատ-
րաստվածություն: 
 
Դասավանդող անձնակազմի բարձր միջին 
տարիք: 

Հնարավորություններ Վտանգներ 
Նյութական բազայի թարմացում 
Ուսանողի գործնական պատրաստվածու-
թյունը 

Երիտասարդ կադրերի բուհում մնալու 
շարժառիթի բացակայությունը: 
Աշխատաշուկայի հետազոտման համա-
կարգի բացակայություն: 

15.ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Հասարակությանը տեղեկատվության պատասխանատվությունը կրում է ՀՊԱՀ-ի ղեկավարու-

թյունը: Հասարակությանը տեղեկացման համար ինֆորմացիայի հավաքագրումը և պատրաս-

տումը իրականացվում է Համալսարանի լրատվության և հասարակության հետ կապերի բաժնի, 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի կողմից: 

15.1. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԴԵՐԸ 

 ՀՊԱՀ-ն ընդունում է իր հասարակական դերը և յուրաքանչյուր տարի ներկայացնում է հավաս-

տի և ամբողջական հաշվետվություն, ինչպես նաև անհրաժեշտ վիճակագրական ինֆորմացիան 

ԿԳՆ, ՈԱԱԿ և այլ պետական կազմակեպություններին: 

Համալսարանը, օգտագործելով զանգվածային լրատվական միջոցները, համացանցը և այլ եղա-

նակներ, բոլոր շահակիցներին (հասարակությանը, դիմորդներին, ուսումնառողներին, աշխա-
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տող անձնակազմին, գործատուներին և այլ շահագրգիռ կողմերին) տեղեկացնում է իր գործու-

նեության արդյունքների, ձեռք բերումների և զարգացման պլանների մասին: 

 

15.2. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 

Համալսարանը գիտակցում է իր պատասխանատվությունը հասարակության տեղեկատվու-

թյան ներկայացման  համար և համալսարանի պաշտոնական կայքում և զանգվածային լրատվա-

կան միջոցներով անընդհատ հրապարակում է արդիական և օբյեկտիվ ինֆորմացիա` 

− առաջարկվող կրթական ծրագրերի վերաբերյալ, 

− կրթական ծրագրերի սպասվող արդյունաների վերաբերյալ, 

− տրվող որակավորումների և դիպլոմների վերաբերյալ, 

− ուսումնառության և գնահատման օգտագործվող ընթացակարգերի վերաբերյալ, 

− ուսումնառողներին հասանելի կրթական հնարավորությունների և ծառայությունների 

վերաբերյալ: 

 

15.3. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒՂՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 

Հրաապարակվող ինֆորմացիան կարող է պարունակել շրջանավարտների ձեռք բերումների 

նկարագրությունը և ուսումնառողների բնութագրերը ուսումնառության որոշակի փուլում: 

ՀՊԱՀ-ն երաշխավորում է, որ հրապարակված ինֆորմացիան հստակ է, օբյեկտիվ և հասանելի, 

ինչպես նաև չի օգտագործվում բացառապես մարքեթինգային նպատակներով: 

 

15.4. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊԼԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 

ՀՊԱՀ-ը հրապարակում է ինֆորմացիա իր պլանների և ձեռք բերված արդյունքների վերաբերյալ 

գիտության, ինովացիոն, միջազգային և գործունեության այլ ոլորտներում: 

Հրապարակվող ինֆորմացիան կարող  է պարունակել ուսումնառողների, համալսարանի 

աշխատակիցների գիտական և այլ ձեռք բերումների վերաբերյալ ինֆորմացիա: 
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