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Չափանիշ I. Առաքելություն և նպատակներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանը կարևորում և ընդունում է այս չափանիշի սահմաններում փորձագիտական խմբի կողմից արված 

դատողություններն ու խորհրդատվությունները: ՈՒսումնասիրելով  փորձագետների  կողմից ներկայացված զեկույցը 

և հաշվի առնելով համալսարանի ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության ժամանակ բացահայտված կարիքները` 

<<Առաքելություն և նպատակներ>>  չափանիշի սահմաններում Համալսարանն իր առջև դրված առաջնահերթ խնդիրներ  

է դիտում հետևյալ հարցերի լուծումը. 

 Համալսարանի  առաքելության, նպատակների և խնդիրների մեջ ներքին և արտաքին շահակիցների կարիք-

ների արտացոլման ապահովում, 

 Համալսարանի առաքելության, ռազմավարական պլանով նախատեսված առանձին  ռազմավարական նպա-

տակների ու խնդիրների երաշխավորված և արդյունավետ իրականացում, 

 Համալսարանի առաքելության և նպատակների իրականացման արդյունքների գնահատման ու բարելավման 

գործընթացում ներքին և արտաքին շահակիցների մասնակցության ապահովում: 

  

Այս խնդիրների լուծման արդյունքում, տեսանելի ապագայում համալսարանը ձգտում է հասնել հետևյալ գլխավոր 

վերջնարդյունքին. 

ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակին համահունչ` Համալսարանի առաքելությանը համապատասխան 

իրականացվող քաղաքականություն և ծավալվող գործունեություն 

 



Գործողությունների 

նկարագիրը Քայլերը Ընթացիկ վիճակը 
Պատասխանատու 

թիմ 

Ռեսուրսներ 

մարդկային, ֆինանսական 

Ժամանակա-

հատված 
Վերջնարդյունքներ 

Վերջնարդյունքի 

գնահատման 

ցուցիչներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Համալսարանի 

առաքելության,  

նպատակների և 

խնդիրների մեջ 

ներքին և արտա-

քին շահակիցնե-

րի կարիքները 

արտացոլող 

մեխանիզմների  

մշակում և 

հաստատում 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Համալսարանի առաքե-

լության, նպատակների 

և խնդիրների մեջ ներ-

քին և արտաքին շահա-

կիցների կարիքների 

արտացոլման ապահո-

վում 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Համալսարանի դիմորդ-

ների պահանջները 

բացահայտող մեխա-

նիզմների մշակում և 

հաստատում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկ.) 

Աղասարյան Ա. 

Կոսեմյան Ս. 

Գրիգորյան Վ. 

Նավասարդյան Լ. 

 

Ուսումնամեթոդական 

կենտրոն, ֆակուլտետներ, 

Ընդունող հանձնաժողով  

 

Համալսարանի բյուջե, 

Դրամաշնորհային ծրագրեր  

2014 թ.-ի 

դեկտեմբեր 

(շարունա-

կական 

գործընթաց) 

 

Համալսարանի 

դիմորդների կայուն 

հոսքի ապահովում  

 

Համալսարանի 

դիմորդների պա-

հանջները համա-

կողմանիորեն 

բացահայտող, 

մշակված, հաստատ-

ված և գործածության 

մեջ դրված մեխա-

նիզմների առկա-

յություն 

 

 2. Համալսարանի ուսում-

նառողների պահանջները 

բացահայտող մեխանիզմ-

ների մշակում և հաստա-

տում 

 

Ավարտված է 

 
Դավեյան Ս. (ղեկ.) 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ. 

Գրիգորյան Վ. 

Ուսումնամեթոդական 

կենտրոն, ՏՏ կենտրոն, 

Դեկանատներ, Արտաքին 

փորձագետներ 

 

Համալսարանի բյուջե, 

Դրամաշնորհային ծրագրեր  

2012 թ.-ի 

մարտ 

 

Շարունա-

կական 

գործընթաց 

 

Համալսարանի 

ուսումնառողների 

բացահայտված 

կարիքներ և պահանջ-

ներ 

 

Համալսարանի 

ուսումնառողների            

պահանջները համա-

կողմանիորեն 

բացահայտող, 

մշակված, հաս-

տատված և գործա-

ծության մեջ դրված 

մեխանիզմների 

առկայություն 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 3. Համալսարանի պրոֆեսո-

րադասախոսական կազմի 

պահանջները բացահայ-

տող մեխանիզմների 

մշակում և հաստատում 

 

Ավարտված է 

 
Դավեյան Ս. (ղեկ.) 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ. 

Գրիգորյան Վ. 

 

Ուսումնամեթոդական 

կենտրոն, ՏՏ կենտրոն, 

Դեկանատներ, Արտաքին 

փորձագետներ  

 

Համալսարանի բյուջե, 

Դրամաշնորհային ծրագրեր  

 

2012 թ.-ի 

ապրիլ 

Շարունա-

կական 

գործընթաց 

 

 

Համալսարանի պրո-

ֆեսորադասախոսա-

կան կազմի  պահանջ-

ները բավարարող 

բարենպաստ կրթական 

միջավայր 

Համալսարանի 

պրոֆեսորադասա-

խոսական կազմի           

պահանջները համա-

կողմանիորեն բացա-

հայտող, մշակված, 

հաստատված և գոր-

ծածության մեջ 

դրված մեխանիզմ-

ների առկայություն 

 4. Համալսարանում իրա-

կանացվող կրթական 

ծրագրերի որակից շրջա-

նավարտների բավարար-

վածության բացահայտ-

ման մեխանիզմների 

մշակում և հաստատում 

 

Ընթացքի մեջ է 

 
Զաքարյան Հ. (ղեկ.) 

Մելքոնյան Վ. 

Մնացականյան Լ. 

Կոսեմյան Ս. 

Նավասարդյան Լ. 

Մովսիսյան Մ. 

դեկաններ 

 

Ուս. մեթ. կենտրոն, ՏՏ 

կենտրոն, Աշխատանքի 

տեղավորման և 

խորհրդատվության բաժին, 

Դեկանատներ  

 

Համալսարանի բյուջե, 

Դրամաշնորհային ծրագրեր  

 

2015 թ.-ի 

հունիս 

Շարունա-

կական 

գործընթաց 

 

Շրջանավարտների 

կարիքները և 

պահանջները 

արտացոլող 

բարելավված կրթական 

ծրագրեր 

 

Համալսարանում 

իրականացվող 

կրթական ծրագրերի 

որակից շրջանա-

վարտների բավա-

րարվածությունն 

համակողմանի 

բացահայտող, մշակ-

ված, հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված մեխանիզմ-

ների առկայություն 

 5. Համալսարանի շրջանա-

վարտների գիտելիքների և 

կարողությունների մա-

կարդակից գործատուների 

բավարարվածության բա-

ցահայտման մեխանիզմ-

ների մշակում և հաս-

տատում 

 

Ընթացքի մեջ է 

 
Դավեյան Ս. (ղեկ.) 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Մելքոնյան Վ. 

Մնացականյան Լ. 

Մովսիսյան Մ. 

դեկաններ 

 

Ուս. մեթ. կենտրոն, ՏՏ 

կենտրոն, Աշխատանքի 

տեղավորման և 

խորհրդատվության բաժին, 

Դեկանատներ 

 

Համալսարանի բյուջե, 

Դրամաշնորհային ծրագրեր  

 

2015 թ.-ի 

դեկտեմբեր 

Շարունա-

կական 

գործընթաց 

 

 

Համալսարանի շրջա-

նավարտների գիտե-

լիքներից և կարողու-

թյուններից գործատու-

ների բավարարվա-

ծության որոշում 

 

Համալսարանի շրջա-

նավարտների գիտե-

լիքների և կարողու-

թյունների բավարար-

վածությունը համա-

կողմանի բացահայ-

տող, մշակված, հաս-

տատված և գործա-

ծության մեջ դրված 

մեխանիզմների 

առկայություն 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 6. Համալսարանի միջազգայ-

նացման ոլորտի գործու-

նեությունից համալսա-

րանի հետ առնչվող մի-

ջազգային կառույցների 

պահանջների բացահայտ-

ման մեխանիզմների 

մշակում և հաստատում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Մելքոնյան Վ. (ղեկ.) 

Սայադյան Հ. 

Գրիգորյան Վ. 

Պողոսյան Զ. 

Ավագյան Ս. 

 

ՏՏ կենտրոն, Արտաքին 

կապերի դեպարտամենտ  

 

Համալսարանի բյուջե, 

Դրամաշնորհային ծրագրեր   

2015 թ.-ի 

դեկտեմբեր 

 

Համալսարանի միջազ-

գայնացման ոլորտի 

գործունեությունից 

համալսարանի հետ 

առնչվող միջազգային 

կառույցների բացա-

հայտված պահանջներ 

 

Համալսարանի 

միջազգայնացման 

ոլորտի գործունեու-

թյունից համալսա-

րանի հետ առնչվող 

միջազգային կառույց-

ների  պահանջները 

համակողմանի 

բացահայտող, մշակ-

ված, հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված մեխանիզմ-

ների առկայություն 

 7. Համալսարանի առաքե-

լության, սահմանված 

նպատակների և խնդիր-

ների վերանայման քաղա-

քականության մշակում և 

հաստատում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Դավեյան Ս. (ղեկ.) 

Պետրոսյան Դ. 

Էֆենդյան Պ. 

Մելքոնյան Վ. 

Եղիազարյան Գ. 

Մելիքյան Ա. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Գիտական դեպ. ,                 

ՏՏ կենտրոն, Վարչատնտ. 

դեպ., Ռազմավարական 

պլանի մշակման  

հանձնաժողով, 

Դեկանատներ  

 

Համալսարանի բյուջե, 

Դրամաշնորհային ծրագրեր  

 

2015 թ.-ի 

հոկտեմբեր 

 

Համալսարանի առա-

քելության, նպատակ-

ների և խնդիրների վե-

րանայման մշակված և 

հաստատված քաղա-

քականություն 

 

Համալսարանի 

առաքելության, 

նպատակների ու 

խնդիրների վերա-

նայման հստակ 

ձևակերպված, 

հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված քաղաքակա-

նության առկայու-

թյուն 

 8. Համալսարանի ներքին և 

արտաքին շահակիցների 

կարիքների վերհանման 

գործընթացների իրակա-

նացման արդյունավետու-

թյան վերլուծություն 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկ.) 

Գյամջյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Նավասարդյան Լ. 

Գրիգորյան Վ. 

Մովսիսյան Մ. 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն, 

Արտաքին փորձագետներ  

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016 թ.-ի 

մայիս 

 

Համալսարանի ներքին 

և արտաքին շահա-

կիցների կարիքների 

վերհանման գործըն-

թացների իրականաց-

ման վերլուծված 

արդյունավետություն 

 

Համալսարանի ներ-

քին և արտաքին շա-

հակիցների կարիք-

ների վերհանման 

գործընթացների իրա-

կանացման համա-

կողմանի վերլուծված 

արդյունավետության 

ցուցանիշների 

առկայություն 
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2. Համալսարանի 

առաքելության ու 

նպատակների 

իրականացման 

արդյունքների 

գնահատման և 

բարելավման 

ընթացակարգե-

րին համապա-

տասխան կատա-

րողականի ցու-

ցանիշների մշա-

կում 

     Համալսարանի առա-

քելության ու նպա-

տակների իրականաց-

ման արդյունքների 

շարունակական բարե-

լավման գործընթացի 

ապահովում 

 

 

 1. Համալսարանի առաքե-

լության և նպատակների 

իրականացման արդյունք-

ների գնահատման քաղա-

քականության մշակում և 

հաստատում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Դավեյան Ս. (ղեկ.) 

Էֆենդյան Պ. 

Պետրոսյան Դ. 

Մելքոնյան Վ. 

Զաքարյան Հ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Գիտության դեպարտա-

մենտ, Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ, ՏՏ 

կենտրոն, Ռազմավարա-

կան պլանի մշակման 

հանձնաժողով  

Համալսարանի բյուջե, 

Դրամաշնորհային ծրագրեր  

2016 թ.-ի 

հունվար 

 

Համալսարանի առա-

քելության և նպատակ-

ների իրականացման 

արդյունքների գնա-

հատման մշակված և 

հաստատված քաղա-

քականություն 

 

Համալսարանի 

առաքելության և 

նպատակների 

իրականացման 

արդյունքների 

գնահատման 

հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված հստակ 

քաղաքականության 

առկայություն 

 2. Համալսարանի առա-

քելության և նպատակ-

ների իրականացման 

արդյունքների գնահատ-

ման ընթացակարգերի 

մշակում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկ.) 

Կոսեմյան Ս. 

Գրիգորյան Վ. 

Նավասարդյան Լ. 

Մովսիսյան Մ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Ռազմավարական պլանի 

մշակման հանձնաժողով  

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016 թ.-ի 

մայիս 

 

Համալսարանի առա-

քելության և նպատակ-

ների իրականացման 

արդյունքների գնա-

հատման մշակված 

ընթացակարգեր 

 

Համալսարանի առա-

քելության և նպա-

տակների իրա-

կանացման ար-

դյունքների գնա-

հատման մշակված և 

գործածության մեջ 

դրված ընթացակար-

գի առկայություն 

 3. Համալսարանի առա-

քելության ու նպատակ-

ների իրականացման 

արդյունքների գնա-

հատման ու բարելավման 

ընթացակարգերին 

համապատասխան 

կատարողականի 

ցուցիչների մշակում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկ.) 

Կոսեմյան Ս. 

Գրիգորյան Վ. 

Նավասարդյան Լ. 

ՂազարյանՎ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Ռազմավարական պլանի 

մշակման հանձնաժողով 

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016 թ.-ի 

սեպտեմբեր 

 

Համալսարանի առա-

քելության ու նպա-

տակների իրականաց-

ման արդյունքների 

գնահատման ու բարե-

լավման ընթացակար-

գերին համապատաս-

խան մշակված կատա-

րողականի ցուցիչներ 

 

Համալսարանի 

առաքելության ու 

նպատակների 

իրականացման 

արդյունքների 

գնահատման ու 

բարելավման 

ընթացակարգերին 

համապատասխան 

մշակված և գործա-

ծության մեջ դրված 

կատարողականի 

հստակ ցուցիչների 

առկայություն 
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3. Ռազմավարական 

հայեցակարգով 

նախատեսված 

առանձին ռազմա-

վարական ծրագ-

րերի համար 

մշտադիտարկ-

ման  քանակա-

կան և որակական 

ցուցիչների 

մշակում 

     Ռազմավարական 

պլանով նախատես-

ված առանձին ռազ-

մավարական ծրագ-

րերի իրականաց-

ման շարունակա-

կան բարելավման 

գործընթացի ապա-

հովում 

 

 1. Ռազմավարական ծրագրերի 

առանձին խնդիրների 

մշտադիտարկման քանակա-

կան ցուցիչների մշակում  

 

Ընթացքի մեջ է 

 
Զաքարյան Հ. (ղեկ.) 

ԿոսեմյանՍ. 

Գրիգորյան Վ. 

Նավասարդյան Լ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Ռազմավարական պլանի 

մշակման հանձնաժողով, 

Արտաքին փորձագետներ  

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016 թ.-ի 

օգոստոս 

 

Ռազմավարական 

ծրագրերի առանձին 

խնդիրների մշակված 

մշտադիտարկման 

քանակական ցուցիչներ 

 

Ռազմավարական 

ծրագրերի առանձին 

խնդիրների մշակված 

և գործածության մեջ 

դրված մշտադի-

տարկման հստակ 

քանակական ցուցիչ-

ների առկայություն 

 2. Ռազմավարական ծրագրերի 

առանձին գործընթացների 

մշտադիտարկման 

որակական ցուցիչների 

մշակում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկ.) 

ԿոսեմյանՍ. 

Գրիգորյան Վ 

Նավասարդյան Լ. 

Մովսիսյան Մ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Ռազմավարական պլանի 

մշակման հանձնաժողով, 

Արտաքին փորձագետներ  

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016 թ.-ի 

նոյեմբեր 

 

Ռազմավարական 

ծրագրերի առանձին 

գործընթացների մշտա-

դիտարկման որակա-

կան ցուցիչներ 

 

Ռազմավարական 

ծրագրերի առանձին 

գործընթացների 

մշակված և գործա-

ծության մեջ դրված 

մշտադիտարկման 

հստակ որակական 

ցուցիչների 

առկայություն 

4. Մշտադիտարկ-

ման և կատարո-

ղականի ցուցիչ-

ների վերաբերյալ 

տվյալների հավա-

քագրման ընթա-

ցակարգերի 

մշակում 

     Ռազմավարական 

պլանով նախատես-

ված առանձին ռազ-

մավարական ծրագ-

րերի իրականաց-

ման արդյունավետ 

և համակարգված 

մշտադիտարկման 

ապահովում 

 

 1. Մշտադիտարկման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաքագրման ընթացա-

կարգի մշակում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկ.) 

Կոսեմյան Ս. 

Գրիգորյան Վ. 

 

Ուս.մեթոդական կենտրոն  

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016 թ.-ի 

փետրվար 

 

Մշտադիտարկման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաքագրման 

ընթացակարգ 

 

Մշտադիտարկման 

վերաբերյալ տվյալ-

ների հավաքագրման 

մշակված և գործա-

ծության մեջ դրված 

ընթացակարգի 

առկայություն 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 2. Կատարողականի ցուցիչ-

ների վերաբերյալ տվյալ-

ների հավաքագրման 

ընթացակարգի մշակում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկ.) 

Մովսիսյան Մ. 

Նավասարդյան Լ. 

Մխիթարյան Մ. 

 

Ուս.մեթոդական կենտրոն  

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016 թ.-ի 

ապրիլ 

 

Կատարողականի 

ցուցիչների վերաբերյալ 

տվյալների 

հավաքագրման 

ընթացակարգ 

 

Կատարողականի 

ցուցիչների վերա-

բերյալ տվյալների 

հավաքագրման 

մշակված և գործա-

ծության մեջ դրված 

ընթացակարգի 

առկայություն 

5. Մշտադիտարկման և 

կատարողականի 

ցուցիչների վերա-

բերյալ տվյալների 

աղբյուրների, տվյալ-

ների հավաքման, 

վերլուծությունների 

իրականացման  և 

վերլուծության 

արդյունքների 

կիրառման մեխա-

նիզմների կանոնա-

կարգում 

     Համալսարանում 

իրականացվող գործ-

ընթացների համա-

կարգված մշտադի-

տարկման գործընթացի 

ապահովում 

 

 1. Մշտադիտարկման 

վերաբերյալ տվյալների 

աղբյուրների, տվյալների 

հավաքման, վերլուծու-

թյունների իրականացման 

և վերլուծության ար-

դյունքների կիրառման 

մեխանիզմների 

կանոնակարգում 

Պլանավորվում է 

իրականցնել 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկ.) 

Գյամջյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Գրիգորյան Վ. 

Ղազարյան Վ. 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն, ՏՏ 

կենտրոն   

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2015 թ.-ի 

հունիս 

 

Մշտադիտարկման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաքագրման և 

վերլուծությունների 

իրականացման 

կանոնակարգված 

գործընթացներ 

 

Մշտադիտարկման 

վերաբերյալ տվյալ-

ների հավաքագրման 

և վերլուծությունների 

իրականացման 

հստակ կանոնա-

կարգված գործըն-

թացների առկա-

յություն 

 2. Կատարողականի 

ցուցիչների վերաբերյալ 

տվյալների աղբյուրների, 

տվյալների հավաքման, 

վերլուծությունների 

իրականացման և 

վերլուծությունների 

արդյունքների կիրառման 

մեխանիզմների 

կանոնակարգում 

Պլանավորվում է 

իրականցնել 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկ.) 

Գյամջյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ. 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն, ՏՏ 

կենտրոն   

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2015 թ.-ի 

հուլիս 

 

Կատարողականի 

ցուցիչների վերաբերյալ 

տվյալների հավաքման 

և վերլուծությունների 

իրականացման 

կանոնակարգված 

գործընթացներ 

Կատարողականի 

ցուցիչների 

վերաբերյալ 

տվյալների 

հավաքման և 

վերլուծությունների 

իրականացման 

հստակ 

կանոնակարգված 

գործընթացների 

առկայություն 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Համալսարանի  

առաքելության և 

նպատակների 

իրականացման 

արդյունքների 

գնահատման և 

բարելավման գործ-

ընթացներում ներքին 

և արտաքին շահա-

կիցների մասնակ-

ցությունն ապահովող 

մեխանիզմների մշա-

կում 

     Համալսարանի առա-

քելության և նպա-

տակների իրակա-

նացման արդյունքների 

գնահատման  գործըն-

թացներում ներքին և 

արտաքին շահակից-

ների պատշաճ 

մասնակցության 

ապահովում  

 

 1. Համալսարանի առա-

քելության և նպատակ-

ների իրականացման 

արդյունքների գնահատ-

ման քաղաքականության  և 

ընթացակարգերի մշակում 

և հաստատում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Դավեյան Ս. (ղեկ.) 

Էֆենդյան Պ. 

Պետրոսյան Դ. 

Եղիազարյան Գ. 

Մելքոնյան Վ. 

Զաքարյան Հ. 

 

Ուս.մեթոդական կենտրոն, 

Գիտության դեպարտա-

մենտ, ՏՏ կենտրոն 

Արտաքին փորձագետներ 

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2015 թ.-ի 

նոյեմբեր 

 

Համալսարանի 

առաքելության և 

նպատակների իրա-

կանացման 

արդյունքների 

գնահատման 

քաղաքականություն և 

ընթացակարգեր 

 

Համալսարանի 

առաքելության և 

նպատակների իրա-

կանացման ար-

դյունքների գնա-

հատման մշակված, 

հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված հստակ քաղա-

քականություն և 

գործուն ընթացա-

կարգերի առկայու-

թյուն 

 2. Համալսարանի առաքե-

լության և նպատակների 

իրականացման արդյունք-

ների գնահատման գործ-

ընթացներում ներքին և 

արտաքին շահակիցների 

ներգրավվածությունն 

ապահովող մեխանիզմ-

ների մշակում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Դավեյան Ս. (ղեկ.) 

Մելքոնյան Վ. 

Զաքարյան Հ. 

Աղասարյան Ա. 

Սարգսյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

 

Ուս.մեթոդական կենտրոն, 

Գիտության դեպարտա-

մենտ, ՏՏ կենտրոն, 

Վարչատնտ. դեպ., 

Արտաքին փորձագետներ 

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2015թ.-ի 

սեպտեմբեր 

 

Համալսարանի 

առաքելության և 

նպատակների 

իրականացման 

արդյունքների 

գնահատման 

գործընթացներում 

ներքին և արտաքին 

շահակիցների 

ներգրավվածությունն 

ապահովող 

մեխանիզմների 

մշակում 

 

Համալսարանի 

առաքելության և 

նպատակների իրա-

կանացման ար-

դյունքների գնա-

հատման գործըն-

թացներում ներքին և 

արտաքին շահակից-

ների ներգրավվա-

ծությունն ապահովող 

մշակված, գործածու-

թյան մեջ դրված 

արդյունավետ մեխա-

նիզմների առկա-

յություն 

 3. Շահակիցներից ստացված 

արձագանքների հավա-

քագրում, կանոնակարգում 

և վերլուծում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

(մասամբ 

իրականացված է) 

Մելքոնյան Վ. (ղեկ.) 

Զաքարյան Հ. 

Աղասարյան Ա. 

Մնացականյան Լ. 

Սարգսյան Հ. 

Դեկաններ 

ՏՏ կենտրոն, Ուս. մեթ. 

կենտրոն, Գիտության 

դեպարտամենտ 

 

Համալսարանի բյուջե 

Շարունակա-

կան 

գործընթաց 

Շահակիցներից 

ստացված արձա-

գանքների տվյալների 

բազայի առկայություն 

Շահակիցներից 

ստացված արձա-

գանքների  հստակ 

կանոնակարգված 

տվյալների բազայի 

առկայություն 

 



Չափանիշ II. Կառավարում և վարչարարություն 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանը կարևորում և ընդունում է այս չափանիշի սահմաններում փորձագիտական խմբի կողմից արված 

դատողություններն ու խորհրդատվությունները: ՈՒսումնասիրելով  փորձագետների  կողմից ներկայացված զեկույցը և հաշվի 

առնելով համալսարանի ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության ժամանակ բացահայտված կարիքները` <<Կառավարում և 

վարչարարություն>>  չափանիշի շրջանակներում  Համալսարանն իր առջև դրված առաջնահերթ խնդիրներ է դիտում հետևյալ 

հարցերի լուծումը. 

 Համալսարանի  համար սահմանված էթիկայի կանոններ, 

 Համալսարանում Որակի կառավարման սկզբունքով վարչարարության իրականացում և գնահատում, 

 Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և համալսարանում իրականացվող գործընթացների արդյունավետ 

իրականացում,  

 Ֆինանսների արդյունավետ տնօրինում, 

 Համալսարանի գործունեության ներքին և արտաքին ռիսկերի գնահատում և նվազեցում, 

 Համալսարանի շահերի հաշվառումով  հրապարակային  տեղեկատվության տարածման ապահովում: 

Այս խնդիրների լուծման արդյունքում, տեսանելի ապագայում համալսարանը ձգտում է հասնել հետևյալ գլխավոր 

վերջնարդյունքին. 

Համալսարանի  առաքելության ու նպատակների իրականացմանը միտված, կառավարման էթիկայի կանոնները պահպանող, 

արդյունավետ գործող կառավարման համակարգ և վարչական կառույցներ 

 



Գործողությունների 

նկարագիրը 
Քայլերը Ընթացիկ վիճակը 

Պատասխանատու 

թիմ 

Ռեսուրսներ 

մարդկային ֆինանսական 

Ժամանակա- 

հատված 
Վերջնարդյունքներ 

Վերջնարդյունքի 

գնահատման 

ցուցիչներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1. Համալսարանի համար 

կառավարման էթիկայի 

կանոնների սահմանում  

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Համալսարանի, կառա-

վարման էթիկայի հանձ-

նաժողովի ստեղծում 

 

2. Համալսարանի համար 

կառավարման էթիկայի 

կանոնների սահմանում 

 

 

3. Համալսարանի կառա-

վարման համակարգում 

կառավարման էթիկայի 

կանոնների ներդրում   

 

 

 

  

 

Պլանավորվում  է 

իրականացնել  

  

  

Պլանավորվում  է 

իրականացնել  

 

  

 

 

Պլանավորվում  է  

իրականացնել  

 

 

 

 

 

Թարվերդյան Ա.(ղեկավար) 

 Մարմարյան Յու. 

 Դավեյան Ս.  

  

Մարմարյան   (ղեկավար) 

 Դավեյան Ս.  

 Էթիկայի հանձնաժողով 

 

 

 

 Մարմարյան   (ղեկավար) 

 Դավեյան Ս.  

 Էթիկայի հանձնաժողով 

 

 

 

 

 

Ռեկտորատ 

 

 

 

Ռեկտորատ 

 

 

 

 

 

Ռեկտորատ 

 

 

 

 

 

 

 

2014 թ.-ի 

սեպտեմբեր 

 

 

2014 թ.-ի 

հոկտեմբեր 

 

 

 

 

2015 թ.-ի 

մարտ 

 

 

 

Համալսարանի  կառա-

վարման էթիկայի հանձ-

նաժողով  

 

Համալսարանի համար  

սահմանված կառավար-

ման էթիկայի կանոններ  

 

 

 

Սահմանված էթիկայի 

կանոններին համապա-

տասխան իրականաց-

վող կրթական գործու-

նեություն 

Էթիկայի նորմերի 

պահպանմամբ կառա-

վարման գործընթաց-

ների իրականացում  

 

 

 

 

 

Համալսարանի էթիկա-

յի ներկայացուցչական 

հանձնաժողովի առկա-

յություն 

Կառավարման  էթիկա-

յի նորմերին համապա-

տասխան համալսարա-

նի կառավարման սահ-   

մանված էթիկայի   

հստակ կանոններ 

Համալսարանի կառա- 

վարման համակար-

գում  ներդրված  կառա-

վարման էթիկայի 

հստակ գործող կանոն-

ների առկայություն 

2. Համալսարանի քաղաքա-

կանությունների և ընթացա-

կարգերի վարչարարության 

որակի կառավարման սկզ-

բունքով իրականացնելու և 

գնահատելու համար կա-

նոնակարգերի, մեխանիզմ-

ների և գործիքների մշակում 

և հաստատում   

     Որակի կառավարման 

(Պ-Ի-ՈՒ-Բ) սկզբունքով 

քաղաքականություն-

ների և ընթացակարգերի 

վարչարարության իրա-

կանացման ապահովում  

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.Համալսարանի կառա-

վարման և վարչարարութ-

յան որակի ապահովման 

քաղաքականության և 

ընթացակարգի մշակում և 

հասատում   

 

 

 

 

2.Որակի կառավարման 

սկզբունքով քաղաքակա-

նության և ընթացակարգե-

րի իրականացման մեխա-

նիզմների մշակում և հաս-

տատում 

Պլանավորվում  է  

իրականացնել 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պլանավորվում  է  

իրականացնել 

 

 

 

 

Մարմարյան   (ղեկավար) 

 Դավեյան Ս.  

Պետրոսյան Դ. 

Էֆենդյան Պ. 

 

 

 

 

 

 

Զաքարյան Հ.   (ղեկավար) 

 Կոսեմյան Ս.  

Գրիգորյան Վ. 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ. 

 

Ռեկտորատ 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

Գիտ.դեպարտամ. 

Վարչատնտ.դեպ. 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Դրամաշնորհային 

ծրագիր 

Համալսարանի բյուջե 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2016 թ.-ի 

նոյեմբեր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 թ.-ի 

հունվար 

 

 

 

 

 

Որակի կառավարման 

սկզբունքով համալ-

սարանի կառավարման 

և վարչարարության 

իրականացում  

 

 

 

 

 

Որակի կառավարման 

սկզբունքին համապա-

տասխան համալսարա-

նի կառավարման 

քաղա-քականության և 

ընթա-ցակարգերի 

իրականաց- 

ման մեխանիզմներ և 

գործիքներ 

Որակի կառավարման 

սկզբունքին համապա-

տասխան համալսա-

րանի կառավարման և 

վարչարարության մշակ-

ված և հաստատված 

հստակ քաղաքակա-

նության և ընթացա-

կարգի առկայություն 

 

Որակի կառավարման 

սկզբունքին համապա-

տասխան համալսարա-

նի կառավարման քաղա-

քականության և ընթա-

ցակարգերի իրականաց- 

ման մշակված և հաս- 

տատված արդյունավետ 

գործող մեխանիզմների 

և գործիքների առկայու-

թյուն  

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Ֆինանսների տնօրինման 

քաղաքականության և ըն-

թացակարգերի մշակում և 

հաստատում 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ֆինանսների տնօրին-

ման քաղաքականության  

մշակում և հաստատում  

 

 

 

 

 

2. Ֆինանսների տնօրին-

ման ընթացակարգի մշա- 

կում և հաստատում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պլանավորվում  է  

իրականացնել 

 

 

 

 

 

 

Պլանավորվում  է  

իրականացնել 

 

 

 

 

 

 

 

 

Թարվերդյան 

Ա.(ղեկավար) 

 Մարմարյան Յու. 

 Դավեյան Ս.  

Էֆենդյան Պ. 

Պետրոսյան Դ. 

Բավինա Օ. 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար) 

Ավետյան Ռ. 

Բավինա Օ. 

Կոսեմյան Ս. 

Գրիգորյան Վ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

Վարչատնտ.դեպ. 

Գիտ.դեպարտամ. 

Հաշվապահություն 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն, 

Գիտ.դեպարտամենտ, 

Հաշվապահություն 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 թ.-ի  

հուլիս 

 

 

 

 

 

 

 

2015 թ.-ի  

հուլիս 

 

Համալսարանի  

ֆինանսների արդյունա-

վետ տնօրինման գործ-

ընթացի ապահովում 

 

 

 

 

Համալսարանի 

ֆինանսների 

տնօրինման գործուն 

քաղաքականություն 

 

 

 

 

Համալսարանի ֆի-

նանսների տնօրինման 

գործուն ընթացակարգ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանի ֆի-

նանսների տնօրինման 

մշակված, հաստատված 

և գործածության մեջ 

դրված հստակ քաղա-

քականության առկա-

յություն 

 

Համալսարանի ֆի-

նանսների տնօրինման 

մշակված և գործա-

ծության մեջ դրված 

ընթացակարգ  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 3. Ֆինանսական աուդիտի 

նշանակման կանոնակար-

գի մշակում և հաստատում 

 

 

 

 

 

4. Ֆինանսական աուդի-

տի իրականացում և արդ-

յունքների վերլուծում 

Պլանավորվում  է  

իրականացնել 

 

 

 

 

 

 

Պլանավորվում  է  

իրականացնել 

(մասամբ է իրակա-

նացվում) 

Էֆենդյան Պ. (ղեկավար) 

Բավինա Օ. 

Ֆինանսական աուդիտի 

հանձնաժողով 

 

 

 

 

  Շահնազարյան Բ. 

(ղեկավար) 

Որակի վերահսկման 

հանձնախումբ 

 

 

Հաշվապահություն 

 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Հաշվապահություն 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2015 թ.-ի 

հոկտեմբեր 

 

 

 

 

 

 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

Ֆինանսական աուդի-

տի արդյունավետ և  

կանոնակարգված 

իրականացում 

 

 

 

 

Համալսարանի կայուն 

ֆինանսական գործու-

նեության իրակա-

նացում 

 

Ֆինանսական աուդի-

տի նշանակման մշակ-

ված, հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված արդյունավետ 

գործող կանոնակարգի 

առկայություն  

 

Պատշաճ իրականաց-

ված ֆինանսական 

աուդիտ և համակողմա-

նի վերլուծված արդ-

յունքների ցուցանիշ-

ների առկայություն 

4. ՄԿԾ-ների և 

համալսարանում 

իրականացվող գործ-

ընթացների արդյունավե-

տության վերաբերյալ տե-

ղեկատվության հավա-

քագրման, վերլուծության և 

կիրառումը գնահատող 

մեխանիզմների մշակում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի գնա-

հատման մեխանիզմների   

մշակում և հաստատում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Ուռուտյան Վ. 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Դեկաններ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն, 

Ֆակուլտետներ, 

Արտաքին փորձա- 

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 թ.-ի  

մարտ 

 

ՄԿԾ-ների և համալ- 

սարանում իրակա-

նացվող գործընթաց-

ների վերաբերյալ 

տեղեկատվության 

արդյունավետ հավա-

քագրման, վերլուծման 

և կիրառման գործըն-

թացների ապահովում  

 

Գնահատված մաս-

նագիտությունների 

կրթական ծրագրեր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մասնագիտություններ

ի կրթական ծրագրերի 

գնահատման մշակված, 

հաստատված և գործա-

ծության մեջ դրված ար-

դյունավետ գործող մե-

խանիզմների առկա-

յություն  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 2. Համալսարանում իրա-

կանացվող կրթական 

գործընթացների գնա-

հատման մեխանիզմ-

ների մշակում 

 

 

 

 

3. Տեղեկատվության հա-

վաքագրման միասնական 

համակարգի ստեղծում 

 

 

 

 

 

 

 

4. Համալսարանում գոր-

ծող ՄԿԾ-ների և այլ գործ-

ընթացների գնահատման 

մեխանիզմների արդյունա-

վետության վերլուծության 

իրականացում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընթացքի մեջ է 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Ուռուտյան Վ. 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Գրիգորյան Վ. 

Նավասարդյան Լ. 

 

 

 

Մելքոնյան Վ.  (ղեկավար) 

Ուռուտյան Վ. 

Զաքարյան Հ. 

Ավետյան Ռ. 

Կոսեմյան Ս. 

Դեկաններ 

 

 

 

 

Մելքոնյան Վ. (ղեկավար) 

Ուռուտյան Վ. 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Դեկաններ 

 

Ուս .մեթ. կենտրոն, 

ՏՏ կենտրոն, 

Գիտութ.դեպարտ., 

Վարչատնտ.դեպ., 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

ՏՏ կենտրոն 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

Վարչատնտ.դեպ. 

Գիտութ.դեպարտ. 

Ֆակուլտետներ 

Դրամաշնորհային 

ծրագրեր 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

ՏՏ կենտրոն 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

Ագրոբիզնեսի դեպ. 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2016 թ.-ի  

ապրիլ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 թ.-ի ապրիլ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 թ.-ի  

ապրիլ 

 

Համալսարանում իրա-

կանացվող գնահատ-

ված կրթական գործըն-

թաց 

 

 

 

 

 

Համալսարանում 

իրականացվող 

գործընթացների 

վերաբերյալ 

տեղեկատվության 

արդյունավետ  հա-

վաքագրման իրակա-

նացում 

 

 

Համալսարանում 

գործող ՄԿԾ-ների և այլ 

գործընթացների գնա-

հատման մեխանիզմ-

ների արդյունավետու-

թյան իրականացված 

վերլուծություն 

 

Համալսարանում իրա-

կանացվող գործընթաց-

ների գնահատման 

մշակված, հաստատ-

ված և գործածության 

մեջ դրված արդյունա-

վետ գործող մեխանիզմ-

ների առկայություն  

 

Արդյունավետ գործող, 

համալսարանի տեղե-

կատվության հավա-

քագրման միասնական 

համակարգի առկա-

յություն 

 

 

 

 

Համալսարանում գործող 

ՄԿԾ-ների և այլ գործըն-

թացների գնահատման 

մեխանիզմների արդյու-

նավետության համա-

կողմանի իրականաց-

ված վերլուծության արդ-

յունքների առկայություն 
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5. Համալսարանի գործու-

նեության վրա ազդող գոր-

ծոնների ուսումնասիրութ-

յան գործընթացի կանոնա-

կարգում, այդ գործոնների 

ուսումնասիրության մեխա-

նիզմների և գործիքների 

մշակում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Համալսարանի գործու-

նեության վրա ազդող գոր-

ծոնների ուսումնասիրութ-

յան համար կիրառվող մե-

խանիզմների  և գործիք-

ների մշակում 

 

 

2. Համալսարանի զարգաց-

ման պլանների գնահատ-

ման և վերանայման քաղա-

քականության մշակում և 

հաստատում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մելքոնյան Վ.  (ղեկավար) 

Զաքարյան Հ. 

Սարգսյան Հ. 

Ավետյան Ռ. 

Կոսեմյան Ս. 

 

 

 

   Մարմարյան Յու.(ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Պետրոսյան Դ. 

Էֆենդյան Պ. 

Մելքոնյան Վ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՏՏ կենտրոն, 

Ուս.մեթ.կենտրոն, 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն, 

Գիտութ.դեպարտ., 

Վարչատնտ.դեպ., 

ՏՏ կենտրոն, 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 թ.-ի  

մարտ 

 

 

 

 

 

 

 

2016 թ.-ի 

հուլիս 

 

 

 

 

 

Ռիսկերի նվազեցման 

նպատակով համալ-

սարանի գործունեու-

թյան վրա ազդող գոր-

ծոնների կանոնա-

կարգված ուսումնասի-

րության ապահովում 

 

 

Համալսարանի գործու-

նեության վրա ազդող 

բացահայտված ներքին 

և արտաքին գործոններ 

 

 

 

 

Համալսարանի զար-

գացման գնահատված և 

վերանայված պլաններ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանի գործու-

նեության վրա ազդող 

գործոնների ուսումնա-

սիրության համար կի-

րառվող մշակված արդ-

յունավետ գործող մեխա-

նիզմների և գործիքների 

առկայություն 

Համալսարանի գործու-

նեության վրա ազդող 

գործոնների ուսումնա-

սիրության համար կի-

րառվող մշակված արդ-

յունավետ գործող գոր-

ծիքների առկայություն 

Համալսարանի զարգաց-

ման պլանների 

գնահատման և 

վերանայման մշակված, 

հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված հստակ 

քաղաքականություն 
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 4. Համալսարանի գործու-

նեության վրա ազդող գոր-

ծոնների ուսումնասիրութ-

յունների արդյունքները 

ռազմավարական ծրագ-

րում արտացոլող մեխա-

նիզմների մշակում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Գրիգորյան Վ. 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն, 

ՏՏ կենտրոն, 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Դրամաշնորհային 

ծրագիր 

Համալսարանի բյուջե 

2016 թ.-ի 

դեկտեմբեր 

 

Համալսարանի գործու-

նեության վրա ազդող 

գործոնների ուսումնա-

սիրությունների արդ-

յունքները ռազմավա-

րական ծրագրում 

արտացոլող մեխա-

նիզմներ 

Համալսարանի գոր-

ծունեության վրա ազդող 

գործոնների 

ուսումնասիրություն-

ների արդյունքները 

ռազմավարական 

ծրագրում արտացոլող 

մշակված, հաստատ-

ված և գործածության 

մեջ դրված` արդյու-

նավետ գործող մեխա-

նիզմների առկայություն 

6. Համալսարանի հրապա-

րակային տեղեկատվության 

տարածման քաղաքակա-

նության և ընթացակարգերի 

մշակում և հաստատում 

 

 

 

 

 

 

1.  Համալսարանի հրապա-

րակային տեղեկատվութ-

յան տարածման քաղաքա-

կանության և ընթացակար-

գերի մշակում և հաստա-

տում 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Ուռուտյան Վ. 

Մելքոնյան Վ. 

Խուդավերդյան Ա. 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն, 

ՏՏ կենտրոն, 

Լրատվության բաժին, 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

 

 

 

2015 թ.-ի 

հունիս 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանի  տեղե-

կատվության տարած-

ման  հրապարակայ-

նության ապահովում 

 

 

Համալսարանի 

հրապա-րակային 

տեղեկատ-վության 

տարածման 

քաղաքականություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանի 

հրապարակային 

տեղեկատվության 

տարածման մշակված, 

հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված հստակ 

քաղաքականության 

առկայություն 
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 2. Համալսարանի հրապա-

րակային տեղեկատվութ-

յան տարածման ընթացա-

կարգերի մշակում  

 

 

 

 

3. Հրապարակումների 

մատչելիությունը և օբյեկ-

տիվությունը գնահատող 

մեխանիզմների մշակում և 

հաստատում 

 

 

 

 

4. Համալսարանի կողմից 

տրամադրված որակական 

և քանակական տեղեկատ-

վության հրապարակում-

ների գնահատման մեխա-

նիզմների արդյունավե-

տության վերլուծության 

իրականացում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

 

 

 

 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

 

 

 

 

 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մելքոնյան Վ.  (ղեկավար) 

Ուռուտյան Վ. 

Խուդավերդյան Ա. 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

 

 

Մելքոնյան Վ.  (ղեկավար) 

Խուդավերդյան Ա. 

Զաքարյան Հ. 

Նավասարդյան Լ. 

Մխիթարյան Մ. 

 

 

 

 

Մելքոնյան Վ.  (ղեկավար) 

Խուդավերդյան Ա. 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

ՏՏ կենտրոն, 

Ուս.մեթ.կենտրոն, 

Լրատվության բաժին, 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

ՏՏ կենտրոն 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

Լրատվության բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

 

 

ՏՏ կենտրոն 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

Լրատվության բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

Դրամաշնորհային 

ծրագիր 

2015 թ.-ի  

սեպտեմբեր 

 

 

 

 

 

 

2015 թ.-ի 

դեկտեմբեր 

 

 

 

 

 

 

 

2016 թ.-ի 

նոյեմբեր 

Համալսարանի հրապա-

րակային տեղեկատ-

վության տարածման 

ընթացակարգեր 

 

 

 

 

Հրապարակումների 

մատչելիությունը և      

օբյեկտիվությունը գնա-

հատող մեխանիզմներ 

 

 

 

 

 

Հրապարակումների 

գնահատման մեխա-

նիզմների արդյունավե-

տության իրականացված 

վերլուծություն 

Համալսարանի 

հրապարակային 

տեղեկատվության 

տարածման մշակված և 

գործածության մեջ 

դրված ընթացա-

կարգերի առկայություն 

 

Հրապարակումների 

մատչելիությունը և    

օբյեկտիվությունը գնա-

հատող մշակված և 

գործածության մեջ 

դրված արդյունավետ 

գործող մեխանիզմ-

ների առկայություն 

 

Հրապարակումների 

գնահատման մեխա-

նիզմների արդյու-

նավետության համա-

պարփակ վերլուծու-

թյան փաթեթի 

առկայություն 

7. Հրապարակման ենթակա 

կամ արգելվող և ներքին օգ-

տագործման համար (կոն-

ֆիդենցիալ) տեղեկատվութ-

յունների տրամադրման 

կանոնակարգում 

     Տեղեկատվությունների 

տրամադրման գործ- 

ընթացներում համալ-

սարանի շահերի պաշտ-

պանության ապահովում 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Հրապարակման ենթա-

կա տեղեկատվության 

ցանկի ճշգրտում և հաս-

տատում 

 

 

2. Հրապարակման համար 

արգելվող տեղեկատվութ-

յան ցանկի ճշգրտում և 

հաստատում 

 

 

 

3. Ներքին օգտագործման 

համար (կոնֆիդենցիալ) 

տեղեկատվության ցանկի 

ճշգրտում և հաստատում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

 

 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

 

 

 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

  Մարմարյան Յու.  (ղեկավար) 

Մելքոնյան Վ. 

Խուդավերդյան Ա. 

Զաքարյան Հ. 

 

 

  Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Մելքոնյան Վ. 

Խուդավերդյան Ա. 

Զաքարյան Հ. 

 

 

 

   Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Մելքոնյան Վ. 

Խուդավերդյան Ա. 

Զաքարյան Հ. 

Ուս.մեթ.կենտրոն, 

ՏՏ կենտրոն, 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

Ուս.մեթ.կենտրոն, 

ՏՏ կենտրոն, 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2014 թ.-ի 

նոյեմբեր 

 

 

 

 

 

2014 թ.-ի 

նոյեմբեր 

 

 

 

 

 

 

2014 թ.-ի 

դեկտեմբեր 

Հրապարակման ենթա-

կա տեղեկատվության 

ճշգրտված ցանկ 

 

 

 

Հրապարակման համար 

արգելվող տեղեկատ-

վության ճշգրտված 

ցանկ 

 

 

 

Ներքին օգտագործման 

համար (կոնֆիդենցիալ) 

տեղեկատվության 

ճշգրտված ցանկ 

Հրապարակման ենթա-

կա տեղեկատվության 

ճշգրտված ցանկի առ-

կայություն 

 

 

Հրապարակման համար 

արգելվող տեղեկատ-

վության ճշգրտված 

ցանկի առկայություն 

 

 

 

Ներքին 

օգտագործման համար 

(կոնֆիդենցիալ) 

տեղեկատվության 

ճշգրտված ցանկի առ-

կայություն 

 

 

 



 

Չափանիշ III.  Մասնագիտության կրթական ծրագրեր 

 
 

 

 

      Համալսարանը կարևորում և ընդունում է այս չափանիշի սահմաններում փորձագիտական խմբի կողմից արված 

դատողություններն ու խորհրդատվությունները: ՈՒսումնասիրելով  փորձագետների  կողմից ներկայացված զեկույցը և հաշվի 

առնելով համալսարանի ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության ժամանակ բացահայտված կարիքները` <<Մասնագիտության 

կրթական ծրագրեր >>  չափանիշի շրջանակներում  Համալսարանն իր առջև դրված առաջնահերթ խնդիրներ է դիտում հետևյալ 

հարցերի լուծումը. 

- Մասնագիտությունների  կրթական ծրագրերի  շարունակական բարելավում 

-ՈՒսումնառության ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքներին  համապատասխանող մասնագիտությունների  կրթական 

ծրագրերի կազմում 

 -Համալսարանում իրականացվող կրթական գործընթացներում ակադեմիական ազնվության  ապահովում:  

       Այս խնդիրների լուծման արդյունքում, տեսանելի ապագայում համալսարանը ձգտում է հասնել հետևյալ գլխավոր 

վերջնարդյունքին. 

        Համալսարանի առաքելությանը համապատասխանող, համալսարանի պլանավորման բաղկացուցիչ մաս կազմող և շարժունու-

թյունն  ու միջազգայնացմանը նպաստող մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր 

 
Չափ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Գործողությունների 

նկարագիրը Քայլերը 
Ընթացիկ 

վիճակը 

Պատասխանատու 

թիմ 

Ռեսուրսներ 

մարդկային, ֆինանսական 

Ժամանակա-

հատված 
Վերջնարդյունքներ 

Վերջնարդյունքի 

գնահատման ցուցիչներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի 

(ՄԿԾ) խոշորացման 

իրականացում 

     
ՄԿԾ-ների խոշորացման 

ապահովում 
 

 
1. Համալսարանում իրա-

կանացվող մասնագի-

տությունների կրթական 

ծրագրերի խոշորացման 

ծրագրի մշակում և հաս-

տատում 

Ավարտված է 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Ֆակուլտետի դեկաններ 

Մագիստրատուրայի 

բաժնի վարիչ 

Ուսումնամեթոդական 

կենտրոն 

ՄԿԾ-ների 

պատասխանատուներ 

2012 թ.-ի 

դեկտեմբեր 

Մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի 

խոշորացման ծրագրի 

Ագրոպարենային ոլորտի 

մասնագիտությունների 

արդյունավետ գործող 

խոշորացման ծրագրի 

առկայություն  

 

2. Ագրարային ոլորտի աշ-

խատաշուկայի պահանջ-

ներից և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-յի 

սկզբունքներից ելնելով 

Համալսարանում իրա-

կանացվող մասնագի-

տությունների ցանկի վե-

րանայում և ճշգրտում 

Ավարտված է 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Ֆակուլտետի դեկաններ 

Մագիստրատուրայի 

բաժնի վարիչ 

Ուսումնամեթոդական 

կենտրոն 

ՄԿԾ-ների 

պատասխանատուներ 

2013 թ.-ի 

մայիս 

Համալսարանի 

վերանայված և ճշգրտված 

մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի ցանկ 

ՀՀ ագրարային ոլորտի 

աշխատաշուկայի 

պահանջներից  բխող և 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-յի պահանջ-

ներին համապատաս-

խանող կրթական ծրագ-

րերի ցանկի առկայու-

թյուն 

 3. ՀՀ կրթության և գիտու-

թյան նախարարություն 

Մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրի խոշո-

րացման առաջարկու-

թյան ներկայացում 

Ավարտված է 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

 

 
2013 թ.-ի 

դեկտեմբեր 

ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարություն 

ներկայացված 

առաջարկությունների 

փաթեթ 

ՀՀ կրթության և գիտու-

թյան նախարարություն 

ներկայացված առաջար-

կությունների փաթեթրի 

առկայություն 

 

4. Համալսարանի մասնա-

գիտությունների և կրթա-

կան ծրագրերի ցանկի 

հաստատում 

Ավարտված է 

ՀՀ կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

Թարվերդյան Ա. 

Մարմարյան Յու. 

ՄԿԾ-ների 

պատասխանատուներ 

2015 թ.-ի 

մարտ 

Համալսարանի 

մասնագիտությունների և 

կրթական ծրագրերի 

հաստատված ցանկ 

Համալսարանի 16 մաս-

նագիտությունների և  35 

կրթական ծրագրերի ՀՀ 

կրթության և գիտության 

նախարարության կող-

մից հաստատված ցանկ 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի 

(ՄԿԾ) պարբերական  

վերանայման, շարունա-

կական բարելավման, 

կրթական վերջնարդյունք-

ների կազմման  

գործընթացի 

իրականացում 

    

 

ՄԿԾ-ների պարբերաբար 

վերանայման, շարունա-

կական  բարելավման 

ապահովում 

 

 1. ՄԿԾ-ի պարբերական 

վերանայման 

քաղաքականության 

մշակում և հաստատում 
Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

Համալսարանի բյուջե 
2012թ-ի 

օգոստոս 

ՄԿԾ-ի պարբերական 

վերանայման քաղաքակա-

նություն 

ՄԿԾ-ի պարբերական 

վերանայման  հստակ 

քաղաքականության 

առկայություն 

 2.ՄԿԾ-ի մշակման և 

հաստատման ընթա-

ցակարգի մշակում Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Մխիթարյան Մ. 

Նավասարդյան Լ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

Համալսարանի բյուջե 
2012թ-ի 

օգոստոս 

ՄԿԾ-ի մշակման և 

հաստատման 

ընթացակարգ 

ՄԿԾ-ի մշակման և 

հաստատման  հստակ 

ընթացակարգի առկա-

յություն 

 3.Նոր կրթական ծրագրերի 

ստեղծման կամ 

վերանայման հայտի 

ձևաթերթի մշակում 

 

Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Գրիգորյան Վ. 

Մխիթարյան Մ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

Համալսարանի բյուջե 
2012թ-ի 

օգոստոս 

Նոր կրթական ծրագրերի 

ստեղծման կամ 

վերանայման հայտի 

ձևաթերթ 

Նոր կրթական ծրագրերի 

ստեղծման կամ վերա-

նայման հայտի ձևա-

թերթի առկայություն 

 4.ՄԿԾ-ների մշակման, 

հաստատման 

ընթացակարգի մշակում Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Նավասարդյան Լ. 

Գրիգորյան Վ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն  

Կենտրոն, համալսարանի 

բյուջե 
2012թ-ի 

օգոստոս 

ՄԿԾ-ների մշակման և 

հաստատման ընթացակարգ 

ՄԿԾ-ների մշակման, 

հաստատման  հստակ 

ընթացակարգի առկա-

յություն 

 5.ՄԿԾ-ի մշակման և 

հաստատման ճանա-

պարհային քարտեզի 

մշակում 

Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Զաքարյան Հ. 

Գրիգորյան Վ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Համալսարանի բյուջե 
2012թ-ի 

օգոստոս 

ՄԿԾ-ի մշակման և 

հաստատման ճանա-

պարհային քարտեզ 

ՄԿԾ-ի մշակման և հաս-

տատման ճանապարհա-

յին քարտեզի առկայու-

թյուն 

 

 6.ՄԿԾ-ների և 

որակավորումների 

արտոնման, հաստատման, 

մոնիթորինգի և պարբերա-

կան վերանայման կանո-

նակարգի մշակում և հաս-

տատում 

 

Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Գրիգորյան Վ. 

Մխիթարյան Մ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

 

 

2013թ-ի 

օգոստոս 

 

 

 

 

 

ՄԿԾ-ների և որակավորում-

ների արտոնման, հաստատ-

ման, մոնիթորինգի և պար-

բերական վերանայման 

կանոնակարգ 

Գործող  կանոնակարգից 

շահառուների բավա-

րարվածությունն արտա-

ցոլող տվյալների առկա-

յություն 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 7.Կրթական ծրագրի իրա-

կանացման մոնիթորինգի 

կարգի մշակում 
Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Նավասարդյան Լ. 

Մխիթարյան Մ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Համալսարանի բյուջե 

 

 
2012թ-ի 

օգոստոս 

Կրթական ծրագրի իրակա-

նացման մոնիթորինգի կարգ 

Կրթական ծրագրի 

իրականացման մոնիթո-

րինգի հստակ կարգի 

առկայություն 

 8.Կրթական ծրագրի տարե-

կան մոնիթորինգի հաշվետ-

վության ձևաթերթի 

մշակում 

Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Զաքարյան Հ. 

Մովսիսյան Մ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

2012թ-ի 

օգոստոս 

Կրթական ծրագրի տարե-

կան մոնիթորինգի հաշվետ-

վության ձևաթերթ 

Կրթական ծրագրի տա-

րեկան մոնիթորինգի 

հաշվետվության ձևա-

թերթի առկայություն 

 

 9.ՄԿԾ-ի մոնիթորինգի 

ընթացակարգի մշակում 

Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Զաքարյան Հ. 

Գրիգորյան Վ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

2012թ-ի 

օգոստոս 

ՄԿԾ-ի  մոնիթորինգի ընթա-

ցակարգ 

ՄԿԾ-ի  մոնիթորինգի 

ընթացակարգի առկա-

յություն 

 10.Կրթական ծրագրերի 

որակի գնահատման 

ընթացակարգի մշակում Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

2012թ-ի 

օգոստոս 

Կրթական ծրագրերի որակի 

գնահատման ընթացա-կարգ 

Կրթական ծրագրերի 

որակի գնահատման 

ընթացակարգի առկա-

յություն 

 11.ՄԿԾ-ի  գնահատման 

ընթացակարգի մշակում 

Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Զաքարյան Հ. 

Գրիգորյան Վ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

2012թ-ի 

օգոստոս 

ՄԿԾ-ների  գնահատման 

ընթացակարգ 

ՄԿԾ-ների  գնահատ-

ման  հստակ ընթացա-

կարգի առկայություն 

 12.ՄԿԾ-ների պարբե-

րական վերանայման 

քաղաքականության և 

ընթացակարգի մշակում և 

հաստատում  

Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Զաքարյան Հ. 

Մովսիսյան Մ. 

Գրիգորյան Վ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

2012թ-ի 

օգոստոս 

ՄԿԾ-ների պարբերական 

վերանայման քաղաքակա-

նություն և ընթացակարգ 

Վերանայված ՄԿԾ-ների 

առկայություն 

 13.Ակադեմիական ազն-

վության ապահովման 

քաղաքականության և 

ընթացակարգերի մշակում 

և հաստատում 

 

Պլանավոր-  

վում է 

իրականացնել 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Համալսարանի բյուջե 

 

 
2014թ-ի 

դեկտեմբեր  

Ակադեմիական ազնվության 

ապահովման քաղաքակա-

նություն և ընթացակարգեր 

Շահառուների բավա-

րարվածությունը ակա-

դեմիական ազնվության 

ապահովման 

քաղաքականությունից և 

ընթացակարգերից 

 

 14.Նոր կրթական ծրագրեր, 

առարկաներ և մոդուլներ 

մշակելու և հաստատելու 

ընթացակարգերի մշակում 

և հաստատում 

 

Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Զաքարյան Հ. 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

2012թ-ի 

օգոստոս  

Նոր կրթական ծրագրեր, 

առարկաներ և մոդուլներ 

մշակելու և հաստատելու 

ընթացակարգեր  

Նոր կրթական ծրագրեր, 

առարկաներ և մոդուլ-

ներ մշակելու և հաստա-

տելու հստակ ընթացա-

կարգերի առկայություն 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 15.ՄԿԾ-ների  պատասխա-

նատուների ընտրության 

ընթացակարգի մշակում և 

հաստատում 

 

Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Մովսիսյան Մ. 

Կոսեմյան Ս. 

Զաքարյան Հ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

2013թ-ի 

դեկտեմբեր 

ՄԿԾ-ների պատասխա-

նատուների ընտրության 

ընթացակարգ 

Ընթացակարգում նշված 

պահաջներին համա-

պատասխան ՄԿԾ-ների 

պատասխանատուներ 

 16.ՄԿԾ-ների   և ֆակուլտե-

տային ՈԱ պատասխա-

նատուների ընտրություն և 

հաստատում 
Ավարտված է 

Թարվերդյան Ա. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Դեկաններ  

 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

2013թ-ի 

դեկտեմբեր 

ՄԿԾ-ների  և ֆակուլտե-

տային ՈԱ հրամանագրված 

պատասխանատուներ 

Ընթացակարգում նշված 

պահաջներին համապա-

տասխան ՄԿԾ-ների  

պատասխանատուներ 

ՈԱ ֆակուլտետային 

թիմերի առկայություն 

 

 17.ՄԿԾ-ների վերանայման 

ու բարելավման պլան-

ժամանակացույցի մշակում 

և հաստատում 

 

 

Ավարտված է 

Մովսիսյան Մ. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Գրիգորյան Վ. 

Մխիթարյան Մ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

2013թ-ի 

նոյեմբեր 

ՄԿԾ-ների  պատասխանա-

տուների աշխատանքի 

նկարագիր   

ՄԿԾ-ների  պատասխա-

նատուների և ֆակուլ-

տետային ՈԱ պատաս-

խանատուների բավա-

րարվածությունը աշխա-

տանքի ծանրաբեռնվա-

ծությունից, քայլերի 

հաջորդականությունից, 

մեթոդաբանությունից 

 

 18.ՄԿԾ-ների ուսումնառու-

թյան ակնկալվող արդյունք-

ներին համապատասխա-

նող ուսումնառության դա-

սավանդման և ուսումնա-

ռության մեթոդների ընտ-

րության, դասավանդման և 

ուսումնառության մեթոդնե-

րի պարբերաբար արդիա-

կանացման քաղաքակա-

նության մշակում և 

հաստատում 

 

 

 

 

Պլանավորվում 

է իրականացնել 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար)  

Դավեյան Ս. 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

 

2014թ-ի 

նոյեմբեր 

ՈՒսումնառության ակնկալ-

վող արդյունքներին համա-

պատասխանող ուսումնա-

ռության դասավանդման և 

ուսումնառության մեթոդ-

ների պարբերաբար արդիա-

կանացման քաղաքակա-

նություն 

1. Համահունչ լինի հա-

մալսարանի առաքելու-

թյանը 

2. ՄԿԾ-ների պատաս-

խանատուների գնա-

հատումով թույլ է տալիս 

բոլոր ՄԿԾ-ների 

ուսումնառության ակն-

կալվող արդյունքներին 

համապատասխան 

ուսումնառության դա-

սավանդման և ուսում-

նառության մեթոդների 

ընտրության համար 

        



1 2 3 4 5 6 7 8 

 19.Առարկայական 

ուսումնական ծրագրերի 

մշակման ուղեցույցի 

մշակում և հաստատում 

 

 

Ավարտված է 

Կոսեմյան Ս. (ղեկավար) 

Մովսիսյան Մ. 

Գրիգորյան Վ. 

Մխիթարյան Մ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

 

 

2013թ-ի 

մայիս 

Հաստատված և հրատա-

րակված ուղեցույց 

Ուղեցույց, որը թույլ կտա 

կառուցել վերջնարդյունք-

ներին ուղղված առարկայա-

կան ծրագրեր 

1. Պրոֆեսորադասա-

խոսական անձնակազմի 

բավարարվածությունը 

ուղեցույցից, 

2.  Ընդհանուր 

սկզբունքներով  և 

ձևաչափով կազմված 

առարկայական 

ծրագրերի առկայություն 

 

 20.Դասավանդման նյու-

թերի և ռեսուրսների 

արդիականացման քաղա-

քականության մշակում և 

հաստատում 

 

Պլանավորվում 

է իրականացնել  

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Մելքոնյան Վ. 

Էֆենդյան Պ. 

Կոսեմյան Ս. 

Ուս.մեթ. կենտրոն  

ՏՏ կենտրոն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

 

 

2014թ-ի 

նոյեմբեր 

Մշակված և հաստատված 

դասավանդման նյութերի և 

ռեսուրսների արդիակա-

նացման 

քաղաքականություն 

Շահառուների բավա-

րարվածությունը դասա-

վանդման նյութերի և 

ռեսուրսների արդիակա-

նացման գործընթացի 

կառավարումից 

 

 21.Դասավանդման նյու-

թերի և ռեսուրսների 

արդիականացման ընթա-

ցակարգի մշակում և 

հաստատում 

Պլանավորվում 

է իրականացնել 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Մելքոնյան Վ. 

Էֆենդյան Պ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

 ՏՏ կենտրոն 

Համալսարանի 

բյուջե 
2014թ-ի 

նոյեմբեր 

Մշակված և հաստատված 

դասավանդման նյութերի և 

ռեսուրսների արդիակա-

նացման ընթացակարգ 

Շահառուների բավա-

րարվածությունը դասա-

վանդման նյութերի և 

ռեսուրսների արդիակա-

նացման գործընթացի 

կազմակերպումից 

 

 22.Նոր կրթական ծրա-

գրեր, առարկաներ և 

մոդուլներ մշակելու և 

հաստատելու ընթացա-

կարգերի մշակում 
Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

 

 

2012թ-ի 

օգոստոս 

Հաստատված և հրատա-

րակված նոր կրթական 

ծրագրեր, առարկաներ և 

մոդուլներ մշակելու և 

հաստատելու ընթացա-

կարգեր  

Նոր կրթական ծրագրեր, 

առարկաներ և 

մոդուլներ մշակելու և 

հաստատելու ընթացա-

կարգերի առկայություն 

 23. ՄԿԾ-ների պատաս-

խանատուների և ՈԱ 

ֆակուլտետային 

պատասխանատուների 

վերա-պատրաստում  

 

 

 

Պլանավորվում 

է իրականացնել 

Մովսիսյան Մ. (ղեկավար) 

Մխիթարյան Մ. 

Նավասարդյան Լ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

 

 

2014թ-ի 

օգոստոս 

 ՄԿԾ-ների և ՈԱ 

ֆակուլտետային 

պատասխանատուների 

վերապատրաստված 

անձնակազմ 

Վերապատրաստ-

վողների իրենց ձեռք 

բերված գիտելիքներից  

և կարողություններից 

բավարարվածություն 

 24.Իրականացնել ՄԿԾ-

ների վերանայում և 

բարելավում ըստ ՄԿԾ-

ների վերանայման ու 

բարելավման պլան-

ժամանակացույցի 

 երեք փուլով. 

Առաջին փուլ 3 ՄԿԾ 

Երկրորդ փուլ 5 ՄԿԾ 

Երրորդ փուլ բոլոր ՄԿԾ-

ները 

Պլանավորվում 

է իրականացնել 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Դեկաններ 

ՄԿԾ-ների 

պատասխանատուներ 

Ուս.մեթ. կենտրոն  

Ֆակուլտետներ  

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

Առաջին փուլ  

2014թ. մայիսից 

նոյեմբեր 

Երկրորդ փուլ  

2014 թ. սեպ-

տեմբերից – 

2015թ. մարտ 

Երրորդ փուլ      

6 ՄԿԾ 2014թ. 

դեկտեմբերից – 

2015թ. մայիս 

Վերանայված և բարե-

լավված ՄԿԾ-ներ, որոնք 

վերակառուցված են ըստ 

ուսումնառության ակնկալ-

վող վերջնարդյունքների  

1. Գործատուների 

բավարարվածությունը 

շրջանավարտներից 

2. Շրջանավարտների 

կողմից ակնկալվող 

վերջնարդյունքների 

ձեռքբերումը 

3. Դասախոսների և 

ուսանողների 

փոխանակում տվյալ 

ՄԿԾ-ի շրջանակում 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 25.Ավարտական 

ատեստավորումների 

ժամանակ ՄԿԾ-ից 

ակնկալվող 

վերջնարդյունքները 

գնահատող ձևաչափերի 

մշակում  

Պլանավորվում 

է իրականացնել 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար)  

ՄԿԾ-ների  և ՈԱ 

պատասխանատուներ, 

Ֆակուլտետներ  

Ուս.մեթ. կենտրոն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

 

 

2015թ-ի  

ապրիլ 

ՄԿԾ-ից ակնկալվող 

վերջնարդյունքների 

գնահատման  ձևաչափերով 

ավարտական ատեստա-

վորման իրականացում 

Ավարտական 

ատեստավորման 

հանձնաժողովի և 

ուսանողների 

բավարարվածությունը 

ձևաչափերից 

 26.Վերանայված ՄԿԾ-

ները դնել գործածության 

մեջ Պլանավորվում 

է իրականացնել 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Դեկաններ,  

ՄԿԾ պատասխանատուներ 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

2016թ.-ի 

սեպտեմբեր 

ՄԿԾ փափեթի համաձայն 

կրթական գործընթացի 

իրականացում 

Կրթական գործընթացի 

հստակ պլանավորված 

կազմակերպում 

 

 

 

 27.Նոր կրթական ծրա-

գրեր, առարկաներ և 

մոդուլներ մշակելու և 

հաստատելու ընթացա-

կարգերի մշակում 

 

 

Ավարտված է 

Դավեյան Ս.(ղեկավար)  

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Գրիգորյան Վ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

 

 

2012թ-ի 

օգոստոս 

Հաստատված և հրատա-

րակված Նոր կրթական 

ծրագրեր, առարկաներ և 

մոդուլներ մշակելու և 

հաստատելու ընթացա-

կարգեր  

 

 

Նոր կրթական ծրագրեր, 

առարկաներ և 

մոդուլներ մշակելու և 

հաստատելու  հստակ 

ընթացակարգերի 

առկայություն 

 28.ՄԿԾ-ների 

բարելավում 

 

 

Պլանավորվում 

է իրականացնել 

ՄԿԾ-ների  

պատասխանատուներ 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Ֆակուլտետներ 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

2012թ-ի 

օգոստոս 

Վերանայված և բարե-

լավված ՄԿԾ-ներ 

Վերանայված և 

բարելավված ՄԿԾ-ների 

առկայություն 

2.Կրթական ծրագրե-

րի մշտադիտարկման, 

արդյունավետության 

գնահատման, բարե-

լավման քաղաքակա-

նություն և իրակա-

նացման մեխանիզմ-

ների մշակում և հաս-

տատում 

    

 

Մասնագիտությունների  

կրթական ծրագրերի մշտա-

դիտարկման, արդյունավե-

տության գնահատման և 

բարելավման ապահովում 

 



                                                                 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.Ուսումնառության 

ակնկալվող արդյունքների 

վերանայման քաղաքա-

կանության մշակում և 

հաստատում 

 

 

 

Պլանավորվում 

է իրականացնել 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար)  

Դավեյան Ս. 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

2015թ-ի 

մարտ 

ՄԿԾ-ի ուսումնառության 

ակնկալվող վերանայված 

արդյունքներ 

Ուսումնառության 

ակնկալվող արդյունք-

ների վերանայման 

մշակված, հաստատ-

ված, գործուն քաղաքա-

կանության առկայու-

թյուն 

 

 2.Ուսումնառության 

գնահատման մոտեցում-

ների առաջավոր փորձի 

ուսումնասիրում 
Ընթացքի մեջ է 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար)  

Դավեյան Ս. 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

2015թ-ի 

հունիս 

Ուսումնառության առաջա-

վոր փորձի կուտակում 

Ուսումնառության գնա-

հատման համակարգի 

բարելավման առա-

ջարկությունների 

փաթեթի  առկայություն 

 3. Արտաքին  և ներքին 

շահակիցների կարիքների 

ուսումնասիրման 

մեթոդների մշակում 
Պլանավորվում 

է իրականացնել 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար)   

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ 

Գրիգորյան Վ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

2015թ-ի 

մարտ 

Արտաքին  և ներքին շահա-

կիցների կարիքների 

ուսումնասիրման մեթոդ-

ների փաթեթ 

Արտաքին  և ներքին 

շահակիցների կարիք-

ների ուսումնասիրման  

արդյունավետ մեթոդ-

ների փաթեթի առկայու-

թյուն 

 4.Մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի պար-

բերաբար գնահատման 

քաղաքականություն, ընթա-

ցակարգի և մեխանիզմների 

մշակում և հաստատում 

 

 

 

 

 

 

 

Ավարտված է  

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Գրիգորյան Վ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Դրամաշնորհային 

ծրագրեր 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

2012թ-ի 

հուլիս 

Մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի պար-

բերաբար գնահատման 

քաղաքականություն, ընթա-

ցակարգ և մեխանիզմներ 

Մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի 

պարբերաբար գնահատ-

ման, գործածության մեջ 

դրված  հստակ և 

արդյունավետ  քաղա-

քականություն, ընթա-

ցակարգերի  և մեխա-

նիզմների առկայություն 

 

 5. Մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի մշտա-

դիտարկման  և վերանայ-

ման ընթացակարգի 

մշակում 

 

 

 

Ավարտված է  

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Նավասարդյան Լ. 

Մովսիսյան Մ. 

 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

2012թ-ի 

օգոստոս 

Մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի մշտա-

դիտարկման  և վերանայ-

ման ընթացակարգ 

Մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի 

մշտադիտարկման  և 

վերանայման  մշակված, 

հաստատված և գործա-

ծության մեջ դրված 

հստակ ընթացակարգի 

առկայություն 



Չափանիշ IV. Ուսանողներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանը կարևորում և ընդունում է այս չափանիշի սահմաններում փորձագիտական խմբի կողմից 

արված դատողություններն ու խորհրդատվությունները: ՈՒսումնասիրելով  փորձագետների  կողմից 

ներկայացված զեկույցը և հաշվի առնելով համալսարանի ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության ժամանակ 

բացահայտված կարիքները` <<ՈՒսանողներ>>  չափանիշի շրջանակներում  Համալսարանն իր առջև դրված 

առաջնահերթ խնդիրներ է դիտում հետևյալ հարցերի լուծումը. 

 Ագրարային ոլորտի աշխատաշուկայի պահանջներին  ու կարիքներին համապատասխան 

ուսանողների հավաքագրման  իրականացում, 

 Համալսարանի կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի շարունակական 

բարելավման ապահովում, 

 Համալսարանի  շրջանավարտների զբաղվածության  և շրջանավարտների հետ կայուն հետադարձ  

կապի ապահովում, 

 Գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսումնառողների պատշաճ ներգրավվածության 

ապահովում, 

 Համալսարանում  ուսանողների իրավունքների պաշտպանության ապահովում: 

  

Այս խնդիրների լուծման արդյունքում, տեսանելի ապագայում համալսարանը ձգտում է հասնել հետևյալ 

գլխավոր վերջնարդյունքին. 

Կրթական միջավայրի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով համալսարանի կողմից 

ուսանողներին տրամադրվող համապատասխան պատշաճ աջակցություն 

 



Գործողությունների 

նկարագիրը 
Քայլերը Ընթացիկ վիճակը 

Պատասխանատու 

թիմ 

Ռեսուրսներ  

մարդկային, ֆինանսական 

Ժամանակահա

տված 
Վերջնարդյունքներ 

Վերջնարդյունքի 

գնահատման ցուցիչներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Հանրապետության 

ագրարային ոլորտի 

մասնագետների 

պահանջարկի 

ուսումնասիրում և 

ուսանողների 

հավաքագրման ու 

ընդունելության 

համակարգի 

ստեղծում 

 

     Ագրարային ոլորտի 

պահանջարկին 

համապատասխան 

ուսանողական 

համակազմի հավա-

քագրման գործընթա-

ցի ապահովում 

 

 1.Դիմորդների 

շրջանում 

մասնագիտական 

կողմնորոշման 

իրականացման 

քաղաքականութ-

յան և 

ընթացակարգերի 

մշակում և 

հաստատում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մարմարյան 

Յու.(ղեկ.) 

Դավեյան Ս. 

Մելքոնյան Վ. 

Աղասարյան Ա. 

դեկաններ 

Ուս. մեթ. կենտրոն, ընդունող 

հանձնաժողով, 

ֆակուլտետներ, ՏՏ կենտրոն, 

 համալսարանի բյուջե 

2014 թ.-ի 

հոկտեմբեր 

Համալսարանի 

դիմորդների կայուն 

հոսքի ապահովում 

Դիմորդների շրջանում 

մասնագիտական 

կողմնորոշման 

իրականացման մշակված, 

հաստատված և 

գործածության մեջ դրված 

հստակ քաղաքականություն 

և  ընթացակարգերի 

առկայություն 

 

 2.Ուսանողների 

հավաքագրման և 

ընդունելության 

գործընթացների 

իրականացման 

քաղաքականությ

ան և 

ընթացակարգերի 

մշակում և 

հաստատում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մարմարյան 

Յու.(ղեկ.) 

Դավեյան Ս. 

Մելքոնյան 

Վ.Աղասարյան Ա. 

դեկաններ 

Ուս.մեթ. կենտրոն, ՏՏ 

կենտրոն, Ընդունող 

հանձնաժողով, 

ֆակուլտետներ 

համալսարանի բյուջե 

2015 թ.-ի 

սեպտեմբեր 

Ուսանողների 

հավաքագրման և 

ընդունելության 

գործընթացների 

իրականացման 

քաղաքականություն 

մեխանիզմների և 

ընթացակարգերի 

մշակում և 

հաստատում 

Ուսանողների հավաքա-

գրման և ընդունելության 

գործընթացների իրա-

կանացման մշակված, 

հաստատված և 

գործածության մեջ դրված 

հստակ քաղաքականության 

մեխանիզմների և 

ընթացակարգերի 

առկայության 

 3.Ագրարային 

համակարգի 

առանձին ոլոր-

տների մասնա-

գետների 

պահանջարկի 

ուսումնասիրում 

 

Իրականացվում է Մարմարյան Յու. 

(ղեկ.) 

Դավեայն Ս. 

Մելքոնյան Վ. 

դեկաններ 

Ուս.մեթ.կենտրոն, 

ֆակուլտետներ, ՏՏ կենտրոն, 

Արտաքին փորձագետներ, 

Դրամաշնորհային ծրագրեր, 

համալսարանի բյուջե 

Շարունակա-

կան գործընթաց 

Ըստ առանձին  

ոլորտների 

ագրարային 

համակարգի 

մասնագետների 

ճշտված պա-

հանջարկ 

Ըստ առանձին  ոլորտների 

ագրարային համակարգի 

մասնագետների ճշտված 

պահանջարկի փաթեթի 

առկայություն 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 4.Ըստ կրթական 

ծրագրերի և 

ուսուցման 

ձևերի` առանձին 

մասնագիտու-

թյուններում 

ընդգրկված 

ուսումնառողների 

շարժի ուսումնա-

սիրում 

 

Իրականացվում է Մարմարյան Յու. 

(ղեկ.) 

դեկաններ 

Թոփչյան Է. 

Հովհաննիսյան Ն. 

Ուս.մեթ.կենտրոն, 

ֆակուլտետներ, ՏՏ կենտրոն, 

համալսարանի բյուջե 

Շարունակա-

կան գործընթաց 

Ըստ կրթական 

ծրագրերի և ուսուց-

ման ձևերի` առան-

ձին մասնա-

գիտություններում 

ընդգրկված 

ուսումնառողների 

շարժի պատկեր 

Ըստ կրթական ծրագրերի և 

ուսուցման ձևերի` առանձին 

մասնագիտություններում 

ընդգրկված ուսումնա-

ռողների յուրաքանչյուր 

եռամսյակ իրականացված 

շարժի ճշգրիտ պատկեր 

 5.Համալսարա-

նում  գործող 

ուսանողների 

հավաքագրման, 

ընտրություն և 

ընդունելություն 

իրականացման 

մեխանիզմների 

արդյունավետութ-

յան  վերլուծու-

թյան իրակա-

նացում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկ.) 

Զաքարյան Հ. 

Սարգսյան Հ. 

Աղասարյան Ա. 

դեկաններ 

Ուս.մեթ.կենտրոն, 

ֆակուլտետներ, ՏՏ կենտրոն, 

ընդունող հանձնաժողով,  

համալսարանի բյուջե 

2016 թ.-ի  

փետրվար 

Համալսարանում  

գործող ուսանողների 

հավաքագրման, 

ընտրություն և 

ընդունելություն 

իրականացման 

մեխանիզմների 

գնահատված ար-

դյունավետություն 

Համալսարանում  գործող 

ուսանողների 

հավաքագրման, ընտ-

րություն և ընդունելություն 

իրականացման մեխա-

նիզմների գնահատված 

արդյունավետության 

ցուցանիշներ 

2.Մատուցվող 

կրթական ծառայութ-

յունների որակի բա-

րելավման միտված` 

ուսանողների 

կրթական կարիքների 

վերհանման քաղա-

քականություն և իրա-

կանացման մեխա-

նիզմների մշակում և 

հաստատում 

 

     Համալսարանի 

կողմից մատուցվող 

կրթական ծառայու-

թյունների որակի 

շարունակական բա-

րելավման գործըն-

թացի ապահովում 

 

 1.Ուսումնառող-

երի կրթական 

կարիքների վեր-

հանման քաղա-

քականության, 

մեխանիզմների և 

ընթացակարգերի 

մշակում և 

հաստատում 

Ավարտված է Դավեյան Ս. (ղեկ.) 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Ղևոնդյան Հ. 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ. 

Ուս.մեթ.կենտրոն, 

ֆակուլտետներ, ՏՏ կենտրոն, 

Ուսանողական խորհուրդ, 

Արտաքին փորձագետներ 

համալսարանի բյուջե 

2013 թ.-ի 

հուլիս 

Ուսումնառողերի 

բացահայտված 

կրթական կարիք-

ներ  

Ուսումնառողերի իրական 

կրթական կարիքները վեր-

հանող մշակված, հաս-

տատված և գործածության 

մեջ դրված հստակ և 

արդյունավետ գործող 

քաղաքականություն, 

մեխանիզմների և 

ընթացակարգերի առկա-

յություն 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 2.Ուսանողների 

կրթական կարիք-

ների վերհանման 

հարցաթերթի 

մշակում և հար-

ցումների իրա-

կանացում 

 

 

Ընթացքի մեջ է 

(իրականացվում է 

2012թ.-ից սկսած) 

Զաքարյան Հ. (ղեկ.) 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ. 

Ղևոնդյան Հ. 

դեկաններ 

Ուս.մեթ.կենտրոն, ՏՏ 

կենտրոն, Ոուսանողական 

խորհուրդ , ֆակուլտետներ, 

Արտաքին փորձագետներ 

համալսարանի բյուջե 

Շարունակա-

կան գործընթաց 

Ուսանողների վեր-

հանված և բացա-

հայտված կարիքներ 

Ուսանողների իրական 

կրթական կարիքների 

վերհանման հարցաթերթի  

մշակում և ուսանողների 

բացահայտված կրթական 

կարիքների 

կանոնակարգված փաթեթի 

առկայություն 

 3.Ուսանողների 

բացահայտված 

կրթական կարիք-

ների վերլուծութ-

յուն և համակար-

գում 

Ընթացքի մեջ է Զաքարյան Հ. (ղեկ.) 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Ղևոնդյան Հ. 

Ուս.մեթ.կենտրոն, ՏՏ 

կենտրոն, Ուսանողական 

խորհուրդ, ֆակուլտետներ,  

համալսարանի բյուջե 

 

 

Շարունակա-

կան գործընթաց 

ՈՒսանողակենտրոն 

կրթական միջա-

վայր 

 

 

 

Ուսանողների համա-

կարգված կրթական կարիք-

ների փաթեթի առկայություն 

 4. Ուսանողների 

բացահայտված 

կրթական կարիք-

ների վերաբերյալ 

որոշումների 

կայացում  

 

Ընթացքի մեջ է Թարվերդյան Ա. 

(ղեկ.) 

Մարմարյան Յու. 

Դավեյան Ս. 

Էֆենդյան Պ. 

Պետրոսյան Դ. 

Ղևոնդյան Հ. 

Ռեկտորատ, համալսարանի 

գիտ.խորհուրդ, 

ֆակուլտետների 

գիտ.խորհուրդ, 

Ուսանողական խորհուրդ, 

համալսարանի բյուջե 

Շարունակա-

կան գործընթաց 

Համալսարանի 

կողմից մատուցվող 

կրթական  բարելավ-

ված  միջավայր 

Համալսարանի կողմից 

մատուցվող կրթական 

ծառայությունների առանձին 

ոլորտների որակի 

գնահատման բարելավված 

արդյունավետության 

ցուցանիշներ 

3.Կրթական ծառա-

յությունների որակի 

բարելավմանը 

միտված խորհրդատ-

վությունների և 

լրացուցիչ 

պարապմունքների 

համակարգի 

ստեղծում 

     Համալսարանի 

կողմից տրամադր-

վող խորհրդատվու-

թյունների և լրա-

ցուցիչ  պարապ-

մունքների որակի 

շարունակական 

բարելավման 

գործընթացների 

ապահովում 

 

 

 

 1.Ֆակուլտետնե-

րում խորհըր-

դատվական ծա-

ռայությունների 

համակարգի 

կատարելա-

գործում 

 

 

Ընթացքի մեջ է Մարմարյան Յու. 

(ղեկ.) 

դեկաններ 

Ամբիոնի վարիչներ 

Ղևոնդյան Հ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

ֆակուլտետներ, Ամբիոններ, 

Ուսանողական խորհուրդ, 

 համալսարանի բյուջե 

2015 թ.-ի  

հունիս 

Խորհրդատվական 

ծառայություններ 

մատուցող ֆա-

կուլտետային 

կառույցներ 

Խորհրդատվական 

ծառայություններ մատուցող 

ֆակուլտետային արդյու-

նավետ գործող կառույցների 

առկայություն 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 2.Լրացուցիչ  խոր-

հրդատվական 

պարապմունք-

ների նկարագրի, 

նպատակների ու 

ժամանակացույցի 

սահմանում և 

հաստատում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկ.) 

դեկաններ 

ամբիոնի վարիչներ 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

ֆակուլտետներ, Ամբիոններ,  

համալսարանի բյուջե 

2015 թ.-ի 

նոյեմբեր 

Լրացուցիչ 

խորհրդատվական 

պարապմունքների 

սահմանված 

նկարագրեր, նպա-

տակներ և ժամա-

նակացույց 

Լրացուցիչ 

խորհրդատվական 

պարապմունքների 

սահմանված ,հաստատված 

հստակ նկարագրի 

նպատակների և 

ժամանակացույցի  

առկայություն 

 3.Համալսարանի 

կողմից լրացուցիչ 

կրթական և 

խորհրդատվա-

կան ծառայութ-

յունների իրա-

կանացման 

քաղաքականութ-

յան մշակում և 

հաստատում 

Ավարտված է Կոսեմյան Ս. (ղեկ.) 

Ղևոնդյան Հ. 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ. 

Ուսանողական խորհուրդ 

համալսարանի բյուջե 

2013 թ.-ի  

հուլիս 

Համալսարանի 

կողմից լրացուցիչ 

կրթական և 

խորհրդատվական 

ծառայությունների 

համակարգված 

արդյունավետ իրա-

կանացում 

Համալսարանի կողմից 

լրացուցիչ կրթական և 

խորհրդատվական 

ծառայությունների 

մշակված, հաստատված և 

գործածության մեջ դրված 

հստակ քաղաքականության 

առկայություն 

 4.Խորհրդատվու-

թյունների և 

լրացուցիչ 

պարապմունք-

ների արդյու-

նավետության 

գնահատման 

մեխանիզմների 

մշակում և 

հաստատում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկ.) 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Գրիգորյան Վ. 

Մովսիսյան Մ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն,  

ՏՏ կենտրոն,  

համալսարանի բյուջե 

2015 թ.-ի 

դեկտեմբեր 

Խորհրդատվութ-

յունների և լրացուցիչ 

պարապմունքների 

արդյունավետության 

գնահատում 

Խորհրդատվությունների և 

լրացուցիչ պարապ-

մունքների արդյունա-

վետությունը գնահատող 

մշակված, հաստատված և 

գործածության մեջ դրված, 

արդյունավետ գործող 

մեխանիզմներ 

4.Կարիերայի 

կենտրոնի գործու-

նեության շրջանակի 

ընդլայնում 

     Համալսարանի 

շրջանավարտների 

զբաղվածության ու 

շրջանավարտների 

հետ կայուն 

հետադարձ կապի 

հաստատման 

ապահովում   

 

 1.Ուսումնառող-

ների կարիերային 

նպաստող ծառա-

յությունների 

կանոնակարգերի 

մշակում և 

հաստատում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մելքոնյան Վ. (ղեկ.) 

Սարգսյան Հ. 

Մնացականյան Լ. 

ՏՏ կենտրոն, 

ուս.մեթ. կենտրոն 

Աշխատանքի տեղավորման և 

խորհրդատվության բաժին 

համալսարանի բյուջե 

2015 թ.-ի  

մայիս 

Ուսումնառողների 

կարիերային 

նպաստող 

ծառայությունների 

կանոնակարգված 

գործունեության 

ապահովում 

Ուսումնառողների 

կարիերային նպաստող 

ծառայությունների մըշ-

ակված, հաստատված և 

գործածության մեջ դրված 

հստակ կանոնակարգեր 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 2.Շրջանավարտ-

ների հետ 

հետադարձ կապի 

մեխանիզմների և 

գործիքների 

մշակում և 

հաստատում 

Ընթացքի մեջ է  Մելքոնյան Վ. (ղեկ.) 

Սարգսյան Հ. 

Մնացականյան Լ. 

Կոսեմյան Ս. 

ՏՏ կենտրոն 

Շրջանավարտների 

միություն, Ուս.մեթ.կենտրոն, 

Աշխատանքի տեղավորման և 

խորհրդատվության կենտրոն, 

համալսարանի բյուջե 

2015 թ.-ի  

հունիս 

Շրջանավարտների 

հետ կայուն 

հետադարձ կապի 

հաստատում  

Շրջանավարտների հետ 

հետադարձ կապ ապահովող 

մշակված, հաստատված և 

գործածության մեջ դրված, 

արդյունավետ գործող 

մեխանիզմների և 

գործիքների առկայություն 

 3.Կարիերայի 

զարգացման 

գործընթացներ 

իրականացնող, 

արդյունավետ 

գործող ենթա-

կառուցվածքի 

ստեղծում 

Ընթացքի մեջ է Թարվերդյան Ա. 

(ղեկ.) 

Մելքոնյան Վ. 

Գազարյան Ա. 

Մնացականյան Լ. 

ՏՏ կենտրոն 

կադրերի բաժին 

համալսարանի բյուջե 

2015 թ.-ի  

սեպտեմբեր 

Կարիերայի 

զարգացման 

ենթակառուցվածք 

Արդյունավետ և 

նպատակային գործող 

կարիերայի զարգացման 

ենթակառուցվածքի 

առկայություն 

 4.Ուսանողների 

կարիերային 

նպաստող 

ծառայություննե-

րի արդյունա-

վետության 

վերլուծության 

իրականացում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Շահնազարյան Բ. 

(ղեկ.) 

Զաքարյան Հ. 

Գյամջյան Հ. 

ԿոսեմյանՍ. 

Ղազարյան Վ. 

Որակի վերահսկման  

հանձնախումբ Ուս.մեթ. 

կենտրոն, Շրջանավարտների 

միություն 

համալսարանի բյուջե 

2016 թ.-ի  

մարտ 

Ուսանողների կա-

րիերային նպաստող 

ծառայությունների 

բարելավված 

գործունեություն 

Ուսանողների կարիերային 

նպաստող ծառայություն-

ների գնահատված և 

բարելավված համակարգի 

առկայություն 

5.Գիտահետազոտա-

կան աշխատանք-

ներում ուսանողնե-

րին ներգրավման 

համակարգված 

գործընթացի 

իրականացում 

     Գիտահետազոտա-

կան աշխատանք-

ներում ուսանողների 

պատշաճ ներգրավ-

վածության ապահո-

վում 

 

 1.Գիտահետազո-

տական աշխա-

տանքներում 

ուսանողների 

մասնակցության 

ապահովման 

քաղաքականութ-

յան և ընթացա-

կարգի մշակում և 

հաստատում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկ.) 

Պետրոսյան Դ. 

Դեկաններ  

Ղևոնդյան Հ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն, 

գիտ.դեպարտամենտ 

Ֆակուլտետներ 

Ուսանողական խորհուրդ 

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2015 թ.-ի  

մարտ 

Գիտահետազոտակ

ան աշխատանք-

ներում ուսանողների 

մասնակցության 

կանոնակարգում 

Գիտահետազոտական 

աշխատանքներում 

ուսանողների պատշաճ  

մասնակցությունն 

ապահովող մշակված, 

հաստատված և 

գործածության մեջ դրված 

հստակ  քաղաքականության 

և ընթացակարգի 

առկայություն 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 2.Ուսումնական և 

գիտահետազո-

տական գործունե-

ությունների 

շաղկապման 

գործընթացի 

մշտադիտարկ-

ման համար 

անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի 

մշակում 

Ավարտված է Կոսեմյան Ս.  (ղեկ.) 

Գրիգորյան Վ. 

Մովսիսյան Մ. 

Նավասարդյան Լ. 

Ուսումնամեթ. կենտրոն 

Գիտության դեպարտամենտ 

Արտաքին փորձագետներ 

համալսարանի բյուջե 

2013 թ.-ի  

հուլիս 

Ուսումնական և 

գիտահետազոտա-

կան գործընթացների 

շաղկապման 

գործընթացի 

շարունակական 

ապահովում 

Մշտադիտարկման համար 

անհրաժեշտ մշակված և 

գործածության մեջ դրված 

փաստաթղթերի 

առկայություն 

 3. Ամբիոններին 

կից ուսանողա-

կան գիտական 

խմբակներում 

ուսանողների 

ներգրավվածու-

թյան ընդլայնում 

Ընթացքի մեջ է Ամբիոնի վարիչներ 

Ամբիոնի ՈՒԳԽ-ի 

պատասխանատու 

ՈՒԳԸ-ի 

ֆակուլտետային 

պատասխանատու 

Գիտական կենտրոն 

ՈՒսանողական գիտական 

ընկերություն 

Ֆակուլտետային գիտական 

խմբակների 

պատասխանատուներ 

 

Համալսարանի բյուջե 

Շարունա-

կական 

գործընթաց 

Ամբիոնների ՈՒԳԽ-

ներում ուսանողների 

ակտիվ 

ներգրավվածության 

ապահովում 

Ամբիոնական գիտական 

խմբակներում ուսանողների 

ներգրավվածության բարձ-

րացում 10%-ով 

 

ՈՒսանողների մասնակ-

Սցությամբ հրատարակված 

հոդվածների թվի ավելացում 

10%-ով 

 4. Համալսարանի  

մագիստրանտ-

ների և ասպի-

րանտների՝ գի-

տահետազոտա-

կան աշխատանք-

ներում ներ-

գրավվածության 

բարձրացման 

մեխանիզմների 

մշակում   

Պլանավորվում է  Պետրոսյան Դ. (ղեկ.) 

Հովսեփյան Հ. 

Գիտական կենտրոն 

ՈՒսանողական գիտական 

ընկերություն 

Ամբիոններ 

 

Համալսարանի բյուջե 

Շարունա-

կական 

գործընթաց 

Մագիստրանտների 

և ասպիրանտների 

ներգրավվածության 

աստիճանի բարձ-

րացման ապահո-

վում 

Համալսարանի կողմից 

իրականացվող գիտական 

նախագծերում մագիստ-

րանտների և ասպի-

րանտների ակտիվ 

ներգրավվածության  

բարձրացում 10%-ով 

Մագիստրանտների և 

ասպիրանտների մասնակ-

ցությամբ հրատարակված 

հոդվածների թվի ավելացում 

12%-ով 

 5. Համալսարանի 

գիտահետազո-

տական գործըն-

թացներում 

ուսումնառողների 

ակտիվ մասնակ-

ցությունն ապա-

հովող արդյունա-

վետ համակարգի 

ստեղծում 

Պլանավորվում է Պետրոսյան Դ. (ղեկ.) 

Հովսեփյան Հ. 

 

Գիտական կենտրոն 

ՈՒսանողական գիտական 

ընկերություն 

Ամբիոններ 

 

Համալսարանի բյուջե 

2017 թ.-ի 

սեպտեմբեր 

Ուսումնառողների 

ներգրավումը 

խրախուսող 

մշակված նոր գործող 

մեխանիզմների 

առկայություն 

 

ՈՒսումնառողների 

ներգրավվածություն

ն ապահովող գիտա-

հետազոտական  

համակարգ 

Համալսարանւմ ներդրված և 

արդյունավետ գործող 

գիտահետազոտական 

համակարգի առկայություն 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 6.Գիտահետազո-

տական աշխա-

տանքներում 

ուսանողների 

ներգրավվածութ-

յան արդյունա-

վետության 

վերլուծության 

իրականացում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկ.) 

Պետրոսյան Դ. 

դեկաններ 

Ղևոնդյան Հ. 

Հովհաննիսյան Ն. 

Ուսումնամեթ. կենտրոն 

Գիտության դեպարտամենտ, 

ֆակուլտետներ 

Ուսանողական խորհուրդ 

համալսարանի բյուջե 

2014 թ.-ի  

դեկտեմբեր 

Գիտահետազո-

տական աշխա-

տանքներում 

ուսանողների 

ներգրավվածության 

գնահատված 

արդյունավետութ-

յուն 

Գիտահետազոտական 

աշխատանքներում 

ուսանողների ներգրավվա-

ծության համակողմանի  

գնահատված արդյունա-

վետության ցուցանիշների 

առկայություն 

6.Ուսանողների 

իրավունքների 

պաշտպանությունը 

միտված 

պատասխանատու 

մարմինների 

աշխատանքների 

բարելավում 

     Համալսարանի 

ուսումնառողների 

իրավունքների 

պաշտպանության 

ապահովում 

 

 1.Ուսումնառող-

ների իրավունք-

ներն արտացոլող 

փաստաթղթի 

մշակում և 

հաստատում 

Ավարտված է Մարմարյան Յու. 

(ղեկ.) 

Ղևոնդյան Հ. 

դեկաններ 

Ուսանողական խորհուրդ 

ֆակուլտետներ 

Արտաքին փորձագետներ 

համալսարանի բյուջե 

2013 թ.-ի  

հունիս 

Ուսումնառողների 

իրավունքներն 

ապահովող կանո-

նակարգված գործըն-

թացներ 

Ուսումնառողների 

իրավունքներն արտացոլող 

գործածության մեջ դրված 

փաստաթղթի առկայություն 

 2.Ուսանողական 

խորհրդի 

կանոնադրության 

մշակում և 

հաստատում 

 

Ավարտված է Ղևոնդյան Հ. (ղեկ.) 

Ուս.խորհուրդ 

Ուս.խորհուրդ 

ֆակուլտետներ 

համալսարանի բյուջե 

2012 թ.-ի  

մայիս 

Ուսանողական 

խորհրդի 

կանոնադրություն 

Ուսանողական խորհրդի 

մշակված, հաստատված և 

գործածության մեջ դրված 

կանոնադրության 

առկայություն 

 3.Վարչական 

կազմի կողմից 

ուսանողների 

հավելյալ 

օժանդակման և 

ուղղորդման 

կարգի մշակում և 

հաստատում 

Ավարտված է Կոսեմյան Ս. (ղեկ.) 

Ղևոնդյան Հ. 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ. 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

Ուսանողական խորհուրդ 

համալսարանի բյուջե 

2013 թ.-ի  

հուլիս 

Վարչական կազմի 

կողմից ուսա-

նողներին հավելյալ 

օժանդակման 

կանոնակարգված 

ապահովում 

Վարչական կազմի կողմից 

ուսանողներին հավելյալ 

օժանդակման մշակված, 

հաստատված և 

գործածության մեջ դրված, 

հստակ կարգի առկայություն 

 4.Ուսանողների 

իրավունքներով և 

բողոքներով 

զբաղվող 

մարմինների 

գործունեությունը 

կանոնակրգող 

փաստաթղթերի 

մշակում և 

հաստատում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկ.) 

Ղևոնդյան Հ. 

Սարգսյան Հ. 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Ուսանողական խորհուրդ 

համալսարանի բյուջե 

2014 թ.-ի 

նոյեմբեր 

Ուսանողների իրա-

վունքներով և բողոք-

ներով զբաղվող մար-

մինների կանոնա-

կարգված գործու-

նեության ապա-

հովում 

Ուսնողների իրավունքներով 

և բողոքներով զբաղվող 

մարմինների գործու-

նեությունը հստակ 

կանոնակրգող մշակված, 

հաստատված և 

գործածության մեջ դրված 

փաստաթղթերի 

առկայություն 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 5.Ուսանողների 

գիտելիքների 

գնահատման 

բողոքարկման 

ընթացակարգի 

մշակում և 

հաստատում  

Ավաարտված է Դավեյան Ս. (ղեկ.) 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Գրիգորյան Վ. 

Ղևոնդյան Հ. 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

Ուսանողական խորհուրդ 

համալսարանի բյուջե 

2013 թ.-ի  

հուլիս 

Ուսանողների 

գիտելիքների 

գնահատման 

բողոքարկման  

գործընթացի 

կանոնակարգված 

ապահովում  

Ուսանողների գիտելիքների 

գնահատման բողոքարկման 

մշակված, հաստատված և 

գործածության մեջ դրված 

հստակ ընթացակարգի 

առկայություն 

 6.Ուսումնառող-

ների իրավունք-

ների պաշտպա-

նության համար 

համալսարանում 

գործող պատաս-

խանատու մար-

մինների աշխա-

տանքների 

արդյունավետութ-

յան վերլուծու-

թյան  իրակա-

նացում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Շահնազարյան Բ. 

(ղեկ.) 

Գյամջյան Հ. 

Ղևոնդյան Հ. 

Ղազարյան Վ. 

Գրիգորյան Վ. 

Որակի վերահսկման 

հանձնախումբ  

Ուս.մեթ.կենտրոն 

Ուս. խորհուրդ 

համալսարանի բյուջե 

2015 թ.-ի  

հուլիս 

Ուսումնառողների 

իրավունքների 

պաշտպանության 

կանոնակարգված 

գործունեության 

ապահովում  

Ուսումնառողների 

իրավունքների պաշտպա-

նության համար համալ-

սարանում գործող 

պատասխանատու մարմին-

ների  աշխատանքի 

արդյունավետության 

գնահատման ցուցանիշների 

առկայություն 

 



Չափանիշ V. Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Չա 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանը կարևորում և ընդունում է այս չափանիշի սահմաններում փորձագիտական խմբի կողմից արված 

դատողություններն ու խորհրդատվությունները: ՈՒսումնասիրելով  փորձագետների  կողմից ներկայացված զեկույցը և հաշվի 

առնելով համալսարանի ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության ժամանակ բացահայտված կարիքները` <<Պրոֆեսորա-

դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ>>  չափանիշի սահմաններում Համալսարանն իր առջև դրված առաջնահերթ 

խնդիրներ  է դիտում հետևյալ հարցերի լուծումը. 

 Մասնագիտական կրթության արդյունավետության բարձրացումն ապահովող` երիտասարդ կադրերով համալրված 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ապահովում, 

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական կարողությունների շարունակական կատարելագործման, որա-

կավորման բարձրացման  և մասնագիտական առաջընթացի  ապահովում, 

 Որակի մշակույթի ձևավորմանը միտված վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի ապահովում:       

 

Այս խնդիրների լուծման արդյունքում, տեսանելի ապագայում համալսարանը ձգտում է հասնել հետևյալ գլխավոր 

վերջնարդյունքին. 

Համալսարանի  առաքելություն և ՄԿԾ-ների նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ, համապատասխան 

մասնագիտական որակավորումներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ 

 



Գործողությունների 

նկարագիրը Քայլերը 
Ընթացիկ 

վիճակը 

Պատասխանատու 

թիմ 

Ռեսուրսներ 

մարդկային, ֆինանսական 

Ժամանա-

կահատված 
Վերջնարդյունքներ 

Վերջնարդյունքի 

գնահատման ցուցիչներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Համալսարանի պրո-

ֆեսորադասախոսա-

կան կազմի երիտա-

սարդացման իրակա-

նացում 

     

Համալսարանի պրոֆեսո-

րադասախոսական 

կազմի կայունության և 

երիտասարդացման 

ապահովում  

 

 1. Համալսարանի պրո-

ֆեսորադասախոսա-

կան կազմի երիտա-

սարդացման ծրագրի 

մշակում և հաստա-

տում 

Ավարտված է  

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Սարգսյան Հ. 

Դեկաններ 

Կադրերի և հատուկ բաժին  

Ռեկտորատ 
2013 թ. -ի 

դեկտեմբեր 

Դասախոսական կազմի 

երիտասարդացմանը 

ուղղված մշակված և 

հաստատված ծրագիր 

Համալսարանի դասա-

խոսական կազմի երի-

տասարդացման արդյու-

նավետ գործող ծրագրի 

առկայություն 

 
2. Ստաժոր-

դասախոս-ների 

համակարգի զար-

գացում 

Ընթացքի մեջ է 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Սարգսյան Հ. 

Դեկաններ 

Կադրերի և հատուկ բաժին 

Կադրերի բաժին 

Ֆակուլտետներ 

Շարունա-

կական 

գործընթաց 

Համալսարանի դասախո-

սական կազմի երիտա-

սարդացման կայուն գոր-

ծող համակարգ 

Համալսարանի դասա-

խոսական կազմը տա-

րեկան 15-20 երիտա-

սարդ դասախոսներով 

համալրում  

2.Անհրաժեշտ որակա-

վորումներ ունեցող 

պրոֆեսորադասախո-

սական  և ուսումնա-

օժանդակ կազմի 

ընտրության քաղաքա-

կանության և ընթացա-

կարգերի մշակում և 

հաստատում 

     Անհրաժեշտ որակա-

վորումներ ունեցող  

երիտասարդ կադրերով 

համալրված 

պրոֆեսորադասախոսակ

ան և ուսումնաօժանդակ 

կազմի ապահովում 

 

 1. Պրոֆեսորադասախո-

սական և ուսումնա-

օժանդակ կազմի  աշ-

խատանքի ընդունման 

և ազատման քաղա-

քականության և 

ընթացակարգերի 

մշակում և հաստա-

տում 

Պլանավորվում 

է իրականացնել 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Գազարյան Ա. 

Հովեսփյան Գ. 

Թոփչյան Է. 

Համբարձումյան Վ. 

 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Կադրերի բաժին  

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 
2015թ-ի 

մարտ 

Պրոֆեսորադասախոսա-

կան և ուսումնաօժանդակ 

կազմի  աշխատանքի 

ընդունման և ազատման 

քաղաքականություն և 

ընթացակարգեր 

Պրոֆեսորադասախոսա-

կան և ուսումնաօժան-

դակ կազմի  աշխա-

տանքի ընդունման և 

ազատման մշակված, 

հաստատված և գործա-

ծության մեջ դրված 

հստակ քաղաքականու-

թյուն և ընթացակարգերի 

առկայություն  

 2. Պրոֆեսորադասախո-

սական կազմը երի-

տասարդ կադրերով  

համալրման  քաղա-

քականության մշա-

կում և հաստատում 

 

 

 

Պլանավորվում 

է իրականացնել 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Գազարյան Ա. 

Հովեսփյան Գ. 

Թոփչյան Է. 

Համբարձումյան Վ. 

 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Կադրերի բաժին  

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

2015թ-ի   

մայիս 

Պրոֆեսորադասախոսա-

կան կազմը երիտասարդ 

կադրերով  համալրման  

ապահովում 

Պրոֆեսորադասախո-

սական կազմը երիտա-

սարդ կադրերով  հա-

մալրման մշակված, 

հաստատված և գործա-

ծության մեջ դրված 

հստակ քաղաքակա-

նության  առկայություն 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 3. Կրթական ծրագրերի 

նպատակներին պրո-

ֆեսորադասախոսա-

կան և ուսումնաօժան-

դակ կազմի   մասնա-

գիտական որակների 

համապատասխա-

նության  վերլուծու-

թյան իրականացում 

Պլանավորվում 

է իրականացնել 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

ՊետրոսյանԴ. 

Էֆենդյան Պ. 

Շահնազարյան Բ. 

Գազարյան Ա. 

 

 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Գիտ. դեպարտամենտ 

Վարչատնտ. դեպարտամենտ  

Կադրերի բաժին  

Որակի վերահսկման 

հանձնաժողով 

Դրամաշնորհային  ծրագրեր 

Համալսարանի բյուջե 

2016թ-ի    

հուլիս 

Կրթական ծրագրերի 

նպատակներին պրոֆե-

սորադասախոսական և 

ուսումնաօժանդակ 

կազմի որակների հա-

մապատասխանության 

վերաբերյալ վերլուծու-

թյուն 

Կրթական ծրագրերի 

նպատակներին պրոֆե-

սորադասախոսական և 

ուսումնաօժանդակ 

կազմի    որակների 

համապատասխանու-

թյան  համապարփակ 

վերլուծության արդյունք-

ների  առկայություն 

2.Մասնագիտական 

կրթութան արդյունա-

վետությանը միտված`  

պրոֆեսորադասախո-

սական կազմի մասնա-

գիտական որակներին 

ներկայացվող հատուկ 

պահանջների սահմա-

նում 

 

 

  

 

Անհրաժեշտ 

մասնագիտա-կան 

որակներև ունեցող 

պրոֆեսորադասախոսակ

ան կազմով ՄԿԾ-ների 

ապահո-վում 

 

 1. Ըստ կրթական 

ծրագրերի պրոֆեսորա-

դասախոսական կազմի 

մասնագիտական 

որակներին ներկա-

յացվող պահանջների 

սահմանում  

 

Պլանավորվում 

է իրականացնել 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Պետրոսյան Դ. 

Դեկաններ 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Գիտ. դեպարտամենտ 

Ֆակուլտետներ 

Արտաքին փորձագետներ 

Դրամաշնորհային  ծրագրեր 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016թ-ի 

հունվար 

Ըստ կրթական ծրագրերի 

պրոֆեսորադասախոսա-

կան կազմի 

մասնագիտա-կան 

որակներին ներկայաց-

վող պահանջներ 

Ըստ կրթական ծրագրերի 

պրոֆեսորա-

դասախոսական կազմի 

մասնագիտական որակ-

ներին ներկայացվող 

հստակ  սահմանված   

պահանջների առկա-

յություն 

 

   2. Մասնագիտական 

որակներին ներկա-

յացվող պահանջների  

վերանայման  քաղա-

քականության մշակում 

և հաստատում 

Պլանավորվում 

է իրականացնել 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Պետրոսյան Դ. 

Զաքարյան Հ. 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Գիտ. դեպարտամենտ 

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016թ-ի 

մայիս 

Պրոֆեսորադասախոսա-

կան կազմի մասնագի-

տական որակներին 

ներկայացվող պահանջ-

ների  ապահովում 

Մասնագիտական 

որակներին ներկայաց-

վող պահանջների  

վերանայման  մշակված, 

հաստատված և գործա-

ծության մեջ դրված հա-

տուկ քաղաքականու-

թյան առկայություն 

3.Դասախոսական 

կազմի պարբերաբար 

գնահատման քաղաքա-

կանության և ընթացա-

կարգերի  մշակում և 

հաստատում 

 

 

 

 

 

 

  

 

Մասնագիտական կրթու-

թյան 

արդյունավետության 

բարձրացմանը միտված` 

դասախոսական կազմի 

պարբերաբար 

գնահատման 

գործընթացների իրակա-

նացման ապահովում  

 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.Դասավանդողների 

մասնագիտական 

որակների և նրանց 

աշխատանքի գնահատ-

ման քաղաքականու-

թյան և ընթացակարգե-

րի  մշակում և հաստա-

տում 

 

 

 

 

Ավարտված է 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Կոսեմյան Ս. 

Գրիգորյան Վ. 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

2013թ-ի 

հուլիս 

Դասավանդողների մասնա-

գիտական որակների և 

նրանց աշխատանքի 

կանոնակարգված գնահա-

տում 

Դասավանդողների 

մասնագիտական 

որակների և նրանց 

աշխատանքի գնահատ-

ման  մշակված, հաս-

տատված և գործածու-

թյան մեջ դրված հստակ 

քաղաքականություն և 

ընթացակարգի առկա-

յություն 

 

 2. Դասավանդողների 

մասնագիտական 

որակների և նրանց 

աշխատանքի գնահատ-

ման մեխանիզմների և 

գործիքների մշակում և 

հաստատում 

 

 

 

 

Ընթացքի մեջ է 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Կոսեմյան Ս. 

Գրիգորյան Վ. 

Նավասարդյան Լ 

Մովսիսյան Մ. 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

 

     2014թ-ի 

դեկտեմբեր 

Դասավանդողների մասնա-

գիտական որակների և 

նրանց աշխատանքի գնա-

հատման գործընթացի 

ապահովում 

Դասավանդողների 

մասնագիտական 

որակների և նրանց 

աշխատանքի 

գնահատման մշակված, 

հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված  արդյունավետ 

գործող մեխանիզմների 

և գործիքների 

առկայություն 

 3. Դասավանդողների 

մասնագիտական 

որակների և նրանց 

աշխատանքի գնահատ-

ման գործընթացի  

արդյունավետության 

վերլուծության իրակա-

նացում 

 

 

 

 

Պլանավորվում   

է 

իրականացնել 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Շահնազարյան Բ. 

Գյամջյան Հ. 

Սարգսյան Հ. 

 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Որակի վերահսկամն 

հանձնախումբ 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

2016թ-ի 

փետրվար 

Դասավանդողների մասնա-

գիտական որակների և 

նրանց աշխատանքի բարե-

լավման ապահովում 

Դասավանդողների 

մասնագիտական 

որակների և նրանց աշ-

խատանքի գնահատման 

գործընթացի  պատշաճ 

գնահատված արդյունա-

վետության  ցուցանիշ-

ների առկայություն 

4.Դասախոսների կարիք-

ների ներքին և արտաքին 

գնահատման համա-

կարգի մշակում և 

ձևավորում 

 

 

  

 

Դասախոսների կարիքների 

ներքին և արտաքին 

գնահատման  արդյունավետ 

ձևավորված համակարգի 

առկայության ապահովում 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.Դասախոսների 

կարիքների ներքին և 

արտաքին գնահատման 

մեխանիզմների մշա-

կում և հաստատում 
Ընթացքի մեջ է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ. 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Ֆակուլտետներ 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

2015թ-ի  

մարտ 

Դասախոսների կա-

րիքների բացահայտ-

ման ապահովում 

Դասախոսների կարիք-

ների ներքին և արտա-

քին գնահատման մշակ-

ված,  հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված արդյունավետ 

մեխանիզմների առկա-

յություն 

 

 2.Դասախոսական 

կազմի կրթական 

կարիքների  վերհան-

ման հարցաթերթի 

մշակում և հարցում-

ների իրականացում 

Ընթացքի մեջ է 

(իրականացված է 

2012թ-ից) 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ. 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Ֆակուլտետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 Իրականացվում 

է յուրաքանչյուր 

ուս. տարի 

Դասախոսական 

կազմի վերհանված 

կրթական կարիքներ 

Դասախոսական կազմի 

վերհանված կրթական 

կարիքների  փաթեթի  

առկայություն 

 3. Դասախոսական 

կազմի վերհանված 

կրթական կարիքների 

համապատասխան 

բարելավմանը միտված 

որոշումների կայացում 

Ընթացքի մեջ է 

Թարվերդյան Ա. (ղեկավար) 

Մարմարյան Յու. 

Դեկաններ 

Ռեկտորատ 

Գիտական խորհուրդ 

Համալսարանի բյուջե 

 
Շարունակական 

գործընթաց 

Դասախոսական 

կազմի բարելավված 

կրթական կարիքներ 

Դասախոսական կազմի 

նկատելի բարելավված 

կարիքներ 

  

4.Դասավանդողների 

կատարելագործման 

միջոցառումների 

պլանների մշակում և 

իրականացում 

 

 

 

 

Իրականացված է 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Սարգսյան Հ. 

Գազարյան Ա. 

Գրիգորյան Վ. 

Շարունակական 

կրթության 

կազմակերպման 

բաժին 

Կադրերի բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

Անհրաժեշտ  կոմպե-

տենցիաներով  

օժտված` կատարելա-

գործված դասախոսա-

կան կազմ 

Պահանջվող 

որակավորումներին 

համապատասխան 

անհրաժեշտ  կոմպե-

տենցիաներով    

օժտված 

դասախոսական կազմի 

առկայություն 

5.Պրոֆեսորադասախո-

սական կազմի  մասնա-

գիտական առաջընթացի 

ապահովման քաղաքա-

կանության և ընթացա-

կարգերի մշակում և 

հաստատում 

 

 

 

 

 
 

  

 

Պրոֆեսորադասախո-

սական կազմի  մաս-

նագիտական առաջըն-

թացն ապահովող 

գործընթացների 

իրականացման ապա-

հովում 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.Պրոֆեսորադասախո-

սական կազմի  մասնա-

գիտական առաջընթա-

ցի ապահովման քաղա-

քականության և ընթա-

ցակարգերի մշակում և 

հաստատում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Սարգսյան Հ. 

Գազարյան Ա. 

Թոփչյան Է. 

Դեկաններ 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Ֆակուլտետներ 

Կադրերի բաժին 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 
2015թ-ի  

փետրվար  

Պրոֆեսորադասախո-

սական կազմի  մաս-

նագիտական առաջըն-

թացի ապահովման 

կանոնակարգում 

Պրոֆեսորադասախո-

սական կազմի  մասնա-

գիտական առաջընթացի 

ապահովման  մշակված, 

հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված հստակ 

քաղաքականություն և 

ընթացակարգի 

առկայություն 

 2.Դասախոսական 

կազմի խրախուսման 

քաղաքականության և 

ընթացակարգերի 

մշակում և հաստատում 

 

 

Ավարտված է 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Գազարյան Ա. 

Թոփչյան Է. 

Կոսեմյան Ս. 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Կադրերի բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

2013թ-ի հուլիս 

Դասախոսական 

կազմի խրախուսման 

քաղաքականության և 

ընթացակարգ 

Դասախոսական կազմի 

խրախուսման մշակված, 

հաստատված և գործա-

ծության մեջ դրված 

հստակ քաղաքականու-

թյուն և ընթացակարգի 

առկայություն 

 3.Սկսնակ  դասախոս-

ների խրախուսման և 

մասնագիտական 

առաջընթացի ապա-

հովման քաղաքակա-

նության և ընթացա-

կարգերի մշակում և 

հաստատում 

 

 

 

 

 

Ավարտված է 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Գազարյան Ա. 

Թոփչյան Է. 

Կոսեմյան Ս. 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Կադրերի բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

 

2013թ-ի հուլիս 

Սկսնակ  դասախոս-

ների խրախուսման և 

մասնագիտական 

առաջընթացի ապա-

հովման քաղաքակա-

նություն և ընթացա-

կարգեր 

Սկսնակ  դասախոս-

ների խրախուսման և 

մասնագիտական 

առաջընթացի 

ապահովման մշակված, 

հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված հստակ 

քաղաքականություն և 

ընթացակարգի 

առկայություն  

 

 4.Պրոֆեսորադասախոս

ական կազմի մասնա-

գիտական առաջընթա-

ցի ապահովման քաղա-

քականության և ընթա-

ցակարգերի  արդյունա-

վետության  վերլուծու-

թյան իրականացում  

 

 

 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Գազարյան Ա. 

Գյամջյան Հ. 

Զաքարյան Հ. 

Կոսեմյան Ս.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Կադրերի բաժին 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

 

2016թ-ի 

մայիս 

Պրոֆեսորադասախոս

ական կազմի մասնա-

գիտական առաջընթա-

ցի ապահովման  գնա-

հատում 

Պրոֆեսորադասախո-

սական կազմի մասնա-

գիտական առաջընթացի 

ապահովման քաղաքա-

կանության և ընթացա-

կարգերի  համակողմա-

նի  գնահատված  

արդյունավետության  

ցուցանիշների առկա-

յություն 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

6.Համալսարանի ռազմա-

վարական  նպատակ-

ների  իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

վարչական  և ուսումնա-

օժանդակ անձնակազմի 

ապահովում 

 

 

  

 

Համալսարանի ռազմա-

վարական  նպատակ-

ների  իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

վարչական  և ուսումնա-

օժանդակ անձնակազմի 

ապահովում 

 

 1. Վարչական  և 

ուսումնաօժանդակ 

աշխատակազմի կայու-

նության ապահովման  

քաղաքականություն և 

ընթացակարգերի 

մշակում և հաստատում 

 

 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Թարվերդյան Ա. 

(ղեկավար) 

Մարմարյան Յու. 

Դավեյան Ս. 

Էֆենդյան Է. 

Պետրոսյան Դ. 

Գազարյան Ա. 

 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

Գիտության 

դեպարտամենտ 

Կադրերի բաժին 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

 

2015թ-ի 

հուլիս 

Վարչական  և ուսումնա-

օժանդակ աշխատա-

կազմի կայունության 

ապահովում 

Վարչական  և 

ուսումնաօժանդակ 

աշխատակազմի 

կայունության ապա-

հովման  մշակված, 

հաստատված և գործա-

ծության մեջ դրված 

հստակ քաղաքակա-

նության և ընթացա-

կարգի առկայություն  

 

 2. Վարչական  և 

ուսումնաօժանդակ 

աշխատակազմի 

գործունեության որակի 

ապահովման  քաղա-

քականություն և ընթա-

ցակարգերի մշակում և 

հաստատում  

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Թարվերդյան Ա. 

(ղեկավար) 

Մարմարյան Յու. 

Դավեյան Ս. 

Էֆենդյան Է. 

Պետրոսյան Դ. 

Գազարյան Ա. 

 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

Գիտության 

դեպարտամենտ 

Կադրերի բաժին 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

2015թ-ի  

դեկտեմբեր 

Վարչական  և 

ուսումնաօժանդակ 

աշխատակազմի 

գործունեության որակի 

ապահովում 

Վարչական  և 

ուսումնաօժանդակ 

աշխատակազմի 

գործունեության որակի 

ապահովման  մշակված, 

հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված հստակ 

քաղաքականության և 

ընթացակարգի 

առկայություն  

 

 3.Համալսարանի 

աշխատակազմի 

գործունեության որակն 

ապահովող մեխանիզմ-

ների և գործիքների 

մշակում և հաստատում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Կոսեմյան Ս. 

Զաքարյան Հ. 

Մովսիսյան Մ. 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Դրամաշնորհային 

ծրագրեր 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016թ-ի  

ապրիլ 

Համալսարանի աշխա-

տակազմի գործունեութ-

յան որակի ապահովում 

Համալսարանի աշխա-

տակազմի գործունեութ-

յան պատշաճ որակ 

ապահովող հաս-

տատված և գործածու-

թյան մեջ դրված  

արդյունավետ մեխա-

նիզմների  և գործիքների 

առկայություն 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 4.Համալսարանի 

վարչական  և 

ուսումնաօժանդակ 

աշխատակազմի  

արդյունավետության 

պարբերական վերլու-

ծության  իրականացում 

Իրականացվում է 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկավար) 

Դավեյան Ս. 

Էֆենդյան Է. 

Պետրոսյան Դ. 

Գազարյան Ա. 

Գյամջյան Հ. 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ, 

Կադրերի բաժին 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

Շարունակական 

գործընթաց  

Վերլուծության 

ամենտարյա 

իրականացում 

Համալսարանի 

վարչական  և 

ուսումնաօժանդակ 

անձնակազմի 

աշխատանքի 

բարելավման 

ապահովում 

Համալսարանի վարչա-

կան  և ուսումնաօժան-

դակ անձնակազմի  

համակողմանի  գնա-

հատված արդյունավե-

տության ցուցանիշների 

առկայություն 

 

 

 

 

 

 



Չափանիշ VI. Հետազոտություն և զարգացում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանը կարևորում և ընդունում է այս չափանիշի սահմաններում փորձագիտական խմբի կողմից 

արված դատողություններն ու խորհրդատվությունները: ՈՒսումնասիրելով  փորձագետների  կողմից 

ներկայացված զեկույցը և հաշվի առնելով համալսարանի ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության ժամանակ 

բացահայտված կարիքները` <<Հետազոտություն և զարգացում>>  չափանիշի սահմաններում Համալսարանն 

իր առջև դրված առաջնահերթ խնդիրներ  է դիտում հետևյալ հարցերի լուծումը. 

 Հետազոտական ոլորտում համալսարանի հետաքրքրությունների և հավանականությունների 

բացահայտում, 

 Հետազոտությունների իրականացման ու զարգացման և հետազոտական գործունեության միջազ-

գայնացման ընդլայնման ապահովում, 

 Հետազոտական գործունեությունն ուսումնական գործընթացի հետ փոխկապակցման ապահո-

վում: 

Այս խնդիրների լուծման արդյունքում, տեսանելի ապագայում համալսարանը ձգտում է հասնել հետևյալ 

գլխավոր վերջնարդյունքին. 

Կրթական միջավայրի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով համալսարանի կողմից 

ուսանողներին տրամադրվող համապատասխան պատշաճ աջակցություն 

 

 



 
Գործողությունների 

նկարագիրը 
Քայլերը 

Ընթացիկ 

վիճակը 

Պատասխանատու 

թիմ 

Ռեսուրսներ  

մարդկային, ֆինանսական 

Ժամանակա-

հատված 
Վերջնարդյունքներ 

Վերջնարդյունքի 

գնահատման ցուցիչներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Հետազոտությունների 

ոլորտում համալսա-

րանի հետքարքրու-

թյունների և հավակնու-

թյունների բացահայտ-

ման մեխանիզմների 

մշակում և հաստատում  

     Հետազոտությունների 

ոլորտում համալսա-

րանի հետաքրքրու-

թյունների և  հավակ-

նությունների  բացա-

հայտման հնարավորու-

թյունների ապահովում  

 

 1.Հետազոտութ-

յունների ռազմա-

վարության  

մշակում  և 

հաստատում 

Ավարտված է Պետրոսյան Դ. (ղեկ.) 

Ռազմավարական 

պլանի մշակման 

hանձնաժողով 

Գիտության դեպ. 

 Ուս. մեթ. կենտրոն 

Համալսարանի բյուջե 

2012թ.-ի մայիս Համալսարանի 

հետազոտությունների 

հաստատված 

ռազմավարություն  

Հետազոտությունների 

մշակված հաստատված 

և արդյունավետ գործող 

ռազմավարության 

առակայություն   

 

 2. Ագրարային 

ոլորտի 

զարգացումն 

ապահովող նոր 

հետազոտություն

ների կարիքների 

բացահայտում 

 

Ընթացքի մեջ է    Պետրոսյան Դ. (ղեկ.) 

Ղազարյան Հ. 

Սահակյան Ա.  

Հարությունյան Ֆ. 

Ոսկանյան Ա. 

Մելիքյան Ա. 

Հովհաննիսյան Ա. 

Գիտության դեպ.  

Գիտական կենտրոններ 

ԳՀԻ-ներ 

Համալսարանի և գիտ. 

կենտրոնների բյուջե  

2015թ.-ի 

հոկտեմբեր 

Ագրարային ոլորտի նոր 

բացահայտված 

հետազոտությունների 

ցանկ  

Ագրարային ոլորտի նոր 

հետազոտությունների 

իրականացման մշակ-

ված և հաստատված 

գործողությունների 

ծրագրի առկայություն 

 

 

 

 3. Երկրագնդի 

գլոբալ տաքա-

ցումների նոր 

մարտահրավեր-

ների հետ 

կապված 

հետազոտական 

կարիքների 

բացահայտում  

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. (ղեկ.) 

Ղազարյան Հ. 

Սահակյան Ա.  

Հարությունյան Ֆ. 

Ոսկանյան Ա. 

Մելիքյան Ա.  

Գալստյան Մ. 

Հովհաննիսյան Ա. 

Գիտության դեպ. 

Գիտական կենտրոններ 

ԳՀԻ-ներ 

Պրոբ. լաբորատորիաներ 

Համալսարանի և գիտ. 

կենտրոնների բյուջե  

2015թ.-ի 

դեկտեմբեր 

Գլոբալ տաքացման 

հետ կապված նոր 

մարտահրավերների 

առաջադրած հետազո-

տությունների ցանկ 

Նոր մարտահրա-

վերներով պայմանա-

վորված հետազոտու-

թյունների իրականաց-

ման մշակված և հաս-

տատված գործողու-

թյունների  արդյու-

նավետ ծրագրի առ-

կայություն  

 4. Հետազոտական 

նմանատիպ 

ծրագրերի և 

կառույցների 

միավորում 

գիտական 

ներուժի 

միավորում  

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. (ղեկ.) 

Սահակյան Ա.  

Հարությունյան Ֆ. 

Ղազարյան Հ.  

Մելիքյան Ա.  

Գալստյան Մ.  

Գիտության դեպ. 

Գիտական կենտրոններ 

պրոբ.  լաբորատորիաներ 

Համալսարանի և գիտ. 

կենտրոնների բյուջե 

2014թ.-ի 

դեկտեմբեր 

Միավորված գիտական 

կառույցներ և ծրագրեր  

Միավորված  գիտական 

կառույցների և ծրագ-

րերի արդյունավետ 

գործունեությունը 

հաստատող փաստա-

թղթերի առկայություն 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
 5. Եզակի 

հետազոտական 

սարքավորումներ

ով գիտական 

լաբորատորի 

ստեղծման 

ծրագրի մշակում 

 

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. ղեկ. 

Բեգլարյան Ռ. 

Փեփոյան Ա. 

Դավթյան Վ 

Աբրահամյան Վ. 

Գրիգորյան Ս. 

Մարմարյան Յու. 

Գիտության դեպ. 

Գիտական կենտրոններ 

ՀՀ պետական բյուջե 

Գիտ.կենտրոնների բյուջե 

2015թ.-ի հունիս Եզակի 

սարքավորումներով 

գիտական 

լաբորատորիաների 

ստեղծման ծրագիր  

Եզակի 

սարքավորումներով 

գիտական 

լաբորատորիաների 

ստեղծման 

հաստատված և 

արդյունավետ գործող 

ծրագիր 

 6.Գիտական 

արդյունքների 

ներդրման և 

ապրանքայնաց-

ման մեխանիզմ-

ների մշակում և 

հաստատում 

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. ղեկ. 

Ղազարյան Հ. 

Սահակյան Ա.  

Մարգարյան Ս. 

Գրիգորյան Շ. 

Բեգլարյան Ռ. 

Յավրույան Վ. 

Հովհաննիսյան Ա. 

Գիտության դեպ. 

Գիտական կենտրոններ 

ԳՀԻ-ներ,  

Պրոբ. լաբորատորիաներ 

Համալսարանի բյուջե 

2015թ.-ի 

դեկտեմբեր 

Գիտական ներդրված և 

ապրանքայնացված 

արդյունքներ 

Գիտական 

արդյունքների 

ներդրման և 

ապրանքայնացման 

հաստատված և 

գործողությունների մեջ 

դրված արդյունավետ 

գործող մեխանիզմների 

առկայություն 

2.Հետազոտությունների 

իրականացումն ու 

զարգացումն 

ապահովող 

քաղաքականության 

մշակում և հաստատում  

     Համալսարանի 

հետազոտությունների 

իրականացման  ու 

զարգացման 

գործընթացների 

ապահովում  

 

 1.Որակյալ հետա-

զոտությունների 

իրականացման 

համար բարե-

նպաստ պայման-

ներ ստեղծելու 

մեխանիզմների 

մշակում և 

հաստատում 

Ընթացքի մեջ է  Թարվերդյան Ա. ղեկ. 

Պետրոսյան Դ. 

Էֆենդյան Պ. 

Ղազարյան Հ. 

Սահակյան Ա.  

Հարությունյան Ֆ.  

Հովհաննիսյան Ա. 

Գիտության դեպ. 

Գիտական կենտրոններ 

ԳՀԻ-ներ,  

Պրոբ. լաբորատորիաներ 

Համալսարանի բյուջե 

2016թ.-ի 

փետրվար  

Որակյալ 

հետազոտությունների 

իրականացման համար 

բարենպաստ 

պայմանների 

առկայություն  

Որակյալ հետազոտու-

թյունների իրականաց-

ման համար բարե-

նպաստ պայմանների 

ստեղծման հաստատ-

ված և արդյունավետ 

գործող մեխանիզմների 

առկայություն 

 2.Գիտական 

հետազոտություն

ների բյուջեի 

բաշխման քաղա-

քականության և 

ընթացակարգերի 

մշակում և 

հաստատում  

 

Ընթացքի մեջ է   Թարվերդյան Ա. ղեկ. 

Պետրոսյան Դ. 

Ղազարյան Հ. 

Սահակյան Ա.  

Հարությունյան Ֆ.  

Հովհաննիսյան Ա. 

Գիտության դեպ. 

Գիտական կենտրոններ 

Համալսարանի բյուջե 

2015 թ.-ի հունիս 

Գիտական հետազո-

տությունների բյուջեի 

արդյունավետ բաշխ-

ման ապահովում 

Գիտական հետազո-

տությունների բյուջեի 

բաշխման մշակված և 

հաստատված քաղա-

քականության և ար-

դյունավետ գործող 

ընթացակարգերի 

առկայություն 

 3. Գիտական հե-

տազոտություն-

ների համար 

հատկացված 

բյուջեի հաստա-

տում  

Ընթացքի մեջ է  Թարվերդյան Ա. ղեկ. 

Պետրոսյան Դ. 

Ղազարյան Հ. 

Սահակյան Ա.  

Հարությունյան Ֆ.  

Հովհաննիսյան Ա. 

Համալսարանի գիտ. 

խորհուրդ  

Գիտության դեպ. 

Գիտական կենտրոններ 

ՀՀ պետական բյուջե 

Համալսարանի և գիտ. 

կենտրոնների բյուջե 

2015 թ.-ի 

նոյեմբեր 

Գիտական հետազո-

տությունների համար 

ամեն տարի հաստատ-

ված բյուջե  

Գիտական հետազո-

տությունների համար 

ամեն տարի տարեկան 

10% չափով ավելացված 

և արդյունավետ գործող  

բյուջե 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 4.Գիտահետա-

զոտական 

հաշվետվությունն

երիքննարկուման 

կազմակերպում  

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. ղեկ. 

Ղազարյան Հ. 

Սահակյան Ա. 

Հարությունյան Ֆ. 

Գիտ. դեպարտամենտ 

 Գիտ. կենտրոններ 

Համալսարանի բյուջե 

2014 թ.-ի 

դեկտեմբեր 

Համալսարանի 

գիտական խորհրդում 

քննարկված 

հաշվետվություններ  

Գիտական 

հաշվետվությունների 

քննարկման 

վերաբերյալ 

համալսարանի 

գիտական խորհրդի 

որոշում 

 

 

 5. Երիտասարդ 

աշխատակիցների 

հետազոտական 

գործունեության 

քաղաքականությ

ան մշակում  

 

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. ղեկ. 

Գասպարյան Գ. 

Գասպարյան Գ. 

Հովհաննիսյան Ա. 

Գիտ. դեպարտամենտ 

Ասպրանտուրայի բաժին 

Մագիստրատուրայի բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

2016թ.-ի 

հունվար 

Երիտասարդ 

աշխատակիցների 

հետազոտական 

գործունեության 

քաղաքականություն 

Երիտասարդ 

աշխատակիցների 

հետազոտական 

գործունեությունը 

խրախուսող 

քաղաքականություն 

հաստատված և 

արդյունավետ գործող 

ընթացակարգի 

առկայություն 

 

 6. Գիտական և 

կրթական 

ոլորտների 

բնակակնոն 

սերնդափոխությո

ւն ապահովող 

քաղաքականությ

ան մշակում և 

հաստատում 

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. ղեկ. 

Մարմարյան Յու. 

Դավեյան Ս. 

Գասպարյան Գ. 

Գասպարյան Գ. 

Գիտ. դեպարտամենտ 

Ասպրանտուրայի բաժին 

Մագիստրատուրայի բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

2016թ.-ի 

հունվար 

 Գիտական և կրթական 

ոլորտների բնականոն 

սերնդափոխութան 

ապահովում 

Գիտական և կրթական 

ոլորտների բնակակնոն 

սերնդափոխություն 

ապահովող մշակված, 

հաստատված 

քաղաքականությոն և 

արդյունավետ գործող 

մեխանիզմների 

առկայություն 

 

 

 7. Ակադեմիական 

ազնվությունը 

երաշխավորող և 

գրագողությունը 

կանխարգելող 

միջոցների 

քաղաքականու-

թյան և 

ընթացակարգերի 

մշակում և 

հաստատում 

 

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. ղեկ. 

Պողոսյան Ց. 

Մելիքյան Ա. 

Գրիգորյան Շ. 

Բեգլարյան Ռ.  

Փեփոյան Ա. 

Ենգոյան Ա. 

Յավրույան Վ. 

Գրիգորյան Ս. 

Գիտ. դեպարտամենտ 

Հրատարակչական 

խմբագրական բաժին  

Գիտ. կենտրոններ 

Համալսարանի բյուջե  

2015 թ.-ի 

դեկտեմբեր 

Երաշխավորված 

ակադեմիական 

ազնվության և 

գրագողության 

բացառման 

ապահովում 

Ակադեմիական 

ազնվությունը 

երաշխավորող և 

գրագողությունը 

կանխարգելող 

մշակված  և 

հաստատված 

քաղաքականություն և 

արդյունավետ գործող 

ընթացակարգեր 

 8.Հետազոտական 

սարքավորումների 

արդիականացման 

ծրագրի մշակում և  

հաստատում  

 

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. ղեկ.   

Ղազարյան Հ. 

Հարությունյան Ֆ. 

Սահակյան Ա. 

Հովհաննիսյան Ա. 

Գիտ. դեպարտամենտ 

Գիտ. կենտրոններ 

ՀՀ պետական բյուջե  

Համալսարանի բյուջե 

2016 թ.-ի 

դեկտեմբեր 

Հետազոտական 

սարքավորումների 

արդիականացման 

ապահովում 

Հետազոտական 

սարքավորումների 

արդիականացման 

մշակված հաստատված 

գործողության մեջ 

դրված արդյունավետ 

ծրագրի առկայություն 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 9. Գիտության 

արտադրություն 

կապի 

ամրապնդման 

մեխանիզմների 

մշակում և 

հաստատում  

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. ղեկ. 

Ղազարյան Հ. 

Հարությունյան Ֆ. 

Սահակյան Ա. 

Մարգարյան Ս. 

Գրիգորյան Շ. 

Գրիգորյան Ս. 

Գիտ. դեպարտամենտ 

Գիտ. կենտրոններ 

Համալսարանի բյուջե 

Ֆերմերային 

տնտեսություններից  

ֆինանսական ներհոսք  

2017 թ.-ի  

հունիս  

Գիտության և 

արտադրության միջև 

հաստատված կայուն 

կապի ապահովում 

Գիտության 

արտադրություն կապի 

ամրապնդման  

մշակված և 

հաստատված գործուն 

մեխանիզմների 

առկայություն 

3. Հետազոտական 

գործունեության 

միջազգայանացմանը 

նպաստող 

գործողությունների 

կանոնակարգում 

     Համալսարանի 

հետազոտական 

գործունեության 

միջազգայնացման 

ապահովում 

 

 1.Հետազոտական 

գործունեության 

միջազգայանաց-

ման գործողու-

թյունների 

քաղաքականու-

թյան մշակում և 

հաստատում 

 

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. ղեկ.  

Փեփոյան Ա. 

Հովհաննիսյան Ա. 

Սայադյան Հ. 

Գիտ. դեպարտամենտ 

Արտաքին կապերի բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

Դրամաշնորհային ծրագեր 

2016 թ.-ի 

դեկտեմբեր 

Հետազոտական 

գործունեության 

միջազգայանացման 

կանոնակարգված 

ապահովում 

Հետազոտական 

գործունեության 

միջազգայանացման 

գործողությունների  

մշակված, 

հաստատված 

քաղաքականություն և 

գործողության մեջ 

դրված ընթացակարգեր 

 2.Ագարային 

ոլորտի 

առաջատար 

գրախոսվող 

օտարերկրյա և 

հանրապետական 

պարբերականնե-

րում գիտական 

հրապարակում-

ների կարգավոր-

ման մեխանիզմ-

ների մշակում և 

հաստատում 

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. ղեկ. 

Պողոսյան Ց. 

Հովհաննիսյան Ա. 

Մելիքյան Ա.   

Գրիգորյան Ս.  

Մարմարյան Յու. 

Բեգլարյան Ռ. 

Գրիգորյան Շ.  

Գիտ. դեպարտամենտ 

Խմբագրական բաժին  

Գիտ. կենտրոններ 

Համալսարանի բյուջե  

 

2015 թ.-ի 

սեպտեմբեր 

Գրախոսվող 

պարբերականներում 

գիատական 

հրապարակումների 

կայուն թվաքանակի 

ապահովում 

Գրախոսվող 

պարբերականներում 

գիատական 

հրապարակումների 

կարգավորման  

մշակված, 

հաստատված 

մեխանիզմներ  

 3. Օտարերկրյա և 

հանրապետական 

գրախոսվող պար-

բերականներում 

գործընթացի 

կարգավորում  

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. ղեկ. 

Պողոսյան Ց. 

Հովհաննիսյան Ա. 

  

Գիտ. դեպարտամենտ 

Խմբագրական 

հրատարակչական բաժին  

Գիտ. կենտրոններ 

Համալսարանի բյուջե  

 

2016 թ.-ի 

հունվար  

Գրախոսվող 

պարբերականներում 

հրապարակումների 

գործընթացի  

կարգավորման 

մեխանիզմներ 

գործողության մեջ 

դրված մեխանիզմներ, 

որը կապահովի 

հրապարակումների 

քանակի տարեկան  5% 

աճ 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 4. Միջազգային 

գիտաժողովների 

սիմպոզիումների 

մասնակցության  

աջակցության և 

խրախուսման 

մեխանիզմների 

մշակում և 

հաստատում  

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. ղեկ. 

Փեփոյան Ա. 

Հովհաննիսյան Ա. 

Սայադյան Հ. 

Գիտ. դեպարտամենտ 

Արտաքին կապերի բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

Դրամաշնորհային ծրագեր 

2016 թ.-ի 

հունվար  

Միջազգային 

գիտաժողովներին և 

սիմպոզիումներին 

մասնակցության  

ապահովում 

Միջազգային 

գիտաժողովների 

սիմպոզիումների 

մասնակցության  

աջակցության և 

խրախուսման  

մշակված հաստատված 

և արդյունավետ գործող 

մեխանիզմներ 

 5. Միջազգային 

հետազոտական 

ծրագրերում 

ուսանողների և 

դասավանդող-

ների ներ-

գրավումն 

ապահովող 

կանոնակարգերի 

մշակում և 

հաստատում 

Ընթացքի մեջ է  Մարմարյան Յու. 

(ղեկ.) 

 Պետրոսյան Դ. 

Փեփոյան Ա. 

Հովհաննիսյան Ա. 

Դավեյան Ս.  

Գիտ. դեպարտամենտ 

Ուսումնամեթոդական 

կենտրոն  

Համալսարանի բյուջե 

Արտաքին փորձագետներ 

2017 թ.-ի  

հունիս   

Միջազգային 

հետազոտական 

ծրագրերում 

ուսանողների և 

դասավանդողների 

ներգրավման 

ապահովում 

Միջազգային 

հետազոտական 

ծրագրերում 

ուսանողների և 

դասավանդողների 

ներգրավումն 

ապահովող մշակված 

հաստատված և 

արդյունավետ գործող 

կանոնակարգեր 

 6. Հետազոտա-

կան գործունեու-

թյան միջազգայ-

նացման քաղա-

քականության 

արդյունավետու-

թյան վերլուծու-

թյան իրականա-

ցում 

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. (ղեկ.)  

Մելքոնյան Վ.  

Գիտ. դեպարտամենտ 

  

Արտաքին փորձագետներ 

Դրամաշնորհային ծրագեր 

2017 թ.-ի 

դեկտեմբեր    

Հետազոտական 

գործունեության 

միջազգայնացման 

գործընթացի 

բարելավման 

ապահովում 

Հետազոտական 

գործունեության 

միջազգայնացման 

քաղաքականության 

արդյունավետության 

արդյունքների 

առկայություն 

4. Հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի 

փոխկապակցման 

քաղաքականության 

ընթացակարգերի ու 

մեխանիզմների 

մշակում և հաստատում  

     Համալսարանի 

հետազոտական 

գործունեությունն  

ուսումնական 

գործընթացի հետ 

փոխկապակցվածութ-

յան  ապահովում 

 

 1. Հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի հետ 

փոխկապակցման 

քաղաքականու-

թյան մշակում և 

հաստատում  

Ընթացքի մեջ է  Մարմարյան Յու. 

ղեկ. 

Դավեյան Ս. 

Պետրոսյան Դ. 

Գասպարյան Գ. 

Հովհաննիսյան Ա.  

Ուս. մեթ. կենտրոն  

Գիտ. դեպարտամենտ 

Մագիստրատուրայի բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016 թ.-ի 

սեպտեմբեր 

Հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի 

փոխկապակցման 

կանոնակարգված 

իրականացում 

Հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի 

խոխկապակցության 

մշակված և 

հաստատված 

քաղաքականության 

առկայություն 
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 2. Հետազոտական 

գործունեությունն  

ուսումնական 

գործընթացի հետ 

փոխկապակցման 

մեխանիզմների 

մշակում և 

հաստատում  

Ընթացքի մեջ է  Մարմարյան Յու. ղեկ.  

Դավեյան Ս. 

Պետրոսյան Դ. 

Գասպարյան Գ. 

Հովհաննիսյան Ա.  

Ուսումնամեթոդական 

կենտրոն  

Գիտ. դեպարտամենտ 

մագիստրատուրայի բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016 թ.-ի 

սեպտեմբեր 

Հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի 

փոխկապակցման 

արդյունավետության 

ապահովում 

Հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի 

փոխկապակցության 

մշակված և 

հաստատված և 

գործողության մեջ 

դրված մեխանիզմներ 

 3. Հետազոտական 

գործունեությունն  

ուսումնական 

գործընթացի հետ 

փոխկապակցման 

ընթացակարգերի 

մշակում և 

հաստատում 

Ընթացքի մեջ է  Մարմարյան Յու. ղեկ. 

 Դավեյան Ս. 

Պետրոսյան Դ. 

Գասպարյան Գ. 

Հովհաննիսյան Ա.  

Ուսումնամեթոդական 

կենտրոն  

Գիտ. դեպարտամենտ 

մագիստրատուրայի բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016 թ.-ի 

սեպտեմբեր 

Հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի 

փոխկապակցման 

ընթացակարգեր 

Հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի 

խոխկապակցության 

մշակված և 

հաստատված և 

արդյունավետ գործող 

ընթացակարգեր  

 4. Ուսումնական 

գործընթացում 

հետազոտու-

թյունների 

արդյունքների 

ներդրման 

մեխանիզմների 

մշակում և 

հաստատում  

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. ղեկ.  

Ղազարյան Հ. 

Սահակյան Ա. 

Հարությունյան Ֆ. 

Հովհաննիսյան Ա.  

Գիտ. դեպարտամենտ 

Ուսումնամեթոդական 

կենտրոն  

 

2017 թ.-ի 

սեպտեմբեր 

Ուսումնական 

գործընթացում 

հետազոտությունների 

արդյունքների 

ներդրման ապահովում 

Ուսումնական 

գործընթացում 

հետազոտությունների 

արդյունքների 

ներդրման մշակված 

հաստատված 

արդյունավետ գործող 

մեխանիզմներ 

 5.Գիտական 

լաբորատորիա-

ներում և 

փորձակայաննե-

րում ուսումնա-

կան պարապ-

մունքների 

կազմակերպման 

մեխանիզմների 

մշակում  

Ընթացքի մեջ է  Պետրոսյան Դ. ղեկ. 

Ղազարյան Հ. 

Սահակյան Ա. 

Հարությունյան Ֆ. 

Ուսումնամեթոդական 

կենտրոն  

Գիտ. կենտրոններ 

 

2015 թ.-ի 

սեպտեմբեր 

Գիտական 

լաբորատորիաներում և 

փորձակայաններում 

ուսումնական 

պարապմունքների 

կազմակերպման 

ապահովում 

Գիտական 

լաբորատորիաներում և 

փորձակայաններում 

ուսումնական 

պարապմունքների 

կազմակերպման 

մշակված հաստատված 

և գործողության մեջ 

դրված մեխանիզմներ 

 6. Հետազոտական 

գործունեության և   

ուսումնական 

գործընթացի հետ 

փոխկապակցվա-

ծության արդյու-

նավետության 

վերլուծության 

իրականացում 

Պլանավորվում է  

իրականացնել 

Մարմարյան Յու. ղեկ.  

Պետրոսյան Դ. 

Դավեյան Ս. 

դեկաններ 

 

Ուսումնամեթոդական 

կենտրոն  

Գիտ. դեպարտամենտ 

Ֆակուլտետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2015 թ.-ի 

սեպտեմբեր  

Հետազոտական 

գործունեության և   

ուսումնական 

գործընթացի հետ 

փոխկապակցվածության  

արդյունավետության 

բարելավման պլանների 

ապահովում  

 Հետազոտական 

գործունեության և   

ուսումնական 

գործընթացի հետ 

փոխկապակցվածության  

համապարփակ 

գնահատված 

արդյունավետության 

ցուցանիշների 

առկայություն  
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 7.Հետազոտական 

գործունեության և   

ուսումնական 

գործընթացի 

փոխկապակցվա-

ծության 

բարելավման 

ուղղված 

միջոցառումների 

իրականացում 

Ընթացքի մեջ է  Մարմարյան Յու. ղեկ. 

Պետրոսյան Դ. 

Դավեյան Ս. 

դեկաններ 

 

Ուսումնամեթոդական 

կենտրոն  

Գիտ. դեպարտամենտ 

Ֆակուլտետներ 

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

Շարունակական 

գործընթաց  

Հետազոտական 

գործունեության և   

ուսումնական 

գործընթացի հետ 

փոխկապակցվածու- 

թյանն ուղղված կայուն 

համակարգ  

Հետազոտական 

գործունեության և   

ուսումնական 

գործընթացի հետ 

փոխկապակցվածության  

բարելավման 

ցուցանիշների փաթեթի 

առկայություն  

 



Չափանիշ VII. Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանը կարևորում և ընդունում է այս չափանիշի սահմաններում փորձագիտական խմբի 

կողմից արված դատողություններն ու խորհրդատվությունները: ՈՒսումնասիրելով  

փորձագետների  կողմից ներկայացված զեկույցը և հաշվի առնելով համալսարանի 

ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության ժամանակ բացահայտված կարիքները` <<Ենթա-

կառուցվածք և ռեսուրսներ>>  չափանիշի սահմաններում Համալսարանն իր առջև դրված առաջ-

նահերթ խնդիրներ  է դիտում հետևյալ հարցերի լուծումը. 

 Համալսարանի ռազմավարական նպատակների և մասնագիտությունների կրթական 

ծրագրերի արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ, միջազգային 

չափանիշներին համապատասխանող, ուսումնառողների և դասավանդողների 

կրթական ու սոցիալական կարիքները բավարարող ուսումնանյութական բազայի 

ստեղծում և շարունակական բարելավման ապահովում, 

 Համալսարանում տեղեկատվության և փաստաթղթավորման գործընթացների պատշաճ 

իրականացում: 

  

Այս խնդիրների լուծման արդյունքում, տեսանելի ապագայում համալսարանը ձգտում է հասնել 

հետևյալ գլխավոր վերջնարդյունքին. 

ՈՒսումնական միջավայրի ստեղծման և սահմանված առաքելության ու նպատակների 

իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներով Համալսարանի ապահովում 

 

 

 

 

 

 

 



Գործողությունների 

նկարագիրը Քայլերը 
Ընթացիկ 

վիճակը 

Պատասխանատու 

թիմ 

Ռեսուրսներ 

մարդկային, ֆինանսական 

Ժամանակա-

հատված 
Վերջնարդյունքներ 

Վերջնարդյունքի 

գնահատման ցուցիչներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Մասնագիտություննե-

րի կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ ուսումնա-

կան միջավայրը կատա-

րելագործելու  և միջազ-

գային չափանիշներին 

համապատասխանեց-

նելու նպատակով` 

համալսարանի ուսում-

նանյութական բազայի և 

լաբորատորիաների հա-

գեցվածության շարու-

նակական բարելավում 

 

     ՄԿԾ-ների արդյունավետ 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ, ուսումնական 

միջավայրը կատարելա-

գործող և միջազգային 

չափանիշներին համապա-

տասխանող ուսումնայու-

թական բազայի  ստեղծման 

և շարունակական բարե-

լավման ապահովում 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Համալսարանի մասնա-

շենքերի, ուսումնափորձ-

նական տնտեսությունների, 

ուսումնագիտական  լաբո-

րատորիաների, համալսա-

րանի կազմում ընդգրկված 

գիտական կենտրոնների  

տարածքների  հաշվառման  

և գույքագրման աշխա-

տանքների իրականացում 

 

 

 

 

 

 

 

Ավարտված է 

Էֆենդյան Պ. (ղեկավար) 

Ավետյան Ռ.  

Գրիգորյան Վ.  

Կոսեմյան Ս.  

Մխիթարյան Մ. 

Գեղամյան Ա.  

Տնտ. վարչություն  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Գիտության 

դեպարտամենտ 

Հաշվապահություն 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

2013թ-ի 

մարտ 

Ճշգրտորեն հաշվառված և 

հստակ գույքագրված հա-

մալսարանի մասնաշենքե-

րի, ուսումնափորձնական 

տնտեսությունների, ուսում-

նագիտական լաբորա-

տորիաների, համալսարանի 

կազմում ընդգրկված 

գիտական կենտրոնների 

տարածքներ և գույք 

Բոլոր մասնաշենքերի, 

ուսումնագիտական 

լաբորատորիաների, 

ուսումնափորձնական 

տնտեսությունների և 

գիտական կենտրոն-

ների տարածքների և 

գույքի ճշգրտորեն  

հաշվառված և  հստակ 

ձևակերպված փաթեթի 

առկայություն  
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 2.Համալսարանի մասնա-

շենքերի, ուսումնափորձ-

նական տնտեսությունների, 

ուսումնագիտական  լաբո-

րատորիաների, համալսա-

րանի կազմում ընդգրկված 

գիտական կենտրոնների  

տարածքների և գույքի 

օգտագործման նպատակ-

ների ճշգրտում 

Ընթացքի մեջ է 

 

Էֆենդյան Պ. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս.   

Պետրոսյան Դ.  

Գրիգորյան Վ.  

Կոսեմյան Ս.  

Ավետյան Ռ.  

Բավինա Օ.  

Տնտ. վարչություն  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Գիտության 

դեպարտամենտ 

Հաշվապահություն 

Համալսարանի բյուջե 

 
2014 թ-ի 

հոկտեմբեր 

Համալսարանի մասնա-

շենքերի, ուսումնափորձ-

նական տնտեսությունների, 

ուսումնագիտական  լաբո-

րատորիաների, համալսա-

րանի կազմում ընդգրկված 

գիտական կենտրոնների  

տարածքների և գույքի  

նպատակային և արդյունա-

վետ օգտագործման ապա-

հովում  

Համալսարանի  մաս-

նաշենքերի, ուսումնա-

փորձնական տնտեսու-

թյունների, ուսումնա-

գիտական  լաբորա-

տորիաների, համալսա-

րանի կազմում 

ընդգրկված գիտական 

կենտրոնների  տարածք-

ների և գույքի  

ճշգրտված օգտագործ-

ման նպատակները 

ներառող փաթեթի 

առկայություն 

 

 3. Համալսարանի լսարան-

ների, լաբորատորիաների, 

անասնաբուժական կլինի-

կաների, ծննդօգնության 

ուսուցման կենտրոնի,  

դիահերձարանի, վիրահա-

տարանի, ռենտգեն կաբի-

նետի տարածքների 

ճշգրտում և գույքագրում 

 

Ավարտված է 

Էֆենդյան Պ. (ղեկավար) 

Գրիգորյան Վ.  

Ավետյան Ռ.  

Մխիթարյան Մ.  

Գեղամյան Ա. 

Նավասարդյան Լ.  

Տնտ. վարչություն  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Գիտության 

դեպարտամենտ 

Հաշվապահություն 

Համալսարանի բյուջե 

 2013թ-ի  

մարտ 

Համալսարանի լսարաննե-

րի, լաբորատորիաների, 

անասնաբուժական կլինի-

կաների, ծննդօգնության 

ուսուցման կենտրոնի,  դիա-

հերձարանի, վիրահատա-

րանի, ռենտգեն կաբինետի 

արդյունավետ օգտագործ-

ման ապահովում 

Համալսարանի լսարան-

ների, լաբորատորիա-

ների, անասնաբուժա-

կան կլինիկաների, 

ծննդօգնության ուսուց-

ման կենտրոնի,  դիա-

հերձարանի, վիրահա-

տարանի, ռենտգեն 

կաբինետի տարածք-

ների  և գույքի ճշգրտո-

րեն  հաշվառված  

հստակ ձևակերպված 

փաթեթի առկայություն 

 

 4.  Համալսարանի լսա-

րանների, լաբորատորիա-

ների, անասնաբուժական 

կլինիկաների, ծննդօգնու-

թյան ուսուցման կենտ-

րոնի,  դիահերձարանի, 

վիրահատարանի, ռենտ-

գեն կաբինետի տարածք-

ների և գույքի օգտագործ-

ման նպատակների 

ճշգրտում 

 

 

 

Ընթացքի մեջ է 

 

Էֆենդյան Պ. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս.   

Պետրոսյան Դ. 

Գրիգորյան Վ.  

Ավետյան Ռ.  

Բավինա Օ.  

Տնտ. վարչություն  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Գիտության 

դեպարտամենտ 

Հաշվապահություն 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

2015թ-ի  

ապրիլ 

Համալսարանի լսարաննե-

րի, լաբորատորիաների, 

անասնաբուժական կլինի-

կաների, ծննդօգնության 

ուսուցման կենտրոնի,  դիա-

հերձարանի, վիրահատա-

րանի, ռենտգեն կաբինետի 

տարածքների և գույքի 

նպատակային օգտագործ-

ման ապահովում   

Համալսարանի լսարան-

ների, լաբորատորիա-

ների, անասնաբուժա-

կան կլինիկաների, 

ծննդօգնության ուսուց-

ման կենտրոնի,  դիա-

հերձարանի, վիրահա-

տարանի, ռենտգեն 

կաբինետի տարածք-

ների և գույքի  հստակ 

ճշգրտված օգտագործ-

ման նպատակները 

ներառող փաթեթի 

առկայություն  
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 5. Համալսարանի մասնաշենքե-

րի, ուսումնափորձնական 

տնտեսությունների, գիտական 

և ուսումնական  լաբորատո-

րիաների, գիտական կենտրոն-

ների  տարածքների  և գույքի 

նպատակային օգտագործման 

ճշգրտում  

 

 

 

Ընթացքի 

մեջ է 

 

Մարմարյան Յու.( ղեկավար) 

Դավեյան Ս.   

Էֆենդյան Պ.  

Պետրոսյան Դ.  

Մելքոնյան Վ.  

Բավինա Օ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Տնտ. վարչություն  

Գիտության 

դեպարտամենտ 

ՏՏ կենտրոն 

Հաշվապահություն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

 

    2015թ-ի 

դեկտեմբեր 

Համալսարանի մասնա-

շենքերի, ուսումնափորձ-

նական տնտեսությունների, 

գիտական և ուսումնական  

լաբորատորիաների, գիտա-

կան կենտրոնների  տա-

րածքների  և գույքի  նպա-

տակային  օգտագործում 

Համալսարանի մասնա-

շենքերի, ուսումնա-

փորձնական տնտե-

սությունների, գիտական 

և ուսումնական  լա-

բորատորիաների, 

գիտական կենտրոնների 

բոլոր   տարածքների  և 

գույքի   նպատակային  

օգտագործման և 

ձևակերպված փաթեթի 

առկայություն 

 6. Գրադարանների, 

ընթերցասրահների, ՏՏ 

կենտրոնի, պաշտոնական 

կայքի նպատակային 

օգտագործման ճշգրտում 

 

Ընթացքի 

մեջ է 

 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Մելքոնյան Վ.  

Դավեյան Ս.   

Էֆենդյան Պ.  

Պետրոսյան Դ.  

ՏՏ կենտրոն 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Գիտության 

դեպարտամենտ 

Տնտ. վարչություն 

 

2015թ-ի 

հոկտեմբեր 

Համալսարանի գրադարան-

ների, ընթերցասրահների, 

ՏՏ կենտրոնի, պաշտոնա-

կան կայքի նպատակային 

օգտագործման ապահովում 

Համալսարանի գրադա-

րանների, ընթերցա-

սրահների, ՏՏ կենտ-

րոնի, պաշտոնական 

կայքի նպատակային 

օգտագործման հստակ 

ճշգրտված  և ձևակերպ-

ված  փաթեթի առկայու-

թյուն 

 

 7.Համալսարանի ռեսուրսային 

ապահովվածությունից ուսում-

նառողների  բավարարվածու-

թյան ուսումնասիրման հարցա-

թերթի մշակում և հաստատում 

 

 

Ավարտված 

է 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Ամիրյան Ա.  

Կոսեմյան Ս.  

Մովսիսյան Մ.  

Մխիթարյան Մ.  

 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Դրամաշնորհային  

ծրագիր 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

 

2012թ-ի  

սեպտեմբեր 

Համալսարանի ռեսուրսա-

յին ապահովվածությունից 

ուսումնառողների  բավա-

րարվածության ապահովում 

Համալսարանի 

ռեսուրսային  

ապահովվածությունից 

ուսումնառողների 

իրական կարիքները    

բացահայտող  հաս-

տատված  և գործածու-

թյան մեջ դրված հարցա-

թերթի  առկայություն 
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 8. Համալսարանի ռեսուրսային 

ապահովվածությունից ուսում-

նառողների  բավարարվա-

ծության բացահայտման 

հարցումների անցկացում 
Ընթացքի մեջ է 

սկսած  

2012թ-ից 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար) 

Գյամջյան Ռ.  

Կոսեմյան Ս.  

Մովսիսյան Մ.  

Մխիթարյան Մ.  

Ղազարյան Վ.  

Ղևոնդյան   Հ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Դեկանատներ 

ՈՒս. խորհուրդ 

ՏՏ կենտրոն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

Ամենամյա 

շարունակական 

գործընթաց 

Համալսարանի 

ռեսուրսային 

ապահովվածությունից 

ուսումնառողների  

բավարարվածության 

ապահովում 

Համալսարանի 

ռեսուրսային 

ապահովվածությունից 

ուսումնառող  օբյեկտիվ 

բացահայտված  բավա-

րարվածության մակար-

դակ 

 9. Համալսարանի ռեսուրսային 

ապահովվածությունից դասա-

խոսական կազմի բավարար-

վածության  ուսումնասիրման 

հարցաթերթի մշակում և հաս-

տատում Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Ամիրյան Ա.  

Կոսեմյան Ս.  

Մովսիսյան Մ.  

Մխիթարյան Մ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Դրամաշնորհային  

ծրագիր 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

2012թ-ի  

սեպտեմբեր 

Համալսարանի 

ռեսուրսային  

ապահովվածությունից 

դասախոսական կազմի 

բավարարվածության 

ապահովում 

Համալսարանի 

ռեսուրսային 

ապահովվածությունից 

դասախոսական կազմի 

իրական կարիքները  

բացահայտող, հաս-

տատված և  գործա-

ծության մեջ դրված 

հարցաթերթի առկա-

յություն 

 10. Համալսարանի ռեսուրսա-

յին ապահովվածությունից 

դասախոսական կազմի բավա-

րարվածության   բացահայտ-

ման հարցումների անցկացում 

Ընթացքի մեջ է 

սկսած 

 2012թ-ից 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար) 

Գյամջյան Ռ.  

Կոսեմյան Ս.  

Սարգսյան Հ.  

Մովսիսյան Մ.  

Մխիթարյան Մ.  

մ 
 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Դեկանատներ 

ՏՏ կենտրոն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

Ամենամյա 

շարունակական 

գործընթաց 

Համալսարանի 

ռեսուրսային 

ապահովվածությունից 

դասախոսական կազմի   

բավարարվածության 

ապահովում 

Համալսարանի 

ռեսուրսային 

ապահովվածությունից 

դասախոսական կազմի  

բավարարվածության 

օբյեկտիվ բացահայտ-

ված  մակարդակ 

 11. Համալսարանում առկա 

մասնագիտությունների կրթա-

կան ծրագրերի իրականացման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսա-

յին ապահովվածության վերլու-

ծության իրականացում 

 

 

Պլանավոր-

վում է իրակա-

նացնել 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկավար) 

Դավեյան Ս.   

Էֆենդյան Պ.  

Պետրոսյան Դ.  

Մելքոնյան Վ.  

Զաքարյան Հ.  

Սարգսյան Հ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Տնտ. վարչություն  

Գիտության 

դեպարտամենտ 

ՏՏ կենտրոն 

Հաշվապահություն 

Դրամաշնորհային  

ծրագիր 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

2016թ-ի 

հոկտեմբեր 

Համալսարանում առկա 

մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ  ռեսուր-

սային կազմի ապահո-

վում 

Համալսարանում առկա 

մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսա-

յին կազմի հստակ  

ճշգրտված  փաթեթի 

առկայություն  

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 12.  Համալսարանում առկա 

մասնագիտությունների կրթա-

կան ծրագրերի իրականացման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսա-

յին կազմ ապահովելու  մեխա-

նիզմների մշակում և հաստա-

տում 

 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկավար) 

Դավեյան Ս.   

Էֆենդյան Պ.  

Զաքարյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

Գրիգորյան Վ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Տնտ. վարչություն  

Գիտության 

դեպարտամենտ 

ՏՏ կենտրոն 

Դրամաշնորհային  

ծրագիր 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

2014թ-ի 

դեկտեմբեր 

 Համալսարանում առկա 

մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսա-

յին կազմի շարունակա-

կան ապահովում 

 Համալսարանում առկա 

մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար 

հստակ գործող,   մշակ-

ված,  հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված  մեխանիզմների 

առկայություն 

 13. Համալսարանում առկա 

մասնագիտությունների կրթա-

կան ծրագրերի իրականացման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրս-

ների ապահովման գործընթա-

ցի բարելավմանն ուղղված 

միջոցառումների իրականա-

ցում 

Ընթացքի մեջ է 

 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկավար) 

Դավեյան Ս.   

Էֆենդյան Պ.  

Պետրոսյան Դ.  

Մելքոնյան Վ.  

Բավինա Օ.  

Սարգսյան Հ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Տնտ. վարչություն  

Գիտության 

դեպարտամենտ 

ՏՏ կենտրոն 

Հաշվապահություն 

Դրամաշնորհային  

ծրագիր 

Համալսարանի 

բյուջե 

Շարունակա-

կան գործընթաց 

Համալսարանում առկա 

մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրս-

ների  շարունակական 

բարելավման ապահո-

վում 

Համալսարանում առկա 

մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրս-

ների ապահովվածու-

թյան  գնահատման 

ցուցանիշների առկա-

յություն 

 14. Համալսարանի ուսումնա-

կան լաբորատորիաների և ամ-

բիոնների տեխնիկական հա-

գեցվածության ապահովում 

Ընթացքի մեջ է 

 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկավար) 

Դավեյան Ս.   

Էֆենդյան Պ.  

Հանձնաժողով 

Տնտեսական 

վարչություն 

Ամբիոններ 

Համալսարանի 

բյուջե 

Դրամաշնորհային  

ծրագրեր 

 

Շարունակա-

կան գործընթաց 

Տեխնիկապես հագեցված 

ուսումնական լաբորա-

տորիաներ և ամբիոններ 

Համալսարանի ներքին 

շահակիցների կարիք-

ները բավարարող, 

ուսումնական գործըն-

թացի պատշաճ իրակա-

նացումը ապահովող 

անհրաժեշտ տեխնիկա-

կան հագեցվածություն 

ունեցող ուսումնական 

լաբորատորիաների և 

ամբիոնների առկայու-

թյուն  

2. Ներդրումային   միջա-

վայրի ստեղծմանը և 

համալսարանն անհրա-

ժեշտ միջոցներով ու 

սարքավորումներով  

ապահովելուն ուղղված 

ֆինանսական քաղա-

քականության մշակում  և 

հաստատում 

 

 

  

 

Ներդրումային   միջա-

վայրի ամրապնդում և 

համալսարանն անհրա-

ժեշտ ռեսուրսներով և 

միջոցներով  ապահո-

վում 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Համալսարանում մասնագի-

տությունների կրթական 

ծրագրերի նպատակների 

իրականացումն ու շարունա-

կականությունն  ապահովող և 

երաշխավորող ֆինանսական 

միջոցների բաշխման  քաղա-

քականության մշակում և 

հաստատում 

 

 

Ընթացքի մեջ է 

Թարվերդյան Ա. (ղեկավար) 

Մարմարյան Յու.  

Դավեյան Ս.   

Պետրոսյան Դ.  

Էֆենդյան Պ.  

Մելքոնյան Վ.  

Բավինա Օ.   

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

Գիտության 

դեպարտամենտ 

ՏՏ կենտրոն 

Հաշվապահություն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

 

2014թ-ի 

դեկտեմբեր 

Համալսարանում մաս-

նագիտությունների 

կրթական ծրագրերի 

նպատակների իրակա-

նացման ու շարունակա-

կանության  ապահովում 

Համալսարանում 

մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի 

նպատակների իրակա-

նացումն ու շարունա-

կականությունն  ապա-

հովող և երաշխավորող 

ֆինանսական միջոց-

ների  բաշխման քաղա-

քականության առկա-

յություն 

 2. Համալսարանում կրթական 

նպատակների իրականացման 

համար  ֆինանսական 

միջոցները կառավարելու և 

բաշխելու մեխանիզմների 

մշակում և հաստատում 

 

 

Պլանավոր-

վում է 

իրականացնել 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Էֆենդյան Պ.  

Պետրոսյան Դ.  

Զաքարյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

Բավինա Օ.   

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

Գիտության 

դեպարտամենտ 

ՏՏ կենտրոն 

Հաշվապահություն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

 

2015թ-ի 

փետրվար 

Համալսարանում 

կրթական նպատակների 

իրականացման համար  

ֆինանսական միջոց-

ների արդյունավետ 

կառավարման և բաշխ-

ման ապահովում 

Համալսարանում 

կրթական նպատակ-

ների իրականացման 

համար  ֆինանսական 

միջոցները արդյունա-

վետ կառավարելու և 

բաշխելու  մշակված և 

հաստատված մեխա-

նիզմների առկայություն 

 3.Ֆինանսական միջոցներին 

համապատասխան` 

համալսարանի գործունե-

ության պլանավորման, 

կառավարման և մշտադի-

տարկման քաղաքականության 

մշակում և հաստատում  

 

 

 

Պլանավոր-

վում է 

իրականացնել 

Թարվերդյան Ա. (ղեկավար) 

Մարմարյան Յու.  

Դավեյան Ս.   

Էֆենդյան Պ.  

Պետրոսյան Դ.  

Մելքոնյան Վ.  

Բավինա Օ.   

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

Գիտության 

դեպարտամենտ 

Հաշվապահություն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

 

2015թ-ի 

մարտ 

Ֆինանսական միջոց-

ներին համապատաս-

խան` համալսարանի 

գործունեության 

արդյունավետ պլանա-

վորման, կառավարման 

և մշտադիտարկման 

գործընթացների ապա-

հովում 

Ֆինանսական միջոց-

ներին համապատաս-

խան` համալսարանի 

գործունեության պլա-

նավորման, կառավար-

ման և մշտադիտարկ-

ման մշակված և հաս-

տատված  գործածու-

թյան մեջ դրված  քաղա-

քականության առկա-

յություն 

 4.Պետական, մասնավոր և 

միջազգային  կազմակեր-

պություններից ստացվող  

ֆինանսական և նյութա-կան 

միջոցների օգտա-գործման 

ընթացակարգի մշակում 

 

 

Պլանավորվու

մ է 

իրականացնել 

Զաքարյան Հ. ( ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Նավասարդյան Լ. 

Գրիգորյան Վ.  

Մովսիսյան Մ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

Հաշվապահություն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

 

2015թ-ի 

հունիս 

Պետական, մասնավոր և 

միջազգային  կազմա-

կերպություններից 

ստացվող  ֆինանսական 

և նյութական միջոցների 

արդյունավետ օգտա-

գործման ապահովում 

Պետական, մասնավոր և 

միջազգային  կազմա-

կերպություններից 

ստացվող  

ֆինանսական և 

նյութական միջոցների 

արդյունավետ օգտա-

գործման մշակված և 

գործածության մեջ  

դրված հստակ ընթացա-

կարգի առկայություն 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 5.Ֆինանսական միջոցների 

օգտագործման նպատա-

կայնությունը երաշխա-վորող 

աուդիտի իրակա-նացում 

 

Պլանավորվու

մ է 

իրականացնել 

2015թ-ից 

Էֆենդյան Պ. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս.   

Զաքարյան Հ.  

Գյամջյան Հ.  

Բավինա Օ.  

Կոսեմյան Ս.  

Հանձնաժողով 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

Շարունակակա

ն գործընթաց 

տարեկան 

երկու անգամ 

Ֆինանսական միջոց-

ների նպատակային 

օգտագործման  

երաշխավորում 

Ֆինանսական միջոց-

ների օգտագործման 

նպատակայնության  

արժանահավատ 

երաշխավորող տարե-

կան երկու անգամ իրա-

կանացված աուդիտի 

հաշվետվություննեի 

առկայություն 

 6.Համալսարանում գործող  

մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի նպա-

տակների իրականացումն ու 

շարունակականությունն  

ապահովող և երաշխավորող 

ֆինանսական միջոցների 

բաշխման  քաղաքականու-

թյան արդյունավետության 

վերլուծություն 

 

 

Պլանավորվում 

է 

իրականացնել 

2015թ-ի 

մարտից 

սկսած 

Դավեյան Ս.  ղեկավար 

Էֆենդյան Պ. անդամ 

Պետրոսյան Դ. անդամ  

Զաքարյան Հ. անդամ 

Մելքոնյան Վ. անդամ 

Բավինա Օ.  անդամ 

 

Հանձնաժողով 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

ՏՏ կենտրոն 

Հաշվապահություն 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

Շարունակակա

ն գործընթաց 

ՄԿԾ-ների նպատակ-

ների  իրականացումն ու 

շարունակականու-

թյունն  ապահովող և 

երաշխավորող 

ֆինանսական միջոց-

ների արդյունավետ 

բաշխման ապահովում 

ՄԿԾ-ների նպատակ-

ների  իրականացումն ու 

շարունակակա-

նությունն  ապահովող և 

երաշխավորող 

ֆինանսական միջոց-

ների բաշխման  

քաղաքականության 

տարեկան  մեկ անգամ 

իրականացված 

արդյունավետության 

վերլուծության 

հաշվետվության 

առկայություն 

 

3.ՄԿԾ-ների և 

ռազմավա-րական պլանի  

նպա-տակների 

իրականաց-ման համար 

անհրա-ժեշտ 

ռեսուրսային բազայի 

հնարավորու-թյունների 

գնահատման 

մեխանիզմների մշակում 

 

 

 

  

 

ՄԿԾ-ների և ռազմա-

վարական  պլանի 

նպատակների իրա-

կանացման համար 

անհրաժեշտ 

ռեսուրսային բազայի 

ապահովում 

 

 1. Առկա  ռեսուրսների ժամա-

նակին բաշխելու  մեխա-

նիզմների մշակում Պլանավորվում 

է 

իրականացնել 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար) 

Ավետյան Ռ.  

Գյամջյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

Գրիգորյան Վ.  

Սայադյան Հ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

Հաշվապահություն 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի 

բյուջե 

2015թ-ի 

փետրվար 

Առկա  ռեսուրսների 

ժամանակին բաշխման 

ապահովում 

Առկա  ռեսուրսների 

ժամանակին բաշխելու   

արդյունավետ  գործող 

մշակված և 

հաստատված  

արդյունավետ մեխա-

նիզմների առկա-

յություն 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 2. Առկա  ռեսուրսների ժամա-

նակին բաշխելու  

ընթացակարգի  մշակում Պլանավոր-

վում է 

իրականացնել 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար) 

Ավետյան Ռ.  

Գյամջյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

Գրիգորյան Վ. 

Սայադյան Հ.  

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

Հաշվապահություն 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի 

բյուջե 

2015թ-ի 

մարտ 

Առկա  ռեսուրսների 

ժամանակին բաշխման 

կանոնակարգում 

Առկա  ռեսուրսների 

ժամանակին բաշխելու   

արդյունավետ  գործող 

մշակված և գործածու-

թյան մեջ դրված ընթա-

ցակարգերի  առկայու-

թյուն 

 3. Առկա  ռեսուրսների ժամա-

նակին բաշխելու գործընթաց-

ների իրականացում 

Ընթացքի մեջ է 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս.   

Էֆենդյան Պ.  

Պետրոսյան Դ.  

Մելքոնյան Վ.  

Բավինա Օ.   

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Գիտության 

դեպարտամենտ 

Հաշվապահություն 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

Շարունակա-

կան գործընթաց 

Առկա  ռեսուրսների 

ժամանակին բաշխում 

Առկա  ռեսուրսների ժա-

մանակին բաշխումը 

հիմնավորող  փաստա-

թղթերի առկայություն 

 4.Որակի շարունակական 

բարելավումն  ու կայունու-

թյունը ապահովելու  

նպատակով համալսարանի 

ռեսուրսային  բազայի 

արդյունավետության 

վերլուծության իրականացում 

Պլանավոր-

վում է 

իրականացնել 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս.  

Գյամջյան Հ.  

Գրիգորյան Վ.  

Նավասարդյան Լ. 

Ղազարյան Վ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

Հաշվապահություն 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի 

բյուջե 

2016թ-ի 

ապրիլ 

Որակի շարունակական 

բարելավումն  ու կայու-

նությունը ապահովելու  

նպատակով համալսա-

րանի անհրաժեշտ 

ռեսուրսային  բազայի 

ապահովում 

Որակի շարունակական 

բարելավումն  ու կայու-

նությունը ապահովելու  

նպատակով համալսա-

րանի ռեսուրսային  

բազայի արդյունավե-

տության համակողմանի 

վերլուծության իրակա-

նացման   վերաբերյալ 

հաշվետվության առկա-

յություն 

4. Տեղեկատվության և 

փաստաթղթավորման 

գործընթացները կառա-

վարելու հստակ քաղա-

քականություն և ընթա-

ցակարգերի մշակում և 

հաստատում 

 

 

  

 

Համալսարանում  

տեղեկատվության և 

փաստաթղթավորման 

գործընթացների  

պատշաճ իրականացում 

 

 1.Տեղեկատվական  և 

փաստաթղթաշրջանառությա

ն կառավարման կանոնա-

կարգի մշակում և հաստա-

տում 
Ընթացքի մեջ է 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար) 

Մելքոնյան Վ.  

Կոսեմյան Ս.  

Նավասարդյան Լ.  

Մովսիսյան Մ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Դրամաշնորհային  

ծրագրեր 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

2015թ-ի 

մարտ 

Տեղեկատվական  և 

փաստաթղթաշրջանա-

ռության կառավարման 

կանոնակարգ 

Տեղեկատվական  և 

փաստաթղթաշրջանա-

ռության կառավարման 

մշակված, հաստատ-

ված և գործողության մեջ 

դրված  կանոնակարգի 

առկայություն 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 2.Փաստաթղթերի ընդունման  և 

գրանցումների կառավարման 

ընթացակարգի մշակում և հաս-

տատում 
Ավարտված է 

Կոսեմյան Ս. (ղեկավար) 

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Դրամաշնորհային  

ծրագրեր 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

2012թ-ի 

օգոստոս 

Փաստաթղթերի  

ընդունման  և 

գրանցումների 

կառավարման պատշաճ 

գործընթացի 

ապահովում 

Փաստաթղթերի  ընդուն-

ման և գրանցումների 

կառավարման մշակ-

ված, հաստատված 

ընթացակարգի առկա-

յություն 

 

 

 3.Ինֆորմացիոն միջավայրի 

կառավարման ընթացակարգի 

մշակում և հաստատում  
 

Ավարտված է 

 

 

Կոսեմյան Ս. (ղեկավար) 

Գրիգորյան Վ.  

Մովսիսյան Մ.  

Մխիթարյան Մ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Դրամաշնորհային  

ծրագրեր 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

2012թ-ի 

օգոստոս 

 

 

Ինֆորմացիոն միջա-

վայրի արդյունավետ 

կառավարման 

համակարգի 

ապահովում 

 

 

Ինֆորմացիոն միջա-

վայրի կառավարման  

մշակված, հաստատված 

և գործածության մեջ 

դրված ընթացակարգի 

առկայություն 

 

 4. Անհամապատասխանու-

թյունների  կառավարման 

ընթացակարգի մշակում և 

հաստատում 

 

Ավարտված է 

 

Կոսեմյան Ս. (ղեկավար) 

Գրիգորյան Վ.  

Մովսիսյան Մ.  

Մխիթարյան Մ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Դրամաշնորհային  

ծրագրեր 

Համալսարանի 

բյուջե 

2012թ-ի 

օգոստոս 

Անհամապատասխա-

նությունների  կառա-

վարման ապահովում 

Անհամապատասխանու

թյունների  կառավար-

ման մշակված , հաս-

տատված և   գործածու-

թյան մեջ դրված ընթա-

ցակարգի առկայություն 

 

 5.  Տեղեկատվության և փաս-

տաթղթաշրջանառության 

կառավարման  համակարգի 

ստեղծում 

Ընթացքի մեջ է 

 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Մելքոնյան Վ.  

Զաքարյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

Դեկաններ 

Դավթյան Ն.  

 

 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Գրասենյակ 

Կադրերի բաժին 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

2015թ-ի  

հունիս 

Տեղեկատվության և 

փաստաթղթաշրջանա-

ռության կառավարման  

համակարգի առկայու-

թյան ապահովում 

Տեղեկատվության և 

փաստաթղթաշրջանա-

ռության կառավարման   

արդյունավետ և հստակ 

գործող համակարգի 

առկայություն 

 6.  Տեղեկատվության և փաս-

տաթղթաշրջանառության 

կառավարման  գործընթացների  

բարելավմանն ուղղված միջո-

ցառումների իրականացում 
Ընթացքի մեջ է 

 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Էֆենդյան Պ.  

Պետրոսյան Դ.  

Մելքոնյան Վ.  

Դեկաններ 

Դավթյան Ն.  

Բավինա Օ. 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

Գրասենյակ 

Կադրերի բաժին 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

Տեղեկատվության և 

փաստաթղթաշրջանա-

ռության կառավարման    

բարելավման 

գործընթացների 

ապահովում 

Տեղեկատվության և 

փաստաթղթաշրջանա-

ռության կառավարման 

շարունակական   բարե-

լավված  գործընթացներ 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 7. Համալսարանում գոր-

ծող տեղեկատվության և 

փաստաթղթաշրջանա-

ռության գործընթացների 

կառավարման քաղաքա-

կանության և ընթացա-

կարգերի արդյունավե-

տության վերլուծության  

իրականացում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Դավեյան Ս. ( ղեկավար) 

Էֆենդյան Պ.  

Պետրոսյան Դ.  

Մելքոնյան Վ.  

Զաքարյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

Դեկաններ 

 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

Գրասենյակ 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի 

բյուջե 

2016թ-ի 

մարտ 

Համալսարանում գոր-

ծող տեղեկատվության 

և փաստաթղթաշրջա-

նառության գործընթաց-

ների արդյունավետ 

կառավարման հիմքերի 

ապահովում 

Համալսարանում գործող 

տեղեկատվության և 

փաստաթղթաշրջանա-

ռության գործընթաց-

ների կառավարման 

քաղաքականության և 

ընթացակարգերի արդ-

յունավետության համա-

կողմանի  վերլուծության 

փաստաթղթի առկայու-

թյուն 

5. ՈՒսանողներին և դա-

սավանդողներին  տրա-

մադրվող ռեսուրսների 

կիրառելիության, հասա-

նելիության և  արդյունա-

վետության գնահատման  

մեխանիզմների մշակում 

և հաստատում 

     ՈՒսանողներին և 

դասավանդողներին  

տրամադրվող 

ռեսուրսների 

կիրառելիության և 

հասանելիության և  

ապահովում 

 

 

 1.Կրթական գործընթաց-

ների կարգավորմանն 

ուղղված ծրագրերի մշա-

կում և իրագործում 
Ընթացքի մեջ է 

 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս.   

Դեկաններ 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Դեկաններ 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

Կարգավորված կրթա-

կան գործընթացներ 

Գործածության մեջ 

դրված կրթական 

գործընթացի 

կարգավորումն 

ապահովող 

արդյունավետ ծրագրի 

առկայություն 

 2. Կրթական գործընթաց-

ների իրականացման 

արդյունքների վերլու-

ծության իրականացում Ընթացքի մեջ է 

 

Մարմարյան Յու. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս.   

Զաքարյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

Դեկաններ 

 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Դեկաններ 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

Կրթական գործընթաց-

ների բարելավման 

ապահովում 

Կրթական գործընթաց-

ների իրականացման  

արդյունավետությունը 

գնահատող վերլուծու-

թյան արդյունքների  

առկայություն 

 

 3.ՈՒսումնառողներին և  

դասավանդողներին 

տրամադրվող ռեսուրս-

ների կիրառելիության,  

հասանելիության և  

արդյունավետության 

գնահատման գործող 

մեխանիզմների և ծառա-

յությունների արդյունա-

վետության վերլուծու-

թյան իրականացում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս.  

Գրիգորյան Վ.  

Նավասարդյան Լ.  

Գյամջյան Հ.  

Ղազարյան Վ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Վարչատնտ. 

դեպարտամենտ 

Արտաքին 

փորձագետներ 

Համալսարանի 

բյուջե 

 

 

 

 

 

2017թ-ի 

փետրվար 

ՈՒսումնառողներին և  

դասավանդողներին 

տրամադրվող ռեսուրս-

ների կիրառելիության,  

հասանելիության և  

արդյունավետության 

բարելավման 

ապահովում 

ՈՒսումնառողներին և  

դասավանդողներին 

տրամադրվող ռեսուրս-

ների կիրառելիության,  

հասանելիության և  

արդյունավետության 

գնահատման գործող 

մեխանիզմների և ծառա-

յությունների համա-

կողմանի վերլուծված 

արդյունավետության 

ցուցանիշների փաթեթի 

առկայություն 

 



Չափանիշ VIII. Հասարակական պատասխանատվություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանըկարևորումևընդունումէայսչափանիշիսահմաններումփորձագիտականխմբիկողմիցարվածդատողություններնուխորհրդատվությունները: 

ՈՒսումնասիրելովփորձագետներիկողմիցներկա-

յացվածզեկույցըևհաշվիառնելովհամալսարանիինստիտուցիոնալինքնավերլուծությանժամանակբացա-հայտվածկարիքները` <<Հասարակական  

պատասխանատվություն>>չափանիշիսահմաններումՀամալսա-րաննիրառջևդրվածառաջնահերթխնդիրներէդիտումհետևյալհարցերիլուծումը. 

 Համալսարանի արտաքին շահակիցների համար ներբուհական գործընթացների թափանցի-կության, արտաքին հաշվետվողականության և 

հասարակության հետ հետադարձ կապի ապա-հովում, 

 

 Համալսարանի կողմից հասարակությանը գիտելիքի փոխանցման ապահովում: 

Այսխնդիրներիլուծմանարդյունքում, տեսանելիապագայումհամալսարանըձգտումէհասնելհետևյալգլխավորվերջնարդյունքին. 

ՈՒսումնական միջավայրի ստեղծման և սահմանված առաքելության ու նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներով 

Համալսարանի ապահովում 

 

 



Գործողությունների 

նկարագիրը 
Քայլերը Ընթացիկ վիճակը 

Պատասխանատու 

թիմ 

Ռեսուրսներ  

մարդկային,ֆինանսական 

Ժամանակա-

հատված 
Վերջնարդյունքներ 

Վերջնարդյունքի 

գնահատման  

ցուցիչներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Արտաքին 

շահակիցների համար 

հաշվետվողականությ

ան արտաքին ձևերի և 

ներբուհական 

գործընթացների 

թափանցիկության 

կատարելագործում 

    

 

Համալսարանի 

արտաքին շահա-

կիցների համար ներ-

բուհական գործ-

ընթացների թափան-

ցիկության և հաշ-

վետվողականության 

արտաքին ձևերի 

ապահովում 

 

 

 

1.Համալսարանի 

շահակիցների 

առջև հաշվետվո-

ղականությունն 

ապահովվող քա-

ղաքականություն 

և ընթացակարգե-

րի մշակում և 

հաստատում 

 

Ավարտված է 

 

Կոսեմյան Ս.(ղեկ.) 

Մովսիսյան Մ. 

Գրիգորյան Վ. 

Նավասարդյան Լ. 

 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Դրամաշնորհային ծրագրեր 

Համալսարանի բյուջե 

 

2013թ.-ի 

 հուլիս 

 

Համալսարանի 

շահակիցների առջև 

արժանահավատ և 

թափանցիկ հաշվետ-

վողականության 

ապահովում 

Համալսարանի շահա-

կիցների առջև հաշվետվո-

ղականությունն ապահովող` 

մշակված, հաստատված և 

գործածության մեջ դրված 

հստակ և արդյունավետ  

քաղաքականության, ընթա-

ցակարգեր և 

մեխանիզմներիառկայությու

ն 

 

2.Համալսարանի 

շահակիցների 

առջև հաշվետվո-

ղականությունն 

ապահովող մե-

խանիզմների 

մշակում և հաս-

տատում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մելքոնյան Վ. (ղեկ.) 

Կոսեմյան Ս. 

Մովսիսյան Մ. 

Խուդավերդյան Ա. 

Մկրտչյան Կ. 

ՏՏ կենտրոն 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2015թ.-ի  

մարտ 

Համալսարանի 

շահակիցների առջև 

հաշվետվողա-

կանության ապա-

հովում 

Համալսարանի 

շահակիցների առջև 

հաշվետվողակնությունն 

ապահովող մշակված, 

հաստատված և 

գործածության մեջ դրված 

արդյունավետ մեխա-

նիզմների առկայություն 

 

 

3.www.azdarar.am 

պաշտոնական 

ինտերնետային և 

համալսարանի 

պաշտոնական 

կայքում (anau.am) 

համալսարանի 

ռեկտորի և այլ 

ստորաբաժանում

ների տարեկան 

հաշվետվություն-

ների հրապա-

րակում 

 

 

Ընթացքի մեջ է 

 

Մելքոնյան Վ. (ղեկ.) 

Մկրտչյան Կ. 

Աղայան Ա. 

Նիկողոսյան Լ. 

. 

 

 

ՏՏ  և ԻԾ կենտրոն 

Կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

 

Համապատասխան 

կայքերում հրապա-

րակված համալսա-

րանի հաշվետ-

վություններ 

 

Համապատասխան 

կայքերում համալսարանի 

հրապարակած տարեկան 

հաշվետվությունների 

 

 

 

http://www.azdarar.am/


1 2 3 4 5 6 7 8 

 

4.Համալսարանի 

պաշտոնական 

կայքում (anau.am) 

համալսարանի 

կողմից 

կայացված 

որոշումների, 

իրադարձություն-

ներիև այլ 

հաշվետվություն-

ների հրապա-

րակում 

Ընթացքի մեջ է Մելքոնյան Վ. (ղեկ.) 

Մկրտչյան Կ. 

Աղայան Ա. 

Նիկողոսյան Լ. 

 

ՏՏ  և ԻԾ կենտրոն 

Կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներ 

Համալսարանի բյուջե 

Շարունակական 

գործընթաց 

Համալսարանի 

կայքում հրապա-

րակված որոշում-

ները, իրադարձու-

թյուններըևայլտիպի

մարքեթին-

գայինտեղեկատ-

վություն 

Համալսարանիկայքում 

համալսարանի հրապա-

րակած կայացվածորոշում-

ների, իրադարձությունների 

և այլ տեսակի տեղեկատ-

վության  առկայություն 

 

5.Հասարակութ-

յունը հաշվետվո-

ղականությունն 

ապահովող 

մեխանիզմների 

արդյունավետութ-

յան վերլուծութ-

յան իրականա-

ցում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մելքոնյան Վ. (ղեկ.) 

Մկրտչյան Կ. 

Աղայան Ա. 

Նիկողոսյան Լ. 

Կոսեմյան Ս. 

Խուդավերդյան Ա. 

Մովսիսյան Մ. 

 

ՏՏ կենտրոն 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2015թ.-ի  

դեկտեմբեր 

Հասարակությունը 

հաշվետվողակա-

նությունն ապա-

հովող գործընթացի 

բարելավման 

ապահովում 

Հասարակությունը 

հաշվետվողականությունն 

ապահովող մեխանիզմների 

համակողմանի գնահատված 

արդյունավետության 

ցուցանիշների  առկա-

յություն 

2.Հասարակության 

հետ կապերի ձևա-

վորմանը նպաստող 

հետադարձ կապի 

հաստատման քա-

ղաքականության և 

ընթացակարգերի 

մշակում և հաստա-

տում 

 

     Հասարակության 

հետ հետադարձ 

կապի ապահովում  

 

 

1.Հետադարձ 

կապի հաստատ-

ման քաղաքա-

կանության և 

ընթացակարգի 

մշակում և 

հաստատում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մելքոնյան Վ. (ղեկ.) 

Խուդավերդյան Ա. 

Մկրտչյան Կ. 

Աղայան Ա. 

Նիկողոսյան Լ. 

ՏՏ կենտրոն 

Լրատվության բաժին  

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2014թ.-ի 

նոյեմբեր 

Հասարակության 

հետ հետադարձ 

կապի ապահովման 

կանոնակարգում 

Հետադարձ կապի հաստատ-

մանմշակված, հաստատված 

և գործածության մեջ դրված 

հստակ  քաղաքականության 

և ընթացակարգերի 

առկայություն 

 

2.Հետադարձ 

կապերի հաս-

տատման մեխա-

նիզմների և գոր-

ծիքների մշակում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մելքոնյան Վ. (ղեկ.) 

Խուդավերդյան Ա. 

Մկրտչյան Կ. 

Աղայան Ա. 

Նիկողոսյան Լ 

ՏՏ կենտրոն 

Լրատվության բաժին  

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2015թ.-ի 

փետրվար 

Հասարակության 

հետհետադարձ 

կապի ապահովում 

Հետադարձ կապի 

հաստատման մշակված, 

հաստատված և գործա-

ծության մեջ դրաված, 

արդյունավետ  մեխա-

նիզմների և գործիքների 

առկայություն 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3.Ագրոբիզնեսի 

դեպարտամենտի 

հետադարձ 

կապերի հաս-

տատման փորձի 

տարածումը մյուս 

ստորաբաժանում

ներում 

 

Ընթացքի մեջ է Մելքոնյան Վ. (ղեկ.) 

Ուռուտյան Վ. 

Մկրտչյան Կ. 

Աղայան Ա. 

Նիկողոսյան Լ. 

դեկաններ 

ՏՏ կենտրոն 

Ագրոբիզնեսի 

ուս.դեպարտամենտ 

ֆակուլտետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2015թ.-ի դեկտեմբեր Համալսարանի 

ստորաբաժանում-

ներում լավագույն 

փորձի ներդրում 

Համալսարանի 

ստորաբաժանումներում 

հետադարձ կապի 

հաստատման ներդրված 

լավագույն փորձ 

 

4.Համալսարա-

նում գործող 

հասարակության 

հետ կապերի 

ձևավորմանը 

նպաստող հետա-

դարձ կապի 

մեխանիզմների  

արդյունավետութ-

յան վերլուծութ-

յան իրականա-

ցում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 
Մելքոնյան Վ. (ղեկ.) 

Խուդավերդյան Ա. 

Մկրտչյան Կ. 

Աղայան Ա. 

Նիկողոսյան Լ. 

ՏՏ կենտրոն 

Ուս.մեթ.կենտրոն 

Լրատվության բաժին  

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2016թ.-ի  

ապրիլ 
Համալսարանում 

գործող բարելավված  

հետադարձ 

կապիմեխանիզմներ 

Համալսարանում գործող 

հասարակության հետ 

կապերի ձևավորմանը 

նպաստող հետադարձ կապի 

մեխանիզմների  

ամբողջական գնահատված 

արդյունավետության 

ցուցանիշների առկայություն 

3.Համալսարանի 

կողմից հասարա-

կությունը գիտելիքի 

փոխանցման մեխա-

նիզմների մշակում և 

հաստատում 

 

     Համալսարանի 

կողմից հասարա-

կությունը գիտելիքի 

փոխանցման 

ապահովում 

 

 

1.Համալսարանի 

կողմից լրացուցիչ 

կրթական և խոր-

հրդատվական 

ծառայություն-

ների իրականաց-

ման քաղաքակա-

նության և ընթա-

ցակարգի մշա-

կում և հաստա-

տում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Եղիազարյան Գ. 

(ղեկ) 

Սարգսյան Հ. 

Մելքոնյան Վ. 

Մնացականյան Լ. 

Կոսեմյան Ս. 

ՏՏ կենտրոն 

Ագրոգիտասփյուռ 

դեպարտամենտ 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

Շարունակական 

կրթության բաժին 

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2015թ.-ի  

փետրվար 

Համալսարանի 

կողմից լրացուցիչ 

կրթական և խոր-

հրդատվական 

ծառայությունների 

իրականացման 

ապահովում 

Համալսարանի կողմից 

լրացուցիչ կրթական և խոր-

հրդատվական ծառա-

յությունների իրականացման 

մշակված, հաստատված և 

գործածության մեջ դրված 

հստակ քաղաքականություն 

և ընթացակարգերի 

առկայություն 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2.Հասարակությա

նը մատուցվող 

լրացուցիչ 

կրթական և 

խորհրդատվա-

կան ծառա-

յությունների 

ներքին և արտա-

քին գնահատման 

գործիքների 

մշակում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Եղիազարյան Գ. 

(ղեկ) 

Սարգսյան Հ. 

Մելքոնյան Վ. 

Մնացականյան Լ. 

Կոսեմյան Ս. 

ՏՏ կենտրոն 

Ագրոգիտասփյուռ 

դեպարտամենտ 

Ուս.մեթ. կենտրոնշ 

Շարունակական 

կրթության բաժին 

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2015թ.-ի 

ապրիլ 

Հասարակությանը 

մատուցվող 

գնահատված 

լրացուցիչ կրթական 

և խորհրդատվական 

ծառայություններ 

Հասարակությանը 

մատուցվող լրացուցիչ 

կրթական և խորհրդատվա-

կան ծառայությունների 

ներքին և արտաքին 

գնահատման  մշակված, 

գործածության մեջ դրված 

արդյունավետ գործող  

գնահատման գործիքների 

առկայություն 

 

3.Համալսարանի 

կայքում դասըն-

թացներին վերա-

բերվող ուսումնա-

կան նյութերի 

տեղադրում 

 

Ընթացքի մեջ է Մելքոնյան Վ. (ղեկ.) 

Մկրտչյան Կ. 

Աղայան Ա. 

Նիկողոսյան Լ. 

ՏՏ  և ԻԾ կենտրոն 

Կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներ 

Համալսարանի բյուջե 

Շարունակական 

գործընթաց 

Դասընթացների 

արդյունավետ 

իրականացման 

ապահովում 

Համալսարանի կայքում 

տեղադրված 

դասընթացներին 

վերաբերվող ուսումնական 

նյութերի առկայություն 

 

4.Հասարակութ-

յանը գիտելիքի 

փոխանցման 

հիմնական 

գործառույթների 

ներքին գնահատ-

ման գործըն-

թացների իրակա-

նացում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Մարմարյան Յու. 

(ղեկ.) 

Պետրոսյան Դ. 

Մելքոնյան Վ. 

Եղիազարյան Գ. 

Խուդավերդյան Ա. 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Ագրոգիտասփյուռ 

դեպարտամենտ 

Շարունակական 

կրթության բաժին 

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2015թ.-ի հոկտեմբեր Հասարակությանը 

գիտելիքի 

փոխանցման 

գործընթացների 

վերլուծության 

ապահովում 

Հասարակությանը գիտելիքի 

փոխանցման 

գործընթացների 

համապարփակ ներքին 

գնահատման ցուցանիշների 

փաթեթի առկայություն 

 

5.Համալսարանի 

կողմից լրացուցիչ 

կրթական և 

խորհրդատվա-

կան ծառայու-

թյունների 

իրականացման 

արդյունավետութ-

յան և արդիակա-

նության վերլու-

ծության իրակա-

նացում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Դավեյան Ս. (ղեկ.) 

Մելքոնյան Վ. 

Եղիազարյան Գ. 

Շահնազարյան Բ. 

Գյամջյան Հ. 

Զաքարյան Հ. 

Ուս.մեթ. կենտրոն 

ՏՏ կենտրոն 

Ագրոգիտասփյուռ 

դեպարտամենտ 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016թ.-ի  

հունվար 

Համալսարանի 

կողմից լրացուցիչ 

կրթական և 

խորհրդատվական 

ծառայությունների 

բարելավման 

գործընթացի 

ապահովում 

Համալսարանի կողմից 

լրացուցիչ կրթական և 

խորհրդատվական ծառայու-

թյունների իրականացման  

հստակ գնահատված ար-

դյունավետության 

ցուցանիշների առկայություն 

 



Չափանիշ IX. Արտաքին կապեր և միջազգայնացում  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանը կարևորում և ընդունում է այս չափանիշի սահմաններում փորձագիտական խմբի կողմից արված 

դատողություններն ու խորհրդատվությունները: ՈՒսումնասիրելով  փորձագետների  կողմից ներկայացված զեկույցը 

և հաշվի առնելով համալսարանի ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության ժամանակ բացահայտված կարիքները` 

<<Արտաքին կապեր և միջազգայնացում>>  չափանիշի սահմաններում Համալսարանն իր առջև դրված առաջնահերթ 

խնդիրներ  է դիտում հետևյալ հարցերի լուծումը. 

 Համալսարանում փորձի փոխանակման, զարգացման և արտաքին կապերի ու միջազգայնացման նպաստող 

միջավայրի ապահովում: 

 

Այս խնդիրների լուծման արդյունքում, տեսանելի ապագայում համալսարանը ձգտում է հասնել հետևյալ գլխավոր 

վերջնարդյունքին. 

Համալսարանի միջազգայնացմանը նպաստող՝ փորձի փոխանակումը և զարգացումը խրախուսող համալսարանի 

արտաքին կապերի համակարգի ձևավորում 

 



Գործողությունների 

նկարագիրը Քայլերը 
Ընթացիկ 

վիճակը 

Պատասխանատու 

թիմ 

Ռեսուրսներ 

մարդկային,ֆինանսական 

Ժամանակա-

հատված 
Վերջնարդյունքներ 

Վերջնարդյունքի 

գնահատման 

ցուցիչներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Փորձի փոխանակ- 

մանը, զարգաց-

մանը և միջազ-

գայնացմանը 

նպաստող միջա-

վայր ստեղծելուն 

միտված խրախու-

սող քաղաքակա-

նության և ընթա-

ցակարգերի 

մշակում 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Համալսարանում փորձի 

փոխանակման, 

զարգացման և  

արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

նպաստող միջավայրի 

ապահովում 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Համալսարանի արտաքին 

կապերի և միջազգայնաց-

ման ռազմավարության  

մշակում և հաստատում 

 

Ավարտված է Թարվերդյան Ա. (Ղեկ.)  

Սայադյան Հ.  

Մելքոնյան Վ.  

Գրիգորյան Վ.  

Արտաքին կապերի 

դեպարտ., ՏՏ կենտրոն,  

Արտաքին փորձագետներ  

 

Համալսարանի բյուջե, 

Դրամաշնորհային 

ծրագրեր,  

 

2012 թ.-ի 

Ապրիլ 

Համալսարանի 

միջազգայնացմանը  

նպաստող  համալսա-

րանի  արտաքին 

կապերի և միջազ-

գայնացման ռազմա-

վարություն 

Համալսարանի 

միջազգայնացմանը 

նպաստող, մշակ-

ված, հաստատված և 

գործածության մեջ 

դրված ռազմավարու-

թյան առկայություն 

 2. Արտաքին կապերին և 

միջազգայնացմանը 

նպաստող քաղաքակա-

նության, ընթացակարգերի  

և մեխանիզմների մշակում 

և հաստատում 

Ընթացքի մեջ է Մելքոնյան Վ. (Ղեկ.)  

Սայադյան Հ.  

Գրիգորյան Վ.  

Պողոսյան Զ.  

Ավագյան Ս.  

Արտաքին կապերի 

դեպարտ., ՏՏ կենտրոն,  

Արտաքին փորձագետներ  

 

Համալսարանի բյուջե, 

Դրամաշնորհային  

ծրագրեր , 

 

2015 թ. –ի 

հունիս 

Արտաքին կապերին և 

միջազգայնացմանը 

նպաստող գործըն-

թացների իրականաց-

ման ապահովում 

Արտաքին կապերին 

և միջազգայնաց-

մանը նպաստող, 

մշակված, հաստատ-

ված  և գործա-

ծության մեջ դրված 

հստակ քաղաքակա-

նության, ընթացա-

կարգերի և մեխա-

նիզմների առկայու-

թյուն 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 3. Արտասահմանյան առաջա-

տար համալսարանների և 

կազմակերպությունների 

հետ գործընկերային կապե-

րի ընդլայնման և նոր կա-

պերի ձևավորման աշխա-

տանքների իրականացում 

Ընթացքի մեջ է Մելքոնյան Վ. (Ղեկ.) 
Սայադյան Հ.  

Գրիգորյան Վ. 

Սարգսյան Հ.  

Ավագյան Ս. 

  

 

Արտաքին կապերի 

դեպարտ., ՏՏ կենտրոն,  

Շարունակական կրթ. 

բաժին, Արտաքին 

փորձագետներ 

  

Համալսարանի բյուջե, 

Դրամաշնորհային ծրագրեր  

 

Շարունակա-

կան 

գործընթաց 

Արտասահմանյան 

առաջատար 

համալսարանների և 

կազմակերպություն-

ների հետ ընդլայնված 

գործընկերային կապեր 

և նոր ձևավորված 

կապերի հաստատում 

Արտասահմանյան 

համալսարանների և 

կազմակերպություն-

ների հետ գործընկե-

րային կապերի տա-

րեկան 5 %  ավելա-

ցում 

 4. Արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման  

գործողությունների  

ծրագրերի կազմում և 

հաստատում, 

կարճաժամկետ, 

միջնաժամկետ և 

երկարաժամկետ 

պլանավորում 

Ընթացքի մեջ է Մելքոնյան Վ. (Ղեկ.) 
Սայադյան Հ.  

Գրիգորյան Վ.  

Ավագյան Ս. 

Պողոսյան Զ.  

 

Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտ, 

Արտաքին փորձագետներ  

 

Համալսարանի բյուջե 

 

Շարունակա-

կան 

գործընթաց 

Արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

տարեկան 

գործողությունների 

ծրագրեր 

Արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

կազմված և 

գործածության մեջ 

դրված տարեկան 

գործողությունների 

ծրագրեր 

 5. Արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

տարեկան հաշվետվու-

թյունների կազմում և 

ներկացում 

Ընթացքի մեջ է Մելքոնյան Վ. (Ղեկ.) 
Սայադյան Հ.  

Գրիգորյան Վ.  

Ավագյան Ս.  

Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտ 

 

Համալսարանի բյուջե 

 

Շարունակա-

կան 

գործընթաց 

Արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

կազմված և ներկայաց-

ված տարեկան հաշ-

վետվություններ 

Արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

արժանահավատ 

տարեկան հաշվետ-

վությունների 

առկայություն 

2. Համալսարանի 

արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

ապահովման 

ենթակառուցվածքի 

գործառույթների 

արդյունավետու-

թյան գնահատման 

համապատասխան 

մեխանիզմների 

ստեղծում 

     Համալսարանի 

արտաքին կապեր և 

միջազգայնացում 

ապահովող կառույցի  

գործունեության արդյու-

նավետության 

ապահովում  

 

 1. Համալսարանի արտաքին 

կապերի և միջազգայնաց-

ման ապահովման ենթակա-

ռուցվածքի գործունեու-

թյունը կարգավորող ընթա-

ցակարգերի մշակում և 

հաստատում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 
Մելքոնյան Վ. (Ղեկ.) 
Սայադյան Հ.  

Գրիգորյան Վ.  

Պողոսյան  Զ.  

Ավագյան Ս. 

Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտ, 

Արտաքին փորձագետներ  

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2015 թ.-ի 

դեկտեմբեր 

Համալսարանի 

արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

ապահովման 

արդյունավետ գործող 

ենթակառուցվածքի 

ապահովում 

Համալսարանի 

արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

ապահովման 

ենթակառուցվածքի 

գործունեությունը 

կարգավորող հաս-

տատված և գործա-

ծության մեջ դրված 

արդյունավետ ընթա-

ցակարգերի առկայու-

թյուն 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 2. Համալսարանի արտաքին 

կապերի և միջազգայնաց-

ման ապահովման ենթակա-

ռուցվածքի որակի ապա-

հովման քաղաքականու-

թյան և ընթացակարգերի 

մշակում և հաստատում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 
Մելքոնյան Վ. (Ղեկ.) 
Սայադյան Հ.  

Գրիգորյան Վ.  

Պողոսյան  Զ.  

Ավագյան Ս. 

Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտ, 

Արտաքին փորձագետներ  

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016 թ.-ի 

հունվար 

Համալսարանի 

արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

ապահովում 

Համալսարանի 

արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

ապահովման 

ենթակառուցվածքի 

որակի ապահովման 

մշակված և գործա-

ծության մեջ դրված 

քաղաքականության և 

ընթացակարգերի 

առկայություն 

 3. Համալսարանի արտաքին 

կապերի և միջազգայնաց-

ման ենթակառուցվածքի 

աշխատանքի արդյունավե-

տության գնահատման 

մեխանիզմների մշակում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 
Մելքոնյան Վ. (Ղեկ.) 
Սայադյան Հ.  

Գրիգորյան Վ.  

Պողոսյան  Զ.  

Ավագյան Ս.  

Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտ, 

Արտաքին փորձագետներ  

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016 թ.-ի 

փետրվար 

Համալսարանի 

արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

ենթակառուցվածքի 

աշխատանքի արդյու-

նավետության գնահատ-

ման գործընթացի ապա-

հովում 

Համալսարանի 

արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

ենթակառուցվածքի 

աշխատանքի արդյու-

նավետության գնա-

հատման մշակված և 

գործածության մեջ 

դրված արդյունավետ 

մեխանիզմների 

առկայություն 

 4. Համալսարանի արտաքին 

կապերի և միջազգայնաց-

ման ենթակառուցվածքի 

աշխատանքի  արդյունավե-

տության վերլուծության 

իրականացում  

Պլանավորվում է 

իրականացնել 
Մելքոնյան Վ. (Ղեկ.) 
Սայադյան Հ.  

Գրիգորյան Վ.  

Կոսեմյան Ս.  

Պողոսյան  Զ.  

Ավագյան Ս. 

Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտ, 

Արտաքին փորձագետներ  

 

 

Համալսարանի բյուջե 

 

2016 թ.-ի 

մարտ 

Համալսարանի 

արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

ենթակառուցվածքի 

գործունեության բարե-

լավման ապահովում 

Համալսարանի 

արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման 

ենթակառուցվածքի 

աշխատանքի 

օբյեկտիվ 

գնահատված 

արդյունավետության 

ցուցանիշների 

առկայություն 

 



 

 

Չափանիշ X. Որակի  ներքին  ապահովման համակարգ 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանը կարևորում և ընդունում է այս չափանիշի սահմաններում փորձագիտական խմբի կողմից արված 

դատողություններն ու խորհրդատվությունները: ՈՒսումնասիրելով  փորձագետների  կողմից ներկայացված 

զեկույցը և հաշվի առնելով համալսարանի ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության ժամանակ բացահայտված  

կարիքները` <<Որակի  ներքին  ապահովման համակարգ>>  չափանիշի սահմաններում Համալսարանն իր առջև 

դրված առաջնահերթ խնդիրներ  է դիտում հետևյալ հարցերի լուծումը. 

 Որակի  ներքին  ապահովման համակարգի ստեղծում և կատարելագործում, 

 Որակի  ներքին  ապահովման գործընթացների պատշաճ կառավարման ապահովում, 

 Ներքին և արտաքին շահակիցների համար համալսարանական գործընթացների թափանցիկության և 

դրանց որակի մասին օբյեկտիվ տեղեկատվության տրամադրման ապահովում, 

 Համալսարանում որակի ապահովման արտաքին գնահատման համար անհրաժեշտ հիմքերի ձևավորում: 

 

Այս խնդիրների լուծման արդյունքում, տեսանելի ապագայում համալսարանը ձգտում է հասնել հետևյալ գլխավոր 

վերջնարդյունքին. 

Համալսարանում  իրականացվող բոլոր  գործընթացների շարունակական  բարելավմանը և  որակի մշակույթի  

ձևավորմանը նպաստող որակի ապահովման  ներքին համակարգի ստեղծում 

 



Գործողությունների 

նկարագիրը Քայլերը 
Ընթացիկ 

վիճակը 

Պատասխանատու 

թիմ 

Ռեսուրսներ 

մարդկային,ֆինանսական 

Ժամանակա-

հատված 
Վերջնարդյունքներ 

Վերջնարդյունքի 

գնահատման ցուցիչներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Համալսարանի  

որակի  ապահովման 

քաղաքականությանը    

համապատասխան  

ընթացակարգերի 

մշակում: 

 Նորմատիվային   փաս-

տաթղթերի փաթեթով 

ընթացակարգերի 

համակարգում: 

 Որակի  ապահովման 

Ձեռնարկի ձևավորում 

     Համալսարանում որակի 

ապահովման  և 

կառավարման գործընթաց-

ները կանոնակարգող 

նորմատաիվային  

փաստաթղթերի փաթեթի 

ձևավորում 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Համալսարանի  որակի  

ապահովման քաղաքա-

կանության մշակում և 

հաստատում 

 

 

Ավարտված է 

Թարվերդյան Ա. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս.  

Ամիրյան Ա.  

ԿոսեմյանՍ.  

Մովսիսյան Մ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Արտաքին փորձագետներ 

 

2013թ-ի 

մարտ 

Համալսարանի  որակի  

ապահովման հիմնական 

ռազմավարական նպատակ-

ներն ու խնդիրները նա-

խանշող հիմնական գործըն-

թացները և  գործառույթ-

ները ուղղորդող որակի 

ապահովում 

Համալսարանի  որակի  

ապահովման հիմնական 

ռազմավարական նպա-

տակներն ու խնդիրները 

նախանշող հիմնական 

գործընթացներն    ու 

գործառույթները 

ուղղորդող որակի 

ապահովման  հստակ 

գործողհայեցակարգի 

առկայություն 

 2. Համալսարանի  որակի  

ապահովման հայեցա-

կարգի մշակում և 

հաստատում 

Ավարտված է 

Թարվերդյան Ա. (ղեկավար) 

Դավեյան Ս.  

Ամիրյան Ա.  

ԿոսեմյանՍ.  

Գրիգորյան Վ.  

Համալսարանի բյուջե 

Համաշխարհային բանկի 

դրամաշնորհային  ծրագիր 

 2012թ-ի  

դեկտեմբեր 

Համալսարանի  որակի  

ապահովման հիմնական 

ռազմավարական ուղղու-

թյունները նախանշող  

որակի ապահովում 

Համալսարանի  որակի  

ապահովման հիմնական 

ռազմավարական ուղ-

ղությունները նախա-

նշող՝  գործածության մեջ 

դրված  որակի  ապա-

հովման  հստակ գործող 

հայեցակարգի առկայու-

թյուն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 3. Համալսարանի  որակի  

ապահովման քաղաքա-

կանությանը  համա-

պատասխան ընթա-

ցակարգերի մշակում և 

հաստատում 

Ընթացքի մեջ է 

 

Դավեյան Ս. ( ղեկավար) 

Զաքարյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

 Գրիգորյան Վ. 

Նավասարդյան Լ. 

Մովսիսյան Մ.  

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

Համաշխարհային բանկի 

դրամաշնորհային  ծրագիր 

 

2015թ-ի 

մայիս 

Համալսարանի  որակի  

ապահովման քաղաքա-

կանության իրականացման 

ապահովում 

Համալսարանի  որակի  

ապահովման քաղաքա-

կանության իրականա-

ցումը ապահովող և 

կանոնակարգող  

գործածության մեջ 

դրված  ընթացակարգե-

րի ամբողջական լրա-

կազմի առկայություն 

 

   4.Որակի ապահովման 

Ձեռնարկի մշակում, 

հաստատում  և 

տրամադրում կառուց-

վածքային ստորաբա-

ժանումներին  

Ավարտված է 

Դավեյան Ս. (ղեկավար) 

Ամիրյան Ա.  

Կոսեմյան Ս.  

Մովսիսյան Մ.  

Գրիգորյան Վ.   

 

Որակի ապահովման և 

կառավարման  բաժին 

Արտաքին փորձագետներ 

Համաշխարհային բանկի 

դրամաշնորհային  ծրագիր 

Համալսարանի բյուջե 

 

2013թ-ի 

ապրիլ 

Որակի ապահովման և 

կառավարման   գործընթաց-

ները կանոնակարգող փաս-

տաթղթերը, կանոնակարգե-

րը, ընթացակարգերը, կար-

գերը և աշխատակարգերը 

ներառող Համալսարանի 

որակի ապահովման  

Ձեռնարկ 

Մշակված, հաստատված 

կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներին  

տրամադրված և 

գործածությանմեջ 

դրված Համալսարանի 

որակի ապահովման 

Ձեռնարկի առկայություն 

2.Որակի ներքին ապա-

հովման գործընթացների 

կառավարման նպատա-

կով համալսարանի 

տրամադրած մարդկային 

նյութական և ֆինանսա-

կան  ռեսուրսների 

բավարարվածությունը 

պարզելու մեխանիզմ-

ների ստեղծում 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մարդկային, նյութական և և 

ֆինանսական բավարար 

ռեսուրսների ներգրավումով  

Որակի ներքին  ապահով-

ման գործընթացների պատ-

շաճ կառավարման ապահո-

վում 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.Որակի ապահովման 

համակարգում 

ներգրավված 

համալսարանական 

հիմնական ստորաբա-

ժանումներն ու կա-

ռույցները և նրանց միջև 

պարտականություննե-

րի բաշխման կարգի 

մշակում և հաստատում 

 

 

 

Ավարտված է 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Ամիրյան Ա.  

Կոսեմյան Ս.  

Գրիգորյան Վ.  

Որակի ապահովման և 

կառավարման  բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

 

2013թ-ի 

հունվար 

Որակի ապահովման 

համակարգում ներգրավված 

հիմնական ստորաբաժա-

նումների և կառույցների 

գործառույթների  համա-

կարգված իրականացման 

ապահովում 

Որակի ապահովման 

համակարգում  

ներգրավված 

համալսարանական 

հիմնական ստորաբա-

ժանումների ու կառույց-

ների և նրանց միջև 

պարտականությունների 

բաշխման մշակված և 

գործածության մեջ 

դրված  հստակ կարգի 

առկայություն 

 2.Որակի ապահովման 

գործընթացներում 

մարդկային ռեսուրս-

ների   ներգրավվածու-

թյունը կարգավորող 

կարգի մշակում  և 

հաստատում 

 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս.  

Գրիգորյան Վ. 

Նավասարդյան Լ.  

Որակի ապահովման և 

կառավարման  բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

 

2015թ-ի 

մայիս 

Որակի ապահովման 

գործընթացներում 

մարդկային ռեսուրսների  

բավարար   ներգրավվա-

ծություն ապահովում 

Որակի ապահովման 

գործընթացներում 

մարդկային ռեսուրս-

ների  բավարար  

ներգրավվածություն 

ապահովող  մշակված և 

գործածության մեջ 

դրված  հստակ կարգի 

առկայություն 

 3. Որակի ապահովման 

գործընթացների իրա-

կանացումը երաշխա-

վորող ֆինանսական 

ռեսուրսների  բաշխման 

կարգի  մշակում և 

հաստատում 

 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար) 

Բավինա Օ.  

Կոսեմյան Ս. 

Նավասարդյան Լ. 

Գրիգորյան Վ.  

 

 

Որակի ապահովման և 

կառավարման  բաժին 

Հաշվապահություն 

Տնտ. վարչություն 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

2015թ-ի 

հուլիս 

Որակի ապահովման գործ-

ընթացների պատշաճ իրա-

կանացումը  երաշխավորող 

ֆինանսական անհրաժեշտ 

ռեսուրսների ապահովում 

Որակի ապահովման 

գործընթացների պատ-

շաճ իրականացումը  

երաշխավորող ֆինան-

սական ռեսուրսների 

բաշխման  մշակված և 

գործածության մեջ 

դրված հստակ կարգի 

առկայություն 

 

 4. Որակի ապահովման 

գործընթացների իրա-

կանացումը երաշխա-

վորող նյութական 

ռեսուրսների  բաշխման 

կարգի  մշակում և 

հաստատում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Էֆենդյան Պ. (ղեկավար) 

Զաքարյան Հ.  

Բավինա Օ.  

Կոսեմյան Ս.  

Գյամջյան Հ.  

Տնտ. վարչություն 

Ուս.մեթ.  կենտրոն 

Արտաքին փորձագետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 
2015թ-ի  

նոյեմբեր 

Որակի ապահովման գործ-

ընթացների պատշաճ իրա-

կանացումը  երաշխավորող 

նյութական  ռեսուրսների 

ապահովում 

Որակի ապահովման 

գործընթացների պատ-

շաճ իրականացումը  

երաշխավորող ֆինան-

սական ռեսուրսների 

բաշխման մշակված և 

գործածության մեջ 

դրված կարգի առկայու-

թյուն 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 5.Որակի ապահովման 

ենթակառուցվածքի 

տարրերի սահմանում՝ 

ներառյալ մարդկային 

ռեսուրսները և նրանց 

աշխատանքային  նկա-

րագրերի սահմանում 

 

 

 

 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Էֆենդյան Պ.  

Զաքարյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

Գյամջյան Հ.   

Որակի ապահովման և 

կառավարման  բաժին 

Տնտ. վարչություն 

ՏՏ կենտրոն 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

 

 

 

 

2016թ-ի 

փետրվար 

Որակի ապահովման համա-

կարգի բնականոն գործու-

նեությունն ապահովող 

անհրաժեշտ որակավորում 

ունեցող մարդկային  

ռեսուրսների ապահովում 

 

Որակի ապահովման 

ենթակառուցվածքի 

բնականոն գործու-        

նեություն ապահովող 

սահմանված, ստեղծված 

և աշխատող տարրերի 

առկայություն: 

Որակի  ապահովման 

համակարգի բնականոն 

գործունեություն ապա-

հովող մարդկային  ռե-

սուրսների և նրանց աշ-

խատանքային նկա-

րագրերի առկայություն 

3.Որակի ներքին ապա-

հովման   գործընթացնե-

րի ներքին և արտաքին 

շահակիցների ընդգրըկ-

վածության  ընդլայնման 

նպատակով շահակից-

ների  մասնակցության 

մեխանիզմների վերա-

նայում և բարելավում 

 

 

  

 

Որակի ներքին ապահովման   

գործընթացների ներքին և 

արտաքին շահակիցների 

պատշաճ ներգրավածության 

ապահովում 

 

 1. Որակի ներքին ապա-

հովման   գործընթաց-

ների ներքին և արտա-

քին շահակիցների 

ընդգրկվածության  

աստիճանի  բացա-

հայտում և արդյունա-

վետության  վերլուծու-

թյուն 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար) 

Գյամջյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

Գրիգորյան Վ. 

Նավասարդյան Լ.   

Որակի բաժին 

ՈՒսումնական գործ-

ընթացի վերահսկման 

բաժին  

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

Դրամաշնորհային   

ծրագրեր 

2015թ-ի  

մարտ 

Համալսարանի որակի ներ-

քին ապահովման   գործըն-

թացների ներքին և արտա-

քին շահակիցների բավա-

րար ընդգրկվածության 

ապահովում 

Համալսարանի որակի 

ներքին ապահովման   

գործընթացների ներքին 

և արտաքին շահակից-

ների ընդգրկվածության  

բացահայտած աստի-

ճան  և գնահատված 

արդյունավետության 

ցուցանիշների առկայու-

թյուն 

 

 2.Որակի ապահովման  

գործընթացներում ներ-

քին և արտաքին շահա-

կիցների ներգրավ-

վածությունը ապահո-

վող կանոնակարգի  

մշակում և հաստատում 

 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Զաքարյան Հ.  

Գյամջյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

Մովսիսյան Մ.  

Որակի բաժին 

ՈՒսումնական գործ-

ընթացի վերահսկման 

բաժին  

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

Դրամաշնորհային    

ծրագրեր 

2015թ-ի 

դեկտեմբեր 

Որակի ապահովման  գործ-

ընթացներում ներքին և 

արտաքին շահակիցների 

բավարար ներգրավվածու-

թյան ապահովում 

Որակի ապահովման  

գործընթացներում ներ-

քին և արտաքին շահա-

կիցների պատշաճ 

ներգրավվածությունը 

ապահովող, գործածու-

թյան մեջ դրված հստակ 

կանոնակարգի առկա-

յություն 
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4.Կրթության  որակի 

ապահովմանն ուղ-

ղված կառուցվածքա-

յին  և բովանդակային 

փոփոխությունների 

արդյունավետությու-

նը բացահայտող  

մեխանիզմների մշա-

կում, դրանց հիման 

վրա պարբերական  

գնահատումների 

անցկացում 

 

 

  

 

Համալսարանի որակի 

ներքին ապահովման 

համակարգի 

շարունակական 

բարելավման ապահովում 

 

 1.Որակի ներքին ապա-

հովման համակարգի 

վերանայման  քաղա-

քականության  մշակում 

և հաստատում 
Ավարտված է 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս.  

Գրիգորյան Վ.   

Մովսիսյան Մ.  

Որակի բաժին 

Որակի վերահսկման 

բաժին   

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

Համաշխարհային 

բանկի դրամաշնորհա-

յին ծրագրեր 

 

2013թ-ի 

հուլիս 

Որակի ներքին ապահովման 

համակարգի շարունակա-

կան վերանայման գործըն-

թացի ապահովում 

Որակի ներքին ապա-

հովման համակարգի 

դինամիկ փոփոխու-

թյունները հաշվի 

առնող, մշակված, հաս-

տատված և գործածու-

թյան մեջ դրված հստակ  

քաղաքականության 

առկայություն 

 2.Որակի ապահովման  

գործընթացների քաղա-

քականության և ընթա-

ցակարգերի առաջավոր 

փորձի համեմատական 

վերլուծության իրակա-

նացում 

 

Ընթացքի մեջ է 

Կոսեմյան Ս. (ղեկավար) 

Մովսիսյան Մ.  

Մխիթարյան Մ.  

Որակի բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

Շարունակա-

կան  

գործընթաց 

Որակի ապահովման  գործ-

ընթացների շարունակական 

բարելավման ապահովում 

Որակի ապահովման  

գործընթացների  պար-

բերաբար վերանայված 

և բարելավված, գործա-

ծության մեջ դրված   

հստակ քաղաքականու-

թյան և ընթացակարգե-

րի առկայություն 

 

 3.Որակի ներքին ապա-

հովման համակարգի 

վերանայման ընթացա-

կարգերի մշակում  և 

հաստատում 

 

 

 

Ընթացքի մեջ է 

 

 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Զաքարյան Հ.  

Գյամջյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

Գրիգորյան Վ.  

Մովսիսյան Մ.  

Որակի բաժին 

Որակի վերահսկման 

բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

 

2014թ-ի 

սեպտեմբեր 

Որակի ներքին ապա-

հովման համակարգի շարու-

նակական վերանայման 

ապահովում 

Որակի ներքին ապա-

հովման համակարգի 

պատշաճ վերանայման 

գործընթաց ապահովող 

և գործածության մեջ 

դրված ընթացակարգերի 

առկայություն 

 4. Որակի ներքին ապա-

հովման համակարգի  

պարբերաբար վերա-

նայման մեխանիզմների 

և գործիքների մշակում Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Զաքարյան Հ.  

Գյամջյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

Գրիգորյան Վ.  

Մովսիսյան Մ.  

Որակի բաժին 

Որակի վերահսկման 

բաժին 

Համալսարանի բյուջե 

 2014թ-ի 

դեկտեմբեր 

Որակի ներքին ապահովման 

համակարգի պարբերաբար 

վերանայման գործընթացի 

ապահովում 

Որակի ներքին ապա-

հովման համակարգի 

պարբերաբար վերանայ-

ման հստակ գործող, և 

գործածության մեջ 

դրված արդյունավետ 

գործող մեխանիզմների 

և գործիքների 

առկայություն 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 5. Որակի ներքին ապա-

հովման համակարգի  

պարբերաբար վերա-

նայման մեխանիզմների 

արդյունավետության 

վերլուծություն 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս.  

Մովսիսյան Մ.  

Մխիթարյան Մ. 

 Նավասարդյան Լ.  

Որակի բաժին 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

Գրանտային ծրագրեր 
2016թ-ի 

հուլիս 

Որակի ներքին ապա-

հովման համակարգի  

պարբերաբար վերա-

նայման ու բարելացման 

գործընթացների 

ապահովում 

Որակի ներքին ապա-

հովման համակարգի  

պարբերաբար վերա-

նայման մեխանիզմների 

բազմակողմանի վեր-

լուծված և գնահատված 

արդյունավետության 

ցուցանիշների 

առկայություն 

5.Ներքին և արտաքին 

շահակիցների համար 

համալսարանական 

գործընթացների թափան-

ցիկության ապահովման  

և դրանց որակի մասին 

օբյեկտիվ տեղեկատ-

վության տրամադրման  

համակարգում ու կանո-

նակարգում և համապա-

տասխան գնահատման  

մեխանիզմների մշակում 

 

 

  

 

Ներքին և արտաքին 

շահակիցների համար 

համալսարանական 

գործընթացների թա-

փանցիկության և դրանց 

որակի մասին օբյեկտիվ 

տեղեկատվության տրա-

մադրման ապահովում 

 

 1.Համալսարանի 

ներքին և արտաքին 

տեղեկացվածությունն  

ապահովող ընթացա-

կարգերի և մեխանիզմ-

ների մշակում  և հաս-

տատում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար) 

Մելքոնյան Վ.  

Գյամջյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

Նավասարդյան Լ.  

 

Որակի բաժին 

Որակի վերահսկման 

բաժին 

ՏՏ կենտրոն 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

Գրանտային ծրագրեր 

2015թ-ի 

հոկտեմբեր 

Համալսարանում ընթա-

ցող գործընթացների 

վերաբերյալ  ներքին և 

արտաքին շահակիցների  

պատշաճ տեղեկացվա-

ծության  ապահովման 

կանոնակարգման 

ապահովում 

ներքին և արտաքին 

շահակիցների  պատշաճ 

տեղեկացվածություն  

ապահովող, գործածու-

թյան մեջ դրված  

արդյունավետ 

ընթացակարգերի և 

մեխանիզմների 

առկայություն 

 

 2. Համալսարանի 

ներքին և արտաքին 

շահակիցների տեղե-

կացվածության աստի-

ճանի գնահատման  

մեխանիզմների մշա-

կում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Մելքոնյան Վ. (ղեկավար ) 

Զաքարյան Հ.  

Գյամջյան Հ.  

Կոսեմյան Ս.  

Մովսիսյան Մ.  

Որակի բաժին 

Որակի վերահսկման 

բաժին 

ՏՏ կենտրոն 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Դրամաշնորհային 

շրագրեր 

2015թ-ի 

նոյեմբեր 

Համալսարանի ներքին և 

արտաքին շահակիցների 

տեղեկացվածության 

ապահովում 

Համալսարանի ներքին և 

արտաքին 

շահակիցների 

տեղեկացվածության 

աստիճանը լիարժեք 

գնահատող, 

գործածության մեջ  

դրված մեխանիզմների 

առկայություն  
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 3. Համալսարանի 

գործունեության թա-

փանցիկությունը ապա-

հովող մեխանիզմների 

արդյունավետության  

վերլուծություն 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Զաքարյան Հ. (ղեկավար) 

Կոսեմյան Ս. 

Նավասարդյան Լ.  

Մովսիսյան Մ. 

Մխիթարյան Մ.  

Որակի բաժին 

Որակի վերահսկման 

բաժին 

ՏՏ կենտրոն 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Դրամաշնորհային 

ծրագրեր 

2016թ-ի  

հուլիս 

Համալսարանի 

գործունեության թա-

փանցիկության ապա-

հովող մեխանիզմների 

բարելավման ապահո-

վում 

Համալսարանի 

գործունեության 

թափանցիկությունը 

ապահովող 

մեխանիզմների 

համակողմանի  

գնահատված 

արդյունավետության 

ցուցանիշների 

առկայություն 

6.Տեղեկատվության 

հավաքման   քաղաքա-

կանություն ու ընթացա-

կարգերի  վերանայում, 

որակի ապահովման 

արտաքին  գնահատման 

անհրաժեշտ հիմքեր 

ձևավորող համապա-

տասխան մեխանիզմների 

մշակում 

 

 

  

 

Համալսարանի որակի 

ապահովման արտաքին  

գնահատման համար 

անհրաժեշտ հիմքերի 

ձևավորում 

 

 1. Տեղեկատվության 

հավաքման   

քաղաքականություն 

ու ընթացակարգերի   

վերանայում 
Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Մելքոնյան Վ. (ղեկավար) 

Զաքարյան Հ.  

Կոսեմյան Ս. 

Նավասարդյան Լ. 

Մովսիսյան Մ.  

 

ՏՏ կենտրոն 

Որակի բաժին 

Որակի վերահսկման 

բաժին 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

Համալսարանի բյուջե 

2016թ-ի 

հոկտեմբեր 

Որակի ապահովման 

համակարգի պահանջ-

ներին բավարարող 

տեղեկատվության 

հավաքման 

գործընթացի 

բարելավման 

ապահովում 

Որակի ապահովման 

համակարգի պահանջ-

ներին բավարարող 

տեղեկատվության 

հավաքման մշակված և 

գործածության մեջ 

դրված  հստակ քաղաքա-

կանության ու ընթացա-

կարգերի առկայություն 

 2. Ինստիտուցիոնալ   

հավատարմագրման 

չափանիշների և 

չափորոշիչների 

համապատասխան 

տարեկան ինքնավեր-

լուծության իրակա-

նացում և անհրաժեշտ 

հաշվետվությունների 

հավաքագրում 

Պլանավորվում է 

իրականացնել 

 

Դավեյան Ս.  (ղեկավար) 

Էֆենդյան Պ.  

Պետրոսյան Դ. 

 Մելքոնյան Վ.  

Ուս. մեթ. կենտրոն 

Տնտ. Վարչություն 

Գիտության 

դեպարտամենտ 

Արտաքին փորձա-

գետներ 

ՏՏ կենտրոն 

Համալսարանի բյուջե 

Դրամաշնորհային 

ծրագրեր 

Շարունակական  

գործընթաց  

(ամենտարյա) 

Ինստիտուցիոնալ   

հավատարմագրման 

չափանիշների և չափո-

րոշիչների համապա-

տասխան  իրականաց-

ված տարեկան  ինքնա-

վերլուծություն, հա-

վաքագրված անհրա-

ժեշտ  տարեկան 

հաշվետվություններ  

Ինստիտուցիոնալ   

հավատարմագրման 

չափանիշներին և չափո-

րոշիչներին համապա-

տասխան  իրականաց-

ված տարեկան  ինքնա-

վերլուծության ամփոփիչ 

զեկույցի առկայություն: 

Հավաքագրված անհրա-

ժեշտ տարեկան հաշվետ-

վությունների առկայու-

թյուն 

 

 

 



Պլան-ժամանակացույցում ընդգրկված աշխատակիցների պաշտոնները 

 

 
  Ազգանուն Անուն Զբաղեցրած պաշտոնը 

1.  Թարվերդյան  Ա. Պ. ՀԱԱՀ ռեկտոր     

2.  Մարմարյան Յու. Գ.  Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր 

3.  Դավեյան Ս. Հ. ՈՒսումնամեթոդական կենտրոնի տնօրեն -պրեռեկտոր 

4. Պետրոսյան Դ. Պ.    Գիտական գծով պրոռեկտոր 

5.  Էֆենդյան Պ. Ս.  Վարչատնտեսական դեպարտամենտի պետ, պրոռեկտոր 

6. Մելքոնյան Վ. ՏՏ և ԻԾ կենտրոնի տնօրեն 

7. Սայադյան Հ. Արտաքին կապերի դեպարտամենտի պետ 

8. Գրիգորյան Վ. Դրամաշնորհային ծրագրերի համակարգման բաժնի վարիչ 

9.  Մնացականյան Լ. Աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության բաժնի վարիչ 

10. Ղևոնդյան Հ. ՈՒսանողական խորհրդի նախագահ 

11. Բավինա Օ. Գլխավոր հաշվապահ 

12. Գյամջյան Հ. ՈՒսումնական գործընթացի վերահսկման և որակի կառավարման բախնի վարիչ 

13.  Զաքարյան Հ. Կրթական բարեփոխումների, ռազմավարական պլանավորման, ինքնավերլուծության, որակի ապահովման և կառավարման բաժնի վարիչ 

14.  Սարգսյան Հ. Շարունակական կրթության, կազմակերպման բաժնի վարիչ 

15. Ղազարյան Վ. ՈՒսումնամեթոդական կենտրոնի ուսումնական գործընթացի վերահսկման և որակի կառավարման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 

16.  Թոփչյան Է. Մեթոդական և ուսումնական գործընթացի պլանավորման և կառավարման բաժնի վարիչ  

17. Գազարյան Ա. Կադրերի և հատուկ բաժնի վարիչ 

18. Հովսեփյան Գ. Կադրերի և հատուկ բաժնի վարիչի տեղակալ 

19.   Դավթյան Ն.  Գրասենյակի վարիչ 

20. Շահնազարյան Բ. Կրթության որակի վերահսկման հանձնախմբի ղեկավար 

21.  Գրիգորյան Վ. Կրթական բարեփոխումների, ռազմավարական պլանավորման, ինքնավերլուծության, որակի ապահովման և կառավարման բաժնի 

առաջատար մասնագետ (ինքնավերլուշության գծով) 

22. Կոսեմյան Ս. Կրթական բարեփոխումների, ռազմավարական պլանավորման, ինքնավերլուծության, որակի ապահովման և կառավարման բաժնի 

գլխավոր մասնագետ (որակի վերահսկման գծով) 

23. Մխիթարյան Մ. Կրթական բարեփոխումների, ռազմավարական պլանավորման, ինքնավերլուծության, որակի ապահովման և կառավարման առաջատար 

մասնագետ (բենչմարքինգի գծով) 

24. Մովսիսյան Մ. Կրթական բարեփոխումների, ռազմավարական պլանավորման, ինքնավերլուծության, որակի ապահովման և կառավարման 

բաժնիառաջատար մասնագետ (բենչմարքինգի գծով) 

25.  Նավասարդյան Լ. Կրթական բարեփոխումների, ռազմավարական պլանավորման, ինքնավերլուծության, որակի ապահովման և կառավարման բաժնի 

առաջատար մասնագետ (ռազմավարական պլանավորմնա գծով) 

26.  Եղիազարյան Գ. Հիդրոմելիորացիայի, հողաշինարարության  և հողային կադաստրի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար 

27. Ղազարյան Է. Տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկան 

28. Ջավադյան Հ. Ագրոբիզնես և շուկայաբանության ֆակուլտետի դեկան 

29. Սանթրոսյան Գ. Ագրոնամիական ֆակուլտետի դեկան 

30. Բազիկյան Ն. Գյուղատնտեսության մեքենայացման և ավտոմոբիլային տրանսպորտի ֆակուլտետի դեկան 

31. Աղաբաբայան Ա. Պարենամթերքների տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկան 

32.  Վարդանյան Ա. Անասնաբուժական  բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի դեկան 

33. Գասպարյան Գ. Ասպիրանտուրայի բաժնի վարիչ 

34. Գասպարյան Գ. Մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ 

35.  Ղազարյան Հ. Հ. Պետրոսյանի անվան գիտական կենտրոն մասնաճյուղի տնօրեն 



36.  Գրիգորյան Շ.  ԳՄԷԱՓԳ ինստիտուտի դաշտավարության մեքենայացման բաժնի վարիչ 

37. Մարգարյան Ս. ԳՄԷԱՓԳ ինստիտուտի դաշտավարության և կերարատադրության  բաժնի վարիչ 

38. Սահակյան Ա. Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն մասնաճյուղի տնօրեն 

39. Հարությունյան Ֆ. Խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոն մասնաճյուղի տնօրեն 

40.  Փեփոյան Ա. ՊՏ և ՍՆ ԳՀԻ Սննդի անվտանգության և կենսատեխնոլոգիայի բաժնի վարիչ 

41.  Բեգլարյան Ռ. Կենդանական ծագման հումքի վերամշակման տեխնոլոգիայի բաժնի վարիչ 

42. Յավրոյան Վ.  Բուսական ծագման հումքի վերամշակման տեխնոլոգիայի բաժնի վարիչ 

43. Գրիգորյան Ս. Անասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության պրոբլեմային լաբորատորիայի վարիչ 

44. Գալստյան Մ. Ագրոէկոլոգիայի և օրգանական գյուղատնտեսության պրոբլեմային լաբորատորիայի վարիչ, Ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի վարիչ 

45. Ենգոյան Ա. Պեստիցիդների և բույսերի պաշտպանության լաբորատորիայի վարիչ 

46. Ոսկանյան Ա. Ագրարային քաղաքագիտության և տնտեսագիտության հետազոտական կենտրոնի տնօրեն, Ագրարային քաղաքականության և 

խորհրդատվության ամբիոնի վարիչ 

47. Հովհաննիսյան Ա. Գիտության դեպարտամենտի առաջատար գիտաաշխատող 

48. Աղասարյան Ա. Ցերեկային ուսուցման ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար, Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոնի 

վարիչ 

49. Մելիքյան Ա.  Բուսաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոնի վարիչ, Բույսերի գենոֆոնդի և սելեկցիայի լաբորատորիայի վարիչ 

50. Ավագյան Ս. Արտաքին կապերի թարգմանիչ 

51. Պողոսյան  Զ. Արտաքին կապերի առաջատար մասնագետ 

52.  Ավետյան Ռ. Տնտեսական մասի պետ 

53.  Գեղամյան Ա. «Բալահովիտ» և «Ոսկեհատ» ուսումնափորձնական տնտեսությունների տնօրեն 

54. ՈՒռուտյան Վ.  Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնի տնօրեն 

55.  Խուդավերդյան Ա. «ՀԱՍԿ» պաշտոնաթերթի խմբագիր 

56.  Հովհաննիսյան Ն. Վիճակագիր 

57.  Համբարձումյան Վ. Հոգեբարձուների խորհրդի քարտուղար 

58.  Մկրտչյան Կ. Ինտերնետ կապի համակարգչյան կաբինետի վարիչ 

59.  Աղայան Ա. ՏՏ գիտելիքի բաժնի վարիչ 

60.  Նիկողոսյան Լ. Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման բաժնի վարիչ 

 

 


