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1. ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր դրույթներդրույթներդրույթներդրույթներ 

1.1 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունում (այսուհետ՝ Համալսարան) «Դասախոսը ուսանողների աչքերով» 

ուսանողական հարցման  կանոնակարգը (այսուհետև` Կանոնակարգ) սահմանում է 

Համալսարանի ուսանողության կողմից  Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
(ասիստենտ, դասախոս, դոցենտ, պրոֆեսոր) դասավանդման որակի և արդյունավետության 

գնահատման, հարցման անցկացման և արդյունքների օգտագործման կարգն ու պայմանները:  

1.2 Կանոնակարգով սահմանված հարցման նպատակն է պարզել Համալասարանի 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի դասավանդման որակը և արդյունավետությունը, որպեսզի 
մշակվեն և ներդրվեն մեխանիզմներ տեղ գտած սխալները և թերությունները շտկելու, 
դասավանդման որակը և արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: 

1.3 Ուսանողական հարցումն անցկացվում է «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 28 հոդվ. 4-րդ մասի 

պահանջների հիման վրա և համարվում է Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

գործունեության որակն ու արդյունավետությունը գնահատելու իրավունքի դրսևորում: 

1.4 Կանոնակարգը հաստատում և դրա մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ է կատարում 

Համալսարանի ռեկտորը՝ գիտական խորհրդի կողմից ընդունվելուց հետո: 

 

2. ՈւսանողականՈւսանողականՈւսանողականՈւսանողական հարցմանհարցմանհարցմանհարցման անցկացումըանցկացումըանցկացումըանցկացումը 

2.1 Ուսանողական հարցումն իրականացվում է պարտքերի մարմանը հաջորդող ամսում այն 

ֆակուլտետում, որտեղ դասավանդել է դասախոսը: Ավարտական կուրսերում երկրորդ 

կիսամյակի վերաբերյալ հարցումն իրականացվում է քննաշրջանի ավարտից հետո` մինչև 

ավարտական որակավորման  քննությունների սկիզբը: 

2.2 Հնգամյա ժամկետով ընտրված դասախոսի համար անցկացվում է առնվազն երեք հարցում: 

2.3 Հրավիրված դասախոսների համար հարցում անցկացվում է Համալսարանում առնվազն մեկ 

տարի աշխատելուց հետո: 

2.4 Ուսանողական հարցումը կազմակերպվում է «Դասախոսը ուսանողների աչքերով» 

սոցիոլոգիական հարցումն անցկացնող հանձնախմբի  (կազմը վավերացվում է ռեկտորի 

հրամանով) և ուսումնամեթոդական վարչության կողմից, դեկանատների օժանդակությամբ: 

2.5 Ուսանողական հարցումն անցկացվում է Կանոնակարգին կից գնահատման հարցաթերթով 

(Ձև 1)` 5 միավորանոց սանդղակով: Ուսանողական հարցումն անանուն է: 

2.6 Ուսանողական հարցումն անցկացվում է դասերի հաշվին: Հարցաթերթերը ստորագրվում են 

հարցումն անցկացնողների կողմից: 

2.7 «Դասախոսը ուսանողների աչքերով»  սոցիոլոգիական հարցումն անցկացնող անդամներին 

միանում է նաև տվյալ դասաժամի դասախոսը: 

2.8 Հարցաթերթերի բաժանումը, հավաքումը և ուսումնամեթոդական վարչությանը հանձնումը 

վավերացվում է ստորագրություններով (Ձև 2): 



 

3. ՈւսանողականՈւսանողականՈւսանողականՈւսանողական հարցմանհարցմանհարցմանհարցման արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների մշակումըմշակումըմշակումըմշակումը ևևևև պահպանումըպահպանումըպահպանումըպահպանումը 

3.1 Ուսանողական հարցման արդյունքները մշակվում են ուսումնամեթոդական վարչության 

կողմից: 

3.2 Գնահատման հարցաթերթերը ուսումնամեթոդական վարչությունում պահվում են 5 տարի, 

որից հետո սահմանված կարգով ոչնչացվում են: 

 

4. ՈւսանողականՈւսանողականՈւսանողականՈւսանողական հարցմանհարցմանհարցմանհարցման արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների օգտագործումըօգտագործումըօգտագործումըօգտագործումը 

4.1 Ուսանողական հարցման արդյունքների ամփոփաթերթը ուսումնամեթոդական 

վարչությունը յուրաքանչյուր ուստարվա վերջում ներկայացնում է համապատասխան 

ամբիոնին: 

4.2 Ուսանողական հարցման արդյունքները քննարկվում են համապատասխան ամբիոնում, 

այնուհետև ֆակուլտետի խորհրդի նիստում: Անհրաժեշտության դեպքում քննարկման 

արդյունքում մշակվում են համապատասխան առաջարկություններ և խորհուրդներ` ուղղված 

տվյալ դասախոսի դասավանդման որակի բարելավմանը և բացահայտված տարաբնույթ 
թերությունների շտկմանը: Ուսանողների գրավոր կարծիքները քննարկվում են ֆակուլտետի 

մեթոդական խորհրդի նիստում: 

4.3 Դասախոսն իրավունք ունի ուսումնամեթոդական վարչությունում ծանոթանալու հարցման` 

իրեն վերաբերող ամփոփ արդյունքին: 

4.4 Մրցույթների ժամանակ հարցման արդյունքները տրամադրվում են մրցութային 

հանձնաժողովին: 

4.5 Ուսանողական հարցման անհատական արդյունքները հրապարակվում են միայն տվյալ 

ֆակուլտետում: 

4.6 Ուսանողական հարցման արդյունքներն օգտագործվում են հավակնորդի` պաշտոնում 

ընտրվելու և առաջխաղացման գործընթացում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև 1 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

          Հարգելի՛  ուսանող/ուսանողուհի, դասախոսական հմտությունների ուսումնասիրման նպատակով ՎՊՀ-ն անցկացնում  է  «Դասախոսը 
ուսանողների աչքերով»  սոց.հարցում: Խնդրում ենք  հարցաթերթը լրացնելիս  ցուցաբերել անկողմնակալություն և օբյեկտիվություն: 

          Գնահատումը կատարվում է 1-ից 5 միավորանոց սանդղակով, որտեղ 5-ը համարվում է առավելագույն, 1-ը՝ նվազագույն միավոր: 
Յուրաքանչյուր նշագրում կատարե՛ք առարկա/դասախոս (Ա/Բ) և հերթական հարցի (Գ1-Դ5) հատման վանդակում:  

Ա առարկան 

                            

                            

Բ դասախոսը 

                            

                            

Գ 1 Նյութը մատուցում է պարզ և մատչելի: 
                            

Գ 2 
ՈՒնի հղկված խոսք, արտասանությունը 
պարզ է:                              

Գ 3 
Պահպանում է շարադրանքի 
տրամաբանական հաջորդականությունը:                             

Գ 4 
Ժամանակը լսարանում արդյունավետ է 
օգտագործում:                             

Գ 5 
Գրատախտակի կիրառումը 
անհրաժեշտության դեպքում չի անտեսվում:                             

Գ 6 Հետևում է լսարանի կարգապահությանը:                             

Գ 7 
Անհրաժեշտության դեպքում թուլացնում է 
լսարանի լարվածությունը:                             

Գ 8 
Լիովին տիրապետում է մատուցվող 
առարկային:                             

Գ 9 
Ընդգծում է մատուցվող նյութի կարևոր 
կողմերը:                             

Գ 10 
Ընդգծում է ուսումնասիրվող նյութի 
մասնագիտական և գործնական 
նշանակությունները:                             

Գ 11 Ցուց է տալիս կիրառելիության ոլորտները: 
                            

Գ 12 Ստեղծում է միջառարկայական կապեր:                             

Գ 13 
Առարկայի ուսումնասիրման տարբեր 
աղբյուրներ է առաջարկում:                              

Գ 14 
Նյութը մատուցում է տարբեր 
տեսանկյուններից, զուգահեռում է տարբեր 
մոտեցումներ:                             

Գ 15 Հիմնավորում է կոնկրետ մոտեցումը: 
                            

Գ 16 
Իր սեփական կարծիքը նշում, բայց չի 
պարտադրում:                              

Գ 17 
Հանգամանորեն պատասխանում է 
հարցերին:                             

Գ 18 
Ուսանողից պահանջում է մատուցված 
նյութին համապատասխան գիտելիքներ:                             

Գ 19 
Պահանջները համապատասխանում են  
ծրագրին:                              

Գ 20 
Սեփական տեսակետի արտահայտման 
հնարավորություն է ընձեռում:                             

Գ 21 
Խրախուսում է ուսանողի մասնագիտական 
ձգտումները:                             



Գ 22 Դրդում է բանավեճի:                             

Գ 23 Հետևում է լսարանի արձագանքին:                             

Գ 24 
Մղում է ինքնակրթության, 
ստեղծագործական աշխատանքի:                             

Գ 25 
Բարյացակամ է և հարգալից ուսանողի 
հանդեպ:                             

Գ 26 
Հետաքրքրված է ուսանողների 
հաջողություններով:                             

Գ 27  Գնահատման ժամանակ օբյեկտիվ է:                             

Գ 28 Օրինակելի է իր պահվածքով:                             
Գ 29 Արտաքին կեցվածքը,  ժեստերը հաճելի են:                             

Գ 30 Դասընթացը հետաքրքիր էր:                             

Գ 31 Դասընթացը օգտակար էր:                             

Գ 32 Դասընթացը մատչելի էր:                             

Գ 33 
Համոզված եմ, որ ձեռք բերված գիտելիքները 
հետագայում կիրառելի կլինեն:                             

Գ 34 
Կցանկանայի մեկ այլ դասընթաց ևս լսել 
տվյալ դասախոսի մոտ:                             

Գ 35 
Կցանկանայի միևնույն դասընթացը լսել մեկ 
ուրիշ դասախոսի մոտ:                             

Դ 1 Ի՞նչ եք ստացել այդ առարկայից:                              

Դ 2 Ի՞նչ էիք ակնկալում ստանալ:                              

Դ 3 
Գնահատեք ձեր հաճախելիությունը տվյալ 
դասընթացին.                             

Դ 4 
Գնահատեք Ձեր ակտիվությունը, 
մասնակցությունը դասընթացին:                             

Դ 5 Ձեր առաջադիմությունը:                             

Ընտրված տարբերակի հերթական համարն առե'ք շրջանակի մեջ: 

Ե 1 Ձեր բնակության վայրը. 1. Վանաձոր     2.  այլ քաղաք          3. գյուղ 

Ե 2 Սեռը. 1.  արական                         2.  իգական 

Ե 3 Կուրսը.  1.  I         2.  II         3.  III          4.  IV         5.  V  

Ե 4 Ֆակուլետը. ____________________________________________________________ 

Ե 5 Բաժինը. ____________________________________________________________ 

 

Առաջարկություններ 

                                  

    
  

                            

    
  

                            

    
  

                            

    
  

                            

    
  

                            

    
  

                            

    
  

                            

    
  

                            

 



Ձև 2 

    

ՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔ    

««««ԴասախոսըԴասախոսըԴասախոսըԴասախոսը    ուսանողներիուսանողներիուսանողներիուսանողների    աչքերովաչքերովաչքերովաչքերով»»»»    սոցիոլոգիականսոցիոլոգիականսոցիոլոգիականսոցիոլոգիական    հարցմանհարցմանհարցմանհարցման    վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ    

 

Հարցումն իրականացվել է  __________________________մասնագիտության  

                                                                                  (մանսագիտությունը)                                          _______________կուրսում 

__________________ուսանողների մասնակցությամբ: 

  (կուրսը)                                    (ուսանողների թվաքանակը) 

 

Հարցումը կատարվել է ներքոհիշյալ դասախոսների համար. 

 

h/h Դասախոսի ազգանունը, անունը, հայրանունը Ամբիոնը 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

«        »_________________________   201   թ. 

                                  (ամսաթիվ, ամիս) 

«Դասախոսը ուսանողների աչքերով» 

սոցիոլոգիական հարցումն անցկացնող 

հանձնախմբի  անդամ       ___________             _______________________ 

                                                                                                                    (ստորագրություն)                         (ազգանուն, անուն) 

 

 

 

 


