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Վանաձոր- 2015 



ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ    

ՏԵՍԼԱԿԱՆԸՏԵՍԼԱԿԱՆԸՏԵՍԼԱԿԱՆԸՏԵՍԼԱԿԱՆԸ: ՎՊՀ-ի տեսլականն այն է՝ ձգտել  բավարարել աշխատաշուկայի պահանջները՝ 

պատրաստելով   կոմպետենտ մասնագետներ, և դառնալ ՀՀ   հյուսիսային տարածաշրջանի 

կայուն զարգացում ապահովող, կրթական ծառայություններ մատուցող և գիտական 

հետազոտություններ իրականացնող  առաջատար կենտրոն:   

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. Ձգտելով ինտեգրվելինտեգրվելինտեգրվելինտեգրվել եվրոպական միասնական կրթական տարածքին, ընդունելով 

մասնագիտական կրթության ոլորտի մարտահրավերները՝ շահագրգիռ կողմերի  

կարիքների  բավարարմանն ուղղված քաղաքականության իրականացմամբ  

ապահովել ապահովել ապահովել ապահովել կայուն զարգացում, որի հիմքում ընկած են   ուսանողակենտրոն միջավայրի 

ձևավորմանը,  հիմնարար և կիրառական գիտելիքներով, գործնական հմտություններով 

օժտված  կոմպետենտ մասնագետների պատրաստմանը նպաստողնպաստողնպաստողնպաստող, ուսանողների և 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի շարժունությունը երաշխավորող  երաշխավորող  երաշխավորող  երաշխավորող   

վերջնարդյունքների հենքով մշակված համադրելի ՄԿԾՄԿԾՄԿԾՄԿԾ----ներըներըներըները: 

2. Ձգտելով ապահովել «կրթություն-գիտություն-նորարարություն»  եռամիասնության  

կայուն զարգացումը` համալսարանը խրախուսում է պրոֆեսորադասախոսական  

կազմի և ուսանողների ներգրավվածությունը գիտական, հետազոտական և 

նորարարական աշխատանքներում: 

3.  ընդունելով հասարակության առջև իր պատասխանատվությունը` նպաստել անհատի 

շարունակական զարգացմանը՝ մտավոր, մշակութային, գիտատեխնիական 

պոտենցիալ ունեցող  նպաստավոր միջավայրի ձևավորմամբ: 

 Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` Համալսարան) որակի ապահովման (այսուհետ՝ 
ՈԱ) համակարգի նպատակները բխում են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 
որակի ներքին ապահովման եվրոպական չափորոշիչներից և ուղեցույցերից: Դրանք են. 

 
� Որակի ապահովման քաղաքականություն և ընթացակարգ:  
� Ծրագրերին և կրթական աստիճանների հաստատում, մոնիթորինգ և պարբերական 
վերանայում:  
� Ուսանողների ուսումնառության գնահատում:  
� Դասախոսական կազմի որակի ապահովում:  
� Ուսումնառության ռեսուրսներ և աջակցում ուսանողներին:  
� Տեղեկատվական համակարգեր:  
� Հրապարակայնություն:  
 

  Համալսարանն իրականացնում է որակի ապահովման ներքին քաղաքականություն 

ուղղված այն նպատակին, որ 



• շնորհները, վկայականները և կրթության վերաբերյալ Համալսարանի կողմից տրվող 

այլ փաստաթղթերը լինեն հավաստի և բարձր գնահատվեն գործատուի կողմից:  

• իրականացվող հետազոտական աշխատանքները պահանջված լինեն շահակիցների 

կողմից և նպաստեն ՀՀ գիտության զարգացմանը:   

• աջակցել բուհի հանրային վստահության, պատասխանատվության, մրցունակության 

ապահովմանը և որակյալ մասնագետների պատրաստմանը:  

 

I I I I ԿրթությանԿրթությանԿրթությանԿրթության    որակիորակիորակիորակի    ապահովմանապահովմանապահովմանապահովման    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    ներկաներկաներկաներկա    վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը    

 

1.1Պատմական ակնարկ 

 Որակի ապահովման հասկացության  և մշակույթի ձևավորմանն ուղղված   քայլերը 

ձեռնարկվել են մի քանի տարի առաջ և պայմանավորված էին Բոլոնյան գործընթացի 

մարտահրավերներով, մասնավորապես` 

1) ներմուծել համընթեռնելի և համադրելի որակավորումների եռաստիճան 
համակարգ, 

2) կատարել անցում ուսուցման կազմակերպման կրեդիտային համակարգին` 
միաժամանակ նախաձեռնելով կրթական ծրագրերի արմատական վերափոխումներ, 

3) ներդնել մասնագիտական կրթության որակի գնահատման և ապահովման 
եվրոպական չափանիշներ՝ նպաստելով որակի հավաստման ազգային համակարգի 
ստեղծմանը, 

4) կրեդիտների կուտակման և փոխանցման, որակի գնահատման և ապահովման 
համակարգերի, ճանաչման թափանցիկ ընթացակարգերի, ինչպես նաև դիպլոմի 
համաեվրոպական հավելվածի ներդրման միջոցով խթանել ուսանողների և 
դասախոսների շարժունությունն ու Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգի 
գրավչությունը, 

5) ստեղծել նախադրյալներ շարունակական կրթության համակարգի ձևավորման 
և զարգացման համար, 

6) բարձրացնել ուսանողների դերը և մասնակցությունը` մասնավորապես 
բուհերի կառավարման գործընթացում, 

7) ինտեգրել կրթական և գիտական գործընթացները մուհերում: 
Համալսարանի զարգացման գերակա ուղղություններն են  կրթության որակի արդյունավետ 

համակարգի ստեղծումը, հետազոտական աշխատանքների արդիականացումը, որակի 

կորպորատիվ մշակույթի ձևավորումը, հանրային պատասխանատվությունը:   

Համալսարանի գիտխորհրդի որոշմամբ ձևավորվել  է Որակի վերահսկման հանձնաժողով 

(2009), որի նպատակն էր՝ հստակեցնել և վերհանել մուհի քաղաքականությունը վերոնշյալ 

մարտահրավերների ներքո: Բարձրացված խնդիրների և կարիքների հիման վրա 

ներկայացվեց  առաջարկ՝ հիմնել   Կրթության որակի ապահովման կենտրոնը (ԿՈԱԿ), որի 

հիմնական նպատակն էր աջակցել Համալսարանի որակի ապահովման մշակույթի 

ձևավորմանը (այն, ստեղծվել է 2010 թ.  մարտի 1-ին որպես ինքնուրույն ստորաբաժանում, 

որը գտնվում էր  ուսումնագիտական գծով պրոռեկտորի անմիջական ենթակայության տակ): 

ՈԱԿ-ի հայեցակարգում ներկայացված էին այն նպտակները և խնդիրները, որոնք ծագում էին 

ՀՀ-ի կառավարության կողմից հաստատված ՈԱ չափանիշերից  և չափորոշիչների 

բավարարմանն ուղղված գործիքակազմի, ՈԱ մշակույթի ձևավորմանը:  



   2010-2013 թթ. կենտրոնի կողմից իրականացվել են որակի ապահովմանը ուղղված մի շարք 

վերապատրաստումներ, որոնց մասնակցել են ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի ներկայացուցիչները, վարչական աշխատողները և ուսանողները: Առավել ակտիվ 

մասնակիցներից  2011թ.-ին ռեկտորի հրամանով ստեղծվել են  որակի ապահովման 

ֆակուլտետային հանձնախմբեր՝ կազմված   ակտիվ ուսանողներից և դասախոսներից:   

       2011-12 թթ. ԿՈԱԿ-ի կողմից իրականացվել է Բարձրագույն և հետբուհական 

հաստատություններում կառավարման գործունեության թափանցիկության և 

հաշվետվողականության համակարգի  դրամաշնորհային ծրագիր, որի արդյունքում ԿՈԱԿ-ը 

որպես ՎՊՀ կառուցվածքային ստորաբաժանում,  դարձել է անկախ սեկտոր  և  անմիջապես 

հաշվետու է ռեկտորին:  

      ԿՈԱԿ-ի ստեղծման պահից այն   համալրված է եղել անհրաժեշտ գույքով և տեխնիկական 

որոշ միջոցներով: 

       2011-2013 թթ. Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ  ԿՈԱԿ-ն իրականացրեց 

Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ստեղծում և ամրապնդում 

դրամաշնորհային  ծրագիրը, որի շրջանակներում  կենտրոնը համալրվեց  

համապատասխան տեխնիկական միջոցներով,  անհրաժեշտ գրականությամբ և   գույքով: 

Ինստիտուտի ռազմավարական  ծրագրի իրականացմանն ուղղված քայլերի վերլուծության 

արդյունքում  2013 թ.  սեպտեմբերին ԿՈԱԿ-ի առջև դրվեցին նոր խնդիրներ, որի արդյունքում 

այն վերանվանվեց որակի ապահովման կենտրոնի (ՈԱԿ), որը ենթադրում է ոլորտի 

համալիր գործունեություն:   

ՈԱԿ-ն ինքնակառավարվող մարմին է և   որոշումներն ընդունում է գիտխորհրդի կողմից 

հաստատված կանոնակարգով:  

1.1. Ներկա վիճակը  

2014թ. ՈԱ համակարգի գործունեությունը ուղղված է ինստիտուսիոնալ ինքնավերլուծության 

կազմակերպմանը, վերջնարդյունքների հիման վրա մշակված կրթական ծրագրերի 

աուդիտին և դրանց հիման վրա ներկայացված արդյունքների վերլուծությանը և 

բարելավմանն ուղղված ծրագրերին: 

1. 3.  Որակի ապահովման SWOT-վերլուծության 

2014-թ.-ին պայմանավորված Համալսարանական կրթության անցումով, իրականացվեց 

համակողմանի վերլուծություն SWOT-վերլուծության հիման վրա:   Վերլուծությանը 

մասնակցել են ներքին և արտաքին շահակիցները  (վարչական և 

պրոֆեսորադասախոսական  անձնակազմը, ուսանողները և գործատուները, 

հասարակության տարբեր շերտերը): 

ՈւժեղՈւժեղՈւժեղՈւժեղ    կողմերըկողմերըկողմերըկողմերը    
1. Ղեկավարության աջակցություն:  

2.  Որակի ապահովման գործընթացները համակարգում և ուղղորդում  են ՈԱԿ-ի կողմից   

ՈԱ չափանիշերի հիման վրա: 

3. Մասնագիտացված աշխատանքային խմբի առկայություն: 

4.  ՈԱ մշտական աշխատանքային խմբերի առկայություն բոլոր ստորաբաժանումներում: 

5. ՄԿԾ-ի մշակման քաղաքականություն: 

6. Համալսարանային ՄԿԾ-ների առկայություն: 

7. ՈԱ գործընթացների պաշտոնական բնույթը  և մատչելիությունը շահակիցների համար:  

8. Շահակիցների մասնակցությունը ՈԱ գործընթացներում: 



 

ԹույլԹույլԹույլԹույլ    կողմերըկողմերըկողմերըկողմերը    
1. Սոցիալական խնդիրներով պայմանավորված պրոֆեսորադասախոսական կազմի ՈԱ 

մոտիվացիայի ցածր մակարդակ: 

2. Արտաքին շահառուների (շրջանավարտների, գործատուների) հետ հետադարձ կապի 

ապահովման մեխանիզմների բացակայություն: 

3. Ներքին շահակիցների շուրջ 41%-ն ակտիվություն հանդես չի բերում ՈԱ-ը միտված 

բարեփոխումներին:  

4. Համալսարանի մասնագիտությունների միակողմանի ուղղվածություն, ինչը 

խոչընդոտում է կրթական գործունեության կազմակերպման նկատմամբ ՀՀ գիտության և 

կրթության նախարարության և աշխատաշուկայի պահանջների փոփոխման նկատմամբ 

ճկունության դրսևորմանը: 

5. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի 

որակավորման բարձրացման համակարգի ՈԱ մեխանիզմների անկատարություն: 

6. Կիրառական բնույթի արդիական գիտական թեմաների մշակման գործում այլ 

կազմակերպությունների հետ աշխատելու ներուժի  որակի ապահովման մեխանիզմների 

թույլ օգտագործում:  

7. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների շարժունությունն ապահովող 

քաղաքականության անկատարություն: 

ՀնարավորություններըՀնարավորություններըՀնարավորություններըՀնարավորությունները    
1. Մասնակցել Որակի ապահովման  ներդրմանն աջակցող դրամաշնորային 

ծրագրերում: 

2. Կատարելագործել ՈԱ կանոնակարգերը և ընթացակարգերը բացահայտված 

կարիքների   հիման վրա: 

3. Աջակցել և ներդնել ՈԱ մշակույթի ձևավորման գործընթացում շահակիցների 

մոտիվացիայի բարձրացմանն ուղղված մեխանիզմներ: 

4. Աջակցել պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների շարժունությունն                                                 

ապահովող քաղաքականության ներդրմանը: 

5. Կատարելագործել Համալսարանի  որակի կառավարման համակարգը:  

6. Ուսումնասիրել, աջակցել և նպաստել ՄԿԾ-ների արդիականացնմանը՝ համաձայն 

7. գործատուների պահանջների: 

8. Ուսումնասիրել և աջակցել  կրթական գործընթացներում կրթության կառավարման և 

կրթական նորարարական տեխնոլոգիաների օգտագործման ՈԱ մեխանիզմներին: 

9. Ուսումնական և կառավարման ոլորտներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և 

նյութատեխնիկական միջոցների կիրառման մեխանիզմների կատարելագործում: 

10. Ապահովել  ինստիտուցիոնալ հավաստագրումը:  

11. Աջակցել  խրախուսման համակարգի զարգացմանը: 

12. Աջակցել աշխատաշուկայի կարիքների մշտադիտարկման համակարգի ստեղծմանը` 

շրջանավարտներին աշխատաշուկայում կողմնորոշելու նպատակով: 

 ՍպառնալիքներՍպառնալիքներՍպառնալիքներՍպառնալիքներ    
1. Աշխատաշուկայի նվազում: 

2. Ուսանողների թվաքանակի նվազում: 



3. Ուսանողների մոտիվացիայի ցածր մակարդակ, պայմանավորված սահմանափակ 

աշխատաշուկայով և սոցիալական կարիքներով: 

4. Միգրացիայի հետևանքով շրջանավարտների հետ կապի ապահովման 

հնարավորությունների, մեխանիզմների անկատարություն: 

5. Գործատուների  մոտիվացիայի նվազում  համագործակցության մեջ: 

 

Թույլ կողմերի և սպառնալիքների հաղթահարման նպատակով Համալսարանի ՈԱ 

համակարգի կողմից նախատեսված են մի շարք քայլեր, որոնք համահունչ են Համալսարանի 

առաքելության իրականացմանը և կայուն մրցակցային դիրքի ամրապնդմանը բարձրագույն 

մասնագիտական կրթություն    ապահովող դաշտում: 

    Բարեփոխմանն ուղղված քայլերԲարեփոխմանն ուղղված քայլերԲարեփոխմանն ուղղված քայլերԲարեփոխմանն ուղղված քայլեր        

1. Պայմանավորված սոցիալական խնդիրներով` պրոֆեսորադասախոսական կազմի ՈԱ 
մոտիվացիայի ցածր մակարդակ: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ՈԱ մոտիվացիայի 

բարձրացման մեխանիզմների ներդրում. նյութական և ոչ նյութական խրախուսում, 

մատուցվող ծառայությունների պայմանների բարելավմանն ուղղված մեխանիզմների 

կատարելագործում, սոցիալական ապահովության մեխանիզմների կատարելագործմանն 

ուղղված քաղաքականության նախագծի մշակում: 

2. Արտաքին շահառուների (շրջանավարտների, գործատուների) հետ հետադարձ կապի 
ապահովման մեխանիզմների բացակայություն: Արտաքին շահակիցների և 

շրջանավարտների հետ հետադարձ կապի մեխանիզմների ներդրում: 

3. Ներքին շահակիցների շուրջ 41%-ը ակտիվություն հանդես չի բերում ՈԱ-ը միտված 

բարեփոխումներին:  Վերապատրաստումների, խորհրդատվական ծառայությունների, 

քննարկումների միջոցով  ներքին շահակիցների ակտիվության բարձրացում ՈԱ-ը 

համակարգի զարգացման և մշակույթի ձևավորման նպատակով:  

4. Համալսարանի մասնագիտությունների միակողմանի ուղղվածություն, ինչը 
խոչընդոտում է կրթական գործունեության կազմակերպման նկատմամբ ՀՀ գիտության և 

կրթության նախարարության և աշխատաշուկայի պահանջների փոփոխման նկատմամբ 

ճկունության դրսևորմանը: 

5. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի 

որակավորման բարձրացման համակարգի ՈԱ մեխանիզմների անկատարություն: 

Ուսումնասիրել և ներկայացնել առաջարկներ   աշխատակազմի որակավորման 

բարձրացման մեխանիզմների կատարելագործման նպատակով:  

6. Կիրառական բնույթի արդիական գիտական թեմաների մշակման գործում այլ 

կազմակերպությունների հետ աշխատելու ներուժի  որակի ապահովման մեխանիզմների 

թույլ օգտագործում: Որակի ապահովման մեխանիզմների կատարելագործում: 

7.7.7.7.  Պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների շարժունությունն ապահովող 

քաղաքականության անկատարություն: Շարժունությանը  և միջազգայնացմանը նպաստող 

ընթացակարգերի և մեխանիզմների կատարելագործում:    
 

 Վերլուծության մեջ ներկայացված սպառնալիքների մեծ մասի վրա ազդող գործոնները 

օբյեկտիվ բնույթ են կրում` պայմանավորված են պետական քաղաքականությամբ, 

հանրության բավարարվածությամբ, կայուն զարգացմամբ: Այդ խնդիրները  նվազեցնելու 

նպատակով պետք է կատարել ռիսկերի կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքներ: 



IIIIIIII. Կրթության որակի ապահովման համակարգի սկզբունքները, 
առաքելությունը, նպատակը և խնդիրները 
2.1. Համալսարանի կրթության որակի ապահովման համակարգը հիմնված է հետևյալ 

սկզբունքների վրա. 

2.1.1. Համալսարանը պատասխանատվություն է կրում իր կողմից տրամադրվող կրթության 

որակի համար: 

2.1.2. Համալսարանը երաշխավորում է պետական կրթական չափորոշիչների  բոլոր 

պահանջների կատարումը և այն կրթական ծրագրերի պահանջների իրականացումը, որոնց 

համար դրանք մշակվել են: 

2.1.3. Համալսարանը իր բոլոր ուսանողներին տրամադրում է անհրաժեշտ պայմաններ 

պետական և ներքին կրթական չափորոշիչներին համապատասխան կրթական ծրագրերի 

յուրացման համար` ներառյալ որակավորված պրոֆեսորադասախոսական կազմ, 

գրադարանային և տեղեկատվական սպասարկում, սոցիալական աջակցություն: 

2.1.4. Համալսարանում կրթության որակի ապահովման գործընթացը 

համապատասխանում է այն պահանջներին և սկզբունքներին, որոնք ձևակերպված են ENQA-

ի կողմից: 

2.1.5. Որակի ապահովման և ներքին չափորոշիչների ձևավորման գործընթացի բոլոր 

մակարդակներում ակտիվորեն ներգրավվում են բոլոր շահակից կողմերը` մասնակցային 

սկզբունքով: 

2.1.6. Համալսարանի ղեկավարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում որակի 

ապահովման  խնդիրներին`    դասախոսների և ուսանողների  հարգալից վերաբերմունքի 

ձևավորմանը նպաստելու համար: Համալսարանի կողմից տրվող շնորհների, վկայականների 

և այլ փաստաթղթերի նկատմամբ: 

2.2. Որակի ապահովման համակարգի առաքելությունը (բխում է բուհի առաքելությունից) 

և ուղղված է. 

2.2.1. որակի մշակույթի ձևավորմանը, 

2.2.2. շահակիցների բավարարվածությանը և կրթական ծառայությունների մատուցման 

որակի մեխանիզմների կատարելագործմանը, 

2.2.3. գիտահետազոտական կայուն զարգացումն ապահովող որակի ապահովման 

մեխանիզմների կատարելագործմանը, 

2.2.4. որակի ապահովման համակարգի կատարելագործման միջոցով ուսանողակենտրոն 

միջավայրի ձևավորմանը, որը   նպաստում է անհատի շարունակական 

զարգացմանը:   

 

2.3. Կրթության որակի ապահովման համակարգի նպատակը. 

2.3.1. Վերանայել որակի ապահովման քաղաքականությունը,    ընթացակարգը` ուղորդելով 
այն Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի իրականացմանը: 
2.3.2. Մասնագիտական կրթական ծրագրերի մոնիթորինգ և պարբերական վերանայում:  
2.3.3. Ուսանողների ուսումնառության գնահատում:  
2.3.4. Դասախոսական կազմի որակի ապահովում:  
2.3.5. Ուսումնառության ռեսուրսներ և աջակցում ուսանողներին:  
2.3.6. Տեղեկատվական համակարգեր:  
2.3.7. Հրապարակայնություն:  
2.4.    Կրթության որակի ապահովման համակարգի խնդիրները. 



2.4.1.    Վերհանել բուհի շահակիցների կարիքները և աջակցել դրանց բավարարմանը: 
2.4.2. Աջակցել մասնագիտական կրթությունը որակի ապահովման միջազգային 
չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու գործընթացին: 
2.4.3. Նպաստել մասնագիտական կրթության մատչելիությանը և իրականացման 
թափանցիկությանը: 
2.3.8. Արժևորել շահակիցների հետ սերտ համագործակցությունը որակի ապահովման 
մշակման  և ներդրման գործում: 
 

III. Որակի ապահովման համակարգի  չափանիշերը          
3.1. Առաքելություն և նպատակներ. ՎՊՀ-ի վարած քաղաքականությունն ու ծավալած 

գործունեությունը իրականացվում է բուհի   որդեգրած առաքելության և  ՀՀ կրթության 

որակավորումների ազգային շրջանակին համահունչ:   

3.2.Կառավարում և վարչարարություն.  կառավարման համակարգը, վարչական կառույցները 

և դրանց գործառնումն արդյունավետ են և միտված են բուհի առաքելության ու նպատակների 

իրականացմանը` պահպանելով կառավարման էթիկայի նորմերը:  

3.3. Մասնագիտության կրթական ծրագրերերը համապատասխանում են համալսարանի 

առաքելությանը, կազմում են   պլանավորման բաղկացուցիչ  մաս և նպաստում են 

շարժունությանը և միջազգայնացմանը: Համալսարանում գործում են կրթական ծրագրերի 

մշակման, հաստատման, որակի  գնահատման,    մշտադիտարկման  և  դրանց պարբերաբար 

վերանայման  գործընթացների  գնահատման  մեխանիզմներ: 

3.4. Ուսանողներին   տրամադրվում է համապատասխան աջակցություն` կրթական 

միջավայրի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով:  Նրանք ներգրավված են 

Համալսարանի գործունեության համալիր գնահատման և որակի ապահովման  

գործընթացներում: 

3.5. Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը. առաքելությանը հասնելու և 

ՄԿԾ-ների  նպատակներն իրականացնելու համար Համալսարանը ապահովված է 

անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական և 

ուսումնաօժանդակ կազմով: Համալսարանում գործում  են  պրոֆեսորադասախոսական  և 

ուսումնաօժանդակ կազմի որակի ներքին ապահովման համակարգ, որը պարբերաբար 

վերանայվում է:    

3.6.  Հետազոտություն և զարգացում. Համալսարանը ապահովում է հետազոտական 

գործունեության իրականացումը և կապն ուսումնառության հետ: Համալսարանում 

իրականացվող հետազոտական  գործունեության  և ուսումնական գործընթացի 

փոխկապակցող որակի ապահովման գնահտման մեխանիզմներ:  

 

3.7 Ենթակառուցվածքը   և ռեսուրսները.  Համալսարանը ունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ 

ուսումնական միջավայրի ստեղծման և սահմանված առաքելության և նպատակների 

արդյունավետ իրականացման համար: Համալսարանում գործում են 



Ենթակառուցվածքների  և ռեսուրսների ներքին որակի ապահովման  գնահատման 

մեխանիզմներ: 

3.8 Հասարակական պատասխանատվություն.  տրամադրած կրթության, իրականացրած 

հետազոտության և օգտագործած ռեսուրսների համար հաշվետու է պետությանը և 

հասարակությանը: Համալսարանում առկա են  կրթական ծրագրերի և ընթացիկ 

աշխատանքների  արդյունավետության  վերաբերյալ տեղեկատվության  հավաքագրման, 

գնահատման, վերլուծության   և  կիրառումը գնահատող մեխանիզմներ:  

3.9.Արտաքին կապերի   միջոցով բուհը խրախուսում է փորձի փոխանակումը և 

զարգացումը` նպաստելով հաստատության միջազգայնացմանը:     Փորձի փոխանակման, 

զարգացման և դրանց միջազգայնացմանը նպաստող միջավայր ստեղծելու նպատակով 

Համալսարանում գործում  արտաքին կապերի հաստատումը խրախուսող 

քաղաքականություն և ընթացակարգեր, ինչպես նաև դրանց արդյունավետությունը 

գնահատաող որակի ապահովման մեխանիզմներ:   

3.10 Որակի ապահովման ներքին համակարգը  նպաստում է հաստատության բոլոր 

գործընթացների շարունակական բարելավմանը և որակի մշակույթի ձևավորմանը: 

 

V V V V Որակի ապահովման համակարգի կառուցվածքըՈրակի ապահովման համակարգի կառուցվածքըՈրակի ապահովման համակարգի կառուցվածքըՈրակի ապահովման համակարգի կառուցվածքը    

5.1. ՎՊՀ-ի  ՈԱ հանձնաժողովը գիտական խորհրդի կողմից ձևավորված մարմին է, որը 

վերահսկում է  ՈԱ կանոնակարգերը, ընթացակարգերը, գործընթացները:   

5.2.  ՎՊՀ-ի ՈԱԿ-ը իր առաքելությանը և նպատակներին համաձայն իրականացնում է 

գործընթացներ, որոնք նպաստում են  ՈԱ չափանշերի և չափորոշիչների ներդրմանը  ու 

կատարելագործմանը: 

5.2.1. ՈԱԿ-ը համակարգում է  ՈԱ գործընթացները տարբեր օղակներում:  

5.2.2.  Ապահովում է շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը ՈԱ մեխանիզմների 

մշակման և ներդրման գործընթացին: 

5.2.3. Ներկայացնում է հաշվետվություններ իրականացված հետազոտությունների և 

առաջարկությունների վերաբերյալ: 

5.2.4. Մշակում է ՈԱ գործիքակազմը և  գնահատման ցուցիչները: 

5.2.5. Համակարգում  և ուղղորդում է ֆակուլտետների ՈԱ  գործընթացները: 

5.3. Ֆակուլտետների ՈԱ աշխատախմբերը 

5.3.1. Վերահսկում են ֆակուլտետների գործընթացների փաստաթղթավորումը: 

5.3.2. Վերահսկում են կրթական ծրագրերի  մշակման և իրականացման գործընթացները: 

5.3.3. Մասնակցում են Համալսարանի ՈԱ քաղաքականության մշակման և 

իրականացման աշխատանքները: 

5.3.4. Պատասխանատու են ֆակուլտետի ՈԱ առաջարկությունների հիման վրա մշակված  

բարելավման  աշխատանքների իրականացման համար: 

5.3.5. Հաշվետու են ֆակուլտետի գիտական խորհրդին:  

5.4. ՈԱ գործընթացները իրականացվում են ուսանողների, դասախոսների, 

գործատուների անմիջական մասնակցությամբ:  


