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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

«Վանաձորի պետական համալսարան» հիմնադրամը ՀՀ օրենսդրությամբ 
հատուկ կարգավիճակ ունեցող կրթական, գիտահետազոտական, մշակույթային 
ինքնավար բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է: 

ՎՊՀ գործունեությունն ուղղված է իրականացնելու հայագիտական, բնագի-
տական, սոցիալ-տնտեսագիտական, հումանիտար գիտությունների ու տեխնիկայի, 
մշակույթի տարբեր ուղղություններով կրթական ծրագրեր և պատրաստելու երկրի 
տնտեսության, գիտության ու տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների զարգացումն ապա-
հովող տեսական ու կիրառական հետազոտությունների բնագավառների համար 
պատասխանատու, մրցունակ և շարժունակ, ազգային աշխատաշուկայի փոփոխվող 
պայմաններին համապատասխան, արհեստավարժ շրջանավարտներ-կադրեր, որոնք 
կտիրապետեն մասնագիտական և գործնական կարողություններին, մասնագի-
տական էթիկայի և պրոֆեսիոնալիզմի բարձր չափանիշներին և պատրաստ կլինեն 
ակտիվ հասարակական կյանքի: 
 
 
 
 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՌԱՊԱՏԿԵՐԸ (ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ)  

Շարունակել մնալ տարածաշրջանի գլխավոր բուհի կարգավիճակում, 
շարունակել մնալ մրցունակ հանրապետական բուհերի հետ, ձգտել դառնալու 
մրցունակ միջազգային համալսարանների հետ` ապահովելով հումանիտար և 
բնագիտական կրթություն ՈԱՇ-ի 6-րդ, 7-րդ մակարդակներում և ասպիրանտական 
կրթություն: 
ՎՊՀ-ն այնպիսի կրթական, գիտահետազոտական հաստատություն է, որը՝ 

▪ ապահովում է նպաստավոր կրթական և գիտական-հետազոտական միջավայր 
թե ուսանողների, և թե դասախոսների համար, 

▪ ուսանողներին առաջարկում է Եվրոպական բարձրագույն կրթության 
տարածքի հիմնարար սկզբունքներին համահունչ համակողմանի գիտելիք, 
կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական ծրագրեր, 

▪ ապահովում է լրացուցիչ շարունակական, հեռավար կրթություն և 
մասնագիտական խորհրդատվական ծառայություններ, 

▪ ապահովում է թափանցիկություն և բարեվարքություն կառավարման 
համակարգում: 
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 

 
Վանաձորի պետական համալարանի հիմնարար արժեքներն են. 

ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ 
ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ 

ԿԱԶՄ 

 Համալսարանի գործունեության հաջողության 
գրավականը բարձրակարգ պրոֆեսորադասա-
խոսական կազմն է, որի շնորհիվ համալսա-
րանն իրականացնում է իր առաքելությունը: 

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ  Համալսարանի գործունեությունում առաջնա-
յին է ուսանողների մտավոր ներուժի զարգա-
ցումը, որն ուղղված է մասնագիտական խորը 
գիտելիքներով բարձրորակ մասնագետներ և 
արժանապատիվ քաղաքացիներ պատրաստե-
լուն: 

ՄԱՏՉԵԼԻ ԵՎ ՈՐԱԿՅԱԼ 
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 Համալսարանը կարևորում է ՀՀ յուրաքանչյուր 
քաղաքացու, այնպես էլ սփյուռքի դիմորդների 
մատչելի և որակյալ կրթություն ստանալու 
հնարավորության ապահովումը: 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ 
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԱԶՆՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 Համալսարանը կարևորում է յուրաքանչյուր ու-
սանողի և աշխատակցի ակադեմիական ազա-
տությունն ու ազնվությունը: 

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

 Համալսարանի ռազմավարական նպատակ-
ներն իրականացնելիս առաջնային է համար-
վում որոշումների կոլեգիալ ընդունումը, պահ-
պանելով բազմակարծությունը և ժողովրդա-
վարության սկզբունքները: 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 Համալսարանը շահերի հավասարակշռման, 
սոցիալական համերաշխության և հավասա-
րության ապահովման կարևոր միջոց է 
համարում սոցիալական գործընկերությունը: 

ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, 

ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

 Համալսարանը կառավարման գործընթացում 
կարևորում է բարեվարքության, թափանցիկու-
թյան, փոխադարձ հարգանքի և վստահության 
ապահովումը իր առաքելությունն իրականաց-
նելիս: 

ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԻՆՔՆԱԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ 

 Համալսարանի հաջողության գրավականներից 
է կրթական բարեփոխումներին ընդառաջ 
գնալը, գիտական ներուժի ակտիվությունը և 
ստեղծագործական նախաձեռնության զարգա-
ցումը: 



-5- 
 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 Համալսարանը ձգտում է դառնալ միջազգային 
չափանիշներին համապատասխան համազ-
գային գիտակրթական կենտրոն՝ կարևորելով և 
գիտակցելով իր դերը տարածաշրջանում և մեր 
երկրում: 
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Ռազմավարական խնդրի իրականացման գործողությունները. 

1.1.1. Վերանայել Կրթական ծրագրերի կառուցվածքը, 
բովանդակությունը սահմանող նորմատիվային 
փաստաթղթերը 

1.1.2. Վերամշակել մագիստրոսի և բակալավրի ԿԾ-ները՝ 
որակավորումների ազգային շրջանակին և 
միջազգային առարկայական հենանիշերին 
(բենչմարք) համապատասխան 

1.1.3. Զարգացնել շարունակական, հեռավար և ցկյանս 
կրթության համակարգը 

1.1.4. Մշակել և ներդնել մագիստրոսական նոր ծրագրեր 
1.1.5. Վերանայել առարկայական ծրագրերը և կրթական 

վերջնարդյունքները 
1.1.6. Վերամշակել և ներդնել արտադրական և 

ուսումնական պրակտիկաների բարելավմանն 
ուղղված համալիր միջոցառումների ծրագիր 

1.1.7. Ներդնել մասնագիտական ասպիրանտական 
կրթական ծրագրեր 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Իրականացնել աշխատաշուկայի հարափոփոխ արդի պահանջներին 
համապատասխանող որակյալ կրթական ծրագրեր, որոնք միտված կլինեն 
բարձրացնել ուսանողների բավարարվածության մակարդակը և 
բարելավել շրջանավարտների աշխատանքային գործունակությունը: 

ՆՊԱՏԱԿ
I 

Իրականացնել կրթական ծրագրերի (բակալավրի, մագիստրոսի, ասպրանտի) 
կառուցվածքային և բովանդակային վերափոխում` որակավորումների ազգային 
շրջանակին և աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համահունչ։ 

Խնդիր 1.1. 

ՈՐԱԿՅԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 



-7- 
 

1.1.8. Կնքել պայմանագրեր կորպորատիվ կազմակերպու-
թյունների հետ համագործակցության` կադրերի 
վերապատրաստման և աշխատանքի 
հնարավորությունների ստեղծման հարցով 

1.1.9. Ընդլայնել և վերանայել ուսումնաարտադրական 
պրակտիկայի բազան պրակտիկան կազմակերպող 
կազմակերպությունների հետ համատեղ: 

 
 

 
 

 

 
 

1.2.1. Նպաստել դասավանդման ընթացքում ուսուցման 
ժամանակակից մեթոդների և տեխնոլոգիաների 
ներդրմանը, զարգացնել առաջավոր փորձի 
խրախուսման և տարածման մեխանիզմները, 
կազմակերպել դասախոսների վերապատրաստման 
դասընթացներ դասավանդման նորագույն տեխնո-
լոգիաների իմացության մակարդակը բարձրացնելու 
նպատակով: 

1.2.2. Բարելավել գնահատման համակարգը` ներդնելով 
արդյունահեն և ձևավորող (ֆորմատիվ) գնահատման 
նոր ձևեր` հիմնված ակնկալվող կրթական 
վերջնարդյունքների գնահատման վրա: Ապահովել 
համապատասխան մեթոդական հենքի, ձեռնարկների 
և մեթոդական ուղեցույցների ստեղծումը և կիրառումը 
համալսարանում: 

1.2.3. Ուսումնասիրել դասավանդման, ուսումնառության և 
հետազոտության ինտեգրման (փոխկապակցման) ժա-

Խնդիր 1.2. 

Բարելավել դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման գործընթացները։ 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. ՀՀ Բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի 

պահանջներին համապատասխանեցված բակալավրի, մագիստրոսի, 
ասպիրանտական ծրագրերի առկայություն: 

2. Ուսումնական գործընթացի պլանավորման և կազմակերպման նորացված 
կանոնակարգերի առկայություն: 

3. Պրակտիկաների վերաբերյալ հարցումների բարելավված արդյունքների 
առկայություն: 

4. Մագիստրոսական ծրագրերի աճ (առնվազն 3 նոր ԿԾ): 
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մանակակից փորձը՝ բակալավրի և մագիստրոսի 
կրթական ծրագրերում կիրառելու նպատակով։ 

1.2.4. Մշակել և ներդնել ակադեմիական ազնվությունն ա-
պահովող մեխանիզմներ, այդ թվում՝ ավարտական 
աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի գրագո-
ղությունը կանխելու նպատակով։ Այդ նպատակով 
ինտենսիվացնել ավարտական կուրսերի 
ուսանողների կատարած աշխատանքների վերա-
բերյալ ընթացիկ հաշվետվությունների կազմա-
կերպումը։ 

1.2.5. Առավել ուշադրություն դարձնել ուսանողների ինք-
նուրույն աշխատանքներին՝ դրանց արդյունավետու-
թյունը բարձրացնելու նպատակով: Ուսանողների 
անհատական-ինքնուրույն աշխատանքների 
տեսակների հստակեցում, պահանջների վերանայում: 

1.2.6. ակտիվ և ինտերակտիվ ուսուցման ձևերի 
օգտագործում գործնական հմտությունների 
զարգացման նպատակով ուսանողների` փոքր 
խմբերով ուսուցման գործնական ծրագրի մշակում և 
իրականացում, լաբորատոր աշխատանքների կատա-
րում: 

1.2.7. Մշակել և ներդնել ուսումնական խնդիրներին, սովո-
րողների պատրաստվածության մակարդակին և 
նրանց անհատական բնութագրին համապատասխան 
ուսուցման միջոցներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ: 

1.2.8. ժամանակակից ուսումնական, գիտական և 
ծրագրային ապահովման նյութերի ձեռքբերում: 

1.2.9. ուսումնական պրոցեսում ժամանակակից կրթական 
տեխնոլոգիաների ակտիվ ներդրում: Դասավանդման 
ժամանակակից տեղեկատվական և կոմունիկացիոն 
տեխնոլոգիաների զարգացում: 

 

 
 

 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Դասավանդման որակի վերաբերյալ ուսանողների սոցիոլոգիական 

հարցումների անցկացում, արդյունքների վերլուծություն: 
2. Մասնագիտական կրթական ծրագրերում ձևավորող գնահատման 

մեթոդների կիրառում 
3. Ուսումնառության որակի վերաբերյալ դասախոսների հարցումների 

արդյունքների վերլուծություն: 

Խնդիր 1.3. 
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1.3.1. Կրթական ծրագրերի որակի վերաբերյալ հետադարձ 
կապն ապահովելու նպատակով ստեղծել ուսա-
նողական հանձնաժողով՝ ուսանողական 
հարցումների արդյունքներին հետամուտ լինելու 
համար։ Հաջողված փորձը տարածել բոլոր ծրագրե-
րում։ 

1.3.2. Կիրառել կրթական ծրագրերի ընթացիկ մշտադի-
տարկման (մոնիթորինգի) և պարբերական վերանայ-
ման կարգը բակալավրի և մագիստրոսի, ինչպես նաև 
ասպիրանտական (հետազոտական) ծրագրերի հա-
մար։ 

1.3.3. Պատրաստել աշխատաշուկայի պահանջներին հա-
մարժեք, մրցունակ, արհեստավարժ, պատասխանա-
տու, բարձրակարգ մասնագետներ: Կադրային 
կենտրոնների և տարբեր կազմակերպությունների 
հետ պայմանագրերի կնքում՝ կադրերի վերապատ-
րաստման և աշխատանքի հնարավորությունների 
ստեղծման նպատակով: 

1.3.4. Աշխուժացնել համալսարանի Որակի կենտրոնի և 
ֆակուլտետային որակի ապահովման հանձնախմբի 
աշխատանքները: Պարբերաբար անդրադառնալ 
որակի հանձնախմբի աշխտանքներին, բարձրացնել 
հաշվետվողականությունը՝ հաճախակի լսելով որակի 
հանձնախմբի հաշվետվությունը համալսարանի և 
ֆակուլտետների գիտական խորհուրդներում: 

1.3.5. Ներդնել երեկոյան ուսուցման մագիստրական 
կրթական ծրագիր:  

1.3.6. Հատկապես բնագիտական թեքման ուսանողների և 
դասախոսների մասնագիտական օտար լեզուների 
(Ռուսաց լեզու, Անգլերեն) ուսուցման խորացում, 
լեզվական խոչընդոտի վերացում: 

1.3.7. Կիրառել դասախոսական կազմի գործունեության 
գնահատման ռեյտինգային կարգը:  

1.3.8. Կազմակերպել դասընթացներից և ԿԾ-ից 
ուսանողների բավարարվածության գնահատման 
հարցումներ, կիրառել առցանց գնահատման 
համակարգը: 

1.3.9. Զարգացնել Բոլոր մասնագիտությունների ԿԾ-ի 
դասընթացների հեռավար ուսուցումը: 

 
 

Բարձրացնել որակի ներքին ապահովման համակարգի կառույցների 
գործունեության արդյունավետությունը: 
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1.4.1. Ապահովել կրթական ծրագրերը ուսումնառության 
էլեկտրոնային ռեսուրսներով։ Առարկայական ծրագրերին 
համապատասխան՝ ստեղծել համակարգչային 
ուսուցողական նյութեր՝ դրանք գործածելով լսարանային և 
արտալսարանային ուսումնառության ընթացքում։ 

1.4.2. Շարունակել առկա և հեռակա ուսուցման դասընթացներն 
ապահովումը համապատասխան էլեկտրոնային ռե-
սուրսներով (առարկայական ծրագրերը, մասնագիտական 
գրականության ցանկերը, ընթացիկ և եզրափակիչ 
քննությունների հարցաշարերը էլեկտրոնային եղանակով 
տրամադրել ուսանողներին)։ 

1.4.3. Կանոնակարգել և ստեղծել առցանց եղանակով ուսուցման 
գործընթաց: 

1.4.4. Ավելացնել էլեկտրոնային ռեսուրսներով հագեցված 
լաբորատորիաների և կաբինետների քանակը: 

 

 
  

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. ԿԾ-ն էլեկտրոնային ռեսուրսներով ապահովվածության աճ (40%): 
2. Ուսանողի ուղեցույցի բարելավված տարբերակի առկայություն: 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Դասախոսների, ուսանողների, շրջանավարտների հարցումների առցանց 

համակարգ և բարելավված արդյունքներ (30%): 
2. Համալսարանի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 

պլանավորում, իրականացում, ստուգում, գնահատում, բարելավում 
շրջափուլով աշխատանքային գործունեության կազմակերպում: 

3. Բոլոր մասնագիտություններից մեկ ԿԾ երեկոյան ուսուցմամբ ներդրում: 
 

Խնդիր 1.4. 

Ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված և արդյունավետ 
օգտագործումը կրթական գործընթացում։ 
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2.1.1. Նպաստել հետազոտությունների ծավալի մեծացմանը և 
հետազոտական նախագծերում դասախոսական կազմի և 
մագիստրանտների, ասպիրանտների ներգրավվածության 
ընդլայնմանը։ 

2.1.2. Մշակել պետական չափորոշիչներին համապատասխան 
ուսումնամեթոդական գրականություն, դասագրքեր, ձեռ-
նարկներ, ուսումնամեթոդական ուղեցույցներ: 

2.1.3. Ապահովել և խրախուսել ուսանողների մասնակցությունը 
ուսանողական գիտական աշխատանքներին: Խրախուսել 
ՈՒԳԸ շրջանակներում ուսանողների գիտահետազոտա-
կան աշխատանքների ղեկավարումը (ըստ բուհում 
ընդունված կարգի) և մասնագիտական ամբիոնների 
գիտահետազոտական ուղղվածությանը համապատաս-
խան: 

2.1.4. Աաջակցել հետազոտական աշխատանքի կատարման 
համար անհրաժեշտ նյութերով և պարագաներով ապա-
հովման գործընթացին: 

2.1.5. Օժանդակել ամբիոններում մասնագիտական աճին նպաս-
տող որակավորման դասընթացների կազմակերպման 
աշխատանքներին, ուժեղացնել ավագ դասախոսների 
մենթորությունը երիտասարդ դասախոսների նկատմամբ: 

2.1.6. Բարելավել հետազոտական բաղադրիչի իրականացումը 
բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրե-
րում: Կուրսային աշխատանքից բացի՝ բակալավրիատում 
նախատեսել հետազոտական աշխատանք։ Ապահովել 

Խնդիր 2.1. 

Գիտահետազոտական գործունեության ակտիվացում, հետազոտական միջավայրի 
զարգացում: 

ՆՊԱՏԱԿ
II 

Ապահովել և աջակցել հետազոտական միջավայրի ստեղծմանը 
դասախոսների, ուսանողների, արտաքին շահակիցների համար, նպաստել 
ակադեմիական համագործակցության ընդլայնմանը, հետազոտական 
աշխատանքների միջազգայնացմանը, ապահովել ասպիրանտական 
կրթության չափանիշների համապատասխանեցում եվրոպական 
կրթական չափանիշներին: 

ԱՐԴԻԱԿԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ 
ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
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մագիստրանտների կողմից մեկ կամ երկու աշխատանքի 
տպագրում: 

2.1.7. Կազմակերպել գիտաժողովներ, միջֆակուլտետային սեմի-
նար-քննարկումներ՝ նվիրված անվանի գիտնականներին, 
մարզիկներին, մարզիչների ծննդյան տարելիցներին, որոշ 
հռչակված օրերի (մթնոլորտային օդի պահպանության օր, 
ջրային ռեսուրսների պահպանության օր, պատանի 
քիմիկոսի օր և այլն): 

2.1.8. Ապահովել ամբիոնների գիտահետազոտական գործու-
նեության ակտիվացումը, բարելավել խրախուսման կարգը, 
հաշվի առնել ազդեցության գործակցով ամսագրերում 
հոդվածների հարպարակումները: 

2.1.9. Ապահովել գիտելիքի և հետազոտությունների արդյունք-
ների առևտրայնացում: 

2.1.10. Ձեռնարկել հրատարակչական գործունեություն, տպագրել 
ամբիոնների և գիտխորհրդի երաշխավորությանն արժա-
նացած գիտական ուսումնասիրությունները, դասագրքերը, 
ուսումնական ձեռնարկները: 

 
 

 
 

 

 
 

2.2.1. Ներգրավել հանրապետության առաջատար գիտաշխա-
տողներին մագիստրանտների հետազոտական աշխա-
տանքների ղեկավարման գործում: Կազմակերպել հանդի-
պումներ ոլորտի առաջատար գիտաշխատողների հետ և 
այցեր գիտահետազոտական հաստատություններ: 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Ամբիոնների և դասախոսների գիտահետազոտական գործունեության 

արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների սանդղակի 
առկայություն: 

2. Միջազգային ազդեցության գործակցով ամսագրերում 
հրապարակումների թվի աճ (30%): 

3. Հետազոտական դրամաշնորհային ծարգրերում ուսանողների, 
մագիստրանտների, ասպիրանտների թվի աճ (50%): 

4. ՈՒԳԸ ընթերցումներում մասնակիցների թվի աճ (60%): 
 

Խնդիր 2.2. 

Զարգացնել հետազոտական համագործակցությունը հանրապետության 
գիտահետազոտական ինստիտուտների, բուհերի և ձեռնարկությունների հետ։ 
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2.2.2. Աջակցել գիտահետազոտական կենտրոնների, հանրապե-
տական և միջազգային բուհերի հետ համատեղ ծրագրերի 
իրականացմանը: 

2.2.3. Նպաստել և խրախուսել արտաքին շահառուների՝ ձեռնար-
կությունների, կրթական և գիտական կառույցների մաս-
նակցությամբ հետազոտական և կրթական ծրագրերի 
իրականացմանը: 

 

 
 

 

 
 

2.3.1. Աջակցել դասախոսական կազմի գիտահետազոտական 
գործունեության խրախուսման համակարգի ներդրմանը, 
վերանայել խրախուսման կարգը: 

2.3.2. Նպաստել երիտասարդ դասախոսների համալսարա-
նական գիտական աշխատանքներին մասնակցության ակ-
տիվացմանը 

 

 
 

 

 
 

2.4.1. Խրախուսել միջազգային հանդեսներում դասախոսների 
հետազոտական աշխատանքների հրապարակումը: 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Բարելավված խրախուսման կարգի առկայություն և գործարկում: 
2. Գիտահետազոտական աշխատանքներում երիտասարդ դասախոսների 

մասնակցության աճ (60%): 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Համատեղ հետազոտական ծրագրերի թվի աճ: 
2. Արտաքին շահառուների մասնակցությամբ հետազոտական և կրթական 

ծրագրերի և դրանց իրականացմանը մասնակիցների թվի աճ: 
3. Գիտելիքի և հետազոտությունների արդյունքների առևտրայնացման 

ցուցանիշների աճ: 
4. Արտաքին շահառուների հետ հանդիպումների, փոխադարձ այցերի թվի աճ: 

 

Խնդիր 2.4. 

Խթանել հետազոտական գործունեության միջազգայնացումը 

Խնդիր 2.3. 

Դասախոսների գիտահետազոտական գործունեության խրախուսման համակարգի 
բարելավում և ներդրում: 
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2.4.2. Կանոնակարգել և ապահովել օտար լեզվով հատկապես 
բնագիտական ուղղվածության հրապարակումները:  

2.4.3. Կազմակերպել միջազգային գիտաժողովներ, աջակցել 
միջազգային կոնֆերանսներին դասախոսների 
մասնակցությունը և կանոնակարգել խրախուսումը: 

2.4.4. Ակտիվացնել համագործակցությունը արտասահմանյան 
գործընկերների հետ: 

 

 
 

 

 
 

2.5.1. Ապահովել հետազոտական միջավայր ասպիրանտական 
կրթության համար 

2.5.2. Ներդնել ասպիրանտական նոր կրթական ծրագրեր: 
2.5.3. Նպաստել ասպիրանտների հանրապետական և 

միջազգային համագործակցության ընդլայնմանը: 
 

 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Բարելավված հետազոտական միջավայրի առկայություն ասպիրանտների 

համար: 
2. Ներդրված նոր հետազոտական ասպիրանտական ծրագրեր, հատկապես 

բնագիտական ուղղվածությամբ: 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Միջազգային ամսագրերում համալսարանի դասախոսների 

հրապարակումների թվի աճ (20%): 
2. Օտար լեզվով հրապարակումների թվի աճ (20%): 
3. Միջազգային գիտաժողովներին մասնակցության թվի աճ (10%): 
4. Միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերին մասնակցության աճ (10%): 
5. Արտասահմանյան գործընկերների թվի աճ (5%): 

 

Խնդիր 2.5. 

Բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանի չափանիշները 
համապատասխանեցնել Զալցբուրգյան սկզբունքներին: 
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3.1.1. Ուսանողների հասարակական-քաղաքական ակտիվու-
թյան, քաղաքական և իրավական մշակույթի, քաղաքա-
ցիական հասարակության ձևավորման գործընթացների 
ապահովում: 

3.1.2. Ուսանողների մոտ ստեղծել արվեստի և բնության արժեք-
ների նկատմամբ վերաբերմունք:  

3.1.3. Ակտիվացնել ուսանողների մասնակցությունը բնապահ-
պանական միջոցառումների կազմակերպմանը: 

 

 
 

 

 
 

3.2.1. Ուսանողների ֆիզիկական, ռազմահայրենասիրական, 
հոգևոր մշակութային, գեղագիտական, առողջապահական, 
բնապահպանական դաստիարակության գործունեության 
ապահովում: 

 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1.Ուսանողների հասարակական-քաղաքական ակտիվության աճ (50%): 
 

Ուսանողների անձի դաստիարակվածության, կրթվածության, 
արհեստավարժության կարևորության բարձրացում և կատարելագործման 
գործընթացների կազմակերպում, նրանց աշխատասիրության, կրթվածության, 
մասնագիտական որակների շարունակական բարձրացում, համամարդկային 
արժեքներին հաստատում և դաստիարակություն: 

Խնդիր 3.2. 

Խնդիր 3.1. 

Ուսանողների շրջանում սոցիալ-դաստիարակչական գործունեության 
կազմակերպում: 

ՆՊԱՏԱԿ
III 

Ապահովել և աջակցել քաղաքացիական հասարակության ձևավորման 
գործընթացին, ապահովել ուսանողների մասնագիտական որակների և 
հասարակական պատասխանատվության շարունակական բարձրացում: 

ՍՈՑԻԱԼ-ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
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Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Համաքաղաքային, ներբուհական միջոցառումներին ուսանող-

մասնակիցների թվի աճ (50%): 
2. Ուսանողների հետ կազմակերպված բազաբնույթ միջոցառումների ցանկի 

առկայություն: 
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4.1.1. Խթանել ուսանողների կարիերայի ծառայությունները՝ զար-
գացնելով լրացուցիչ պրակտիկայի, խորհրդատվության և 
ուսուցողական դասընթացների համակարգը: 

4.1.2. Ներդնել հեռավար եղանակով իրականացվող խորհրդա-
տվությունների համակարգ առանձնահատուկ կարիքներ 
ունեցող ուսանողների, գյուղական վայրերի, սահմա-
նամերձ բնակավայրերի ուսուցիչների և դիմորդների 
համար: 

4.1.3. Ապահովել շրջանավարտների հետ շարունակական կապը 
և խթանել շրջանավարտների կողմից Համալսարանին տա-
րաբնույթ աջակցության նախաձեռնությունները։ 

4.1.4. Պարբերաբար անցկացնել ուսանողների կրթական և այլ 
կարիքների մոնիթորինգ, գնահատել տարբեր ծառայու-
թյուններից ուսանողների բավարարվածության մակար-
դակը: 

4.1.5. Ներդնել 1-ին կուրսի ուսանողների համար խորհրդատվա-
կան համակարգ բակալավրի, մագիստրանտների, ասպի-
րանտների կողմից: 

4.1.6. Բազմազանեցնել մարզամշակույթային ծրագրերը, զար-
գացնել ուսանողական ակումբային համակարգը՝ շեշ-
տադրելով բնագիտական, բնապահպանական, երկրագի-
տական և հայրենաճանաչողական բնույթի միջոցա-
ռումները: 

 

Զարգացնել ուսանողական օժանդակ ծառայությունները՝ խթանող կրթական 
միջավայր ապահովելու նպատակով: 

Խնդիր 4.1. 

ՆՊԱՏԱԿ
IV 

Որակի ապահովման և բարձրացման նպատակով ուսանողական օժանդակ 
ծառայությունների ընդլայնում, ուսանողական կազմակերպությունների 
աշխատանքների խթանում: 

ՈՐԱԿՅԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 
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4.2.1. Խթանել համալսարանական ուսանողական կառույցների 
համագործակցությունը հանրապետական և միջազգային 
նմանատիպ կառույցների հետ: 

4.2.2. Աջակցել ՈՒԳԸ ծրագրերին և նպաստել դրանց կիրառման 
արդյունավետության բարձրացմանը: 

4.2.3. Աջակցել ուսանողական ինքնակառավարման համա-
կարգին: 

4.2.4. Ուսուցողական դասընթացների կազմակերպում ուսանո-
ղական կազմակերպությունների զարգացմանը նպաստելու 
նպատակով:  

 

 
 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. ՈՒԽ և ՈՒԳԸ կազմում ներգարվված ուսանողների թվի աճ (60%): 
2. Ուսուցողական դասընթացներին ուսանող-մասնակիցների թվի աճ (60%): 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Բազմաբնույթ ծրագրերի գործարկում: 
2. Արդյունավետ ուսանողական խորհրդատվական ծառայություններ (50%): 

Խնդիր 4.2. 

Զարգացնել և խթանել ուսանողական ինքնակառավարումը 
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5.1.1. Մշակել միջազգայնացման ռազմավարության հայեցա-
կարգ: 

5.1.2. Հստակեցնել միջազգայնացման դերակատարների գոր-
ծառույթները կառուցվածքային տարբեր մակարդակներում 
(բենչմարքինգ), սահմանել և կիրարկել նրանց խրախուս-
ման մեխանիզմները: 

5.1.3. Զարգացնել հրավիրյալ պրոֆեսորի ինստիտուտը։ 
5.1.4. Ստեղծել միջազգայնացման աջակցության համացանցային 

և պորտալ հարթակ: 
5.1.5. Իրականացնել միջազգային ոլորտում ներգրավված 

աշխատողների վերապատրաստում 
 

 
 

 

 
 

5.2.1. Զարգացնել օտարերկրյա բուհերի հետ համագործակցու-
թյունը՝ կրկնակի դիպլոմով համատեղ բակալավրիական և 
մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ: 

5.2.2. Ապահովել աշխատակիցների և ուսանողների մասնակ-
ցություն շարժունության ծրագրերին: 

 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Միջազգայնացման հայեցակարգի առկայություն: 
2. Միջազգայնացման տեղեկատվական բազայի առկայություն: 
3. Տարբեր մասնագիտությունների հրավիրյալ 5 պրոֆեսորի առկայություն: 

Զարգացնել միջազգայնացման գործընթացները կրթական ոլորտում: 

Խնդիր 5.2. 

Զարգացնել համալսարանի միջազգայնացմանը նպաստող քաղաքականությունը: 

Խնդիր 5.1. 

Աջակցել միջազգայնացման շարունակական գործընթացներին 
ինստիտուցիոնալ և ծրագրային մակարդակներում: 

ՆՊԱՏԱԿ
V ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ 
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5.2.3. Ամրապնդել կապերը հանրապետական բուհերի հետ, նոր 
կապեր հաստատել ՌԴ, ԱՊՀ երկրների և եվրոպական 
տարբեր բուհերի հետ: 

 

 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Շարունակական կրթության շրջանակներում ներդնել օտարալեզու 

կրթական հինգ դասընթաց: 
2. Կրկնակի դիպլոմով ներդրված մագիստրական ծրագրերի առկայություն: 
3. Շարժունության ծրագրերին հինգ դասախոսի և քսան ուսանողի 

մասնակցություն: 
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6.1.1. Ստեղծել և զարգացնել հանրային կապերի հետ միաս-
նական համակարգ, բարձրացնել հանրային կապերի 
ներհամալսարանական ցանցի արդյունավետությունը: 

6.1.2. Ապահովել համացանցի պորտալի զարգացումը՝ 
հարստացնելով և արդիականացնելով վերջինիս բովան-
դակային և ծրագրային բաղադրիչները, ապահովել կայք 
էջի ամենօրյա թարմացում: 

6.1.3. Ապահովել հետադարձ կապը հասարակության տարբեր 
խավերի հետ, զարգացնել մշտադիտարկման համակարգը 
և արդյունքների հրապարակայնությունը, ապահովել 
գովազդային համակարգի զարգացումը, մշակել մարքե-
թինգային գործողությունների հայեցակարգ: 

 

 
 
 
 
 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. ԶԼՄ-ներում համալսարանի վերաբերյալ նպատակային լուսաբանումների 

քանակական աճ (50%): 
2. Գովազդային նյութերի բազմազանեցում և ավելացում (60%): 
3. Հանրային կարիքներին ուղղված ծրագրերի ընդլայնում: 
4. Կայքի հղումների քանակի, այցելությունների ավելացում (50%): 

Ապահովել հասարակության հետ կապերի զարգացումը, աջակցել սոցիալական 
պատասխանատվության բարձրացմանը: 

Խնդիր 6.1. 

Խթանել հասարակության հետ կապերի հաստատմանն ու ընդարձակմանը, 
բարձրացնել ուսանողների և դասախոսների սոցիալական 
պատասխանատվության մակարդակը, զարգացնել հանրային ներգրավման և 
ծառայությունների համակարգը: 

ՆՊԱՏԱԿ
VI 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
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6.2.1. Կատարել շուկայում առկա լրացուցիչ կրթական ծրագրերի 
մշտադիտարկում, ուսումնասիրել Լրացուցիչ կրթության 
հանրային պահանջարկը: 

6.2.2. Մշակել Լրացուցիչ կրթության հայեցակարգ և նոր 
Կրթական ծրագրեր:  

6.2.3. Բարձրացնել Լրացուցիչ կրթության մասին հասարա-
կայնության տարբեր խավերի իրազեկվածության 
մակարդակը: 

 

 
 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Ներդրված Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի առկայություն: 
2. Լրացուցիչ կրթության ծրագրերի ունկընդիրների քանակի աճ (30%): 

Զարգացնել լրացուցիչ կրթության միասնական համակարգ՝ հաշվի առնելով 
հանրային պահանջարկի և համալսարանական առաջարկի 
համապատասխանությունը: 

Խնդիր 6.2. 
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7.1.1. Կատարելագործել դասախոսական կազմի որակավորման 
բարձրացման և վերապատրաստման ծրագիրը: Որակա-
վորման ծրագրում դասավանդելու համար առաջարկել նոր 
դասընթացներ։ 

7.1.2. Ամբիոնների դասախոսական անձնակազմը համալրել 
երիտասարդ, որակյալ գիտական և պրակտիկ կադրերով, 
ապահովել հերթափոխի շարունակականություն: Աջակցել 
բուհում լավագույն շրջանավարտներին աշխատանքով 
ապահովելու գործընթացին: Ուժեղացնել մենթորությունը 
երիտասարդ դասախոսների նկատմամբ: 

7.1.3. Բարելավել ՄԿԾ սպասարկող դասախոսական կազմի 
որակական ցուցանիշները: 

7.1.4. Մշակել և իրականացնել երիտասարդ դասախոսների ման-
կավարժական և հոգեբանական հմտությունները զար-
գացնող վերապատրաստման դասընթացներ: 

7.1.5. Սահմանել կրթական ծրագրերին համապատասխան դա-
սախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներ-
կայացվող պահանջներ՝ ըստ ծրագրի կրթական վերջնարդ-
յունքների։ 

7.1.6. Մշակել և իրականացնել դասախոսների օտար լեզվի իմա-
ցությունը բարձրացնող վերապատրաստման դասընթաց-
ներ: Բարձրացնել դասախոսների մասնակցությունը այդ 
դասընթացներին: 

7.1.7. Վերանայել դասախոսական կազմի ուսումնական բեռնվա-
ծության հաշվարկային նորմերը: 

7.1.8. Ձևավորել ուսումնամեթոդական հանձնաժողովներ դասա-
լսումների և քննարկումների անցկացման նպատակով: 

 
 

Զարգացնել դասախոսական կազմի ներուժը: 

Խնդիր 7.1. 

Զարգացնել դասախոսական կազմի ներուժը, մարդկային ռեսուրսների 
կառավարման համակարգը, բարձրացնել աշխատակիցների 
բարեկեցությունը: 

ՆՊԱՏԱԿ
VII ՈՐԱԿՅԱԼ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
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7.2.1. Մշակել մարդկային ռեսուրսների կառավարման հայեցա-
կարգ: 

7.2.2. Զարգացնել կառավարման էլեկտրոնային համակարգը: 
Մշակել և իրականացնել մարդկային ռեսուրսների կառա-
վարման կարողությունների զարգացման ծրագիր: 

7.2.3. Վերանայել վարչական աշխատողների պաշտոնի անձ-
նագրերը՝ հստակեցնելով յուրաքանչյուրի իրավունքներն ու 
պարտականությունները: 

7.2.4. Վերանայել ուսումնաօժանդակ և այլ տարակարգերի աշ-
խատողների աշխատանքի նկարագիրը՝ հստակեցնելով 
յուրաքանչյուրի իրավունքներն ու պարտակնությունները: 

7.2.5. Կանոնակարգել վարչական, ուսումնաօժանդակ և այլ 
տարակարգերի վերապատրաստման և ատեստավորման 
համակարգը: 

 

 
 

 

 
 

7.3.1. Պարբերաբար վերանայել աշխատակիցների աշխատա-
վարձի չափը՝ հաշվի առնելով գնաճի տեմպերը Հայաս-
տանի Հանրապետությունում: 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Վարչական պաշտոնի վերանայված անձնագրեր: 
2. Ուսումնաօժանդակ և այլ տարակարգերի աշխատողների աշխատանքի 

վերանայված նկարագրեր: 
3. Անցկացված վերապատրաստման դասընթացներ: 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Վերապատրաստման դասընթաց անցած դասախոսների թվի աճ (40%): 
2. Դասախոսական կազմի ուսումնական բեռնվածության հաշվարկային 

նորմերի վերանայված տարբերակի առկայություն: 

Բարելավել աշխատակիցների բարեկեցության մակարդակը, ավելացնել 
սոցիալական ծրագրերը: 

Խնդիր 7.3. 

Ձևավորել և ներդնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետ 
համակարգ: 

Խնդիր 7.2. 
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7.3.2. Սոցիալական փաթեթի իրականացման ներդրում բուհի 
աշատակիցների համար: 

7.3.3. Ներդնել սոցիալական աջակցության բազմաբնույթ 
ծրագրեր: 

7.3.4. Մշակել և ներդնել դասախոսական կազմի, վարչական, 
ուսումնաօժանդակ և այլ տարակարգերի տարբերակված 
հավելավճարի չափանիշներ և կարգ: 

7.3.5. Բարելավել հասարակական սննդի, հանգստի, մարզական 
բազաների պայմանները, ապահովել դրանց մատչելի-
ությունը աշխատակիցների և սովորողների համար: 

 

 
 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Աշխատակիցների աշխատավարձի բարձրացում (5%): 
2. Սոցիալական փաթեթի համակարգի ներդրում: 
3. Դասախոսների և աշխատակիցների տարբերակված հավելավճարի 

կիրառում: 
4. Բազմազանեցված սոցիալական ծրագրերի իրականացում: 
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8.1.1. Պարբերաբար թարմացնել բնագիտամաթեմատիկական 
կրթություն ապահովող լաբորատորիաները, աջակցել նոր 
սարքերի և սարքավորումների ձեռք բերմանը և դրանց 
ներդրմանը ուսումնական գործընթացում և ուսանողական 
հետազոտական աշխատանքներում: 

8.1.2. Ստեղծել նոր լաբորատորիաներ բնագիտամաթեմատի-
կական մասնագիտությունների մագիստրանտական, 
ասպիրանտական կրթական ծրագրերի իրականացման և 
նորարական հետազոտությունները խթանելու նպատակով: 

8.1.3. Ապահովել լսարանների, լաբորատորիաների և կաբինետ-
ների վերազինումը ժամանակակից սարք-սարքավորում-
ներով; 

8.1.4. Արդիականացնել գիտական, հետազոտական լաբորատո-
րիաները: 

8.1.5. Ժամանակակից մասնագիտացված գիտաուսումնական 
նոր լաբորատորիաների ստեղծում: 

8.1.6. Արդիականացնել դահլիճների, սրահների տեխնիկական 
հագեցվածությունը: 

8.1.7. Ձեռք բերել նոր մարզադահլիճ, մարզական նոր գույքով, 
արդիականացնել հրաձգարանը: 

8.1.8. Վերանորոգել և արդիականացնել գրադարանային ֆոնդը, 
ընթերցասրահները, գրապահոցը: 

8.1.9. Ստեղծել սեփական մարզասրահ, ապահովել Բազումի 
հանգրվանում մարզադաշտի հիմնումը: 

8.1.10. Զարգացնել ուսումնական մասնաշենքերի հսկողության 
ենթակառուցվածքը: 

8.1.11. Ստեղծել պայմաններ հենաշարժողական խնդիրներ ունե-
ցող անձանց համար: 

Զարգացնել ուսումնագիտական, հետազոտական գործընթացի իրականացման 
համար անհրաժեշտ լսարանային, լաբորատոր պայմանները, արդիականացնել 
համալսարանական ենթակառուցվածքները: 
 

Խնդիր 8.1. 

Ձևավորել կրթական ծառայությունների իրականացումն ապահովող 
ժամանակակից պահանջները բավարարող ենթակառուցվածքներ: 

ՆՊԱՏԱԿ
VIII ՈՐԱԿՅԱԼ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 
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8.1.12. Բարձրացնել ներքին կորպորատիվ հաղորդակցության 
արդյունավետությունը, զարգացնել ներքին փաս-
տաթղթաշրջանառության համակարգը: 

 

 
 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Տեխնոլոգիապես հագեցված առնվազն 5 լաբորատորիաների 

առկայություն: 
2. Ստեղծված մարզադահլիճ: 
3. Վերանորոգված հրաձգարան և ուսումնական մասնաշենքեր: 
4. Նորագույն սարք և սարքավորումներով հարստացած կաբինետների, 

լաբորատորիաների քանակի աճ (20%): 
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9.1.1. Նպաստել պետական ֆինանսավորման ծավալի մեծաց-
մանը՝ գիտակրթական ծրագրերին մասնակցության 
ընդլայնման միջոցով; 

9.1.2. Վերանայել ուսման վարձավճարները՝ հաշվի առնելով 
շուկայական գործոնները: 

9.1.3. Ակտիվացնել դրամաշնորհային ծրագրերին մասնակ-
ցության աստիճանը: 

9.1.4. Ստեղծել համալսարանի կողմից վճարովի ծառայու-
թյունների համակարգ: 

9.1.5. Մշակել տարաբնույթ բիզնես ծրագրեր, առևտրայնացնել 
գիտելիքն ու հետազոտությունը: 

 

 
 

 

 
 

9.2.1. Կազմակերպել ֆինանսկան կառավարմանն առնչվող 
ստորաբաժանումների կազմի վերապատրաստում: 

9.2.2. Մշակել ռեսուրսների խնայողական համալիր միջոցա-
ռումների համակարգ: 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Բազմազանեցված ֆինանսական մուտքեր: 
2. Կայուն ֆինանսական միջոցներ: 

Բարձրացնել ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների կառավարման 
արդյունավետությունը: 

Խնդիր 9.2. 

Ապահովել ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտ ներհոսքը՝ բազմազանեցնելով 
աղբյուրները և մեծացնելով ծավալները: 

Խնդիր 9.1. 

Ապահովել Համալսարանի կայուն և բազմազանեցված ֆինանսական 
հոսքերը և բարձրացնել դրանց կառավարման արդյունավետությունը: 

ՆՊԱՏԱԿ
IX ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 
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9.2.3. Ներդնել ռիսկերի կառավարման համակարգ: 
9.2.4. Զարգացնել ֆինանսական ոլորտի հաշվառման տեղե-

կատվական ցանցային համակարգ: 
 

 
 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Ռիսկերի կառավարման համակարգ: 
2. Ֆինանսկան ոլորտի վերապատրաստված աշխատակիցներ: 
3. Ռեսուրսների խնայողության ծրագրեր: 
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10.1.1. 10.1.1. Օպտիմալացնել Համալսարանի կազմակերպական 
կառուցվածքը, բարձրացնել ենթակառուցվածքների 
գործունեության արդյունավետությունը և 
հաշվետվողականությունը: 

10.1.2. Մշակել և ներկայացնել ՀՀ բուհերի իրավահավասա-
րության և արդար մրցակցության ապահովման ծրագրեր: 

10.1.3. Զարգացնել համալսարանի տեղեկատվական համակարգը: 
10.1.4. Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտ-

րություն մրցակցային հիմունքներով` նախապատվություն 
տալով գիտական աստիճաններ, կոչումներ և 
մասնագիտական, գիտամեթոդական բարձր որակավորում 
ունեցող դասախոսներին: 

10.1.5. ՈՒսանողների ուսումնական և գիտական գործունեության 
խրախուսման համակարգի մշակում և ներդրում: 

10.1.6. Դասախոսների գիտական գործունեության խրախուսման 
համակարգի մշակում և ներդրում: 

10.1.7. Դասախոսների և ուսանողների համալսարանի կառա-
վարման գործընթացների մասնակցության ծավալների 
մեծացում: 

10.1.8. Ենթակառուցվածքների ղեկավարների ինքնավարության, 
ինքուրույնության ծավալների մեծացում: 

 

 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Վերանայված իրավական ակտեր: 
2. Գործող էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ: 
3. Ստորաբաժանումների հաշվետվողականություն:  
4. Մշակված խրախուսման համակարգ: 

Կատարելագործել համալսարանի գործունեության իրավական դաշտը և 
կառավարման համակարգը: 

Խնդիր 10.1. 

Բարելավել համալսարանի կառավարման համակարգը, նպաստել դրա 
արդյունավետության և թափանցիկության բարձրացմանը՝ նվազեցնելով 
կոռուպցիոն ռիսկերը: 

ՆՊԱՏԱԿ
X ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
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10.2.1. Մեծացնել ուսանողների գիտելիքների գնահատման գոր-
ծընթացի թափանցիկությունը, բարձրացնել կիրառվող 
գնահատման համակարգի, չափանիշների և ընթա-
ցակարգերի վերաբերյալ ուսանողների իրազեկվածության 
մակարդակը: 

10.2.2. Կազմակերպել հակակոռուպցիոն տեխնոլոգիաների և 
դրանց կիրառման հմտությունների վերաբերյալ ուսում-
նական մոդուլներ: 

10.2.3. Մշակել կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի համալիր 
միջոցառումների ծրագիր: 

10.2.4. բարձրացնել աշխատակիցների իրազեկվածության մա-
կարդակը համալսարանում կատարվող գործընթացների 
վերաբերյալ: 

10.2.5. Վերանայել ՎՊՀ-ի Էթիկայի կանոնակարգը: 
 

 
 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի միջոցառումների ծրագրի 

կատարողական 
2. Աշխատողների և ուսանողների իրազեկվածության մակարդակի 

բարձրացում (60%): 
3. Մշակված էթիկայի կանոնակարգ: 

Ապահովել համալսարանական գործընթացների թափանցիկությունը` 
նվազեցնելով կոռուպցիոն ռիսկերը: 

Խնդիր 10.2. 
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11.1.1. Կրթական ծրագրերի կազմմանը շրջանավարտների 
մասնակցություն: 

11.1.2. Դպրոցների հետ համագործակցության կապերի 
ընդլայնում: 

11.1.3. Շրջանավարտների բանկի ստեղծում: 
11.1.4. Աջակցություն կադրային կենտրոնների հետ 

համագործակցության պայմանագրերի կնքմանը: 
 

 
 

 

 
 

11.2.1. Կլոր սեղան, սեմինար քննարկումներ գործատուների 
մասնակցությամբ: 

11.2.2. Գործատուների ընդգրկում ֆակուլտետային գիտական 
խորհուրդների կազմում: 

 
 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Շրջանավարտների բանկի առկայություն: 
2. Կադրային կենտրոնների հետ կնքված պայմանագրերի առկայություն: 

Գործատուների հետ «հետադարձ կապի» զարգացում և ընդլայնում: 

Խնդիր 11.2. 

Շրջանավարտների մասնագիտական հմտությունների ձևավորում` 
աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:  
 

Խնդիր 11.1. 

Զարգացնել ընդունելության մարքեթինգային գործընթացները, 
օպտիմալացնել ընդունելությունը և այն համապատասխանացնել երկրի և 
մարզի զարգացման կարիքներին: 

ՆՊԱՏԱԿ
XI 

ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ 
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ / ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱԶՄԱԶԱՆԵՑՈՒՄ ԵՎ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ 
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11.3.1. Նպաստել ՎՊՀ վարժարանի և քոլեջի շրջանավարտների 
հոսքը դեպի ՎՊՀ: 

11.3.2. Ձեռնարկել միջոցառումներ բնագիտական մասնագի-
տությունների գծով հարցազրույցով ընդունելությունը 
վերականգնելու նպատակով: 

11.3.3. Նպաստել բնագիտական մասնագիտությունների ընդու-
նելության պետպատվերի քանակի ավելացմանը: 

11.3.4. ՎՊՀ Բազումի հանգրվանում կազմակերպել Լոռու մարզի 
ավագ դպրոցների աշակերտների համար Ամառային (մեկ-
ամսյա) և Ձմեռային (երկշաբաթյա) դպրոցներ, 
գործընթացին մասնակից դարձնելով մագիստրատուրայի և 
ասպիրանտուրայի ուսանողներին: 

11.3.5. ՎՊՀ դասախոսների կողմից հատկապես Լոռու մարզի 
գյուղական դպրոցներում դսախոսությունների 
կազմակերպում: 

11.3.6. Զարգացնել հեռակա և երեկոյան ուսուցման համակարգը 
մագիստրատուրայում, ներդնել նոր մագիստրական 
կրթական ծրագրեր հեռակա ուսուցման համակարգում: 

 

Գործընթացի առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 
1. Բնագիտական մասնագիտությունների դիմորդների թվի աճ (50%): 
2. Մարզի դպրոցներից դիմորդների թվի աճ (40%): 
3. Հեռակա ուսուցման ներդրված մագիստրական կրթական ծրագրեր (5 ԿԾ): 
4. Երեկոյան ուսուցման ներդրված մագիստրական կրթական ծրագրեր (5 

ԿԾ): 

Զարգացնել ընդունելության մարքեթինգային գործընթացները` դիմորդների հոսքի 
պահպանման և մեծացման նպատակով: 

Խնդիր 11.3. 
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