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Հրատարակության է երաշխավորել  

Ավանդական բժշկության համալսարանի 

Գիտական խորհուրդը 

 

 

 

Ձեռնարկը հրատարակվել է Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի 

ներդրման և դրանց հետագա բարելավման նպատակով: 

Որակի ներքին ապահովման ձեռնարկ, Եր.: Ավանդական բժշկության 

համալսարան, 2018. -  87էջ: 

Որակի ներքին ապահովման ձեռնարկում  տեղ գտած մոտեցումները Ավանդական 

բժշկության համալսարանի Որակի ապահովման աշխատանքային խմբի  աշխատանքի 

արդյունքն է, որտեղ արտացոլվում են եվրոպական նմանատիպ ուղղվածությամբ 

բուհերում խնդրին առնչվող մոտեցումները: Նմանատիպ աշխատանքները կխթանեն 

Համալսարանում կրթական գործընթացների համապատասխանեցումը եվրոպական 

չափորոշիչներին և ուղենիշներին: 

 

 

 

Աշխատանքների ղեկավար՝ Ն. Սարիբեկյան 

Կազմեցին՝ Գ.Մանաշյան, Գ.Կիրակոսյան 

Խմբագիր` Ա.Կարապետյան 

Համակարգչային ձևավորումը՝ Վ.Գաբրիելյան  
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

ԲՈՒՀ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություն 

ԵԲԿՏ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածք 

ԵԲԿՏՈՇ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի որակավորումների 

շրջանակ 

ԵՈՒՉ Եվրոպական ուղենիշներ և չափորոշիչներ 

ԾԻԳ Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ 

ԿԿՓԵՀ Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգ 

ԿՀՈԱ Կրթական համակարգի որակի ապահովում 

ԿԳՆ Կրթության և գիտության նախարարություն 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՀՈԱՇ Հայաստանի որակավորումների ազգային շրջանակ 

ՄԿԾ Մասնագիտության կրթական ծրագիր 

ՄԿ Մասնագիտական կրթություն 

ՈԱ Որակի ապահովում 

ՈԵՇ Որակավորումների եվրոպական շրջանակ 

ՈԱԱԿ Որակի ապահովման ազգային կենտրոն 

ՈՆԱՀ Որակի ներքին ապահովման համակարգ 

ՈՆԱ Որակի ներքին ապահովում 

ՈԱԱ Որակի արտաքին ապահովում 

ՈԱՇ Որակավորումների ազգային շրջանակ 

ՈՆԱՄ Որակի ներքին ապահովման միավոր 

ՈՆԱՍ Որակի ներքին ապահովման ստորաբաժանում 

ՊԻՍԲ Պլանավորել, իրականացնել, ստուգել, բարելավել 

ՊԻՈւԲ Պլանավորել, իրականացնել, ուսումնասիրել, բարելավել 

ՊՈԱԿ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 

ENQA Որակի ապահովման եվրոպական ասոցիացիա 

ECTS Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման Եվրոպական համակարգ 
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

Կրթության բնագավառում իրականացվող բարեփոխումները հիմնականում ունեն  

երկու նպատակ՝ դիմակայելով համաշխարհային մարտահրավերներին՝ ամուր պահել 

ազգային  դպրոցի հիմքերը, և, լինելով եվրոպական ընդհանուր կրթական մաս, 

ապահովել Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգի զարգացումը, 

մրցունակությունն ու միջազգայնացումը: 

21-րդ դարը նոր պահանջներ է ներկայացնում մասնագիտական կրթությանը: 

Գլոբալիզացման, տնտեսության ու բիզնեսի զարգացման հետ մեկտեղ արդիական են 

բարեփոխումները նաև բժշկական կրթության ոլորտում: 

ԱԲՀ-ի կողմից իրականացվող գործընթացները միտված են բանիմաց, գրագետ, 

մրցունակ և որակյալ մասնագետների պատրաստմանը, որը ենթադրում է կուտակված 

մասնագիտական գիտելիքների արդիականացում և մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում դրանք կիրառելու կարողություն:  

Հիմք ընդունելով ԱԲՀ-ի ռազմավարության քաղաքականությունը, հաշվի առնելով 

եվրոպական չափանիշներն ու ուղենիշները՝ համալսարանը շարունակում է արդեն 

գործող կրթական ծրագրերի ողջ գործընթացի բարելավման, արդիականացման և 

նորերի ներդրման  քաղաքականությունը: 

Բարձրագույն մասնագիտական կրթության կազմակերպման նոր համակարգին 

անցումը ենթադրում էր կրթության որակի ապահովման համար նոր մոտեցումներ, 

սկզբունքներ և չափանիշներ:  

Նկատի ունենալով վերոնշյալը՝ համալսարանի որակի ապահովման բաժինը  

ձեռնամուխ եղավ որակի ներքին ապահովման եվրոպական չափանիշների և 

ուղենիշների ներդրմանը ԱԲՀ-ում: 

Հիմք ընդունելով կրթության որակի ապահովումը՝ որպես կրթական 

գործունեության իրականացման հիմնարար նպատակ, Ավանդական բժշկության 

համալսարանը քայլեր կատարեց համալսարանում բարձրագույն մասնագիտական 

կրթության որակի ապահովման եվրոպական չափանիշների և ուղենիշների ներդրման 

ուղղությամբ: Այժմ համալսարանն ունի որակի ներքին ապահովման ձևավորված և 

գործող համակարգ, որի կայացումը և շարունակական բարելավումը բխում է 

համալսարանի ռազմավարական նպատակներից և խնդիրներից: 

Ձեռնարկն ընդգրկում է համակողմանի տեղեկատվություն համալսարանի որակի 

ներքին ապահովման համակարգի, ՈԱ քաղաքականության և ընթացակարգերի, 

իրականացվող ՈԱ գործընթացների մասին:   
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ՁԵՌՆԱՐԿՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Չափանիշներ ՝ ձևակերպումներ, որոնք վերստուգելի տերմիններով սահմանում 

են հաստատության գործունեության կամ իրականացվող կրթական ծրագրերի 

բնութագրերը: 

 Չափորոշիչ՝  ձևակերպումներ, որոնք սահմանում են յուրաքանչյուր չափանիշին 

համապատասխանելու չափը և անաչառ գնահատելու համար անհրաժեշտ 

պայմանները: 

 Շահակիցներ՝  եզրույթն օգտագործվում է բնութագրելու այն մարդկանց, ովքեր 

հետաքրքրված են բարձրագույն կրթությամբ և/կամ առնչվում են բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների հետ: Ներքին շահակիցներ են՝ ուսանողները, 

պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմը, Համալսարանի ղեկավարու-

թյունը: Արտաքին շահակիցներ են՝ շրջանավարտները, ծնողները, գործա-

տուները, պետական և մասնավոր կառույցները: 

 Գնահատում՝ տեղեկության համակարգված հավաքման, քանակական 

արտահայտման և օգտագործման գործընթաց՝ Համալսարանի (ինստիտուցիոնալ 

գնահատում) կամ ծրագրի (ծրագրային գնահատում) կրթական 

արդյունավետությունը և բովանդակային համարժեքությունը նպատակներին 

բնութագրելու նպատակով: 

 Ինքնագնահատում՝  Համալսարանի գործունեության կանոնավոր գնահատում՝ 

առկա վիճակը ստուգելու, խնդիրների ու նպատակների բարելավման կարիք 

ունեցող ոլորտները  բացահայտելու նպատակով: 

 Կրթական  ծրագիր՝ բարձրագույն կրթության հիմնական բաղադրիչ, որը 

ներառում է որոշակի բնագավառում կատարվող բոլոր գործընթացները 

(մշակում, կազմակերպում, կառավարում, ուսուցում, ուսումնառություն և 

հետազոտություն) և հանգեցնում է կրթական որակավորման: 

 Ծրագրի մշտադիտարկում (մոնիթորինգ)՝  գործընթաց, որը դիտարկում է ծրագրի 

արդյունավետությունը՝ սահմանված նպատակներին և ակնկալվող կրթական 

վերջնարդյունքներին հասնելու տեսանկյունից և բացահայտում է ուսման որակի 

խնդիրները՝ բարելավող անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացման լավա-

գույն փորձի տարածման համար: 

 Ծրագրի պարբերական վերանայում՝ գործընթաց, որով Համալսարանը 

գնահատում է ծրագրի չափորոշիչների ու նպատակների ձեռքբերումը և 

փաստական մատուցման որակը՝  նրա իրականացման ամբողջական շրջափուլի 

արդյունքներով և որոշում ընդունում ծրագրի շարունակական նպատակահար-

մարության կամ ծրագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ: 

 Բենչմարքինգ՝  գործառնական տվյալների հավաքման ու ներկայացման մեթոդ և 

գործընթաց, որը թույլ է տալիս համադրել տարբեր հաստատությունների կամ 

ծրագրերի կատարողականությունը՝ լավագույն փորձի ուսումնասիրման ու 

գործունեության հիմնախնդիրների և ուժեղ կողմերի բացահայտման նպատակով: 
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 Փորձագիտական գնահատում` բուհի կամ կրթական ծրագրի որակի և 

արդյունավետության, կադրային-ռեսուրսային ապահովվածության վերաբերյալ 

արտաքին փորձագետների կողմից իրականացվող գնահատման գործընթաց։  

 Ծրագրի հաստատում` գործընթաց, որով բուհը գնահատում է նոր կրթական 

ծրագրի մշակման որակը և ծրագրային թիմի կարողությունը` իրականացնելու 

այն սահմանված չափորոշիչներին համապատասխան։ 

 Որակավորման նկարագրիչներ` ձևակերպումներ, որոնք սահմանում են որակա-

վորումների վերջնարդյունքները բարձրագույն կրթության համապատասխան 

մակարդակներում և բնութագրում են դրանց միջև հիմնական տարբերու-

թյունները։  

 Կրթական չափորոշիչներ` պահանջներ գիտելիքների, կարողությունների և 

հմտությունների մակարդակի ու չափի վերաբերյալ, որոնք տվյալ ծրագրի 

շրջանակներում պահանջվում են ուսանողից` հայցվող որակավորման շնորհման 

համար։  

 Որակ` բազմակողմ աստիճան, որն առնչվում է ինստիտուցիոնալ 

առաքելությանն ու նպատակներին, ինչպես նաև ընդունված չափորոշիչներին` 

տվյալ բուհի, ծրագրի կամ դասընթացի շրջանակներում։ Կախված օգտագործման 

նպատակից` տարբերում են որակի տարբեր սահմանումներ՝ «որակը որպես 

գերազանցություն», «որակը որպես համապատասխանություն նպատակին», 

«որակը որպես բարելավում» և այլն։  

 Որակի ապահովում` բուհի կամ կրթական ծրագրի որակի գնահատման, 

վերահսկման, պահպանման և բարելավման շարունակական գործընթաց։ 

 Որակի աուդիտ` որակի գնահատման գործընթաց, որի միջոցով իրավասու 

արտաքին մարմինը ստուգում է բուհի կամ կրթական ծրագրի որակի 

ապահովման ներքին ընթացակարգերի առկայությունը, համարժեքությունը 

նպատակներին և դրանց փաստական իրականացումը։ 

 Որակի ներքին ապահովման համակարգ` կառավարման համակարգ, որով բուհը 

սահմանված ընթացակարգերի և մեխանիզմների օգնությամբ իրագործում է իր 

որակի ապահովման քաղաքականությունն ու խնդիրները։  

 Որակի բարելավում` որակի կառավարման միջոցով որակի շարունակական 

բարձրացման գործընթաց։  

 Որակի փորձաքննություն`  բուհի կամ կրթական ծրագրի որակի արտաքին 

գնահատման փաստացի  գործընթաց։ 

 Որակի կառավարում`  որակի բարելավման նպատակով բուհի կամ կրթական 

ծրագրի մակարդակում կանոնավոր իրականացվող միջոցառումների 

համակցություն:  

 Որակի վերահսկում`  բուհի կամ կրթական ծրագրի որակի ստուգման ներքին 

կամ արտաքին գործընթաց։  
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 Որակի քաղաքականություն` որակի ապահովման բնագավառում բուհի 

ընդհանուր քաղաքականության և սկզբունքների պաշտոնապես արտահայտող 

ձևակերպում։ 

 Որակի մշակույթ` որակի համընդունելի և ինտեգրացված սկզբունքների 

համակարգ, որը բնորոշ է Համալսարանի կազմակերպական մշակույթին կամ 

կառավարման համակարգին։  

 Որակի ապահովման եվրոպական ստանդարտներ և ուղենիշներ` Որակի 

ապահովման եվրոպական ասոցիացիայի (ENQA) կողմից մշակված և 2005թ. 

Բերգենի գագաթաժողովում ընդունված համաեվրոպական պաշտոնական 

փաստաթուղթ, որը ներառում է համապատասխան չափորոշիչներ և ուղենիշներ` 

բուհում որակի ներքին ու արտաքին ապահովման, ինչպես նաև որակի 

ապահովման գործակալությունների համար։  

 Հավատարմագրում` գործընթաց, որով պետական (կամ հասարակական) լիազոր 

մարմինը գնահատում է բուհի կամ կրթական ծրագրի որակը` նախատեսված 

նվազագույն չափանիշներին կամ չափորոշիչներին՝ դրանց համապատաս-

խանությունը պաշտոնապես ճանաչելու համար։ Այն բաղկացած է երեք 

իրարահաջորդ փուլերից` ինքնագնահատում և համապատասխան զեկույցի 

կազմում, փորձագետների ստուգայց և գնահատում, գնահատման զեկույցի 

կազմում։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ  ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

(2017-2022) 

Ավանդական բժշկության համալսարանը (այսուհետ Համալսարան) 2017–2022թթ.  

½արգացման ռազմավարական ծրագրում  սահմանել է այն հիմնական 

ուղղությունները, որոնց հետևելու է Համալսարանը երկարաժամկետ հեռանկարում` իր 

առաքելությունը և հիմնական ռազմավարական նպատակներն իրականացնելու 

համար՝ տրամադրելով որակյալ կրթություն, բարձրորակ հետազոտություններ և 

որակյալ հանրային ծառայություններ:  

Ռազմավարական ծրագրի նպատակներին հասնելու համար հարկավոր է որակի 

ապահովման (այսուհետ ՈԱ) գործուն համակարգի ստեղծում: 

Համալսարանի ՈԱ համակարգի առաքելությունն է նպաստել Համալսարանի 

գործունեության հիմնական ոլորտներում (կրթություն, գիտություն և հանրային 

ծառայություններ) վստահության ամրապնդմանը և հավաստել, որ Համալսարանի 

շնորհած որակավորումների որակն ու գործող չափորոշիչները պահպանվում, 

շարունակաբար բարելավվում և արդյունավետ կերպով կառավարվում են:  

Համալսարանի ՈԱ ընդհանուր քաղաքականությունն իրականացվում է 

Համալսարանի  տեսլականի, առաքելության և հիմնական արժեքների համատեքստում: 

Այն հիմնված է որակի բարձր չափանիշների ձեռքբերման և պահպանման սկզբունքի 

վրա: 

ԱԲՀ-ի ՈԱ քաղաքականության նպատակն է աջակցել Համալսարանի  

առաքելությունն ու ռազմավարական նպատակներն ազգային և միջազգային 

չափանիշներին համապատասխան իրականացնելու համար: 

Ռազմավարական ծրագիրը ներառում է Համալսարանի ողջ գործունեությունը, 

իրականացման անհրաժեշտ քայլերը կրթության բարեփողումների ոլորտում` 

ապահովելով կրթության բարձր որակ և մրցունակություն միջազգային ասպարեզում:  

Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս կուտակած փորձի, ժամանակակից 

մարտահրավերների և բարեփոխումների հիման վրա արդյունավետ կազմակերպել իր 

գործունեության ներկան, նախաձեռնել համալսարանի առավել նպաստավոր և 

մրցունակ ապագան, ինչպես Հայսատանի Հանրապետությունում, այնպես էլ երկրի 

սահմաններից դուրս` բժշկական կրթության, բժշկագիտության և առողջապահության 

ոլորտում: 

 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ավանդական բժշկության համալսարանը բժշկական կրթության, բժշկագիտության և 
առողջապահության առաջատար կրթօջախ է, որի գործունեությունը նպատակաուղղված 
է բժշկական կրթության ազգային և տարածաշրջանային եզակի և նախադեպը չունեցող, 
աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, բանիմաց, բարձր 
բարոյականությամբ օժտված, բժիշկ-հիվանդ հարաբերության մեջ իրենց դերը գիտակցող  
բժիշկների  պատրաստմանը:  
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ 
Ավանդական բժշկության համալսարանը ձգտում է դառնալ հաստատություն, որն 

 առաջարկում է կրթական, գաղափարային, հետազոտական առաջանցիկ ու 

մատուցվող բժշկական կրթական ծրագրեր, որոնք համահունչ են ժամանակակից 

բժշկական կրթության միջազգային կրթական սկզբունքներին, 

 ունի գործուն և արդյունավետ կառավարում ու վարչարարություն, անհրաժեշտ են-

թակառույցներ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ուսումնական և լաբորատոր 

բազա, որը նպաստում է կրթության որակի անընդհատ ու շարունակական 

բարելավմանը, 

 կապահովի ապագա ազգային, բանիմաց և բարձր բարոյականությամբ օժտված 

այնպիսի բժիշկների պատրաստմանը, ովքեր ամբողջովին կգիտակցեն իրենց դերը 

բժիշկ-հիվանդ հարաբերության մեջ, 

 կլինի հասանելի, մատչելի և նախընտրելի ուսումնական հաստատություն 

հասարակության ամենատարբեր շերտերի համար, անկախ տարիքից, սեռից, 

ռասայական ու ազգային պատկանելությունից, համոզմունքներից և քաղաքական 

նախասիրություններից, 

 առաջարկվող կրթական ծրագրերը համապատասխանեցնել եվրոպական 

բժշկական բարձրագույն կրթական տարածքի հիմնարար սկզբունքներին, 

ժամանակակից և ավանդական բժշկության ինտեգրման առանձնահատուկ 

մոտեցումներով, 

 կունենա բժշկական շարունակական կրթություն իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ ուսումնական ստորաբաժանում` բժշկական միջին մասնագիտական 

ծրագրեր իրականացնող քոլեջ, 

 սեփական հնարավորությունների ներդրմամբ ժամանակակից պահանջներին 

համապատասխան բժշկական գիտակրթական ծրագրերի ապահովում, 

 կհանդիսանա տարածաշրջանում նոր որակի բժշկական կադրերի պատրաստման, 

վերապատրաստման և վերաորակավորման բարձր մակարդակի կրթական 

ծառայություններ մատուցող  հաստատություն, 

 կրթությունը և գիտական հետազոտությունը խթանելու համար ունակ կլինի 

իրականացնելու զարգացման համակարգված ռազմավարություն: 

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄՆԱՅՈՒՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ  

21-րդ դարի նախաշեմին բժշկական կրթությունը, ինչպես ամբողջ աշխարհում, 

այնպես էլ մեր երկրում բախվում է նոր հրամայականների, որն էլ պայմանավորված է 

կրթության ոլորտում առկա հիմնախնդիրներով: Բժշկական կրթությունը հատկապես 

կարևորվում է գլոբալ կրթական բարեփոխումների և կրթական միասնական դաշտի 

ստեղծման առումով: 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (այսուհետ` ԱՀԿ) 

2002թ.-ին հռչակել է ժամանակակից և ավանդական բժշկության ինտեգրման 

ռազմավարական ուղիները որպես XXI  դարի քաղաքականություն: Ըստ ԱՀԿ-ի 
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ռազմավարության, անդամ պետությունների ազգային քաղաքականությունը  պետք է 

նպատակաուղղված  լինի  մի  շարք  խնդիրների  լուծմանը, այդ  թվում նաև հանրային  

պահանջարկ  ունեցող  ավանդական  բժշկության  համապատասխան  մասնագետների    

պատրաստմանը և որակավորմանը, գիտական հետազոտությունների զարգացմանը, 

ֆինանսական և այլ միջոցների հատկացմանը:  

Այսօր Հայաստանում արդիական են բժշկական կրթության համակարգի 

բարեփոխումները, և որքան շուտ սկսենք բարեփոխումների գործնական իրակա-

նացումը, այնքան արագ կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի բժշկական 

կրթության համակարգն արժանի կերպով միացել է համաշխարհային կրթական 

համակարգին: Յուրաքանչյուր Համալսարանի բնութագրական առանձնահատկությունը 

որոշվում է այն արժեքներով, որոնց դավանում են նրա շահակիցները:  

  

1. Կրթական բարեփոխումներ` կրեդիտային համակարգի ներդրում  

Այսօր, որպես նպատակային դրույթ, դիտարկվում է բարձրագույն կրթության և 

գիտական հետազոտությունների եվրոպական տարածքի ստեղծումը:   

Այդ նպատակով ԱԲՀ-ում իրականացվել և իրականացվում են մի շարք 

աշխատանքներ: Ուսումնասիրվել և մշակվել են նորմատիվ ու մեթոդական 

փաստաթղթերը:  Բարեփոխումները սահուն իրականացնելու նպատակով  մշակվել են  

կրեդիտա-մոդուլային համակարգին համապատասխան նոր ուսումնական պլաններ,  

ինչպես նաև կրեդիտների կուտակման հիման վրա ուսանողների փոխադրման, 

հեռացման և վերականգնման կանոնակարգեր: 

Համալսարանն հավատարիմ է իր ավանդական բժշկական կրթության  

ավանդույթների և արժեքների շարունակելիությանը: Գործունեության ընթացքում 

համալսարանը հետևել է մի հիմնական ուղղության. շրջանավարտներին սովորեցնել 

բժշկական կրթության և ավանդական բժշկության հմտությունների տեսությունը, 

մեթոդիկան և գործնական կիրառումների միջոցով հասնել կայուն հաջողության, ձեռք 

բերել ճանաչում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև նրա սահմաններից դուրս: 

Համալսարանը անընդհատ ընդլայնելով իր մասնագիտական ուղղությունները, 

ընդգրկում է նոր կրթական միջոցներ, որոնք կպահպանեն և կզարգացնեն այս խնդիրը:  

 

2. Համալսարանի  ներկա վիճակը 

Համալսարանում ներկայումս գործում են երկու ֆակուլտետներ` բուժական և 

ստոմատոլոգիական:  Ուսումնառության ձևը ցերեկային է, մեկ  հերթով:  

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են` ռեկտորատ, գիտխորհուրդ, որակի 

ապահովման բաժին, ուսումնական մաս, դեկանատ, գիտական մաս, արտաքին 

կապերի բաժին, ՄՌԿ և ընդհանուր բաժին, բուժական և ստոմատոլոգիական 

ֆակուլտետներ, գիտաբժշկական ուսումնական կենտրոն, գրադարան-ընթերցարան, 

հաշվապահություն, տնտեսական մաս, մասնագիտական ամբիոններ` 
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 հումանիտար և սոցիալ-տնտեսական առարկաների, 

 բնագիտական առարկաների, 

 բժշկակենսաբանական առակաների, 

 թերապևտիկ առարկաների, 

 վիրաբուժական առարկաների, 

 կլինիկական  առարկաների, 

 Է. Մինասյանի անվան ավանդական բժշկության, 

 ստոմատոլոգիայի:  

Նշված վարչական և ուսումնաօժանդակ ստորաբաժանումներն ունեն իրենց 

կանոնադրությունները, կանոնակարգերը, աշխատանքնային պլանները, ինչպես նաև 

համալսարանում տարվող աշխատանքների համար պահանջվող համապատասխան 

փաստաթղթերը: 

Համալսարանը հանրապետության այն եզակի ոչ պետական ուսումնական 

հաստատություններից մեկն է, որն իր գործունեության 26 տարիների ընթացքում զգալի 

նվաճումներ է ունեցել սեփական նյութատեխնիկական բազան ստեղծելու գործում: 

Համալսարանի զարգացման կարճ պատմության մեջ առանձնահատուկ 

նշանակություն ունի վերջին տասնամյակը: Այդ ժամանակահատվածը, չնայած 

անցումային շրջանին բնորոշ լուրջ դժվարություններին, համալսարանի համար եղել է 

ուսումնական գործընթացի պահպանման, բարեփոխումների, տեխնիկական 

հագեցվածության և միջազգային համագործակցության ընդլայնման ժամանակաշրջան: 

 

3. Կառավարման համակարգ 

Համալսարանի կառավարումն իրականացվում է համալիր ձևով, որի 

արդյունավետության բարձրացմանն են ուղղված համալսարանի ստորաբաժանումների 

աշխատանքները: Համալսարանի կառավարման համակարգը նախորդ տարիներին 

ապահովել է Համալսարանի զարգացման կայունությունը, երաշխավորել է բարեհաջող 

իրականացնել նախկինում ընդունված ռազմավարական զարգացման ծրագրերը: 

Անցած տարիներին համալսարանի կառավարման համակարգի  հիմնական 

ուղղություններ են եղել` 

  կրթական և ուսումնական ծրագրերը, 

  գիտական գործունեության զարգացումը, 

  ուսանողների ընդունելությունը, 

  որակի ապահովումը, 

  ֆինանսների կառավարումը, 

  նյութատեխնիկական բազաները, 

  ստորաբաժանումների աշխատանքների բարելավումը: 
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4. Կրթական գործունեություն  

Համալսարանը կարևորում է յուրաքանչյուր կարողունակ անհատի` բարձրագույն 

կրթություն ստանալու հնարավորությունը և իր ուսանողներին ապահովում է 

բարձրորակ և մատչելի կրթական փորձառնությամբ, տրամադրում է տարատեսակ 

խորհրդատվական և ֆինանսական աջակցություն: Համալսարանը համագործակցում է 

մի շարք բժշկագիտական և հասարակական կազմակերպությունների հետ: 

Համալսարանում ընթացքի մեջ է մասնագետների պատրաստման անցումը 

երկաստիճան՝ բակալավրի ու մագիստրոսի կրթական աստիճանից մեկաստիճան՝ 

անընդհատ և ինտեգրացված կրթական համակարգի: Մշակվում են համապատասխան 

կրթական ծրագրեր և կանոնակարգեր: Մշակման գործընթացում է գտնվում 

ուսումնառության ուղեցույցը,  անընդհատ և ինտեգրացված կրթական  ծրագրերով 

սովորող ուսանողների համար դասընթացների տեղեկագիրքը:  Իրականացվում է 

կրթության որակի հսկողություն:  

Համալսարանում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերաբար ստուգման 

և գնահատման բազմագործոն համակարգ:  Ուսումնական  գործընթացում ներդրվել է 

կրեդիտային համակարգը:  Մշակվում են ՄԿԾ-ների  ուղեցույց և առարկայական 

դասընթացների ծրագրերն ու նկարագրերը:  

5.Գիտահետազոտական  գործունեություն 

Գիտական հետազոտությունները հիմնականում նպատակաուղղված են 

համալսարանի ռազմավարության նպատակների և խնդիրների իրականացման 

գործընթացով: Հետազոտական աշխատանքները տարվում են գիտական հոդվածների, 

մենագրությունների, դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկների, մեթոդական 

ուղեցույցների պատրաստման և հրատարակման ձևով: Հետազոտական 

աշխատանքներին, բացի դասախոսական անձնակազմից, մասնակցում են նաև 

ուսանողները և շրջանավարտները:  

Համալսարանի գիտամանկավարժական փորձը 1998թ. Կիպրոսում կազմա-

կերպված միջազգային կոնֆերանսում լավագույնս արժևորվեց և այն գնահատվեց 

որպես ինտեգրատիվ  բժշկության մասնագետներ պատրաստելու առաջին և առաջավոր 

փորձ: 

Պարբերաբար կազմակերպվում են հանրապետական, միջազգային և ներբուհա-

կան  գիտաժողովներ, սեմինարներ: Տպագրված տեսական և գործնական նշանա-

կություն ունեցող աշխատանքներից շատերը ներդրվել են գործնական բժշկության մեջ: 

«Ավանդական բժշկության» ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ. Է. Մինասյանի  կողմից մշակված 

հիվանդությունների ախտորոշման, համալիր բուժման, դեղաբույսերի և դեղամիջոցների 

անհատական ընտրության ինքնատիպ մեթոդը, ըստ ժամանակակից և արևելյան 

ավանդական բժշկության,  ՀՀ  կառավարությանն  առընթեր  Արտոնագրային  

վարչությունը  ճանաչել  է որպես գյուտ և ստացել հեղինակային իրավունք:  
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6. Կադրային ներուժի զարգացում 

Համալսարանի կադրային ներուժը հիմնականում համապատասխանում է 

լիցենզիայի պահանջներին: Կրթական ծրագրերի իրականացման գործընթացում 

ընդգրկված են ոչ միայն հանրապետության բարձր վարկանիշ ունեցող մասնագետները, 

այլ նաև  համալսարանի շրջանավարտները: Համալսարանի դասախոսական կազմը 

համալրված է մեծ մասամբ հիմնական կադրերով, որոնց ընտրությունը կատարվում է 

գիտխորհրդի անդամների և ռեկտորի առաջարկությամբ: Դասախոսների ընտրության 

հարցում մեծ տեղ է տրվում բանիմաց մասնագետներին:  

7. Ուսուցման որակ` եվրոպական չափանիշով 

Ուսուցման որակը շարունակում է մնալ համալսարանի հիմնական նախապատ-

վությունը: Ուսուցման որակի ապահովման համար ձգտում է ինտեգրվել Եվրոպական 

բարձրագույն կրթական տարածք, ուստի մեզ համար ուղենիշ են կրթության որակի 

ապահովման եվրոպական չափանիշները: Այդ նպատակով համալսարանում 

կրթության որակի ապահովման և գնահատման համար գործում է որակի ապահովման 

բաժինը:  



15 
 

«ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

Այսօր, ինչպես հասարակության բոլոր բնագավառներում, այնպես էլ կրթության 

ոլորտում տեղի են ունենում արմատական բարեփոխումներ, որոնց համար պարտադիր 

են կրթական համակարգի որակի ապահովման վերահսկողությունը և գնահատումը: 

Ավանդական բժշկության համալսարանի  (այսուհետ` ԱԲՀ կամ Համալսարան)  

որակի ներքին ապահովման քաղաքականության նպատակն է շարունակաբար 

բարձրացնել իրականացվող ուսումնական, հետազոտական և կառավարման 

գործընթացների արդյունավետությունը, ապահովել դրանց իրականացումը կրթության 

որակի ընդունված չափանիշներին համապատասխան: 

ԱԲՀ-ը ՈԱ-ն գործընթացներում և ընթացակարգերում առաջնորդվում է. 

 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքով: 

 «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ 

օրենքով: 

 ԱԲՀ-ի կանոնադրությամբ և զարգացման ռազմավարության սկզբունքներով: 

 Որակի ապահովման եվրոպական և ազգային չափանիշներով և 

չափորոշիչներով: 

 ՀՀ-ում մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական 

հաստատությունների և դրանց մասնագիտությունների հավատարմագրման 

կարգով: 

Որակի ներքին ապահովման քաղաքականությունը ԱԲՀ-ի նպատակների, 

խնդիրների, ինչպես նաև ռազմավարական սկզբունքների և արժեքների հռչակագիրն է 

կրթության որակի բնագավառում:  

 2. ՈՐԱԿԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՈՒՆԸ  ԱԲՀ-ՈՒՄ 

Կրթական համակարգում որակի հասկացության համար ընդունված տարբեր 

մոտեցումներից ԱԲՀ-ն առաջնորդվում է «համապատասխանություն նպատակին» 

սկզբունքով, որն ընդգծում է բոլոր շահակիցների կողմից ընդունված չափանիշներին 

համապատասխանելու անհրաժեշտությունը: Սկզբունքի կիրառման հիմքում ընկած է 

Համալսարանի կամ նրա կրթական ծրագրերի նպատակների իրականացմանը ուղղված 

գործողությունների արդյունավետությունը: Որակի այսպիսի սահմանման հիմնական 

ուղղորդիչներն են ԱԲՀ-ի առաքելությունը, ռազմավարական նպատակները և 

խնդիրները, ինչպես նաև գործունեության տարբեր ոլորտների համար հաստատության 

հրապարակված հավակնությունները: 

3. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

ԱԲՀ-ում որակի ներքին ապահովման հիմնական նպատակը եվրոպական 

չափանիշներին և ուղենիշներին համապատասխան որակի ներքին մշակույթի 
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ձևավորումն ու տարածումն է, համալսարանի ռազմավարական նպատակներին ու 

խնդիրներին համապատասխան առաքելության իրականացումն է:  

Որակի ներքին ապահովման նպատակն է նաև որակի արտաքին գնահատման 

հիմքերի ձևավորումը: 

4. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Որակի ներքին ապահովման խնդիրներն են. 

   մշակել և/կամ կատարելագործել համալսարանում կրթության որակի 

շարունակական բարելավման քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը, 

   մշակել և/կամ կատարելագործել համալսարանում ՄԿԾ-ների պարբերական 

վերանայման ու մշտադիտարկման գործիքակազմը, 

   հիմքեր ստեղծել ՄԿԾ-ի գնահատման համար, 

   հզորացնել համալսարանի որակի ներքին ապահովման ստորաբաժանումը, 

   ապահովել համալսարանի արտաքին և ներքին շահակիցների 

մասնակցությունը որակի ներքին ապահովման գործընթացներին, 

   ապահովել ՈԱ արտաքին գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկության 

հավաքման, մշակման և վերլուծման կառուցակարգեր, 

   ապահովել ՈԱ գործընթացների հրապարակայնությունն ու թափանցիկությունը, 

   ապահովել ՈԱ ներքին համակարգի պարբերական վերանայումն ու 

բարելավումը: 

5. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

ԱԲՀ-ում որակի ներքին ապահովման գործընթացի հիմքում ընկած են ընդհանուր 

և մասնավոր որոշ սկզբունքներ, որոնցով առաջնորդվում են համալսարանի ՈԱԲ-ը, 

համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումները:  

Ընդհանուր սկզբունքներն են՝ 

ա) թափանցիկություն ու հրապարակայնություն 

Ըստ այս սկզբունքի, ՈԱ գործընթացներում որոշումների կայացմանը պետք է 

մասնակցություն ունենան ներքին և արտաքին շահակիցները: 

ՈԱ գործընթացների իրականացման ամբողջ ընթացքը, դրանց քանակական և 

որակական արդյունքները, ինչպես նաև գործընթացների իրականացման արդյունքում 

ընդունված որոշումները պետք է հասանելի լինեն կրթության վերաբերյալ շահագրգիռ 

անձանց, և/կամ ներքին և արտաքին շահակիցներին: 

բ) հաշվետվողականություն 

ԱԲՀ-ում ՈԱ գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանումները սահմանված 

ներքին կանոններին համապատասխան պետք է հաշվետվություններ և/կամ 

վերլուծություններ ներկայացնեն ՈԱ ոլորտում կատարած աշխատանքի, դրա 

արդյունքի, հետագա անելիքների վերաբերյալ: Դրանք պետք է հասանելի լինեն 

համալսարանի ներքին և արտաքին շահակիցներին: 
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գ)մատուցած կրթական ծառայությունների որակի համար պատասխանատվություն 

Մատուցած կրթական ծառայությունների որակի համար հիմնական 

պատասխանատվությունը կրում է համալսարանը՝ ՀՀ կրթական օրենսդրությամբ 

սահմանված պահանջներին համապատասխան՝ կրթական նվազագույն 

ստանդարտների պահպանմամբ:  

դ) ՈԱ գործընթացների շարունակականություն 

Համաձայն համալսարանի ներքին կանոնների, ԱԲՀ-ի ղեկավարությունը,  

համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարները, այլ աշխատակիցներ, 

ապահովում են ՈԱ գործընթացների պարբերական իրականացում: 

ե) մատուցած կրթական ծրագրերի և որակավորումների որակի պարբերական 

հավաստում 

Համալսարանն իր մատուցած կրթական ծրագրերի ու որակավորումների որակը 

պարբերաբար հավաստելու պարտավորություն է կրում արտաքին և ներքին 

շահակիցների առջև: Կրթության որակը հավաստում է ՀՀ կրթական օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

Մասնավոր սկզբունքներն են՝  

ա) ՈԱ գործընթացների ապակենտրոնացվածություն 

Կրթական չափորոշիչների, ՄԿԾ-ների և որակավորումների ՈԱ գործընթացների 

համար անմիջական պատասխանատու են համալսարանի մասնագիտական 

ամբիոնները, ինչպես նաև գործառույթների բնույթից ելնելով՝ համապատասխան 

ստորաբաժանումները:  

բ) ՈԱ կենտրոնացված կանոնակարգում 

ԱԲՀ-ում ՈԱ գործընթացները կանոնակարգված են: Գնահատման միասնական 

չափանիշներով առաջնորդվում են համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումները: 

գ) ՈԱ  գործընթացներին  ներքին  և  արտաքին շահակիցների ներգրավվածություն 

Համալսարանը ՈԱ գործընթացներին պետք է ապահովի ներքին և արտաքին 

շահակիցների ներգրավվածությունը, որի համար պատասխանատու են ԱԲՀ-ի 

ղեկավարությունը, ինչպես նաև համապատասխան ստորաբաժանումների 

ղեկավարները:  

6. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ 

Որակի ներքին ապահովումը գտնվում է ԱԲՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և 

վարչական համակազմի յուրաքանչյուր անդամի պատասխանատվության 

շրջանակներում և հանդիսանում է նրանց առօրյա գործունեության անբաժանելի մասը: 

Ստորև ներկայացված է ՈԱ-ի ներքին կառավարման համակարգը: 

Ռեկտորատ 

   Ղեկավարում է համալսարանում կրթության որակի ապահովման 

քաղաքականության և համապատասխան ռազմավարության մշակման 

աշխատանքները, ուղղորդում է դրանց իրականացումը:  
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   Ապահովում է որակի ապահովման համակարգի ներդաշնակ գործունեությունը, 

կարգավորում համակարգի փոխկապակցումը և փոխգործակցումը 

համալսարանի այլ ստորաբաժանումների հետ: 

ԱԲՀ-ի գիտական խորհրդին կից գործող ՈԱ-ն հանձնաժողով.  

   պատասխանատու է ՈԱ-ն քաղաքականության և հայեցակարգի բարելավմանն 

ուղղված առաջարկների ուսումնասիրության, կանոնակարգային, 

ընթացակարգային, չափորոշիչ փաստաթղթերի և կրթական ծրագրերի 

վերանայման և ներդրման քննարկման ու գիտական խորհրդի հաստատմանը 

ներկայացնելու համար: 

   Իրականացնում է որակի ապահովման ներբուհական գործընթացների 

արդյունքների քննարկումն ու հաստատումը: 

   Իրականացնում է որակի ապահովման ներբուհական գործընթացների 

մշտադիտարկում և գնահատում: 

Որակի ապահովման բաժին 

   Պատասխանատու է ՈԱ-ն քաղաքականության և հայեցակարգի իրագործման, 

ՈԱ-ն գործընթացների, մշտադիտարկման, վերանայման և բարելավման 

համար:  

 Մշակում և/կամ կատարելագործում է համալսարանի ՈԱ կառուցակարգերը: 

 Գնահատում է ՄԿԾ-ների և շնորհվող որակավորումների 

արդյունավետությունը: 

   Գնահատում է ուսումնական գործընթացների կազմակերպումն ու անցկացումը՝ 

եվրոպական չափանիշներին և ուղենիշներին համապատասխան: 

   Համակարգում և իրականացնում է համալսարանի ինքնավերլուծության 

աշխատանքները: 

 Ապահովում է որակի մշակույթի կայացումն ու տարածումը համալսարանում: 

   Ապահովում է որակի ապահովման գործընթացների հրապարակայնությունն ու 

թափանցիկությունը: 

Դեկանատ և Ուսումնական մաս 

   Ապահովում են կրթական չափանիշներին և ՈԱ պահանջներին 

համապատասխան ուսումնական գործընթացների կազմակերպումը: 

   Կոորդինացնում և վերահսկում են ուսումնական ստորաբաժանումներում 

կրթական ծրագրերի որակի ապահովման գործառույթների և ընթացակարգերի 

իրականացումը: 

   Կազմակերպում և իրականացնում են կրթական ծրագրերի մշակման, 

իրականացման մշտադիտարկման, պարբերական վերանայման ու 

կատարելագործման գործընթացներ՝ որակի ապահովման ընթացակարգերին 

համապատասխան: 

  Մասնակցում են համալսարանի ինքնավերլուծության գործընթացներին: 

Ամբիոններ 

   Կազմակերպում և իրականացնում են ստորաբաժանումների մակարդակով 

որակի ապահովման և վերահսկման բոլոր գործառույթները: 

   Ապահովում են ԱԲՀ որակի ապահովման քաղաքականության և 

ռազմավարության իրականացումը ստորաբաժանումների շրջանակներում: 
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   Ապահովում են անհրաժեշտ ռեսուրսներ և ուսումնառության օժանդակության 

ծառայություններ կրթական ծրագերի իրականացման համար՝ ծրագրերի 

ստանդարտներին համապատասխան: 

   Կազմակերպում են ստորաբաժանման ինքնավերլուծությունը՝ 

ինքնագնահատման գործընթացի շրջանակներում և մասնակցում են 

համալսարանի ինքնավերլուծության գործընթացին: 

Ուսանողական խորհուրդ 

   Ապահովում է ուսանողների մասնակցությունն ուսման որակի գնահատման 

գործընթացներում (մասնակցություն ուսանողների շրջանում անցկացվող 

հարցումներին): 

   Ապահովում է ուսանողների՝ որպես ուսանողական ինքնակառավարման 

մարմնի ներկայացուցիչների մասնակցությունը համալսարանի որակի 

ապահովման գործընթացներում: 

   Ապահովում է ուսանողների մասնակցությունը ԱԲՀ ինքնավերլուծության 

գործընթացներին: 

Ուսանողական գիտական ընկերություն 

   ԱԲՀ այլ ստորաբաժանումների հետ իրականացնում է գիտահետազոտական 

գործընթացներ որակի ապահովման ստանդարտներին համապատասխան: 

Հաշվապահություն 

   Ապահովում է ֆինանսական միջոցների բաշխումն ըստ համալսարանի ՈԱ 

ռազմավարական ուղղությունների: 

 

7. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ ԵՎ 

ՆՐԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

1. Որակի ապահովման ԱԲՀ-ի քաղաքականությունը հաստատվում և նրանում 

փոփոխություններ կարող են կատարվել Համալսարանի Գիտական խորհրդի 

կողմից: 

2. Որակի ապահովման ԱԲՀ-ի քաղաքականության փոփոխության առաջարկով 

կարող են հանդես գալ. 

ա) Համալսարանի ռեկտորը, 

բ) Գիտական խորհրդին կից գործող ՈԱ հանձնաժողովը, 

գ) Որակի ապահովման բաժնի ղեկավարը: 
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1. «ՈՐԱԿ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 «Որակ» հասկացության վերաբերյալ կան տարբեր ընկալումներ ու մոտեցումներ:  

Այն ընկալվում է որպես գերազանցություն, կատարելություն, վճարված գումարին 

համապատասխան ծառայություն, որպես փոխակերպում, կամ, որակը որպես 

համապատասխանություն նպատակին: 

ԱԲՀ-ն ընդունել է որակը որպես համապատասխանություն նպատակին 

մոտեցումը, ըստ որի համալսարանի ուսումնական, հետազոտական, կառավարման 

բնագավառներում իրականացվող բոլոր գործընթացները, կրթական բոլոր 

ծառայությունները միտված են համալսարանի ռազմավարական նպատակների ու 

խնդիրների իրականացմանը:  

ԱԲՀ-ի համար կրթության որակն ուսումնական, հետազոտական, կառավարման 

բնագավառներում իրականացվող գործընթացների այն ամբողջությունն է, որն ուղղված 

է համալսարանի ռազմավարական նպատակների իրականացմանը: 

Կախված այն բանից, թե որակի ապահովման ինչպիսի մոտեցում է որդեգրում 

հաստատությունը, կարելի է սահմանել որակի կառավարման երկու բնութագրում`  

 որակի ապահովում. վերաբերում է հաստատության կողմից ծավալած 

գործընթացներին: Այս շրջանակներում որակի մշտադիտարկումը և ապահովումը 

միտված են հավաստելու, որ հաստատության ծավալած գործընթացները և գործող 

համակարգերը մշակված են և իրականացվում են որակի ապահովման բարձր 

արդյունքների հասնելու նպատակով, 

 որակի վերահսկում. վերաբերում է վերջնարդյունքներին, այն ստուգում է՝ արդյոք 

վերջնարդյունքները բավարարում են որակի այն պահանջներին և 

առանձնահատկություններին, որոնք սահմանվել են շահակիցների կողմից: 

Վերհանված սխալների ուղղումն իրականացվում է որակի վերահսկման 

անձնակազմի կողմից:  
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Ամեն դեպքում, միայն վերջնարդյունքների ստուգման վրա հիմնվելը կարող է 

կանխարգելել գործընթացներին վերաբերող խնդիրների վերհանումը: Ավելին, 

հաստատության զարգացման դինամիկան հասկանալու համար անհրաժեշտ է 

վերլուծել և կառավարել բարելավման գործընթացները: Այսպիսով, մասնագիտական 

կրթության համակարգին ամենից մոտ գտնվող մոտեցումը նախատեսում է խորքային 

վերլուծություններ ինչպես վերջնարդյունքների, այնպես էլ գործընթացների 

մակարդակներում: Բացի դրանից, համոզվելու համար, որ գործընթացներն 

իրականացվում են պատշաճ կերպով, կարևոր է դիտարկել նաև տվյալ գործընթացներն 

ապահովող ներդրումները: Հետևաբար, որակի կառավարման առավել ընդունելի 

տարբերակը մասնագիտական կրթության համակարգում հաշվի է առնում ներդրում–

գործընթաց-վերջնարդյունք մոտեցումը: 

 

 

 

 

 

 

 

Որակի կառավարման մոդել: Շարունակական բարելավումը միջամտություն է, որի 

նպատակն է կանխել գործընթացի վատթարացումը և բարելավել որակը: Ուսումնական 

հաստատության և նրա բոլոր գործընթացների որակը շարունակաբար բարելավելու 

համար երաշխավորվում է որդեգրել մի մոտեցում, որի հիմքում ընկած է 

գործընթացների պարբերաբար բարելավման Դեմինգի հանրահայտ Պ – Ի – Ս – Բ  

շրջափուլը, որի հիմնական քայլերն են` 

   Պ (պլանավորում). գործընթացների պլանավորում՝ հիմնվելով խնդիրների 

վերհանման արդյունքում հավաքված տվյալների վրա՝ այդ խնդիրներին 

հնարավոր լուծումներ տալու նպատակով, 

   Ի (իրականացում). իրականցվում են նախանշված պլանները, սովորաբար բոլոր 

մշակումները նախապես փորձարկվում են, 

   Ս (ստուգում). գնահատվում և վերլուծվում է իրականացված գործընթացների 

որակը, ինչպես նաև ստուգվում է արդյունքների համապատասխանությունը 

նախանշված նպատակներին և ձեռքբերումներին: Անհրաժեշտության դեպքում 

կատարվում են համապատասխան լրամշակումներ, 
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   Բ (բարելավում). հիմք ընդունելով «ստուգման» փուլի արդյունքները՝ 

կատարվում են բարելավմանը միտված մշակումներ և համապատասխան 

պլանավորում:  

2. ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ 

Որակի ներքին ապահովման համակարգի հիմնական առաքելությունը 

Համալսարանի ստորաբաժանումների շարունակական բարելավումն ապահովելն է: 

Շարունակական բարելավման գործընթացը կարող է իրականանալ բոլոր հնարավոր 

ներգրավված կողմերի ստանձնած պարտավորության շնորհիվ` միաժամանակ 

երաշխավորելով մասնակիցների կարողությունների հզորացում, որը տեղի է ունենում 

աշխատակազմի շարունակական զարգացման միջոցով:  

Համալսարանում որակի ներքին ապահովման համակարգի ձևավորման և 

բնականոն գործունեության կայացմանն ուղղված միջոցառումներն ամրագրված են 

«Ավանդական բժաշկության համալսարանի» կանոնադրությամբ, ռազմավարական 

ծրագրով և ՈԱ բաժնի կանոնադրությամբ: Համալսարանն իր ռազմավարական 

ծրագրում սահմանած առաքելությամբ վերահաստատում է ավանդական բժշկության 

համալսարանական հենքի պահպանումն ու արժևորումը  զարգացնելու և ընդլայնելու 

նպատակադրությունը: Մասնավորապես, իր առաքելության շրջանակներում ԱԲՀ-ը 

ձգտում է  լինել միջազգային և ազգային կրթական համակարգի մաս կազմող, 

մասնագիտական, աշխատաշուկայի անընդհատ փոփոխվող պահանջները 

բավարարող, քաղաքացիական ու բարոյական որակների ձևավորմանը նպաստող 

հաստատություն,  պատրաստել խորը գիտելիքներով օժտված և գործնական 

հմտություններ ունեցող բարձրորակ մասնագետներ: 

Համալսարանի խնդիրների առանցքում կրթական ու աշխատանքային շուկայի 

համապատասխանության ապահովումն է, որն առանց որակյալ կրթության և 

հետազոտության հնարավոր չէ: Կրթության որակի երաշխավորման պետական, իսկ 

այս դեպքում՝ բուհական մակարդակը պահանջում է որակի մշակույթի ձևավորում և 

դրա ապահովմանն ուղղված որակի ներքին համակարգի կազմավորում և 

գործունեության նորմավորում: Ինչպես ամրագրված է ԱԲՀ-ի ռազմավարական 

զարգացման ծրագրում գերխնդիր ունի` պահպանելով և ամրապնդելով իր կայուն տեղը 

ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում` միաժամանակ ինտեգրվել և դառնալ 

միջազգային բարձրագույն կրթական համակարգի մրցունակ և գործունակ 

հաստատություն: 

Անհրաժեշտություն է առաջանում սահմանել  ներքին և արտաքին որակի 

ապահովմանը միտված ռազմավարության նպատակներ, դրանից բխող խնդիրներ ու 

միջոցառումներ: 

2.1. Որակի ներքին ապահովման նպատակները 

ԱԲՀ-ում որակի ներքին ապահովման հիմնական նպատակը եվրոպական 

չափանիշներին և ուղենիշներին համապատասխան որակի ներքին մշակույթի 
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ձևավորումն ու տարածումն է, համալսարանի ռազմավարական նպատակներին ու 

խնդիրներին համապատասխան առաքելության իրականացումն է:  

Որակի ներքին ապահովման նպատակն է նաև որակի արտաքին գնահատման 

հիմքերի ձևավորումը: 

2.2. Որակի ներքին ապահովման խնդիրները 

Որակի ներքին ապահովման խնդիրներն են. 

   մշակել և/կամ կատարելագործել համալսարանում կրթության որակի 

շարունակական բարելավման քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը, 

   մշակել և/կամ կատարելագործել համալսարանում ՄԿԾ-ների պարբերական 

վերանայման ու մշտադիտարկման գործիքակազմը, 

   հիմքեր ստեղծել ՄԿԾ-ի գնահատման համար, 

   հզորացնել համալսարանի որակի ներքին ապահովման ստորաբաժանումը, 

   ապահովել համալսարանի արտաքին և ներքին շահակիցների 

մասնակցությունը որակի ներքին ապահովման գործընթացներին, 

   ապահովել ՈԱ արտաքին գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկության 

հավաքման, մշակման և վերլուծման կառուցակարգեր, 

   ապահովել ՈԱ գործընթացների հրապարակայնությունն ու թափանցիկությունը 

   ապահովել ՈԱ ներքին համակարգի պարբերական վերանայումն ու 

բարելավումը: 

2.3. Որակի ներքին ապահովման սկզբունքները 

ԱԲՀ-ում որակի ներքին ապահովման գործընթացի հիմքում ընկած են ընդհանուր 

և մասնավոր որոշ սկզբունքներ, որոնցով առաջնորդվում են համալսարանի ՈԱԲ-ը, 

համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումները:  

1. Ընդհանուր սկզբունքներն են՝ 

ա) թափանցիկություն ու հրապարակայնություն. ըստ այս սկզբունքի, ՈԱ 

գործընթացներում որոշումների կայացմանը պետք է մասնակցություն ունենան ներքին 

և արտաքին շահակիցները: ՈԱ գործընթացների իրականացման ամբողջ ընթացքը, 

դրանց քանակական և որակական արդյունքները, ինչպես նաև գործընթացների 

իրականացման արդյունքում ընդունված որոշումները պետք է հասանելի լինեն 

կրթության վերաբերյալ շահագրգիռ անձանց, և/կամ ներքին և արտաքին 

շահակիցներին: 

բ) հաշվետվողականություն. ԱԲՀ-ում ՈԱ գործառույթներ իրականացնող 

ստորաբաժանումները սահմանված ներքին կանոններին համապատասխան պետք է 

հաշվետվություններ և/կամ վերլուծություններ ներկայացնեն ՈԱ ոլորտում կատարած 

աշխատանքի, դրա արդյունքի, հետագա անելիքների վերաբերյալ: Դրանք պետք է 

հասանելի լինեն համալսարանի ներքին և արտաքին շահակիցներին: 

գ) մատուցած կրթական ծառայությունների որակի ապահովման համար 

պատասխանատվություն. մատուցած կրթական ծառայությունների որակի համար 

հիմնական պատասխանատվությունը կրում է համալսարանը՝ ՀՀ կրթական 
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օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան՝ կրթական նվազագույն 

ստանդարտների պահպանմամբ:  

դ) ՈԱ գործընթացների շարունակություն. համաձայն համալսարանի ներքին 

կանոնների, ԱԲՀ-ի ղեկավարությունը, համապատասխան ստորաբաժանումների 

ղեկավարները, այլ աշխատակիցներ, ապահովում են ՈԱ գործընթացների 

պարբերական իրականացում: 

ե) մատուցած կրթական ծրագրերի և որակավորումների որակի պարբերական 

հավաստում. Համալսարանն իր մատուցած կրթական ծրագրերի ու որակավորումների 

որակը պարբերաբար հավաստելու պարտավորություն է կրում արտաքին և ներքին 

շահակիցների առջև: Կրթության որակը հավաստում է ՀՀ կրթական օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

2. Մասնավոր սկզբունքներն են՝ 

ա) ՈԱ գործընթացների ապաբաժինացվածություն. Կրթական չափորոշիչների, 

ՄԿԾ-ների և որակավորումների ՈԱ գործընթացների համար անմիջական 

պատասխանատու են համալսարանի մասնագիտական ամբիոնները, ինչպես նաև 

գործառույթների բնույթից ելնելով՝ համապատասխան ստորաբաժանումները:  

բ) ՈԱ բաժինացված կանոնակարգում. ԱԲՀ-ում ՈԱ գործընթացները 

կանոնակարգված են: Գնահատման միասնական չափանիշներով առաջնորդվում են 

համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումները: 

գ) ՈԱ  գործընթացներին ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավվածություն. 

Համալսարանը ՈԱ գործընթացներին պետք է ապահովի ներքին և արտաքին 

շահակիցների ներգրավվածությունը, որի համար պատասխանատու են ԱԲՀ-ի 

ղեկավարությունը, ինչպես նաև համապատասխան ստորաբաժանումների 

ղեկավարները:  

 

3. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ 

ՈԱ գործընթացների պլանավորումն ուղղակիորեն բխում է համալսարանի 

ռազմավարական գործունեության ուղղություններից: Վերջինիս համապատասխան 

համալսարանի ստորաբաժանումները կազմում են տարեկան աշխատանքային  

պլաններ, որից հետո համալսարանի աշխատակազմը ձեռնամուխ է լինում 

համապատասխան աշխատանքների իրականացմանը: 

Որակի ապահովման բաժինը համալսարանի շրջանակներում կրում է որակի 

կառավարչի պատասխանատվություն և դրա հիմնական դերն է.  

 տարեկան ինքնավերլուծության զեկույցի պատրաստում. որակի ներքին 

ապահովումը կրթության կառավարման գործընթացի հիմնական տարրերից է։ 

Համալսարանի ֆակուլտետներն ու ստորաբաժանումները պետք է 

իրականացնեն որակի ապահովման գործընթացները՝ համակարգված և 

պարբերաբար: Որպես արդյունք՝ ՈԱ բաժինը պետք է պատրաստի տարեկան 

զեկույց: Այդ զեկույցը պետք է մատչելի և թափանցիկ լինի հասարակության լայն 
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շրջանակի համար: Այնուհետև, որակի ապահովման ներքին 

պատասխանատուները պետք է վերանայեն և գնահատեն բոլոր 

ստորաբաժանումների գործունեության որակը` համաձայն հաստատության 

կողմից որդեգրած որակի ապահովման շրջանակի և մեխանիզմների:  

 որակի խնդիրների շուրջ իրազեկության բարձրացում. որակի ապահովման 

պատասխանատուների կարևորագույն խնդիրներից այն է, որ իրազեկեն բոլոր 

ֆակուլտետների և ստորաբաժանումների աշխատակիցներին առկա իրավիճակի 

մասին, ինչը կնպաստի որակի ապահովման այնպիսի ծրագրերի մշակմանը, 

որոնք, իրենց հերթին, կնպաստեն նախանշված նպատակների իրականացմանը: 

Ֆակուլտետներին, ուսումնական ստորաբաժանումներին կամ այլ համա-

պատասխան միավորներին օգնի, որ վերջիններս բացահայտեն և գիտակցեն 

իրենց ուժեղ և թույլ կողմերը, մշակեն ստացված առաջարկություններին համա-

հունչ գործողություններ, շարունակաբար զարգացնեն ուժեղ կողմերը և 

բարելավեն թույլ կողմերը,  

 վերապատրաստումներ և զարգացում. որակի պատասխանատուները նույնպես 

պետք է զբաղվեն որակի խնդիրների վերաբերյալ պրոֆեսորադասախոսական, 

օժանդակ և վարչական անձնակազմի գործառական կարողությունների 

զարգացումով: 

Եվրոպական միության համալսարնների կողմից գրանցված լավագույն փորձն 

արտահայտվում է որակի ապահովման գրասենյակի անկախ առկայություն, որը 

հաշվետու է անձամբ  ռեկտորին: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը որակի 

ապահովման բաժնի անկախությունը ԱԲՀ-ի որակի ապահովման հաջողության 

գրավականն է, քանի որ բաժնի այսպիսի դիրքը կանխում է որակի ապահովման 

գործընթացի սուբյեկտիվ արդյունքները։ Որակի ապահովման բաժնի գործառույթներն 

են՝ 

1. օժանդակում    և  փորձաքննություն.  յուրաքանչյուր ֆակուլտետ և յուրաքանչյուր 

բաժին որակի ապահովման գործընթացի զարգացման նպատակով պարբերաբար 

հրավիրում է որակի ապահովման բաժնի ղեկավարին փորձաքննություն 

իրականացնելու համար, 

2. համակարգում. մասնավորապես կարևոր է, երբ որակի ապահովման 

գործընթացը հիմնականում իրականացվում է ֆակուլտետների մակարդակով, 

կամ, երբ որակի ապահովման գնահատման գործընթացը կազմակերպվում է 

ամբողջ բուհում, 

3. մեկնաբանում. որակի ապահովման բաժնի ղեկավարի խնդիրներից մեկն է 

մեկնաբանել որակի ապահովման ազգային և եվրոպական պահանջներն այնպես, 

որ դրանք մատչելի լինեն բոլորի համար և հեշտությամբ հարմարեցվեն 

հաստատության պայմաններին, 

4. մշտադիտարկում. որակի ապահովման բաժինը հավաքագրում է 

տեղեկատվություն, վեր է հանում խնդիրներ, բայց չի ներգրավվում դրանց լուծման մեջ, 



26 
 

Այսպիսով, որակի ապահովման բաժնի արդյունավետ կառավարիչները նրանք են, 

ովքեր հաջողությամբ միավորում են այս բոլոր գործառույթները և կարողանում են 

տարածել որակի ապահովման պատասխանատվությունն ամբողջ բուհում: Սա 

բազմաբնույթ պաշտոն է, որը պահանջում է մի շարք բարդ սոցիալական հմտություններ 

և անձնական հատկանիշներ:  

Հիմք ընդունելով ԱԲՀ-ի ստորաբաժանումների գործառույթներն ու իրավա-

սությունը՝ համալսարանի Ռեկտորատը, ԳԽ-ն, ՈԱԲ-ը, ամբիոնները՝ հանձինս 

վարիչների, աշխատանքային ծրագրերի իրագործման ընթացքն ու արդյունավետու-

թյունը պարզելու նպատակով, իրականացնում են մշտադիտարկում և գնահատում՝ 

հաշվետվությունների, վերլուծությունների ներկայացման, հանդիպում- քննարկումների 

անցկացման միջոցով: 

Ծրագրված աշխատանքների կատարման աստիճանը, դրանց որակը, ներքին և 

արտաքին շահակիցների գոհունակությունը պարզվում է ՈԱԲ-ի կողմից իրականացվող 

հարցումների արդյունքում: 

 

4. ՈՐԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 

Որպես կանոն ոլորտային մշակութային փոփոխությունները ընթանում են շատ 

դանդաղ, ընդգրկելով բավականին երկար ժամանակաշրջան և անցնելով որոշակի 

փուլերով: Կրթական համակարգի որակի մշակույթի ձևավորման և զարգացման համար 

համալսարանում նախատեսված են հետևյալ փուլերը` 

 անցումային շրջան, 

 որակի մշակույթի ձևավորման շրջան, 

 որակի ամբողջական կառավարում: 

1. Անցումային շրջան: Անցումային շրջանը նախատեսված է Համալսարանի 

ռազմավարական ծրագրով, բարեփոխումների և կրթության որակի ապահովման 

հայեցակարգային դրույթների իրագործմամբ: Նախատեսվում է անցումային 

շրջանի ընթացքում բուհում անցկացնել անհրաժեշտ բովանդակային և 

կառուցվածքային բարեփոխումներ` նախապատրաստելով մշակութային 

փոխակերպումներին: 

Անցումային շրջանի ընթացքում անհրաժեշտ է` 

 բարձրացնել Համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումների աշխատանքի որակն ու 

արդյունավետությունը` դարձնելով այն ավելի թափանցիկ, 

 արդիականացնել կառավարման բոլոր մակարդակներում բաց և թափանցիկ 

հաշվետվողականության համակարգը, 

 թվայնացնել և կանոնակարգել փաստաթղթային բազան, 

 բարձրացնել ներքին և արտաքին շահառուների իրազեկության մակարդակը, 

 կատարել ենթակառուցվածքային կարողությունների ինքնավերլուծություն և 

մշտադիտարկում, 
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 վերանայել ուսանողների գիտելիքների գնահատման համակարգը` 

համապատասխանեցնելով ժամանակակից պահանջներին, 

 ձևավորել ուսանողակենտրոն համակարգ, 

 վերապատրաստել հիմնական պրոֆեսորադասախոսական և վարչական 

անձնակազմը,  

 կատարելագործել այլ բուհերի հետ փորձի փոխանակման և միջազգայնացմանը 

նպաստող միջոցառումները, 

 ակտիվացնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտահետազոտական 

գործունեությունը, 

 ներդնել որակի համակարգված կառավարման մոդել: 

1. Որակի մշակույթի ձևավորում: Որակի մշակույթի ձևավորում ասելով հասկանում 

ենք բուհում այնպիսի աշխատաոճի որդեգրում, որն ընդհանրապես կբացառի ոչ 

որակյալ աշխատանքը, Համալսարանի գործունեության SWOT վերլուծության վրա 

հիմնված ռազմավարական մտածելակերպի զարգացում, ներբուհական 

ստորաբաժանումների բարձր պատասխանատվություն, ինքնակառավարում և 

ինքնագնահատում, բավարար ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսներ (ներառյալ 

անձնակազմի պարբերաբար վերապատրաստումները): 

2.Որակի ամբողջական կառավարում: Համալսարանի խնդիրը ոչ միայն որակյալ 

շրջանավարտներ թողարկելն է, այլև բուհում բոլոր աշխատանքների որակյալ 

կազմակերպումը, որն իր մեջ ներառում է` 

 որակյալ կադրերի նախապատրաստում, 

 որակյալ գործընթացների կազմակերպում և իրականացում, 

 աշխատակազմի որակավորման անընդհատ բարձրացում: 

 Որակի ամբողջական կառավարման արդյունքը պետք է լինի` 

 շահառուների պահանջների բավարարումը, 

 նյութատեխնիկական վիճակի բարելավումը, 

 աշխատողների բավարարվածությունն աշխատանքով: 

 Որակի ամբողջական կառավարումը ներառում է երկու գործընթաց. 

 որակի վերահսկում` ենթադրում է որակյալ ուսուցման ապահովում, 

 որակի վերահսկում` ենթադրում է որակի անընդհատ բարձրացում: 

Որակի ամբողջական կառավարման համակարգն ուղղված է կրթության որակի 

բարձրացման միջոցով Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի իրագործմանը, 

որտեղ  ընդգրկված պետք է լինեն Համալսարանի բոլոր ներքին շահառուները: 

Որակի ամբողջական կառավարման համակարգի հաստատման քայլերն են. 

 Նպատակի հստակեցում և հրապարակում: Նպատակը պետք է լինի 

Համալսարանի  աշխատակազմի համար հասանելի և պարզ: 

 Աշխատել ՊԻՍԲ մոդելով, որը պետք է ծառայի բոլոր գործընթացների 

կատարելագործմանը, ծախսերի կրճատմանը: 
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 Ձևավորել այնպիսի գիտակցական մոտեցում, որ որակի ապահովման 

գործընթացն անվերջ է: 

 Անընդհատ վերապատրաստել վարչական և դասախոսական անձնակազմին: 

Նախընտրելի է, որ վերապատրաստումն անցկացնեն բարձր որակավորում 

ունեցող  մասնագետները:  

   Ամրապնդել համագործակցությունը բոլոր ստորաբաժանումների միջև:  

 

5. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

Ուսումնական գործընթացում ներգրավված աշխատակիցների մասնագիտական 

որակը և գիտելիքները որոշելու համար համալսարանում գործում են հստակ մեթոդներ: 

Այդ մեթոդներն ըմբռնելի են պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին և հասանելի՝ 

արտաքին փորձաքննության հանձնախմբի համար:  

Համալսարանում խրախուսվում է ինքնակատարելագործումը և դասախոսներին 

հնարավորություն է տրվում բարձրացնել մասնագիտական որակավորումը: 

Գիտելիքները բարելավել ցանկացող դասախոսներին, հատկապես  շրջանավարտներից 

աշխատող երիտասարդ դասախոսներին, հնարավորություն է տրվում 

կատարելագործել սեփական կարողությունները, դրանք հասցնել ընդունելի 

մակարդակի:  

1. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի  ՈԱ  հիմնական  ուղղությունները 

 Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակի գնահատման մեխանիզմներ:  

 Դասախոսների գործունեության կազմակերպում (պլանավորում, բեռնվածության 

հաշվառում, հաշվետվություն և այլն), 

 Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացում և 

մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործում, 

 Դասախոսների ինքնակատարելագործման և ստեղծագործական  

գործունեության, նրանց սոցիալական պաշտպանվածությունը խթանող 

արդյունավետ համակարգի մշակում և ներդրում: 

Նշված հիմնախնդիրների հաջող լուծումից է կախված պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի որակի ապահովումը՝ որպես բուհում կրթության որակի կադրային 

ռեսուրսների երաշխավորության կարևորագույն միջոց: 

2. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ընտրությունը և նշանակման  

ընթացակարգը 

 Դասախոսի ընտրության սկզբունքները միասնական են Հայաստանի բոլոր 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար, այդ թվում նաև՝ ոչ 

պետական: Համալսարանի դասախոսի պաշտոնի թեկնածուի համար պահանջների 

էությունը համապատասխանում է հիմնական, պաշտոնական, բովանդակալից 

/անձնական/ ցուցանիշների ամբողջությանը:  

Պաշտոնական ցուցանիշներին են վերաբերում. 
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 բարձրագույն կրթության (մասնագիտական ուղղվածության) պրոֆիլի 

համապատասխան դիպլոմի, վկայականի առկայությունը, մանկավարժական 

փորձը, բուհում իր մասնագիտությամբ աշխատելու աշխատանքային ստաժը, 

գիտական կոչումը և գիտական աստիճանը: 

 Գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների և պատվավոր կոչման 

առկայություն: 

 Դատվածության և դասախոսի անձի այլ արատավոր հատկանիշների 

բացակայություն: 

 Կրթության աստիճանն ու գիտական կարգավիճակը հաստատող 

փաստաթղթերի, աշխատանքային գրքույկի առկայություն: 

Նշված ցուցանիշները մասամբ խոսում են ապագա դասախոսի որակի մասին: 

Սակայն աշխատանքի ընդունելիս անհրաժեշտ է իմանալ ոչ թե դասախոսի սովորական 

հնարավորությունները, այլ կոնկրետ մանկավարժի կոչմանը համապատասխան 

հնարավորություններն ու ունակությունները: 

Անհրաժեշտ է, որ դասախոսն ամենից առաջ լավ իմանա իր մասնագիտությունը և 

կարողանա մեթոդապես ու մանկավարժորեն ճիշտ ներկայացնել սովորողներին: Դա 

դասախոսի որակի նվազագույն հատկանիշն է, որն անհրաժեշտ է իմանալ ընտրության 

ժամանակ: Այդ իսկ պատճառով որոշում կայացնելիս ավելի կարևոր է և դժվարություն է 

ներկայացնում դասախոսի անձնային խառնվածքը, որը որպես կանոն, աշխատանքի 

ընդունելիս չի երևում կամ այդ մասին կարելի է իմանալ թեկնածուին ճանաչող 

մարդկանց կարծիքներից: Հավասար պայմանների դեպքում առավելությունը, որպես 

կանոն, տրվում է նրան, ում երաշխավորում են տվյալ անձինք: 

Ամենակարևորը դասախոսի մասնագիտական գիտելիքների առկայությունն է 

(առարկայի դասավանդման լիարժեք իմացություն, մեթոդապես պատրաստված, 

հոգեբանամանկավարժական բավարար հատկանիշներ): Ընդ որում, անհրաժեշտ է 

հիմք ընդունել ապագա մանկավարժի հետ զրույցը, սակայն ավելի արդյունավետ է 

հանձնարարել թեկնածուին անցկացնել փորձնական պարապմունք: Ամեն դեպքում 

շատ կարևոր է պարզել, թե որքանով կկարողանա թեկնածուն որակով կատարել 

դասախոսի պարտականությունները՝ սովորեցնել, դաստիարակել ուսանողներին, 

անցկացնել գործնական, գիտահետազոտական աշխատանքներ:  

Իրենց առանձնահատկություններն ունեն դեկանների և ամբիոնի վարիչների 

թեկնածուների ընտրությունները: Ֆակուլտետի դեկանի կամ ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնին հավակնորդների թեկնածությունները քննարկվում են ռեկտորատում, որը 

ելնելով նրանց մասնագիտական գիտակությունից, կազմակերպչական, վարչական-

կառավարչական ընդունակություններից, անձի բարոյական բարձր որակներից, 

յուրաքանչյուր հավակնորդի համար տալիս է եզրակացություն՝ երաշխավորությամբ, 

համապատասխան պաշտոնում ընտրության համար, որը ռեկտորի /պրոռեկտորի/ 

միջոցով հասցվում է Համալսարանի գիտական խորհրդի քննարկմանը: 

Ընտրությունների դրական արդյունքների հիման վրա նրանց հետ կնքվում է 
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աշխատանքային պայմանագիր, որը հիմք է հանդիսանում ընտրված պաշտոնում նրա 

նշանակման հրամանի հրապարակման համար: Աշխատանքային պայմանագրի 

կոնկրետ ժամկետը որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ՝ նկատի ունենալով 

ռեկտորատի և գիտխորհրդի կարծիքը:  

 

6. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ ԵՎ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

Դասախոսի գործունեության որակը բուհում կախված է մի շարք հիմնական 

գործոններից. 

 որպես գիտական և ուսումնական կենտրոն`  բուհի կարգավիճակից, 

 Համալսարանի ինքնազարգացման պատրաստակամությունից (ամենից առաջ 

նորարարական), 

 կրթության ժամանակակից համակարգի հիման վրա մանկավարժական կոլեկտիվի 

համախմբվածությունից, 

 Համալսարանի գիտամանկավարժական ներուժից, 

 Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

տիրապետումից, 

 Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական մշակույթի մակարդակից: 

Վերջին գործոնը հանդիսանում է համակարգող և միևնույն ժամանակ հանդես է 

գալիս որպես Համալսարանի զարգացման և ինքնազարգացման չափանիշների 

արդյունք:  

Մանկավարժական գործունեության գնահատականի չափումը /չափանիշը/ 

կարելի է համարել ամբողջական գործողությունների որակով կատարումը: Հենց այդ 

տրամաբանությամբ էլ քննության են առնվում մանկավարժական գործունեության 

չափանիշները: Համալսարանի դասախոսը, որպես կանոն, կատարում է մի քանի 

տեսակի հիմնական գործունեություններ(գործառնություններ)՝ ուսուցողական, 

դաստիարակչական, գիտամեթոդական, հետազոտական, կազմակերպչական: Սրանք 

բոլորը միահյուսված են, սակայն զարգացածության աստիճանը տարբեր դասախոսների 

մոտ միատեսակ չէ և կախված է յուրաքանչյուրի անհատական առանձնահատկու-

թյուններից:  

Իրականում խոսքը գնում է Համալսարանի դասախոսական կադրերի 

մասնագիտական  մակարդակի հետազոտության համակարգի ստեղծման մասին: Այն 

ներառում է մի քանի մակարդակներ՝ ամբիոնի առաջատար պրոֆեսորների 

փորձագիտական փոխադարձ գնահատում, ամբիոնի ղեկավարության կողմից 

մանկավարժի գործունեության գնահատական, ուսանողների հարցում: 

6.1. Դասախոսի գործունեության կազմակերպումը  

Դասախոսի գործունեությունը հսկելու և աշխատանքի ուղղվածությունը 

ղեկավարելու կարևոր գործոն է աշխատանքի կազմակերպումը (պլանավորում, 
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ուսումնական և այլ բեռնվածության հաշվառում, հաշվետվություն): Այդ նպատակով 

բուհում մշակվել և գործում է կանոնակարգ՝ «Համալսարանի պրոֆեսո-

րադասախոսական անձնակազմի ուսումնական ծանրաբեռնվածության հաշվարկի 

նորմերը»: Կանոնակարգը հաստատում է պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

աշխատանքի պլանավորման կարգը և կառուցվածքը:  

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատանքային ժամերը, 

հաստատված աշխատանքային օրենսդրության սահմաններում (լրիվ դրուքով 

շաբաթական 40 ժամ), որն իր մեջ ներառում է ուսումնական և ոչ ուսումնական 

աշխատանքներ:  

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական աշխատանքն իր մեջ 

ներառում է լսարանային պարապմունքների անցկացում (դասախոսություններ, 

սեմինարներ, գործնական պարապմունքներ, լաբորատոր աշխատանքներ, 

պլանավորված կոնսուլտացիներ), պրակտիկաների ղեկավարում, պլանային 

ստուգողական աշխատանքների և ռեֆերատների ստուգում, առարկայական 

մեթոդական հանձնաժողովների և ուսանողական գիտական աշխատանքների 

ղեկավարում:  

Ոչ ուսումնական աշխատանքների մեջ են մտնում ուսումնամեթոդական, 

կազմակերպչական, գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքները: Վերը 

նշված աշխատանքների ցանկը որոշվում է ռեկտորի՝ «Պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի մանկավարժական բեռնվածության և ժամավճարային աշխատանքի 

նորմերը գործողության մեջ դնելու մասին»  ամենամյա հրամանով:  

Ամբիոնների ուսումնական բեռնվածության  պլանավորումը և 

վերջնահաշվարկները իրականացնում է ուսումնական մասը՝ մասնագիտությունների 

աշխատանքային ուսումնական պլանների, ինչպես նաև տարեկան օրացուցային 

ուսումնական գրաֆիկների և ուսումնական աշխատանքների ժամերի նորմերի հիման 

վրա:  

6.2.Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատանքի պլանավորում 

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատանքի պլանավորումը լրիվ 

դրույքով նախատեսում է աշխատանքային շաբաթը 40 ժամ հաշվարկով, որը տարվա 

ընթացքում կարող է կազմել մինչև 900 ժամ: Դասախոսի պլանավորված ողջ 

աշխատանքն ամբողջ տարվա համար գրանցվում է նրա անհատական պլանում, որը 

հաստատում է ամբիոնի վարիչը, ուսումնական մասի վարիչը և ուսումնական գծով 

պրոռեկտորը:  

Դասախոսի բեռնվածությունը հաստատվում է` ամբիոնի վարիչի, ֆակուլտետի 

դեկանի, ուսումնական մասի վարիչի կողմից: Պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի անհատական պլանի կատարման վերահսկողությունն իրականացնում 

են ամբիոնի և ուսումնական մասի վարիչները: Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի ուսումնական աշխատանքի պլանավորումը իրագործում է ամբիոնի 

վարիչն ամբիոնի համար ստացած և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 
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հաստիքին հատկացված ուսումնական բեռնվածության սահմաններում: Ուսումնական 

բեռնվածության բաշխումը դասախոսների միջև պետք է կատարել հաշվի առնելով 

նրանց որակավորումը և հանձնարարվող ուսումնական աշխատանքի բարդությունը: 

Դասախոսի տարեկան բեռնվածությունը պետք է կազմի մինչև 900 ժամից ոչ ավելի 

և որպես կանոն 700 ժամից ոչ պակաս: Ոչ լրիվ դրույքով աշխատող դասախոսների 

համար ուսումնական բեռնվածության սահմանված չափը հարաբերաբար նվազում է 

դրույքի մասի չափով:  

Ոչ ուսումնական աշխատանքները պարտադիր են պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի հաստիքով աշխատողի համար, և այն ներառվում է անհատական 

աշխատանքային պլանում, կազմողների կողմից պահպանելով չափաբաժինը՝ կախված 

զբաղեցրած պաշտոնից: Չափաբաժինները հատկացվում են ռեկտորի ամենամյա 

հրամաններով: Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին դասախոսը 

հաշվետվություն է ներկայացնում անհատական պլանի կատարման վերաբերյալ: 

Դասախոսի կողմից անհարգելի պատճառով անհատական պլանում նախատեսված 

աշխատանքների չկատարելը դիտվում է որպես խախտում և հանգեցնում է 

համապատասխան միջոցների ձեռնարկման:  

6.3.Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական կարողությունների 

բարձրացման համակարգի կատարելագործումը 

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման 

գործընթացը կազմակերպվում է 5 տարին մեկ անգամ, կրթական հաստատությունների 

որակավորման բարձրացման և մասնագետների վերապատրաստման համակարգում, 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, առաջնակարգ արտասահմանյան 

գիտական կազմակերպություններում:  

Համալսարանում մշակվել են համապատասխան նորմերի փաստաթղթեր` 

«Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման 

կարգ», «Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վարկանիշավորման հարցաթերթ»:  

Որակավորման բարձրացումն անցկացվում է ուսուցման ձևով:  

Որակավորման անընդմեջ բարձրացումը դասախոսի ծառայողական 

պարտականությունն է և ամբիոնի կարևորագույն խնդիրը: 

6.4.Որակավորման բարձրացման կարևորագույն խնդիրները 

 Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գիտելիքների թարմացում և 

իմացության խորացում գիտաառարկայական, հոգեբանամանկավարժական և 

մասնագիտական գործունեության ոլորտում գիտության ժամանակակից 

նվաճումների,  տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների հետ ծանոթացումների հիման 

վրա, 

 Ուսուցման առաջադեմ մեթոդների, միջոցների և տեխնոլոգիաների 

տիրապետում, 

 Մտահորիզոնի ընդլայնում և ընդհանուր կուլտուրայի բարձրացում, 

 Հայրենական և արտասահմանյան փորձի ուսումնասիրում: 
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Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացումը 

իրականացվում է Համալսարանի ամբիոններում մշակված տարեկան և հեռանկարային 

պլաններին համապատասխան: Որակավորման բարձրացումը պլանավորվում է 

աշխատանքից կտրված, առանց աշխատանքից կտրվելու, աշխատանքից մասամբ 

կտրվելով և ուսուցման անհատական ձևով: Ուսուցման  ժամկետը և ձևը որոշվում է 

ամբիոնի կողմից, նշվում է համապատասխան պլանում և համաձայնեցվում է դեկանի և 

ուսումնական մասի հետ:  

Դասախոսների մասնագիտական կայացման և որակավորման բարձրացման 

պլանը ներառում է. 

 մանկավարժության և հոգեբանության հիմունքների և ուսուցման մեթոդների 

ինքնուրույն ուսումնասիրում, 

 հաճախում ամբիոնի առաջատար դասախոսների կողմից անցկացվող 

ուսումնական պարապմունքներին, 

 անմիջական մասնակցություն ուսանողների հետ անցկացվող ուսումնական 

պարապմունքներին, 

 մասնակցություն բաց և փորձնական պարապմունքներին, ամբիոնի 

խորհրդակցություններին, ինչպես նաև գիտամեթոդական համաժողովներին և 

Համալսարանի մեթոդոլոգիական սեմինարներին, 

 մասնակցություն բուհում և ամբիոնում անցկացվող մանկավարժական 

գիտափորձերին, 

 մասնակցություն ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքներին, ուսուցման  

մեթոդիկային վերաբերող հոդվածների հրատարակում: 

 Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում երիտասարդ դասախոսների 

որակավորման բարձրացմանը, այդ թվում՝ բուհում պատրաստված նախկին 

ուսանողների:  

Դասախոսի մասնագիտական գիտակության, որակավորման բարձրացման 

կարևոր գործոն է ամբիոնի մեթոդական աշխատանքների կատարելագործումը և 

մանկավարժների ինքնակատարելագործման ակտիվացումը՝ նպատակաուղղված 

իրենց աշխատանքի ոլորտում՝ ինքնակրթմանը: 

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնակցությունն ամբիոնի, 

Համալսարանի մեթոդական, նորարարական գործունեությանը նպաստում է 

անհատական մանկավարժական համակարգի ձևավորմանը, մանկավարժական 

գործունեության անհատական աշխատաոճի կազմավորմանը: 

Բացի վերոնշյալից ՈԱԲ-ի կողմից անցկացվում են հարցումներ մշակված և ԳԽ-ի 

կողմից հաստատված քաղաքականության և ընթացակարգերի հիման վրա՝ 

համապատասխան մեթոդաբանությամբ: Քանակական հարցումները կարող են 

անցկացվել նաև հարցաշարերի մշակման, կիրարկման և վերլուծման էլեկտրոնային 

համակարգի միջոցով: Հարցումներն անցկացվում են ներքին և արտաքին շահակիցների 

շրջանում և ուղղված են որակի ներքին ապահովման օբյեկտները գնահատելուն: 
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Ներքին և արտաքին շահակիցների շրջանում անցկացվող քանակական և 

որակական հարցումների և ֆոկուս խմբերի հետ հանդիպում-քննարկումների 

նպատակն է բացահայտելու աշխատանքային ծրագրերի կատարման, դրանց 

իրականացման աստիճանը, արդյունքների համապատասխանությունը նախանշված 

նպատակներին, ինչպես նաև ի հայտ եկած խնդիրները:  

ՈԱ տեսանկյունից գործընթացների ստուգման, արդյունքների արձանագրման, 

խնդիրների բացահայտման կարևոր միջոց է համալսարանի ստորաբաժանումների 

կողմից երկու տարին մեկ անգամ ՈԱԲ ներկայացվող ինքնավերլուծությունները, որոնք 

բացահայտում են ՄԿԾ-ների իրագործման աստիճանը, նախանշում բարելավման 

ուղիներ:  

ԱԲՀ ՈԱԲ-ը մշակում, վերլուծում և համակարգում է ստացված տվյալները և 

դրանց հիման վրա առաջարկում գործընթացների բարելավման կոնկրետ ուղիներ, 

նախանշում նոր նպատակներ, որոնք հետագայում արտացոլվում են 

գործողությունների ծրագրերում: 

Համալսարանը և ՈԱԲ-ը ապահովում են վերջինիս կողմից կատարված 

վերլուծությունների, ներկայացրած հաշվետվությունների հրապարակայնությունը 

շահակիցների համար: 

ԱԲՀ-ում որակի ներքին գնահատման հիմնական օբյեկտները 

ԱԲՀ-ում որակի ներքին գնահատման հիմնական օբյեկտներն են՝ 

 ԱԲՀ ռազմավարական ծրագրի նպատակների ու խնդիրների իրագործման որակը 

ԱԲՀ ռազմավարական ծրագրի կատարումն իրականացվում է համաձայն 2017-

2022թթ. ՌԶԾ իրականացման պլան-ժամանակացույցի:  Այս նպատակով կիրառվող 

գործիքակազմը հնարավորություն է տալիս գործող ռազմավարության բոլոր 

ուղղություններով գնահատել ու պարզել նախանշված նպատակների ու խնդիրների 

իրագործումը, դրանց արդյունքները՝ որակական և քանակական առումներով: 

   ՄԿԾ-ների և դրանց բաղադրիչների որակը (դասավանդման և ուսումնառության 

մեթոդներ, ուսանողների գնահատում, ուսանողների կրթական ելքային արդյունքներ) 

ՄԿԾ և դրա առանձին բաղադրիչների որակի գնահատումն իրականացվում է 

գործող փաստաթղթային հենքի հիման վրա, որն իրենից ներկայացնում է այդ 

գործընթացի կազմակերպման և իրականացման նպատակով մշակված առանձին 

գործիքակազմ: ՄԿԾ որակի վերաբերյալ տվյալները, ցուցանիշները, ստացվում են 

տարբեր մեխանիզմների կիրարկման արդյունքները համադրելով, համեմատելով և 

վերլուծելով: Անցկացվում են հարցումներ ուսանողների, շրջանավարտների, 

պրակտիկայի ղեկավարների շրջանում: Յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին 

անցկացվում է դասընթացների գնահատում բոլոր մասնագիտությունների բոլոր 

կուրսերում: Բարձր կուրսերում պրակտիկայի ավարտից հետո անցկացվում են 

քանակական և որակական հարցումներ ուսանողների շրջանում: 

ՄԿԾ և դրա առանձին բաղադրիչները գնահատվում են նաև դասալսումների, 

ֆոկուս խմբերի հետ հանդիպում – քննարկումների միջոցներով: ՄԿԾ գնահատման 
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միջոց է նաև տարեկան մեկ անգամ ՄԿԾ վերանայումը՝ ըստ ՄԿԾ վերանայման 

ձևաթղթի  (Հավելված 6): 

 

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակը 

ԱԲՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակների 

գնահատումն իրականացվում է հաստատված համապատասխան քաղաքականության 

և ընթացակարգերի հիման վրա: Տարին մեկ անգամ իրականացվում է հարցում 

դասախոսների շրջանում, իսկ յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին՝ կատարողականի 

գնահատում: 

 Ուսումնական և հետազոտական միջավայրը, ուսումնառության և 

հետազոտության ռեսուրսները 

Ուսումնական և հետազոտական միջավայրի և ռեսուրսների գնահատումն 

իրականացվում է ինչպես ինստիտուցիոնալ, այնպես էլ ԿԾ մակարդակներում: Գործող 

ՈԱ կանոնակարգերի համաձայն՝ ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

շրջանում տարին մեկ անգամ անցկացվում է հարցում՝ նպատակ ունենալով գնահատել 

և պարզել համալսարանի ուսումնական և հետազոտական միջավայրից ու 

ռեսուրսներից շահակիցների բավարարվածության աստիճանը, դրանց 

համապատասխանությունը ՄԿԾ պահանջներին: 
 

7. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳ 

ԱԲՀ-ում գործում է ուսանողների գնահատման բազմագործոն համակարգ, որի 

կիրառման հիմնական նպատակներն են՝ 

 ուսումնական կիսամյակի ընթացքում ուսանողների գիտելիքների 

պարբերաբար ստուգման և գնահատման միջոցով կազմակերպել ուսում-

նառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց,  խթանել ուսանողների 

առաջադիմությունը, ուսումնառության գործընթացում ապահովել 

մրցակցություն, խրախուսել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը,  բարելավել 

դասահաճախումները: 

 Ընթացիկ ստուգումների իրականացման օգնությամբ գնահատման 

արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից օգտագործել որպես 

հետադարձ կապ՝ դասավանդման և ուսումնառության շարունակական 

բարելավման և կատարողականի բարձրացման նպատակով, բարելավել 

դասընթացի արդյունարար գնահատման հիմնավորվածությունն ու 

արժանահավատությունը՝ գիտելիքների գնահատման գործընթացում հաշվի 

առնելով ուսումնառության տարբեր բաղադրիչները: 

2.1. Ուսանողների գնահատումը  ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝ 

 դասընթացին ուսանողի մասնակցություն՝ դասահաճախումների հաշվառման 

օգնությամբ, 
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 դասընթացի /ուսումնական մոդուլի/ ենթաբաժինների և ծրագրով 

նախատեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և  յուրացման 

ընթացիկ և միջանկյալ ստուգումներ կիսամյակի ընթացքում:  

 Ուսումնական մոդուլի ամփոփիչ գնահատում քննաշրջանում: 

 Ինքնուրույն անհատական աշխատանքների գնահատում /ռեֆերատ,  

շնորհանդեսի պատրաստում և ներկայացում, ելույթներ ուսանողական 

գիտաժողովում՝ տվյալ դասընթացի ծրագրի շրջանակներում/:  

Աղյուսակ  1 

 Գնահատման ձևավորման բաղադրիչներ 

 ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ՄԻԱՎՈՐ 

1.  Հաճախումներ 20 միավոր 

2.  Գիտելիքների յուրացման, կարողությունների և 

հմտությունների գնահատում 
70 միավոր 

3.  Ինքնուրույն անհատական աշխատանք 10 միավոր 

Ընդամենը 100 միավոր 

 

Աղյուսակ  2 

Գնահատման վարկանիշային միավորների սանդղակ 

Գնահատական Գնահատման 

միավորը 

Գնահատման տառային 

նիշւշը 

«գերազանց» 
96-100 

90-95 

A+ 

A 

«լավ» 
80-89 

70-79 

B+ 

B 

«բավարար» 
60-69 

51-59 

C+ 

C 

«անբավարար» 50 և ցածր D 

«ստուգված» ≥51 S 

«չստուգված» < 51 U 

 Ուսանողների գիտելիքների անհատական գնահատման չափորոշիչներ 

«Գերազանց» /A+,A/՝ ուսանողն ազատ տիրապետում է նյութին, հստակ և սպառիչ 

պատասխանում է հարցերին, հեշտությամբ համադրում է ուսումնական նյութի տարբեր 

բաղկացուցիչները, հաջողությամբ կատարել է ուսումնական ծրագրով նախատեսված 

բոլոր առաջադրանքները, ուսանողի մոտ ձևավորված են գործնական աշխատանքի 

գերազանց հմտություններ: 

«Լավ» /B+, B/՝ տեսական պատրաստվածության  մակարդակը բավականին բարձր 

է, ուսանողը ուսումնական նյութի զգալի մասին տիրապետում է դասագրքերի կամ 
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դասախոսությունների մակարդակով, սակայն վերլուծական ունակությունները 

բավարար չեն ուսումնական նյութը գերազանց յուրացնելու համար: 

«Բավարար» /C+, C/` թեև ուսանողը յուրացրել է ներկայացված նյութի զգալի մասը, 

սակայն ուսանողը չի կարողանում հստակ,  ամբողջական  պատասխանել դասախոսի 

հարցերին, ուսանողի գիտելիքները համապատասխանում  են տվյալ դասընթացի 

ուսումնական ծրագրի նվազագույն պահանջներին: 

«Անբավարար» /D/` ուսանողը չի յուրացրել հիմնական նյութը, ուսանողի 

գիտելիքները չեն համապատասխանում տվյալ դասընթացի ուսումնական ծրագրի 

նվազագույն պահանջներին: 

«Ստուգված» /S/՝  ուսանողն ունի տվյալ դասընթացից որոշակի գիտելիքներ, որոնք 

դասախոսը բավարար է համարում ուսումնառության տվյալ մակարդակի 

համար, ուսանողը ապահովում է տվյալ դասընթացի ուսումնական ծրագրով 

նախատեսված նվազագույն պահանջները: Ուսանողը վաստակում է տվյալ դասընթացի 

համար սահմանված ակադեմիական կրեդիտները: 

«Չստուգված» /U/՝  ուսանողի գիտելիքները չեն համապատասխանում  տվյալ 

դասընթացի ուսումնական ծրագրի նվազագույն պահանջներին: Այդ դեպքում ուսանողը 

չի ստանում տվյալ դասընթացի համար նախատեսված ակադեմիական կրեդիտները: 

2.5. Ուսանողների գիտելիքների գնահատման ձևերը 

 Ընթացիկ ստուգում 

 Ուսանողների կողմից յուրացված գիտելիքների  գնահատման ձև է, որն 

անցկացվում է գրավոր կամ բանավոր /հարցումներ, գործնական 

հանձնարարության կատարում, իրավիճակային խնդիրների լուծում, լաբորատոր 

աշխատանք և այլն/:  

 Միջանկյալ ստուգում 

 Ուսանողի գիտելիքների գնահատման ձև է, որն անցկացվում է ստուգարքային 

դասընթացներից, կիսամյակում երկու անգամ՝ հաստատված ժամանակացույցին 

համապատասխան, իրականցվում է բանավոր, գրավոր /թեստային տարբերակով 

կամ գրավոր շարադրում/, գրավոր-բանավոր ձևերի համակցությամբ, գործնական 

կարողությունների և հմտությունների ստուգմամբ:  

 Ամփոփիչ ստուգարք 

 Ամփոփիչ ստուգարքն անցկացվում է երկրորդ միջանկյալ ստուգման օրը 

/դասընթացի վերջին պարապմունքին/: 

 Ամփոփիչ  քննություն  

 Ուսանողի կողմից դասընթացի յուրացման որակի վերջնարդյունքն է`որն 

անցկացվում է ուսումնական կիսամյակի 18-20-րդ շաբաթներում` համաձայն 

հաստատված   ժամանակացույցի, իրականացվում է բանավոր, գրավոր 

/թեստային տարբերակով կամ գրավոր շարադրում/, գրավոր-բանավոր ձևերի 

համակցությամբ, գործնական հմտությունների և կարողությունների ստուգմամբ: 
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 Ինքնուրույն անհատական աշխատանք 

Գնահատման բաղադրիչ է, որը կատարվում է ուսանողի կողմից կիսամյակի 

ընթացքում և ընդգրկում է իր մեջ հետևյալ բաղադրիչները՝   

 Ռեֆերատ, առնվազն 5 էջից բաղկացած, տիտղոսաթերթով, գրականության 

ցանկով, նպատակով, խնդիրներով, եզրակացությամբ, 

  Դասախոսի կողմից տրված տվյալ օրվա թեմայի շրջանակում շնորհանդեսի 

պատրաստում /power point, PDF կամ այլ ծրագրերի միջոցով/ և ներկայացում 

գործնական պարապմունքների ժամանակ, 

 Մասնակցություն ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին և/կամ 

ուսանողական գիտաժողովներին, դասընթացի ծրագրի շրջանակներում, որպես 

ելույթ:  

 

 

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ 

Ուսանողի  ուսումնական  գործունեության  արդյունքներն ու առաջադիմության 

ցուցանիշներն ուսման ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար Համալսարանի 

Որակի ապահովման բաժնի կողմից մշակման ընթացքում է  համակարգչային հատուկ 

ծրագիրը: Ուսանողի ընդունման պահից սկսած, դեկանատը վարում է ակադեմիական 

տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից անմիջապես հետո գրանցվում են 

ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած 

կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և 

կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական 

աշխատանքի ծավալը և միջին որակական գնահատականը /ՄՈԳ/։  

Ուսանողի վաստակած կրեդիտները ամրագրվում և կուտակվում են նրա 

ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ շրջանում` 

անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ տվյալ ուսումնական ծրագրի հետագա 

հնարավոր փոփոխություններից։ 

Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված  արդյունքները 

ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից 

հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածն 

ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են 

հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները` 

 գումարային կրեդիտների քանակը, 

 գնահատված կրեդիտների քանակը, 

 վարկանիշային միավորները, 

 միջին որակական գնահատականը։ 

Ամբողջ տեղեկատվությունը տես  
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«ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ» 

կարգում: 
 

Հավելված 1  

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ԴԱՍԱԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ 

 

I.        Ընդհանուր դրույթներ 

  1.1    Սույն կանոնակարգը սահմանում է ԱԲՀ-ում դասալսումների անցկացման և 

քննարկման կարգը: 

1.2    Կանոնակարգն ընդունվում և փոփոխվում է ԱԲՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից: 

1.3    Ամբիոնի վարիչի պարտադիր պարտականությունների մեջ է մտնում ամբիոնի 

դասախոսների դասալսումները և դրանց քննարկման կազմակերպումը: 

  

II. Դասալսումների անցկացման նպատակն ու խնդիրները 

2.1 Դասալսումների անցկացման նպատակն է կատարելագործել ամբիոնի 

դասախոսների մանկավարժական և մեթոդական պատրաստվածությունը, դասը 

կազմակերպելու և վարելու ժամանակակից մեթոդների կիրառումը: 

2.2 Դասալսումների անցկացման խնդիրներն են՝ 

2.2.1  դասախոսի մանկավարժական և մեթոդական պատրաստվածության, դասը 

կազմակերպելու և վարելու ժամանակակից մեթոդների կիրառման 

գնահատում, 

2.2.2   դասալսումների արդյունքում լավագույն փորձի պարզում և դրա 

փոխանցում, 

2.2.3   սկսնակ դասախոսներին դասը կազմակերպելու և վարելու գործում 

աջակցել: 

  

 III. Դասալսումների և դրանց արդյունքների քննարկման ընթացակարգ 

3.1  Համալսարանում դասալսումներն անցկացվում են ամբիոնի նիստում նախապես 

հաստատված ժամանակացույցին համապատասխան: 
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3.2  Դասալսումներին մասնակցում են պատասխանատու ամբիոնի վարիչը, տվյալ 

մասնագիտության գծով դասախոս և/կամ ամբիոնի այլ դասախոսներ, 

անհրաժեշտության դեպքում նաև համալսարանի ուսումնաօժանդակ կազմի 

ներկայացուցիչներ: 

3.3  Յուրաքանչյուր դասալսում ամբիոնի վարիչի և/կամ այլ մասնակիցների կողմից 

կատարված եզրակացությամբ, դիտողություններով և առաջարկներով գրանցվում է 

համապատասխան թերթիկում /Հավելված 1/: 

3.4  Ամբիոնի դասախոսների դասալսումների արդյունքները քննարկվում են ամբիոնի 

նիստերի ժամանակ: 

3.5  Քննարկման արդյունքները համապատասխանաբար արձանագրվում և 

գնահատվում են դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և մեթոդական 

պատրաստվածության աստիճանը,  կազմակերպչական, «ուսանող-դասախոս» 

հարաբերությունների ձևավորման ունակությունները, դասը կազմակերպելու և 

վարելու ժամանակակից մեթոդների կիրառումը և այլն: 

3.6   Ամբիոնների դասախոսների դասալսումների քննարկման և գնահտման 

արդյունքները հաշվի են առնվում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

պայմանագրի կնքման ժամանակ: 
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Հավելված 2 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՎԱՆԴԱԿԱ Ն ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

I. Ընդհանուր  դրույթներ  

  

1.1. Ավանդական բժշկության համալսարանի /այսուհետ՝ Համալսարան/ Որակի 

ապահովման բաժինը  /այսուհետ՝ Բաժին/  բուհում գործող ստորաբաժանում է, որը 

գործում է համալսարանի կանոնադրության, սույն կանոնադրության և 

կանոնակարգող ներքին այլ փաստաթղթերի հիման վրա: 

1.2. Բաժնի հիմնական առաքելությունը Համալսարանում եվրոպական չափանիշներին  

և ուղենիշներին համապատասխան բարձրագույն մասնագիտական կրթական 

որակի ապահովման մշակույթի ձևավորումն է, դրա շարունակական զարգացման 

ապահովման նպատակով անհրաժեշտ նախադրյալների ու նախապայմանների 

ստեղծումը: 

1.3. Բաժինը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և գործունեությունը դադարեցնում է 

ռեկտորի հրամանով: 

1.4. Բաժինն իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակի 

ներքին ապահովման գործառույթներ, իր գործունեությունից բխող 

ուսումնասիրություններ, ինչպես նաև Բաժնի գործառույթների, խնդիրների ու 

նպատակների իրականացման նպատակով սույն կանոնադրությամբ նախատեսված 

լիազորությունների ու իրավասության շրջանակներում անհրաժեշտ այլ 

գործողություններ: 

1.5. Բաժնի գործառույթները, խնդիրները, նպատակները, իրավասությունն ու 

լիազորությունները, պատասխանատվությունը, գործունեության և դադարման 

կարգը սահմանվում են սույն կանոնադրությամբ: 

 

II. Բաժնի նպատակներն ու խնդիրները 

2.1.Բաժնի հիմնական նպատակներն են՝ 

 Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի մասնագիտական կրթության 

որակի ապահովման գործընթացների հետ համեմատելի ու համադրելի 

քաղաքականության ու մեխանիզմների մշակումն ու ներդրումը, գործընթացների 

իրականացումը: 

 Համալսարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների հավատարմագրման 

գործընթացի իրականացմանն աջակցելը: 

  Համալսարանի ծրագրային հավատարմագրման համար անհրաժեշտ հիմքերի ու 

նախադրյալների ստեղծմանն աջակցելը: 
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2.2.Բաժնի հիմնական խնդիրներն են՝ 

 Համալսարանում եվրոպական չափանիշներից և ուղենիշներից բխող 

բարձրագույն  մասնագիտական կրթության որակի ներքին ապահովման 

քաղաքականության, ընթացակարգերի, մեխանիզմների և գործիքների մշակումը, 

ներդնումը և շարունակական զարգացման ապահովումը: 

 Կրթական ծրագրերի ու որակավորումների որակի ապահովման 

քաղաքականության ու  ընթացակարգերի ստեղծումն ու կիրարկումը: 

 Կրթական ծրագրերի ու որակավորումների հաստատման, պարբերական 

վերանայման ու  մշտադիտարկման մեխանիզմների ու գործիքների ստեղծումն ու 

կիրարկումը: 

 Գնահատման չափանիշների, սկզբունքների ու կարգի բարելավումը: 

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակի ապահովման մեխանիզմների 

բարելավումը: 

 Ուսանողների աջակցության համակարգի գնահատման մեխանիզմների 

բարելավումը: 

 Տեղեկատվության հասանելիության աստիճանի գնահատման համակարգի  

բարելավումը: 

 Որակի ներքին  ապահովման գործընթացներում հրապարակայնության ու 

թափանցիկության ապահովումը, դրա գնահատման մեխանիզմների 

բարելավումը: 

 Որակի ներքին համակարգի պարբերական վերանայումը և բարելավումը: 

 Նշված խնդիրների իրագործման համար հետազոտական և անհրաժեշտ այլ 

աշխատանքների իրականացումը: 

 Շահակիցների կարիքների բացահայտման մեխանիզմների և գործիքների 

կատարելագործումը: 

 

III. Բաժնի գոծառույթները 

Բաժինն իրականացնում է հետևյալ հիմնական գործառույթները. 

3.1. Ստեղծում է աշխատանքային խմբեր, պլանավորում ու համակարգում է 

վերջիններիս աշխատանքը, տրամադրում է մեթոդական և ընթացիկ աջակցություն: 

3.2. Գնահատում է կրթական ծրագրերի արդյունավետությունը, վերլուծում է 

Համալսարանի գործունեությունը, հանդես է գալիս համապատասխան 

առաջարկություններով և զարգացման ծրագրերով: 

3.3. Ռեկտորի հաստատմանն է ներկայացնում  տարեկան աշխատանքային ծրագրի 

նախագիծը: 

3.4. Հաշվետվություններ է ներկայացնում ռեկտորատին և գիտական խորհրդին: 
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3.5. Համագործակցում է հայաստանյան և արտասահմանյան բուհերի որակի 

ապահովման կառույցների հետ, իրականացնում է փորձի փոխանակում: 

3.6. Համագործակցում է համապատասխան պետական կառույցների հետ, մասնակցում 

է նրանց կողմից կազմակերպված որակի ապահովման վերապատրաստումներին ու 

սեմինար քննարկումներին: 

3.7. Կազմակերպում է Բաժնի անդամների վերապատրաստում: 

3.8. Ապահովում է որակի ապահովման գործընթացների հրապարակայնությունն ու 

թափանցիկությունը: 

 

IV. Բաժնի ղեկավարումը 

 

4.1. Բաժնի ղեկավարումն իրականացվում է Բաժնի ղեկավարի կողմից: 

4.2. Բաժնի ղեկավարը նշանակվում է ռեկտորի կողմից: 

4.3. Բաժնի ղեկավարը պատասխանատու է Բաժնի առջև դրված խնդիրների լուծման, 

որակի ապահովման գործառույթների և դրանց իրականացման համար: 

4.4. Բաժնի ղեկավարը հաշվետու է ռեկտորատին և գիտական խորհրդին: 

4.5. Բաժնի ղեկավարը պատասխանատու է Բաժնի նպատակների, խնդիրների ու 

գործառույթների իրականացման համար: 

4.6. Ռեկտորի հաստատմանն է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագիրը և 

իրականացման ժամանակացույցը: 

4.7. Առաջարկություններ է ներկայացնում ռեկտորին, գիտական խորհրդին և այլ 

ստորաբաժանումներին: 

4.8. Իր իրավասության սահմաններում Համալսարանի ստորաբաժանումներից 

պահանջում և ստանում է որակի ապահովման անհրաժեշտ տեղեկատվություն: 

4.9. Համագործակցում է պետական, տեղական և այլ մարմինների հետ:        
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     Հավելված 3  

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  

ՌԵԿՏՈՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ 

 

1. Համալսարանը  կառավարվում  է  համալսարանի  կանոնադրությանը  

համապատասխան`  աշխատավորական  կոլեկտիվի  ինքնակառավարման  

սկզբունքների  և  իր  ունեցվածքի  տնտեսական  օգտագործման,  հիմնադիր  

անդամների  իրավունքների  զուգակցման  հիման  վրա: 

2. Համալսարանի  հիմնական  գործունեության`  ուսումնական, գիտամեթոդական, 

գիտա-հետազոտական, դաստիարակչական  և  այլ  աշխատանքների  ղեկավարումն  

իրագործում  է  ռեկտորը: 

3. Ռեկտորը նշանակվում  է  հիմնադիր   անդամների  ընդհանուր  ժողովում  և  

հաշվետու  է  համալսարանի  հիմնադիր  անդամների  ընդհանուր  ժողովին: 

 

ԴԵԿԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ 

       Ֆակուլտետի  գործունեության  ղեկավարումն  իրականացնում  է   դեկանը: 

       Դեկանը նշանակվում  է  ռեկտորի կողմից նրա թեկնածությունը հիմնադիր  

անդամների ընդհանուր ժողովում երաշխավորություն  ստանալուց  հետո:   

 

ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ 

       Ամբիոնի  վարիչը   նշանակվում   է    պայմանագրային    հիմունքով՝    ռեկտորի     

հրամանով, գիտական խորհրդի կամ ռեկտորատի նիստում նրա թեկնածությունը 

երաշխավորություն ստանալուց հետո։ 

 

ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ 

        Համալսարանում դասախոսների ընտրությունը  կատարվում  է  ռեկտորի  

կողմից համապատասխան  ամբիոններում  նրանց  թեկնածության  հարցը նախօրոք 

քննարկվելուց հետո:  
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Հավելված  4 

ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՆԵՐՔԻՆ  ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.1 Ներքին կարգապահական սույն կանոնները սահմանում են Ավանդական 

բժշկության համալսարանում /այսուհետ՝ Համալսարան/, քաղաքացիներին 

աշխատանքի ընդունելու,  աշխատողներին այլ աշխատանքի տեղափոխելու, 

խրախուսելու, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, ներառյալ՝ 

աշխատանքից ազատելու կարգը, խրախուսանքի և կարգապահական տույժի 

միջոցները, աշխատողների և ուսանողնեորի հիմնական իրավունքները, 

պարտականությունները, աշխատաժամանակի և հանգստի ռեժիմը, ինչպես նաև 

աշխատանքի հարաբերություններին առնչվող այլ հարցերը: 

1.2 Սույն կանոնները տարածվում են ԱԲՀ բոլոր աշխատակիցների և ուսանողների 

վրա, այդ թվում՝ համատեղությամբ և ժամավճարային հիմունքներով 

աշխատողների: 

1.3 Աշխատանքի ընդունելու, աշխատողներին խրախուսելու և կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ սույն կանոնները Համալսարանի 

ռեկտորի վրա չեն տարածվում: 

1.4 Սույն կարգի առանձին դրույթները վերաբերում են Համալսարանի տարածքում 

գտնվող այն անձանց վրա, որոնք Համալսարանի հետ քաղաքացիաիրավական 

հարաբերությունների մեջ են, օգտվում են Համալսարանի ծառայություններից կամ 

աշխատանքներից, համագործակցում են Համալսարանի կամ նրա կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների հետ, ինչպես նաև  այլ նպատակներով ժամանակավորապես 

գտնվում են Համալսարանի տարածքում: 

1.5 Ներքին կարգապահական կանոնների պահպանմանն առնչվող հարցերը  

կարգավորվում են Համալսարանի վարչակազմի կողմից՝ նրան ընձեռված 

իրավունքների  սահմաններում:  

1.6 Ներքին կարգապահական կանոնները հաստատվում, և բոլոր փոփոխությունները 

կատարվում են Համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից և ուժի մեջ են մտնում 

ռեկտորի հրամանով: 

1.7 Ներքին կարգապահական կանոնների մասին Համալսարանի աշխատակիցներին  

իրազեկվում է  համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից: 
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 II. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ, ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԱԶԱՏՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ 

2.1 Համալսարանում աշխատանքի ընդունումը, այլ աշխատանքի տեղափոխումը, 

աշխատանքից ազատումն իրականացվում է ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությանը 

համապատասխան: 

2.2 Աշխատողների հետ աշխատանքային հարաբերությունները սկիզբ են առնում 

Համալսարանի ռեկտորի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելու պահից: 

2.3 Աշխատանքի ընդունման ժամանակ Համալսարանի ընդհանուր բաժնի վարիչը  

պարտավոր է աշխատանքի ընդունվողից պահանջել հետևյալ փաստաթղթերը.  

ա/  աշխատանքային   գրքույկ, 

բ/  անձը հաստատող փաստաթուղթ, սոցիալական ապահովության քարտ կամ այն 

չունենալու մասին տեղեկանք, 

գ/ տեղեկանք առողջական վիճակի մասին /սանիտարական գրքույկ/, եթե 

աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է այն աշխատանքների համար, որոնց 

դեպքում պահանջվում են սկզբնական և պարբերական բժշկական զննություն, 

դ/ համապատասխան կրթությունը կամ պատրաստվածությունը հաստատող 

փաստաթուղթ, 

ե/ օրեքով  կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ 

փաստաթղթեր, 

զ/ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով զինվորական հաշվառման մեջ 

գտնվելու, ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատված լինելու կամ 

ժամկետային զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունք ունենալու 

վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանք զորակոչային տարիքի և 

ժամկետային զինվորական ծառայություն չանցած ՀՀ քաղաքացիների դեպքում: 

2.4 Աշխատողին սահմանված կարգով աշխատանքի ընդունելիս Համալսարանի 

ղեկավարությունը պարտավոր է՝ 

 ծանոթացնել աշխատանքի պայմաններին, 

 ծանոթացնել համալսարանի ներքին կարգապահական կանոններին, 

 անցկացնել անվտանգության տեխնիկայի, սանիտարական, հակահրդեհային 

կանոնների պահպանման հրահանգավորում: 

2.5 Աշխատանքի ընդունման ժամանակ աշխատողը պարտավոր է ծանոթանալ 

Համալսարանի ներքին իրավական ակտերին և պահպանել դրանց պահանջների 

կատարումը: 

2.6 Աշխատողի տեղափոխումը այլ աշխատանքի իրականացվում է ՀՀ աշխատանքային 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

2.7 Համալսարանում այլ աշխատանքի տեղափոխումը կատարվում է աշխատողի հետ 

կնքվող այլ աշխատանքի տեղափոխման համաձայնագրի հիման վրա՝ ռեկտորի 

հրամանով: 
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2.8 Աշխատողի հետ աշխատանքային հարաբերությունները դադարում են ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքային պայմանագրի լուծման 

միջոցով: 

2.9 Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը և վերջնահաշվարկը ձևակերպվում է  

ռեկտորի հրամանով: 
 

III. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՈԼԵԿՏԻՎԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

3.1 Համալսարանի վարչակազմը պարտավոր է՝ 

  ապահովել պրոֆեսորադասախոսական, վարչատնտեսական և ուսումնաօժանդակ 

աշխատակազմի բնականոն  աշխատանքը, 

 Համալսարանի ֆինանսական միջոցների սահմաններում իրականացնել 

նյութատեխնիկական ապահովումը, տարածքների կահավորումը և ուսումնական 

գործընթացին անհրաժեշտ ուսումնական նյութերի ապահովումը, 

 կատարել ուսումնական գործընթացի մեթոդական ապահովումը, հաստատել 

ուսումնական աշխատանքների ծավալը, 

 ապահովել տարածքների բարեկարգ վիճակը, ջեռուցումը, լուսավորումը, 

կահավորումը, 

 սահմանված ժամկետներում ապահովել Համալսարանի աշխատողների 

աշխատավարձի տրամադրումը, 

 ժամանակին տրամադրել արձակուրդ՝ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, 

 պայմաններ ստեղծել պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման 

բարձրացման համար, 

 նպաստել կոլեկտիվում գործնական, ստեղծագործական մթնոլորտի ստեղծմանը, 

ժամանակին քննարկել կոլեկտիվի առաջարկությունները՝ ուղղված Համալսարանի 

գործունեության բարելավմանը, 

 պահպանել աշխատանքային օրենսդրությունը և աշխատանքի պաշտպանության 

կանոնները /տեխնիկայի անվտանգության կանոններ, սանիտարական նորմեր, 

կանոններ և այլն/, 

 կատարել ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ պարտականություններ: 

3.2  Դասախոսը պարտավոր է՝ 

 ուսուցումը իրականացնել կրթական պետական չափորոշիչներին 

համապատասխան, 

 ապահովվել կրթական  գործընթացի բարձր արդյունավետությունը, զարգացնել 

ուսանողների ինքնուրույնությունը, ստեղծագործական և նախաձեռնողական 

կարողությունները, 

 կիրառել դասավանդման առավել  արդյունավետ մեթոդները, միջոցներն ու ձևերը, 

վերլուծական աշխատանքի հմտությունների ձևավորմանը նպաստող 

մանկավարժական արդի տեխնոլոգիաներ, նպաստել ուսանողների կողմից 

անհրաժեշտ տեսական և կիրառական գիտելիքների ավելի լավ յուրացմանը, 
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 նպաստել ուսանողների մասնագիտական ունակությունների ձևավորմանը, 

նախապատրաստել նրանց   ձեռք  բերած գիտելիքների գործնական կիրառմանը, 

 մասնակցել կրթական ծրագրերի մշակմանը, կիրառել դրանք՝ ուսումնական 

պլանին և ժամանակացույցին համապատասխան, 

 վարել դասախոսություններ, 

 անցկացնել գործնական  պարապմունքներ, սեմինարներ, ամփոփիչ 

հարցազրույցներ, ստուգազրույցներ, գործնական խաղեր, թեստավորումներ, 

 ընդունել ռեֆերատները, ստուգողական գրավոր աշխատանքները, 

 ընդունել ստուգարքներ և քննություններ, 

 պլանավորել և ղեկավարել ուսանողների գիտական և ինքնուրույն 

աշխատանքները, 

 ուսանողների հետ անցկացնել կոնսուլտացիաներ, 

 մասնակցել դեկանատի և ամբիոնի նիստերին և ուսումնամեթոդական 

գործունեության այլ միջոցառումներին, 

 մասնակցել ուսումնական ծրագրերի, ինչպես նաև մեթոդական և ուսումնական այլ 

նյութերի նախապատրաստմանը, 

 ապահովել ուսումնական կարգապահությունը, հսկել դասերին, ուսանողների 

հաճախելիությանը, 

 պահպանել բուհի կանոնադրությունը, ներքին կարգապահական կանոնները և 

աշխատանքային պայմանագրով ստանձնած պարտականությունները, 

 հոգածությամբ վերաբերել բուհի հոգևոր և նյութական արժեքներին, 

 կատարելագործել մասնագիտական որակավորումը, մանկավարժական 

վարպետությունը և գործնական փորձը, 

 հարգել ուսանողների իրավունքներն և ազատությունները, նրանց 

արժանապատվությունը 

 կատարել ռեկտորի, ամբիոնի վարիչի և դեկանի հանձնարարությունները: 
 

IV. ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿ  

4.1 Աշխատաժամանակն այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում աշխատողը 

պարտավոր է կատարել աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված 

աշխատանքը, ինչպես նաև դրան հավասարեցված այլ ժամանակահատվածներ: 

4.2 Համալսարանում աշխատանքները սկսվում են ժամը 09:00-ին և ավարտվում 17:30-

ին: 

4.3 Համալսարանում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է շաբաթվա 5 օրերի 

ընթացքում՝ երկուշաբթիից ուրբաթ: Որոշ դեպքերում պարապմունքների 

անցկացումը թույլատրվում է ըստ նախօրոք հաստատված դասացուցակի և 

ժամանակացույցի՝ շաբաթ օրերին՝ ժամը 09:30-ից մինչև 14:00-ն: 

4.4 Համալսարանում ընդմիջումն իրականացվում է 12:30-ց 13:30-ը: Կախված 

աշխատանքի բնույթից յուրաքանչյուր ստորաբաժանում կարող է փոխել  

ընդմիջման ժամը: 
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4.5 Համալսարանի աշխատողների համար սահմանվում է վեցօրյա  աշխատանքային 

շաբաթ՝ 40 ժամ ընդհանուր տևողությամբ: 

4.6 Համալսարանի գրադարանի, մասնագիտացված կաբինետների աշխատանքները 

կազմակերպվում են 09:00-ից 17:30-ի սահմաններում: 

4.7 Ոչ աշխատանքային՝ տոնական և հիշատակի օրերի նախօրյակին աշխատանքային 

օրվա տևողությունը կրճատվում է մեկ ժամով՝ բացառությամբ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի և կրճատ աշխատանքայի ժամանակի 

պայմաններով աշխատողների: 

4.8 Աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն է սահմանվում մինչև 3 տարեկան 

երեխա խնամող և դաստիարակող  մայրերի համար, որը յուրաքանչյուր դեպքում 

սահմանվում է հրամանով: 

4.9 Արտաժամյա աշխատանքներում աշխատողի ներգրավումը թույլատրվում է միայն 

ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով: 
 

V. ՀԱՆԳՍՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ 

5.1 Հանգստի ժամանակը օրենքով, կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով 

կանոնակարգված աշխատանքից ազատ ժամանակն է, որն աշխատողն 

օգտագործում է իր հայեցողությամբ: 

5.2 Ամենամյա վճարվող և չվճարվող արձակուրդը աշխատակիցներին տրամադրվում է 

ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությանը համապատասխան: 

5.3 Արձակուրդ տրամադրելու հերթականությունը սահմանում է Համալսարանի 

ընդհանուր բաժնի վարիչը: Պրոֆեսորադասախոսական կազմին ամենամյա 

արձակուրդ, որպես կանոն, տրամադրվում է ամառային արձակուրդների 

ժամանակահատվածում: 
 

VI. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄԸ ԵՎ  ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ  

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ  

6.1 Աշխատանքային պարտականությունների օրինակելի կատարման, աշխատանքի 

արդյունավետության բարձրացման, շարունակական անբասիր աշխատանքի, 

աշխատանքում նորամուծությունների և այլ ձեռքբերումների, գիտահետազոտական 

և հասարակական աշխատանքների ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու համար 

աշխատողների և ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ 

խրախուսանքները՝ 

ա/ շնորհակալության հայտարարում /գրավոր կամ բանավոր/, 

բ/ միանվագ դրամական պարգևատրում, 

գ/ պատվոգրի հանձնում, 

դ/ հուշանվերով պարգևատրում, 

ե/ կարգապահական տույժի հանում, 

զ/ վճարովի լրացուցիչ արձակուրդի տրամադրում: 

6.2 Խրախուսանքը հայտարարվում է ռեկտորի հրամանով և դրա մասին տեղեկացվում 

է Համալսարանի կոլեկտիվին: 
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6.3 Որոշ դեպքերում, հաշվի առնելով Համալսարանում երկարամյա աշխատանքը և 

գիտությանն ու կրթությանը մատուցված ծառայությունները, Համալսարանի 

աշխատողին խրախուսելու նպատակով կարող է միջնորդություն ներկայացվել 

վերադաս մարմիններին՝ մեդալով, պատվոգրով պարգևատրելու և պատվավոր 

կոչումներ շնորհելու համար: 

6.4 Համալսարանում բոլոր պարգևները և պարգևատրման գործընթացը սահմանվում է 

համապատասխան կանոնակարգով: 
 

VII. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ  ԵՎ  

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7.1. Համալսարանի սովորողն իրավունք ունի` 

ա) ստանալ  մասնագիտական  բազմակողմանի զարգացման ժամանակակից 

մակարդակին համապատասխան գիտելիքներ, 

բ) ըստ  նախասիրությունների`  մասնակցել  համալսարանում անցկացվող 

ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, 

գ) մասնակցել ուսուցման որակը հավաստող գործառույթներին և գնահատել 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը, 

դ) անվճար  օգտվել համալսարանի գրադարանից, ինտերնետ սրահներից, 

լաբորատորիաններից, տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական, 

գիտական, բուժական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից, 

մասնակցել գիտահետազոտական աշխատանքներին, գիտաժողովներին, 

սեմինարներին և երիտասարդական համաժողովներին,  

ե)  ստեղծել ուսանողական հասարակական կազմակերպություններ, ուսանողական 

կյանքին առնչվող հարցերի լուծման համար, 

զ) կանոնադրությամբ  սահմանված  կարգով  մասնակցել  համալսարանի  

համապատասխան կառավարման մարմինների աշխատանքներին, 

է) ստանալ տեղեկատվություն հաշվարկված գնահատականի և հաշվարկի 

սկզբունքների վերաբերյալ, 

ը) ծանոթանալ համալսարանի կանոնադրությանը և իր իրավունքներին ու 

պարտականություններին վերաբերող այլ իրավական և ակադեմիական 

փաստաթղթերին, կնքել պայմանագիր համալսարանի հետ` ուսումնառության 

պայմանների վերաբերյալ, 

- լիազորված մարմնի կողմից սահմանված կարգով անհրաժեշտության 

դեպքում ստանալ ակադեմիական արձակուրդ` մինչև մեկ տարի ժամկետով 

(բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի),  

- սեփական ցանկությամբ ընդմիջել ուսումը և զորակոչվել բանակ, իսկ 

զորացրվելուց հետո, մեկ ամսվա ընթացքում, վերականգնել ուսանողական 

իրավունքները, 

- Ուսումնական պլանները կատարած ուսանողներին շնորհվում է 

համապատասխան որակավորում և տրվում է պետական նմուշի 

ավարտական փաստաթուղթ` դիպլոմ: 

- Ավարտական վկայականում նշվում են ուսումնասիրված դասընթացները, 

ըստ ամրագրված ակադեմիական կրեդիտների և ակադեմիական 

առաջադիմության գնահատականների, մասնագիտությունը: Ուսման մեջ 
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հատուկ հաջողություններ գրանցած ուսանողներին տրվում է 

գերազանցության դիպլոմ: 

7.2. Համալսարանի սովորողը պարտավոր է` 

ա) պահպանել  համալսարանի  կանոնադրության  դրույթները  և  ներքին 

կարգապահական կանոնները,  

բ)   բարձր պահել համալսարանի պատիվն ու հեղինակությունը, 

գ) հաճախել    դասախոսություններին,    գործնական,   լաբորատոր 

պարապմունքներին   և  մասնակցել  պրակտիկաներին, 

դ) սահմանված ժամկետում կատարել ուսումնական պլանով նախատեսված 

ծանրաբեռնվածությունը, 

7.3. Ուսանողների ֆինանսական իրավունքները և պարտականությունները և դրանց 

իրականացման կարգն է՝ 

ա) օգտվել  ուսման  տարեկան վարձի մասամբ կամ լրիվ փոխհատուցման 

իրավունքից, 

բ) ուսանողի բարձր առաջադիմության և սոցիալական վիճակի արդյունքների 

հաշվառմամբ, համալսարանի միջոցների հաշվին ուսանողական նպաստի ձևով 

ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում (զեղչ) տրամադրելու չափանիշներն 

ու կարգը սահմանվում են համալսարանի կողմից` համաձայն ՀՀ գործող 

օրենսդրության, 

գ) ուսանողները պարտավոր են վճարել համալսարանի կողմից սահմանված 

ուսման վարձը` ուսումնառության յուրաքանչյուր կիսամյակի համար: Ուսման 

վարձը ժամանակին չվճարելու դեպքում ուսանողը կարող է հեռացվել 

համալսարանից, 

դ)  ուսման վարձը կայուն է ուսումնառության ողջ ժամանակահատվածի համար` 

պայմանագրով նախատեսված ուսուցման ձևի` ըստ կուրսերի անընդհատ 

ուսումնառության դեպքում, 

ե) ուսման վարձը ուսանողը պարտավոր է վճարել միանվագ կամ ռեկտորի 

թույլտվությամբ՝ ըստ կիսամյակների` յուրաքանչյուր կիսամյակի առաջին 

երկու ամսվա ընթացքում, 

զ) վճարված ուսման վարձը ենթակա չէ վերադարձման, բացառությամբ առողջական 

վիճակի պատճառով ուսումն ընդհատելու դեպքի: Վերադարձման ենթակա 

գումարը պետք է համապատասխանի ուսուցում չանցած ժամկետին, 

է) եթե ուսանողը հեռացվել է ուսման վարձը չմուծելու պատճառով, ապա 

վերականգնման ժամանակ պետք է վճարի և՛ նախկին պարտքը, և՛ տվյալ 

կիսամյակի համար նախատեսված ուսման վարձը, 

ը) ուսանողի կողմից ավելի վճարած ուսման վարձը, որպես կանխավճար, 

փոխանցվում է որպես հաջորդ կուրսի ուսման վարձ կամ ենթակա է 

վերադարձման,  

թ)  ուսանողն  ուսման  վարձը  վճարելուց  հետո  պարտավոր  է   տեղեկացնել 

դեկանատ իր վճարումների մասին,  

ժ) զինվորական  ծառայության  մեկնելու կապակցությամբ և տարկետման 

պատճառով ուսումն ընդհատելու և հետագայում սահմանված կարգով 

ուսանողական իրավունքները վերականգնելու դեպքում ուսման վարձը 

վճարվում է նախկին պայմանագրով նախատեսված չափով, 
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ի)  ուսման   վարձը   մուծվում  է  կանխիկ`  համալսարանի  դրամարկղ   կամ 

փոխանցման կարգով` համալսարանին սպասարկող բանկում բացված 

հաշվարկային հաշվին: 

7.4. Ուսանողները  պարտավոր  են  խնամքով  վերաբերվել  համալսարանի 

սեփականությանը (գույք, ուսումնական ձեռնարկներ, գրքեր, սարքավորումներ և 

այլն): Համալսարանի սեփականություն հանդիսացող գույքին պատճառած վնասի 

համար ուսանողը կրում է նյութական պատասխանատվություն` գործող 

օրենսդրությանը համապատասխան:  

7.5. Ուսանողներին, առանց համալսարանի ղեկավարության թույլտվության, արգելվում 

Է լաբորատորիաներից և ուսումնական շենքերից դուրս հանել տարբեր 

սարքավորումներ: 

7.6. Ուսանողները պետք Է լինեն կարգապահ և մաքրասեր ինչպես ուսումնական 

հաստատությունում, այնպես էլ` փողոցներում ու հասարակական վայրերում: 

Պատշաճ մաքրությունը և կարգուկանոնը համալսարանում, ինքնասպասարկման 

հիմունքներով` սահմանված կանոններին համապատասխան, ապահովում են 

տեխնիկական աշխատակազմը և ուսանողները: 

7.7.  Այն ուսանողները, ովքեր չեն կատարում ուսումնական պլանները, ցուցաբերում են 

ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, խախտում են ուսումնական 

գործընթացի ժամանակացույցը, համալսարանի կանոնադրության դրույթները և 

ներքին կարգապահական կանոնները, ռեկտորատի որոշմամբ և ռեկտորի կամ 

նրա կողմից լիազորված անձի հրամանով կարող են ենթարկվել կարգապահական 

տույժերի`  ընդհուպ  մինչև համալսարանից հեռացվելը (ազատվելը):  

7.8.  Հարգելի պատճառով  դասերին չներկայանալու դեպքում ուսանողը պարտավոր է  

եռօրյա ժամկետում այդ մասին տեղյակ պահել ֆակուլտետի  դեկանին, իսկ 

Համալսարան ներկայանալու առաջին իսկ օրը ներկայացնել հիմնավորող 

փաստաթղթեր դասերին չմասնակցելու պատճառների մասին: 

7.9 Ուսանողների  նկատմամբ  կարող  են կիրառվել հետևյալ կարգապահական 

տույժերը՝ 

ա) դիտողություն, 

բ)  նկատողություն, 

գ)  խիստ նկատողություն, 

դ)  համալսարանից հեռացում (ազատում): 

7.10. Ուսանողն  համալսարանից ազատվում/հեռացվում է` 

 իր դիմումի համաձայն, 

 այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում,  

 ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու պատճառով, 

կիսամյակի ընթացքում 12-ից ավել կրեդիտ կազմող ակադեմիական պարտք 

ունենալու դեպքում, 

 համալսարանի կողմից սահմանված ժամկետում ուսման վարձը չվճարելու 

դեպքում: 

Արգելվում է ուսանողներին հեռացնել հիվանդության, արձակուրդների, 

ակադեմիական արձակուրդի կամ հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի 

ընթացքում: 
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VIII. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ 

8.1 Աշխատանքային կարգապահության խախտումը, այսինքն՝ աշխատողի կողմից 

կամ նրա մեղքով ՀՀ օրենսդրությամբ, Համալսարանի կանոնադրությամբ և ներքին 

իրավական ակտերով նախատեսված աշխատանքային պարտականությունների 

չկատարումը կամ ոչ պատշաճ կատարումը առաջ է բերում օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգապահական տույժերի կիրառում: 

8.2 Աշխատանքային կարգապահության խախտման համար Համալսարանի ռեկտորը 

կիրառում է կարգապահական հետևյալ տույժերը՝ 

ա/ նկատողություն, 

բ/  խիստ նկատողություն, 

գ/ աշխատանքային  օրենսգրքի  121-րդ  և  122-րդ   հոդվածների   հիմքերով 

աշխատանքային պայմանագրի լուծում: 

   Կիրառված կարգապահական տույժի մասին տեղեկացվում է Համալսարանի 

կոլեկտիվին: 

8.3 Մինչև կարգապահական տույժի կիրառումն աշխատողից պետք է պահանջել 

գրավոր բացատրություն: Բացատրության բացակայությունը պետք է հաստատվի 

աշխատողի կողմից այն ներկայացնելու հրաժարման համապատասխան ակտով: 

8.4 Կարգապահական տույժը կիրառվում է  անմիջապես խախտումը հայտնաբերելուց 

հետո չհաշված աշխատողի հիվանդության կամ արձակուրդի մեջ գտնվելու 

ժամանակահատվածը: Կարգապահական տույժը չի կարող կիրառվել, եթե 

խախտումը կատարելու օրվանից անցել է 3 ամիս: Եթե խախտումը 

հայտնաբերվում է ֆինանսատնտեսական գործունեության, գումարային կամ այլ 

արժեքների ստուգման /գույքագրման/ ընթացքում, ապա կարգապահական տույժը 

կարող է կիրառվել, եթե խախտումը կատարվելու օրվանից անցել է ոչ ավելի, քան 

1 տարի: 

8.5 Աշխատանքային կարգապահության յուրաքանչյուր խախտման համար կարող է 

նշանակվել միայն մեկ կարգապահական տույժ: 

8.6 Եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո՝ մեկ տարվա 

ընթացքում, աշխատողը չի ենթարկվել նոր կարգապահական տույժի, ապա այն 

համարվում է մարված: 

8.7 Այն ուսանողները, ովքեր ցուցաբերում են ակադեմիական անբավարար 

առաջադիմություն, խախտում են ՀՀ օրենսդրության, Համալսարանի 

կանոնադրության, Համալսարանի ներքին  իրավական ակտերի պահանջները, 

Համալսարանի ներքին կարգապահական  կանոնները, ռեկտորի հրամանով 

կարող են ենթարկվել կարգապահական տույժերի՝ ընդհուպ մինչև Համալսարանից 

հեռացվելը: 

8.8 Ուսանողի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ, Համալսարանի կանոնադրությամբ 

նախատեսված պարտականությունների, ներքին կարգապահական կանոնների 

խախտման դեպքում նրա նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ կարգապահական 

տույժերը՝ ա/ նկատողություն, բ/ խիստ նկատողություն, գ/ հեռացում 

համալսարանից: 

Կիրառված կարգապահական տույժի մասին տեղեկացվում է Համալսարանի 

կոլեկտիվին: 
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8.9 Մինչև կարգապահական տույժի կիրառումը ուսանողից պետք է պահանջել 

գրավոր բացատրություն: Բացատրության բացակայությունը պետք է հաստատվի 

սովորողի կողմից այն ներկայացնելու հրաժարման համապատասխան ակտով: 

8.10 Կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել արարքի բացահայտումից ոչ ուշ, 

քան մեկ ամսվա ընթացքում՝ չհաշված ուսանողի հիվանդության կամ արձակուրդի 

մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը: 

8.11 Եթե կարգապահական տույժի ենթարկվելու օրվանից հետո՝ մեկ տարվա 

ընթացքում, ուսանողը չի ենթարկվել կարգապահական տույժի, ապա դա 

համարվում է մարված: 

8.12 Ուսանողը կարող է հեռացվել /ազատվել/ Համալսարանից ՀՀ օրենսդրությամբ, 

Համալսարանի կանոնադրությամբ և կանոնակարգերով նախատեսված 

դեպքերում: 

8.13 Չի թույլատրվում ուսանողին հեռացնել հիվանդության, արձակուրդների, 

ակադեմիական արձակուրդի կամ հղիության  և ծննդաբերության արձակուրդի 

ընթացքում: 

 

 

IX.  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

9.1 Ուսումնական տարին սկսվում է սեպտեմբերի 1-ին, բաղկացած է երկու 

կիսամյակներից և ավարտվում է՝ համաձայն ուսումնական պլանի: 

9.2 Համալսարանում սահմանվում են ուսումնական պարապմունքների հետևյալ 

տեսակները՝ դասախոսություն, գործնական, սեմինար ու լաբորատոր 

պարապմունքներ, արտադրական պրակտիկա, ստուգողական  աշխատանքներ: 

9.3 Դասացուցակը հաստատվում է ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի 

կողմից և դասերն սկսվելուց առնվազն 7 օր առաջ փակցվում է հաստատված 

տեղում: 

9.4 Լսարանային  բոլոր տեսակի պարապմունքները 80 րոպե են: Որպես կանոն մեկ 

պարապմունքը միավորում է 2 ակադեմիական ժամ: Պարապմունքների միջև 

դասամիջոցը 10-20 րոպե է: 

9.5 Ուսումնական պարապմունքների բնակոնոն ընթացքը չխաթարելու համար 

պարապմունքները սկսվելուց հետո ուսումնական  մասնաշենքում պետք է լինեն 

լռություն և կարգապահություն: Չի թույլատրվում ընդհատել պարապմունքները, 

դրանց անցկացման ժամանակ մտնել լսարան և դուրս գալ լսարանից: 

9.6 Ուսումնական պարապմունքների սկիզբը և ավարտը հաստատվում է ռեկտորի 

կողմից՝ ժամը 09:30-15:30-ի սահմաններում: 

 

X. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

10.1 Համալսարանի մասնաշենքում գույքի և ուսումնական սարքավորումների 

առկայության և պահպանման, նորմալ ջերմաստիճանի և լուսավորության 

ապահովման պատասխանատվությունը կրում է տնտեսական մասի ղեկավարը: 

10.2 Համալսարանի մասնաշենքում, դրան հարակից տարածքներում արգելվում է ՀՀ 

օրենսդրությամբ հասարակական վայրերում արգելված գործողությունների 

իրականացումը: 
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10.3 Ուսումնական լսարաններում դասընթացի  ժամանակ արգելվում է բջջային 

հեռախոսների  կամ ժամանակակից կապի  այլ միջոցների օգտագործումը, եթե այն 

չի օգտագործվում որպես ուսումնական գործիք: 

10.4 Աշխատողների, ուսանողների և այլ անձանց, ավտոտրանսպորտային միջոցների 

մուտքը Համալսարանի տարածք, ինչպես նաև գույքի տեղաշարժը, դուրսբերումն 

ու ներկրումը թույլատրվում է հատուկ սահմանված կարգով: 

10.5 Համալսարանի աշխատողներին և ուսանողներին արգելվում է տեղաշարժել գույքը 

առանց թույլտվության: 

10.6 Ոչ աշխատանքային և հանգստյան օրերին, ինչպես նաև արտակարգ 

պայմաններում Համալսարանում կարող է սահմանվել աշխատանքի հատուկ 

ռեժիմ: 

10.7 Համալսարանի մասնաշենքի, ինչպես նաև լսարանների, լաբորատորիաների և 

կաբինետների բանալիները պետք է հանձնվեն հերթապահ աշխատողներին՝ 

տնտեսական մասի ղեկավարի կողմից հաստատված կարգով: 

 

XI. ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ 

11.1. Կանոններում փոփոխություններն ու լրացումները կատարվում և գործողության 

մեջ են դրվում սույն Կանոնների հաստատման և գործողության մեջ դրվելու 

համար սահմանված կարգով: 

11.2. Կանոններում կատարվող փոփոխություններն ու լրացումներն համարվում են 

սույն Կանոնների անբաժանելի մասը և ուժի մեջ են մտնում ստորագրման պահից: 

 

XII. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ    ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

12.1. Կանոններով    չկարգավորված   աշխատանքային    հարաբերությունները 

կարգավորվում  են ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ և աշխատանքային 

իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերով: 

12.2.Կանոնների գործողության ընթացքում ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող 

իրավական ակտեր ընդունվելու դեպքում սույն Կանոնների դրույթները գործում են 

ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտերին չհակասող 

մասով: 

12.3.Կանոնների պահանջների խախտումը առաջացնում է պատասխանատվություն` ՀՀ 

օրենսդրությանը համապատասխան: 
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Հավելված  5 

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 
 

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ  ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ ԿԻՑ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.1. Սույն կանոնակարգով սահմանվում են Ավանդական բժշկության համալսարանի 

(այսուհետ ԱԲՀ) գիտական խորհրդին կից Որակի ապահովման հանձնաժողովի 

(այսուհետ ՈԱՀ) հիմնական խնդիրներն ու գործառույթները, իրավունքներն ու 

պարտականությունները:  

1.2. Կանոնակարգը մշակված է ԱԲՀ-ի կանոնադրության և ԱԲՀ-ի որակի 

ապահովման քաղաքականության հիման վրա:  

1.3. Սույն կանոնակարգը բուհի որակի ներքին ապահովման համակարգի 

գործընթացները կանոնակարգող փաստաթուղթ է:  

1.4. Որակի ապահովման հանձնաժողովը համալսարանում որակի ապահովման 

գործընթացները կարգավորող մարմին է, որի հիմնական նպատակը որակի 

մշակույթի ձևավորումն ու զարգացումն է, կրթական համակարգի բարելավումը և 

աստիճանական համապատասխանեցումը հավատարմագրման պետական 

չափանիշների պահանջներին, որակի ապահովման ոլորտում ՌԾ-ից բխող 

խնդիրների լուծման կազմակերպումը:  

1.5. Հանձնաժողովն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է`  

1.5.1. ՀՀ  կրթության  ոլորտը  կարգավորող  օրենքներով   և   օրենսդրական  այլ 

իրավանորմատիվային ակտերով,  

1.5.2.Մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական 

հաստատությունների հավատարմագրման ՀՀ պետական չափանիշներով և 

չափորոշիչներով,  

1.5.3.Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքում որակի ապահովման 

չափանիշներով և ուղենիշներով,  

1.5.4. ԱԲՀ-ի կանոնադրությունով,  

1.5.5. ԱԲՀ-ի ռեկտորի հրամաններով ու որոշումներով,  

1.5.6. ԱԲՀ-ի որակի ապահովման քաղաքականության դրույթներով 
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1.5.7. Հանձնաժողովը կազմավորվում և լուծարվում է ԱԲՀ-ի ռեկտորի հրամանով: 

1.5.8.Սույն կանոնակարգում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են 

առաջարկվել հանձնաժողովի ցանկացած անդամի կողմից, սակայն 

իրականացվում են ռեկտորի հրամանով:  

2. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ 

2.1. Համալսարանում ՈԱՀ-ի կազմը որոշվում է` ԱԲՀ-ի ռազմավարական ծրագրի 

որակի ապահովման գործընթացի արդյունավետ իրականացման խնդիրներից 

ելնելով: Հանձնաժողովի կազմը հաստատվում և նրանում փոփոխությունները 

կատարվում են գիտական խորհրդի որոշմամբ:  

2.2. Բացի գիտական խորհրդի կողմից առաջարկված անդամներից` հանձնաժողովի 

կազմում ընդգրկվում են`  

2.2.1. ԱԲՀ-ի ՈԱ բաժնի ղեկավարը,  

2.2.2. ֆակուլտետների կողմից մեկական լիազոր-ներկայացուցիչներ, որոնց 

ներկայացնում է ֆակուլտետի դեկանը,  

2.2.3. Ուսանողական խորհրդի նախագահը, 

2.2.4.յուրաքանչյուր ֆակուլտետից մեկական ուսանող, որոնք ընտրվում են 

ուսանողական խորհրդի կողմից,  

2.2.5.արտաքին շահակիցներ առնվազն երկու ներկայացուցիչ (ոլորտի 

կազմակերպություններից, հիմնարկներիցև հասարակական 

միավորումներից):  

2.3.Հանձնաժողովն ունենում է քարտուղար, որն ընտրվում է հանձնաժողովի կողմից 

անդրանիկ նիստի ժամանակ` բաց քվերարկության միջոցով:  

2.4.Հանձնաժողովի աշխատանքներին, անհրաժեշտության դեպքում, նախագահի 

հրավերով կարող են մասնակցել համալսարանի ստորաբաժանման ղեկավարներ և 

այլ մասնագետներ:  

3. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ 

3.1. Հանձնաժողովի նախագահը` ԱԲՀ-ի ռեկտորն է, 

3.1.1.հաստատում է հանձնաժողովի աշխատանքային պլանը և նիստերի 

օրակարգերը,  

3.1.2. հրավիրում և վարում է հանձնաժողովի նիստերը,  

3.1.3. համակարգում է հանձնաժողովի որոշումների ընդունման գործընթացը,  

3.1.4.առանձին  հարցերի  քննարկման  նպատակով  հրավիրում է 

համապատասխան մասնագետների և փորձագետների,  

3.1.5. գիտական   խորհրդում  ներկայացնում  է   հանձնաժողովի  կողմից  մշակված 

նախագծերը,  
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3.1.6. իրականացնում   է  ԱԲՀ-ի  ներքին  իրավական  ակտերով  և սույն կարգով 

նախատեսված այլ լիազորություններ:  

4. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԸ 

4.1. Հանձնաժողովի քարտուղարը`  

4.1.1. մշակում  և  կազմում  է  հանձնաժողովի աշխատանքային պլանը և նիստերի 

օրակարգերը, 

4.1.2.նախապատրաստում է նիստերի համար անհրաժեշտ նյութերը և տրամադրում 

հանձնաժողովի անդամներին,  

4.1.3. տեղեկացնում  է  նիստերի  անցկացման  օրերի և քննարկվող հարցերի մասին, 

մասնակցում է քննարկումներին և որոշումների կայացմանը,  

4.1.4. արձանագրում է նսիտերի ընթացքը և կայացած որոշումները,  

4.1.5.նախագահի հետ միասին հանձնաժողովի որոշումների մասին 

տեղեկատվություն է պատրաստում և ներկայացնում համապատասխան 

կառույցներին:  

 

5. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԸ 

5.1.Հանձնաժողովի անդամը`  

5.1.1. մասնակցում է հանձնաժողովի հրավիրված նիստերին և բարձրացված 

հարցերի վերաբերյալ քննարկումներին,  

5.1.2.հանձնաժողովի որոշմամբ ԱԲՀ-ի գիտական խորհրդում ներկայացնում է 

հանձնաժողովի կողմից մշակված նախագծերը,  

5.1.3. իրականացնում է համալսարանի ներքին իրավական ակտերով և սույն 

կարգով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:  

 

6.ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

6.1. Հանձնաժողովի գործունեության հիմնական խնդիրներն են որակի ապահովման 

ոլորտի հարցերի ուսումնասիրումը, նախապատրաստումը և դրանց վերաբերյալ 

գիտական խորհրդին առաջարկությունների ներկայացումը:  

6.2. Հանձնաժողովի հիմնական գործառույթներն են`  

6.2.1. մշակել որակի ապահովման ոլորտում համալսարանի քաղաքականության 

հիմնական ուղղությունները,  

6.2.2. մշակել հանձնարարական համալսարանի կրթական համակարգի որակի 

ապահովման զարգացման ուղղությամբ,  

6.2.3. լսել և քննարկել ներբուհական և ներֆակուլտետային կրթական որակի 

ապահովման ուղղությամբ համապատասխան ստորաբաժանումների 

լիազոր-ներկայացուցիչների հաշվետվությունները,  
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6.2.4. գնահատել համալսարանում ուսման որակի ապահովման համակարգի 

գործունեության արդյունավետությունը,  

6.2.5. ներդնել  որակի  ապահովման  ուղղությամբ   արտասահմանյան  և    

տեղական բուհերի աշխատանքի առաջավոր փորձը,  

6.2.6. մշակել և փորձաքննության ենթարկել որակի ապահովման ուղղությամբ 

նորմատիվային փաստաթղթերի նախագծերը,  

6.2.7. մասնակցել  համալսարանում  կատարված  ստուգումների արդյունքների 

քննարկումներին և հանդես գալ առաջարկություններով,  

6.2.8. աջակցել համալսարանին` որակի ապահովման ուղղությամբ անցկացվող 

կոնֆերանսների, սեմինարների և կլոր սեղանների կազմակերպման գործում,  

6.2.9. նախապատրաստել առաջարկություններ` համալսարանի ռազմավարական 

զարգացման և որակի ապահովման ուղղված միջոցառումների 

կազմակերպման ուղղությամբ,  

6.2.10. ժամանակին կատարել լրացումներ և փոփոխություններ որակի ապահովման 

վերաբերյալ գործող փաստաթղթերում` էլ ավելի ակտիվացնելու 

համալսարանում որակի ապահովման և առանցքային գործառույթների 

արդյունավետությունը,  

6.2.11.պարզել որակի ապահովման գործընթացի վրա բացասաբար ազդող 

գործոնները և ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ,  

6.2.12. որակի  ապահովման   ուղղությամբ  հանձնաժողովի  կողմից  կայացրած 

որոշումների մասին տեղյակ պահել աշխատակիցներին և ուսանողներին:  

 

7. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7.1.  Հանձնաժողովը, իր վրա դրված խնդիրների կատարման անհրաժեշտությունից 

ելնելով, իրավունք ունի.  

7.1.1. հանձնաժողովի իրավասությանը ենթակա աշխատանքների վերաբերյալ 

հարցեր ներկայացնել համալսարանի ռեկտորին ու գիտական խորհրդին,  

7.1.2. լսել որակի ապահովման հարցերի շուրջ առանձին ստորաբաժանումների 

ղեկավարների հաշվետվությունները,  

7.1.3. քննարկել և հաստատել որակի ապահովման գործընթացների համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական ծախսերի նախահաշիվը և դրա իրականացման 

հաշվետվությունը,  

7.1.4. համալսարանից   և  առանձին  պաշտոնատար  անձանցից  ստանալ 

համապատասխան փաստաթղթեր, հաշվետվություններ և այլ նյութեր` 

որակի ապահովման ընթացիկ իրավիճակի վերաբերյալ,  
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7.1.5. գործառույթային պարտականությունների կատարման նպատակով ստեղծել 

մշտական և ժամանակավոր աշխատանքային խմբեր, նրանց կազմը 

հաստատել հանձնաժողովի նիստում, անհրաժեշտությունից ելնելով` նշված 

աշխատանքներում ներգրավել այլ շահագրգիռ անձանց,  

7.1.6. համալսարանի  ռեկտորին  ներկայացնել  առաջարկություններ  և 

միջնորդություններ` հաշվետու ժամանակաշրջանում որակի ապահովման 

գործում առավել աչքի ընկած դասախոսներին խրախուսելու մասին,  

7.1.7.   որակի ապահովման գործընթացն իրականացնելու նպատակով ՈԱԱԿ-ից, ՀՀ 

ԳԿ նախարարությունից, և այլ գերատեսչություններից ստանալ 

փաստաթղթեր:  

7.2. Հանձնաժողովի պարտականությունները.  

7.2.1. ժամանակին  և  ակտիվորեն  իրականացնել սույն կանոնակարգով 

նախատեսված խնդիրներն ու պահանջները,  

7.2.2. կատարել  գործառույթային  պարտականությունները` համաձայն որակի 

ապահովման  ուղղությամբ համալսարանում հաստատված աշխատանքային 

պլանի,  

7.2.3. համագործակցել  համալսարանի  կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

առանձին խմբերի հետ և նրանց ցույց տալ գործնական և տեսական 

օգնություն,  

7.2.4. ամեն տարվա վերջին գիտական խորհրդին ներկայացնել հաշվետվություն 

որակի ապահովման ուղղությամբ համալսարանի ձեռքբերումների 

վերաբերյալ:  

 

8.ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

8.1. Հանձնաժողովի   կազմակերպչական    և   տեխնիկական   ապահովվածությունը 

իրականացվում է համալսարանի ռեկտորի կողմից:  

8.2.Հանձնաժողովի  գործունեությունն  իրականացվում  է`  համաձայն  նրա նախագահի 

կողմից հաստատված աշխատանքային պլանի:  

8.3.Հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպում և նիստերն անցկացնում է 

նախագահը (նրա բացակայության դեպքում` նախագահի տեղակալը):  

8.4. Հանձնաժողովի նիստը հրավիրվում է համաձայն աշխատանքային պլանի, ոչ  ուշ, 

քան կիսամյակը մեկ անգամ: Նիստերը համարվում են օրինական, եթե դրանց 

մասնակցում է անդամների կեսից ավելին:  

8.5.Քննարկվող հարցերի վերաբերյալ որոշումներն ընդունվում են նիստի 

մասնակիցների ձայների մեծամասնությամբ, բաց քվեարկությամբ, և դրանք 

հաստատվում են հանձնաժողովի նախագահի կողմից: Ձայների հավասարության 
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դեպքում վճռական է համարվում հանձնաժողովի նախագահի ձայնը: 

Հանձնաժողովի նիստում կայացված որոշումներն արձանագրվում են, և դրանք 

ստորագրում են նախագահը կամ տեղակալը և հանձնաժողովի քարտուղարը:  

8.6.Հանձնաժողովի կողմից որակի ապահովման ուղղությամբ կայացված որոշումները 

պարտադիր պահանջ են բոլոր ղեկավար անձանց, առանձին կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների և համալսարանի մնացած աշխատակիցների համար:  

8.7. Հանձնաժողովի կողմից կայացված որոշումների կատարումը հսկվում է 

հանձնաժողովի նախագահի կողմից` ընդհուպ մինչև դրանց վերջնական ավարտը:  

 
 

 

 

*Ուժը կորցրած  ճանաչել  համալսարանի գիտական խորհրդի` 13.12.2011թվականի նիստում հաստատված «ԱԲՀ որակի 

ապահովման հանձնաժողովի կանոնադրությունը»:  
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Հավելված  6 

ԱԲՀ–ի դասախոսական կազմի որակի գնահատման  

ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ   ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 

(ըստ վերջին 5 տարիների գործունեության) 

Հարցաթերթիկը կազմված է ԱԲՀ–ի Որակի ապահովման և բարելավման հանձնաժողովի 

կողմից: 

 

Հարգարժա՛ն գործընկերներ, Դուք մասնակցում եք ԱԲՀ–ի ուսուցման որակի ապահովման 

և բարելավման արդյունավետության գնահատման հարցմանը: Ձեր անկեղծ և օբյեկտիվ 

պատասխանները կնպաստեն համալսարանի հետագա գործունեության արդյունավետության 

բարձրացմանը: 

1. Անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան 

թիվ 

 

2. Գիտական աստիճան, կոչում, պաշտոն  

3. 
Ամբիոն 

 

4. Դասավանդվող առարկան  

5. Մասնագիտական աշխատանքային 

ստաժը 

 

6. Աշխատանքային ստաժը ԱԲՀ–ում  

7. Տիրապետում է հետևյալ օտար 

լեզուներին 

ռուսերեն 

 

անգլերեն 

 

գերմաներեն 

 

այլ 

 

 

5 միավոր – 3 և ավելի լեզու 

4 միավոր – անգլերեն և 1 այլ լեզու 

3 միավոր – ռուսերեն կամ մեկ այլ օտար լեզու 

 

1. Ուսումնական և ուսումնամեթոդական գործունեություն 

 Կրթական ծրագիր Կուրս Դասախոսություններ 
Գործնական 

պարապմունքներ 
Ընդամենը 

1.      

2.      

3.      

5 միավոր – դասախոսություններ և գործնական 

4 միավոր – գործնական 

3 միավոր – դասախոսություններ 
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1.1. 

Ուսումնամեթոդական աշխատություններ 

/նշել քանակը/ 

Քանակը Ընդամենը 

հայերեն ռուսերեն անգլերեն  

Տպագրված դասագիրք      

ձեռնարկ      

մեթոդական ցուցում      

թեստեր (ձեր պատրաստած)      

Մեթոդական մշակումներ 

(ուս. տարում)  

    

5 միավոր – գիրք / ձեռնարկ/ կամ մեթոդական մշակում, ուղեցույց/թեսթ/ 

4 միավոր – ձեռնարկ /գիրք/ 

3 միավոր – մեթոդական ուղեցույց /թեսթ, մեթոդական մշակումներ/ 

 

1.2. 

  Ընդամենը 

Ծրագրերի և դասախոսությունների 

վերանայում 
   

 

Առարկաների նոր ծրագրերի կազմում     

Նոր դասախոսությունների կազմում     

4 միավոր – ծրագրերի և դասախոսությունների վերանայում 

2 միավոր –  առարկաների նոր ծրագրերի կազմում 

1 միավոր –  դասախոսությունների կազմում 

 

1.3. 

Ուսումնական պրակտիկայի ղեկավար  

(կլինիկական առարկաների համար) 

/նշել տարեթվերը/ 

 

3 միավոր – այո 
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1.4. 

Ուսումնամեթոդական կազմակերպչական 

գործունեություն 

Քանակը Ընդամենը 

ներբուհական հանրապետական  

   

Առարկայական մեթոդական 

հանձնաժողովի նախագահ  

   

Առարկայական մեթոդական 

հանձնաժողովի քարտուղար  

   

Առարկայական մեթոդական 

հանձնաժողովի անդամ  

   

3 միավոր – առարկայական մեթոդական հանձնաժողովի նախագահ  

2 միավոր – առարկայական մեթոդական հանձնաժողովի քարտուղար  

1 միավոր – առարկայական մեթոդական հանձնաժողովի անդամ 

 

1.5. 

 Քանակը Ընդամենը 

Ուսանողական գիտական խմբակի ղեկավար /նշել տարեթվերը/    

Ուսանողական գիտական աշխատանքների ղեկավար /նշել 

քանակը/  

  

Ռեֆերատ    

2 միավոր – ուսանողական գիտական խմբակի ղեկավար /նշել տարեթվերը/ 

1 միավոր – ուսանողական գիտական աշխատանքների ղեկավար /նշել քանակը 

1 միավոր – ռեֆերատ 

 

2. Գիտական գործունեություն 

2.1. Գիտական և մեթոդական աշխատություններ (կցել փաստաթղթերը) 

Տպագրված գիտական 

աշխատություններ 

(նշել քանակը) 

Քանակը Ընդամենը 

հանրապետական 
 

հայերեն ռուսերեն անգլերեն 

Մենագրություն      

Հոդված     

Թեզիս      

Հեղինակային իրավունք, 

պատենտ, 

ռացիոնալիստական 

առաջարկություն  

  



65 
 

5 միավոր – մենագրություն / կամ 10 և ավելի հոդվածներ, առնվազն 3–ը անգլերեն/ 

4 միավոր – հոդվաժներ 10 և ավելի 

3 միավոր – հոդվածներ /5–10/ կամ հեղինակային իրավունք, պատենտ 

 

2.2.  

 

Քանակը 
Ընդամենը 

Բուհական Հանրապետական Միջազգային 

հայ. 

 

ռուս. 

 

անգլ. 

 

հայ. 

 

ռուս. 

 

անգլ. 

 

ռուս. 

 

անգլ. 

  

Մասնակցություն 

կոնֆերանսներում 

(Նշել տարեթիվը և 

կոնֆերանսի 

անվանումը) 

   
 

 
     

5 միավոր – 10 և ավելի մասնակցություն կոնֆերանսների  / որից 3 հանրապետական, 1 

միջազգային/  

4 միավոր – 5–10 մասնակցություն կոնֆերանսների /3 հանրապետական/ 

3 միավոր – մինչև 5 մասնակցություն կոնֆերանսների 

 

2.3. 

Հատուկ ֆինանսավորումով 

կատարվող գիտական 

ծրագրի (նշել տարեթիվը) 

Քանակը 

Ընդամենը ներբուհական 

բազային 

հանրապետական 

թեմատիկ 
միջազգային 

Ղեկավար      

Մասնակից      

3 միավոր – ղեկավար 

1 միավոր – մասնակից 

 

2.4. 

 Քանակը Ընդամենը 

Ատենախոսության պաշտպանություն (նշել տարեթիվը) 

թեկնածուական (անժամկետ)  

դոկտորական (անժամկետ)   

  

5 միավոր – դոկտորական (անժամկետ) 

4 միավոր – թեկնածուական (անժամկետ)  
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2.5. 

 Քանակը Ընդամենը 

Ատենախոսության ղեկավարում/ գիտ. կոնսուլտանտ (նշել քանակը)    

Ատենախոսության ընդդիմախոսություն (նշել քանակը)    

Ատենախոսության պլան – անոտացիայի գրախոսական (նշել քանակը)    

Ատենախոսության փորձաքննություն, գրախոսական    

Ատենախոսության գրախոսական (նշել քանակը)    

Մենագրությունների գրախոսական (նշել քանակը)    

Դասագրքի գրախոսական (նշել քանակը)    

Մեթոդական ձեռնարկի գրախոսական    

5 միավոր – ատենախոսության ղեկավարում և 3 ու ավելի ատենախոսության 

ընդդիմախոսություն, կամ գրախոսական 

4 միավոր – ատենախոսության  ղեկավարում/ գիտ. կոնսուլտանտ  / 3 և ավելի 

ընդդիմախոսություն, կամ գրախոսական 

3 միավոր – գրախոսական 3 և ավելի 

2 միավոր – ընդդիմախոսություն, կամ գրախոսական 3–ից պակաս 

 

2.6. 

Կոչումներ 
Պրոֆեսոր Դոցենտ 

  

4 միավոր – Պրոֆեսոր 

3 միավոր – Դոցենտ 

 

2.7. 

Գործուղումներ՝ 

(նշել քանակը) 

Քանակը Ընդամենը 

հանրապետութ–

յունում 
արտերկրում 

 

Մասնակցություն տարբեր 

կազմակերպությունների կողմից 

անցկացված դասընթացների, սեմինարների 

   

3 միավոր – 5 և ավելի գործուղումներ, որից արնվազը 2–ը արտ. Երկ. 

2 միավոր – 5 և ավելի գործուղումներ 

1 միավոր –5–ից պակաս 
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2.8. 

Վերաորակավորման դասընթացների 

մասնակցություն 

(վերջին տարեթիվը) 

Քանակը 

Ընդամենը 
ժամանակահատված 

/տարեթիվ, ամիսներ/ 

Ներբուհական     

Հանրապետական     

Միջազգային     

 

3 միավոր – միջազգային 

2 միավոր – Հանրապետական 

1 միավոր – Ներբուհական 

 

3. Հասարակական գործունեություն 

3.1.  

Գիտխորհրդին անդամակցություն   

 

Առկայության դեպքում – 5 միավոր 

 

3.2.  

Մասնագիտական ասոցիացիային 

անդամակցություն  
 

 

Առկայության դեպքում – 3 միավոր 

 

3.3. 

Անդամակցություն ՀՀ Գիտությունների 

ազգային ակադեմիային 
 

ՀՀ Բժշկական ակադեմիային  

  

  

 

5 միավոր – Անդամակցություն ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիային 

3 միավոր – ՀՀ Բժշկական ակադեմիային 

 

 



68 
 

3.4. 

Խմբագրական գործունեություն 
Քանակը 

Ընդամենը 
ներբուհական  հանրապետական  միջազգային 

Ամսագրի խմբագիր /3,4,5/     

Ամսագրի պատ. քարտուղար 

/2,3,4/ 
    

Ամսագրի խմբագրական 

խորհրդի /1.2.3/անդամ  
    

Գրքի, ձեռնարկի խմբագրում 

(նշել քանակը) /3.4.5/ 
    

Գրքի, ձեռնարկի 

մասնագիտական խմբագրում 

(նշել քանակը) /1.2.3/ 

    

 

3.5. 

Պարգևատրումներ  

(նշել քանակը) 

Քանակը 

Ընդամենը ներբուհական 

 

հանրապետական 

 

միջազգային 

 

     

     

5 միավոր – հանրապետական 

4 միավոր – հանրապետական 

3 միավոր – ներբուհական 

3.6. 

ԶԼՄ–ներում ունեցած ելույթներ 

/գիտահանրամատչելի/ 

(նշել քանակը, ամիսը, 

ամսաթիվը) 

 Քանակը Ընդամենը 

բանավոր    

տպագրված հոդված    

2 միավոր – տպագրված հոդված 

1 միավոր – բանավոր 

Ծանոթություն: Բոլոր հարցերի պատասխանների հիմքերը պարտադիր ներկայացնել 

պատճենների տեսքով: 

Խնդրում ենք նշել Ձեր առաջարկությունները և լրացուցիչ տեղեկությունները, որոնք տեղ 

չեն գտել հարցաթերթիկում՝ 

 

 

Ամբիոնի վարիչի կողմից տրվող վարկանիշ (0–5 միավոր) 

Միավորների հաշվարկ 

52–70 միավոր – գերազանց 

35–51 միավոր – լավ 

         20–34 միավոր – բավարար 
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Հավելված 7 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

ԱԲՀ-ի հարգելի՛ ուսանող, 

նպատակ ունենալով կատարելագործել կրթական գործըթացները և ապահովել 

որակյալ կրթություն, յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին անցկացվում է դասընթացների 

գնահատում:  

Կարևորելով Ձեր կարծիքը, խնդրում ենք մասնակցել հարցմանը, ինչը կօգնի 

բացահայտել դասընթացի ուժեղ և թույլ կողմերը: Հարցումն անանուն է, գաղտնի և 

տվյալները կօգտագործվեն միայն ընդհանրացված տեսքով: 

/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար նշելով միայն մեկ վանդակում/ 
 

Դասընթացի գնահատման հարցաթերթ 

Դասընթացի  արդյունավետության  որակական  
 Հատկանիշներ 

Գեր. Լավ Բավ. Անբավ. 

1. 2

. 

Ուսումնառության արդյունքների համապատասխանությունը 

դասընթացի նպատակներին կարելի  է գնահատել 
    

2. 3

. 

Դասընթացի յուրացմանը նպաստող գործնական և 

լաբորատոր աշխատանքները  կարելի  է  գնահատել 

    

3. 4

. 

Դասընթացի ուսումնական կաբինետների և լաբորա-

տորիաների հագեցվածությունը ժամանակակից 

տեխնիկական սարքերով և դիդակտիվ   պարագաներով 

    

4. 5

. 

Դասընթացի  համար առաջարկված գրականության և 

ուսումնամեթոդական նյութերի օգտակարությունը 

    

5. 6

. 

Դասընթացի  դասախոսությունների համառոտագրերի և 

ուսումնական այլ նյութերի (այդ թվում՝ էլեկտրոնային) 

համապատասխանությունը դասընթացի բովանդակությանը 

    

6. 7

. 

Դասընթացի դասավանդման ժամանակ նորագույն 

տեխնիկական միջոցների կիրառման աստիճանը 

    

7. 8

. 

Դասընթացի` կիրառական հմտությունների ձևավորմանը 

նպաստող գործնական պարապմունքները և 

առաջադրանքները 

    

8. 9

. 

Դասընթացի  նպաստումը  մասնագիտական գիտելիքների և 

գործնական կարողությունների  ձևավորմանը 

    

9. 0

. 

Կլինիկական  դասընթացի ապահովածությունը 

համապատասխան բազայով 

    

10. Դասընթացն ամբողջությամբ գնահատում եմ     
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Որքանո՞վ է ԱԲՀ-ում  իրականացվող դասապրոցեսը համապատասխանում հետևյալ 

չափանիշներին: 

 

 
Չափանիշներ 

Լիովին 

համապա-

տասխանում է 

Ավելի շուտ 

համապա-

տասխանում է 

Ավելի շուտ չի 

համապա-

տասխանում 

Ընդհանրապես 

չի համապա-

տասխանում 

1.  
Ուսանողները սովորում են 

տեղեկատվությունը հայթայթել 

ինքնուրույն և այն վերածել գիտելիքի: 

    

2.  

Ուսանողների կողմից դասընթացը 

գնահատվում է և դա  օգնում է 

դասախոսին դասավանդման 

արդյունավետության մասին ճիշտ 

պատկերացում կազմելու: 

    

3.  
Ուսանողներն ակտիվ մասնակիցներ են, 

ոչ թե պարզապես լսարան` 

դասախոսությունների համար: 

    

4.  

Ուսանողները սովորում և գնահատվում 

են ոչ միայն անհատական 

մասնակցության համար, այլ նաև 

թիմային աշխատանքների: 

    

5.  

Դասավանդողն ուղղորդում է 

ուսանողին դեպի քննադատական 

մտածողություն, օգնում նրան 

ձևակերպելու խնդրահարույց հարցեր և 

բացահայտելու դրանց լուծման առավել 

արդյունավետ ուղիներ: 

    

6.  

Դասախոսն ավելի շատ համակարգում է 

դասապրոցեսը և ուղղորդում 

տեղեկատվության աղբյուրների 

կիրառմանը,  քան հանդիսանում 

տեղեկատվության միակ հաղորդողը:  

    

7.  

Ուսանող-դասախոս հարաբերությունը 

բնութագրվում է հավասարը 

հավասարին և նպաստում ուսանողների 

զարգացմանը: 

    

8.  
Ուսանողների մասնակցությունը և 

ներգրավվածությունը դասապրոցեսին 

անհրաժեշտ է: 
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Հավելված 8 

ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 

 ԱԲՀ-ի հարգելի՛ դասախոս,  

Համալսարանում մատուցվող ծառայությունների ուժեղ և թույլ կողմերը 

բացահայտելու, դրանց լուծումները գտնելու նպատակով, խնդրում ենք մասնակցել այս 

անանուն հարցմանը և տալ օբյեկտիվ պատասխաններ: 
 

1. Ծանո՞թ եք համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի իրավունքներին և 

պարտականություններին:  
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով  միայն  մեկ վանդակում/ 

  Այո Ոչ Մասամբ  

Իրավունքներ    

Պարտականություններ    

 

2. Պաշտպանվա՞ծ են արդյոք համալսարանում դասախոսի իրավունքները:  
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով  միայն  մեկ վանդակում/ 

 

 

 

3. Տեղյա՞կ եք համալսարանի կառավարմանը դասախոսների մասնակցության ձևերին: 
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար նշելով միայն մեկ վանդակում/ 

 

 

 

4. Նշեք խնդրեմ, թե ինչպե՞ս կարող են դասախոսները մասնակցել Համալսարանի 

կառավարմանը: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

 

5. Համալսարանում որոշումներ կայացնելիս հաշվի առնվո՞ւմ է դասախոսների 

կարծիքը: 
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով  միայն  մեկ վանդակում/ 

 

 

6. Ինչպե՞ս եք մշակել Ձեր դասավանդած դասընթացների առարկայական ծրագիրը 
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով  միայն  մեկ վանդակում/ 

7. Ի՞նչ հաճախականությամբ եք վերանայում առարկայական ծրագրերը: 

/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով  միայն մեկ վանդակում/ 

 

1. Այո  2. Մասամբ  3. Ոչ  

1. Այո  2. Մասամբ  3. Ոչ  

1. Այո  2. Մասամբ  3. Ոչ  

Առարկայական ծրագրի մշակումը 

Ինքնուրույն  Թիմային Օգտվել եմ պատրաստի 
ծրագրից 

Ուսումնասիրել եմ միջազգային 
փորձը 
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Վերանայման հաճախականությունը 

Անհրաժեշտության  դեպքում Տարին 1 անգամ 2 տարին 1 անգամ 3 տարին 1 անգամ 

    

 

8. Առարկայական ծրագրերը վերանայելիս ինչն եք հաշվի առնում փոփոխություններ 

իրականացնելու համար (նշեք մինչև 3 տարբերակ) 

1. Նախկին կուրսի հաջողությունները և ձախողումները տվյալ առարկայի յուրացման 

հետ կապված 

2. Համալսարանի ռազմավարության փոփոխությունները 

3. ՀՀ կրթական համակարգի փոփոխությունները, բարեփոխումների պահանջները 

4. Աշխատաշուկայի պահանջները 

9. Հստա՞կ են արդյոք համալսարանի կողմից  դասախոսներին առաջադրվող 

պահանջները: 
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով  միայն մեկ վանդակում/ 

 

 

 

10. Համալսարանում ինչպե՞ս են գնահատվում դասախոսի մասնագիտական 

որակները: 
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար նշելով մեկ կամ մի քանի  

վանդակներում/ 

1.Վարկանիշային հարցաթերթիկ              2. Դասալսումներ  

3. Դասախոսների որակական հատկանիշների գնահատումը ուսանողների կողմից 

 

11. Ինչպե՞ս եք տեղեկանում ուսումնական գործընթացին վերաբերող տարբեր 

հարցերի մասին:  
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով  միայն  մեկ վանդակում/ 

 Տեղեկատվության աղբյուր  

1.  Դեկան  

2.  Ուսումնական մաս  

3.  Ամբիոն  

4.  Հայտարարություններ  

5.  Համալսարանի կայք  

12. Մասնակցել եք մասնագիտական վերապատրաստումներին:  

 

 

 

 

13.  Վերապատրաստումը նպաստո՞ւմ է Ձեր մասնագիտական աճին:  
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով  միայն  մեկ վանդակում/ 

 
 
 

14. Համալսարանը մասնագիտական աճի  հնարավորություն տալի՞ս է:  
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով  միայն  մեկ վանդակում/ 

 

1. Այո  2. Մասամբ  3. Ոչ  

1. Վերջին 5 տարին Այո  Ոչ  

2.  Վերջին 3 տարին Այո  Ոչ  

1. Այո  2. Մասամբ  3. Ոչ  

1. Այո  2. Մասամբ  3. Ոչ  
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15. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Ձեր  գիտական գործունեությունը:  

/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով  միայն  մեկ վանդակում/ 

 Գիտական աշխատանք  

1.  Մասնակցություն գիտաժողովի  

2.  Մենագրություն   

3.  Հոդված  

4.  Այլ     

 

16. Համալսարանն աջակցում է գիտական աշխատանքների, ձեռնարկների 

հրատարակմանը 

 

 

17. Տեղյա՞կ եք համալսարանի դասախոսների գիտական գործունեությանը: 
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի  համար  նշելով  միայն  մեկ վանդակում/ 

 

 

18. Ո՞ւմ  և ո՞ւր եք դիմում ուսումնական գործընթացի հետ կապված հարցերով: 
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով մեկ կամ մի քանի 

վանդակներում/ 
 

1.Ուսումնական մաս          2.Ամբիոն (վարիչ, լաբորանտներ)          3. Դեկան 

 

4. Դասախոսներ                5. Ռեկտոր          6.Որակի ապահովման բաժին 

 

19. Համալսարանի ուսանողները տեղյա՞կ են Ձեր գիտական գործունեության և 

ձեռքբերումների մասին: 
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի  համար  նշելով  միայն մեկ վանդակում/ 

 

 

20. Համալսարանում կա՞ն բավարար պայմաններ լիարժեք աշխատանքային 

գործունեության համար: 
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով  միայն  մեկ  կամ մի քանի 

վանդակներում/ 

 Բովանդակություն Այո  Ոչ Մասամբ 

1.  Շենքային պայմաններ    

2.  Նյութատեխնիկական միջոցներով կահավորված լսարաններ    

3.  ԳԲՈՒԿ    

4.  
Լաբորատոր դասընթացներն արդյունավետ կազմակերպելու 

համար անհրաժեշտ սարքավորումներով ապահովված 

լաբորատորիա 

   

5.  Համակարգիչներ, ցուցարկիչներ    

6.  Համացանց    

7.  Մասնագիտական գրականություն     

1. Այո  2. Մասամբ  3. Ոչ  

1. Այո  2. Մասամբ  3. Ոչ  

1. Այո  2. Մասամբ  3. Ոչ  
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8.  Կոնֆերանս դահլիճ    

9.  Բժշկական ծառայության մատուցում ԳԲՈՒԿ-ում    

10.  Սննդի կետ    

11.  Ջեռուցում    

12.  Լուսավորություն    

13.  Մարզադահլիճներ    

 

21. Գո՞հ եք համալսարանի վարչական ստորաբաժանումների աշխատանքներից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.Համալսարանն ընձեռում է արտերկրի դասախոսների, բժիշկ-մասնագետների հետ  

փորձի փոխանակման հնարավորություն 

 

 

23. Ու՞մ եք դիմում համալսարանի  տրամադրած  ռեսուրսներից դժգոհությունների 

կամ առաջարկությունների դեպքում: 
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով  միայն  մեկ  կամ մի քանի 

վանդակներում/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Այո  Ոչ Մասամբ 

1.  Ամբիոններ    

2.  Դեկանատ    

3.  Ուսումնական մաս    

4.  Գիտական խորհուրդ    

5.  Ռեկտորատ    

6.  Ընդհանուր բաժին    

7.  Գրադարան    

8.  Հաշվապահություն    

1. Այո  2. Մասամբ  3. Ոչ  

1. Ռեկտոր  

2. Դեկան  

3. Ամբիոնի վարիչ 

 

4. Որակի ապահովման բաժնի ղեկավար 
 

5. Ուսումնական մասի վարիչ  

6. Գործընկերներ 
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24. Ինչպե՞ս եք տեղեկանում համալսարանի ընթացիկ  գործունեության մասին: 
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով մեկ կամ մի քանի 

վանդակներում/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.Ուսումնական գործընթացում հանդիպե՞լ եք անազնվության դրսևորումների:  

/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով  միայն  մեկ  վանդակում/ 

 Անազնվության դրսևորում Այո Ոչ 

1.  Դասախոսների կողմից կողմնակալ վերաբերմունք   

2.  Գնահատականի համար ծանոթի միջնորդում   

3.  Գնահատականի համար գումարի տրամադրում   

 

26. Նման հարցումները նպաստո՞ւմ են  համալսարանի որակի բարելավմանը: 
/Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար  նշելով   միայն  մեկ  վանդակում/ 

 

 

27. Համալսարանի ղեկավարությունը ապահովում է Ձեզ համապատասխան 

աշխատավարձով: 

 

 

28. Նշեք  Ձեր  առաջարկությունները և հարցերը, որոնք կցանկանայիք ընդգրկել 

հաջորդ հարցմանը: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Սոցիալ ժողովրդագրական հարցեր 

Նշեք Ձեր սեռը ______________, նշեք Ձեր տարիքը ______,  

Նշեք ձեր մասնագիտությունը _______________________________ 

Նշեք գիտական աստիճանը և կոչումը _____________________________________________ 

Նշեք Ձեր աշխատանքային փորձը __________ տարի, 

Քանի՞ տարի եք դասավանդում համալսարանում ___________ 

Բացի դասավանդումը այլ աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվու՞մ եք: 

1. Եթե այո, ապա նշեք որտեղ ______________________________________________ 

2. Ոչ  

1. Համալսարանի կայք  

2. Ամբիոնի նիստեր  

3. Գիտական խորհրդի նիստեր  

4. Համալսարանի հայտարարություններ  

5. Սոց. ցանցեր  

6. Այլ  

1. Այո  2. Մասամբ  3. Ոչ  

1. Այո  2. Մասամբ  3. Ոչ  
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Հավելված 9 

ՈւՍԱՆՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 

Հարգելի ուսանող, ԱԲՀ-ը կարևորում է ուսումնական գործընթացի անաչառ և արդյունավետ 

կազմակերպումը: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական և անձնային 

հատկանիշները գնահատելու և բարելավելու նպատակով խնդրում ենք ներքոհիշյալ հարցերին 

պատասխանեք ամբողջությամբ և անկաշկանդ: Յուրաքանչյուր հարց գնահատվում է 1-5 

միավորով, Ձեր գնահատականը դրեք V պայմանական նշանով: 

1. Ընտրեք առարկան դասավանդող դասախոսին 

 

o Ամբիոն______________________դասախոս_____________________________ 

 ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 1 2 3 4 5 

1.  Դասավանդողը դասը սկսում և ավարտում է  

ժամանակին 

     

2.  Դասավանդողն ուսանողներին ներկայացնում է  

առարկայի նկարագիրը ամբողջությամբ, հստակ բացատրում  

է նպատակը, ակնկալվող արդյունքները: 

     

3.  Դասավանդման ընթացքում կիրառում է ժամանակակից 

տեխնիկական միջոցներ: 

     

4.  Դասավանդողը հարգալից վերաբերմունք է  

ցուցաբերում ուսանողի նկատմամբ: 

     

5.  Դասավանդողն ուսանողին գնահատում է արդար ու  

թափանցիկ: 

     

6.  Նյութը մատուցում է պարզ, հասկանալի և մատչելի:      

7.  Անհատական աշխատում է ուսանողների հետ:      

8.  Օժանդակում է ուսանողին մասնագիտական գրականությունից 

օգտվելու և նյութեր տրամադրելու հարցում: 

     

9.  Դասի ընթացքում պահում է լսարանի կարգապահությունը:       

10.  Կարողանում է հետաքրքրություն առաջացնել իր առարկայի 

նկատմամբ: 

     

11.  Գործնական պարապմունքները և առաջադրանքները նպաստում են 

կիրառական հմտությունների ձևավորմանը: 

     

12.  Խրախուսում է ուսանողների ինքնուրույն խմբային աշխատանքը:      

13.  Դասավանդողը անհրաժեշտ գիտելիքներ ունի առարկայից դուրս՝ 

պատասխանելու ուսանողների հարցերին: 

     

14.  Հետաքրքիր անձնավորություն է, նրանից կարելի է շատ բան սովորել:      
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Հավելված 10 

 

 
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 
 

Հարգելի´ դասախոս, Ձեր պատասխաններն ու կարծիքները կօգնեն բարելավելու 

ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման գործընթացը ԱԲՀ-ում: Հարցման 

նպատակն է գնահատել գիտելիքի գնահատման գործող համակարգի օբյեկտիվությունը, 

արդյունավետությունը, ինչպես նաև գործող քննական և ստուգարքային տեղեկագրերում 

աշխատելու մատչելիությունը: 

 Նշել պատասխաններից միայն մեկը V նշանով կամ ընդգծել: 

 

Ֆակուլտետ_______________________________ 

Ամբիոն________________________________________ 

1.Գնահատման ձևերն ու մեթոդները 

1.1.Կիրառվող գնահատման մեթոդները հնարավորություն են տալիս չափելու 

գնահատման դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակը 

ուսանողի կողմից  

o Այո 

o Ոչ 

o Մասամբ այո 

o Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

1.2.Միջանկյալ ստուգումները հնարավորություն ընձեռու՞մ են ուսանողներին լիարժեք 

դրսևորելու իրենց գիտելիքները 

o  Այո 

o Ոչ 

o Մասամբ այո 

o Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

1.3. Ամփոփիչ քննությունները հնարավորություն ընձեռու՞մ են ուսանողներին լիարժեք 

դրսևորելու իրենց գիտելիքները  

o Այո 

o Ոչ 

o Մասամբ այո 

o Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

1.4. Թեստային աշխատանքներն ուսանողներին հնարավորություն ընձեռու՞մ են լիարժեք 

դրսևորելու իրենց գիտելիքները 
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o  Այո 

o Ոչ 

o Մասամբ այո 

o Դժվարանում եմ պատասխանել 

1.5.Մատչելի՞ է արդյոք գործող տեղեկագրերով աշխատելը 

o Այո 

o Ոչ 

o Մասամբ այո 

o Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

1.6. Արդյունավետ կլինի՞  ներառել ակտիվության/ինքնուրույնության գնահատման 

բաղադրիչը գնահատման բազմագործոնային համակարգում  

o Այո 

o Ոչ  

o Մասամբ այո 

o Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

2.Գնահատման հետադարձ կապը 

2.1. Գնահատման արդյունքները հիմնավորում եք և/կամ տալիս խորհուրդ  

o Այո 

o Ոչ  

 

2.2.Գնահատման արդյունքներն օգտագործվում են դասավանդման և ուսումնառության 

գործընթացները բարելավելու համար 

o Այո 

o Ոչ  

o Մասամբ այո 

o Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

2.3. Գնահատականների բողոքարկման կարգն արդյունավետ է  

o Այո 

o Ոչ  

o Չեմ առնչվել 

 

3.Նշեք գնահատման գործընթացի ամենադրական կողմերը 

 

 

 

 

4. Նշեք գնահատման գործընթացի ամենաբացասական կողմերը 

 

 

 

 

5.Առաջարկություններ. ի՞նչ կցանկանայիք, որ փոխվեր ուսանողների գիտելիքների 

գնահատման համակարգում / կարող եք նշել տարբերակներից մի քանիսը/ 
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o  Գնահատման վարկանիշային սանդղակը 

o Հաճախումների միավորը 

o Կցանկանայի գնահատվեր ուսանողի ակտիվությունը 

o  Կցանկանայի գնահատվեր ինքնուրույն աշխատանքը 

o   Այլ_______________________________________________ 
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Հավելված 10 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ  

Հարգելի´ ուսանող, Ձեր պատասխաններն ու կարծիքները կօգնեն բարելավելու 

գնահատման գործընթացը ԱԲՀ-ում:  

Նշել պատասխաններից միայն մեկը V նշանով կամ ընդգծել: 

 

Կուրս______________ 

Ֆակուլտետ_______________________________ 

Մասնագիտություն________________________________________ 

 

1.Գնահատման չափանիշները և մեթոդները 

1.1.Գնահատման պահանջները /չափանիշները/ նախապես հայտնում են դասընթացի 

մեկնարկին և լիովին հասկանալի են  

o Այո 

o Ոչ  

o Մասամբ այո 

o Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

1.2.Գնահատման մեթոդները (միջանկյալ ստուգումներ, քննություն, բանավոր քննություն, 

թեստային աշխատանք, շնորհանդեսներ, խմբային աշխատանք, քննարկում, 

իրավիճակային խնդիր ….) հնարավորություն ընձեռու՞մ են դրսևորելու ձեռք բերած 

գիտելիքները, կարողությունները, հմտությունները  

o Այո 

o Ոչ  

o Մասամբ այո 

o Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

2.Գնահատման հետադարձ կապ 

2.1.Գնահատման արդյունքների վերաբերյալ դասախոսից ստանում եմ հիմնավորում 

և/կամ խորհուրդ  

o Այո 

o Ոչ  

o Մասամբ այո 

o Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

2.2.Գնահատականների բողոքարկման կարգն արդյունավետ է  

o Այո 
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o Ոչ 

o Չեմ առնչվել 

 

3. Նշեք գնահատման գործընթացի ամենադրական կողմերը 

 

 

 

4. Նշեք գնահատման գործընթացի ամենաբացասական կողմերը 

 

 

 

 

5. Առաջարկություններ. ի՞նչ կցանկանայիք, որ փոխվեր ուսանողների գիտելիքների 

գնահատման համակարգում (կարող եք նշել տարբերակներից մի քանիսը) 

 

o Գնահատման վարկանիշային սանդղակը պարզեցվեր 

o Հաճախումների միավորը 

o Կցանկանայի գնահատվեր ուսանողի ակտիվությունը 

o  Կցանկանայի գնահատվեր ինքնուրույն աշխատանքը 

o   Այլ_______________________________________________ 

6․Կցանկանայի՞ք քննաշրջանի և լուծարքի ժամանակ գնահատման մոտեցումը 

տարբերակված լիներ՝ 

o Այո 

o Ոչ 
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Հավելված 11 

ԲՈՒՀԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ  

Հարգելի ուսանող. 

ԱԲՀ-ի Որակի ապահովման հանձնաժողովը իրականացնում է հետազոտություն 

համալսարանում մասնագիտությունների ընտրությանը նպաստող գործոնների ուղղությամբ:  

Ձեր անկեղծ և օբյեկտիվ գնահատականները կնպաստեն ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման արդյունավետության բարձրացմանը: Այս հետազոտությունն անանուն է, և 

ստացված տվյալները կօգտագործվեն միայն ընդհանրացված ձևով: 

Խնդրում ենք կրթական ծրագրերի վերաբերյալ հանրությանը տրամադրվող 

տեղեկատվության արժանահավատությունից Ձեր բավարարվածությունը գնահատել «Այո», 

«Մասամբ», «Ոչ»  սանդղակով՝ նշելով V յուրաքանչյուր հատկանիշի համար միայն մեկ 

վանդակում: 

 

Կրթական ծրագիր ___________________ 

Ֆակուլտետ ________________________ 

Կուրս _____________________________ 

Ամսաթիվ __________________________ 

 
1. Բուհի մասնագիտության ընտրությանը նպաստող գործոններ /նշելով V միայն մեկ վանդակում: 

Ի՞նչ գործոններ են նպաստել բուհի և մասնագիտության ընտրությանը 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 2.Տրամադրվող տեղեկատվության արժանահավատությունը 
 

Այո Մասամբ Ոչ 

1. Իրականությանը համապատասխանում է, արդյոք, 

համալսարանի կողմից հանրությանը տրամադրվող 

տեղեկատվությունը 

   

 1.1.Մասնագիտության կարևորության մասին    

 1.2. Աշխատաշուկայում մասնագիտության բարձր 

պահանջարկվածության մասին 

   

 1.3.Գործնական մասնագիտական կարողությունների  և 

հմտությունների ձեռքբերման հնարավորության  մասին 

   

 1.4.Ուսումնառության ռեսուրսների ուսանողական օժանդակ 

ծառայությունների  մասին 

   

2. Ընդհանուր առմամբ գոհ եք ԱԲՀ-ում Ձեր ստացած 

կրթությունից  

   

3. Խորհուրդ կտաք, արդյոք , Ձեր մերձավորներին և ընկերներին 

ընդունվել ԱԲՀ 

   

 

 

մասնագիտական նախասիրությունները   

բուհի հեղինակությունը  

ընտանիքի, ընկերների խորհուրդ   

բուհի շրջանավարտի խորհուրդ  

այլ պատասխան  
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3.Ուսանողների բավարարվածությունը ԱԲՀ-ի վարչակազմի, 

դասախոսների, աշխատակիցների և  ուսանողների հետ 

փոխհարաբերություններից 

Այո Մասամբ Ոչ 

1. 

Գո՞հ  եք, արդյոք, Ձեր և     

1.1.Ֆակուլտետի ղեկավարության փոխհարաբերություններից    
1.2.Ֆակուլտետի դասախոսների փոխհարաբերություններից    

1.3.Ֆակուլտետի օժանդակ կազմի փոխհարաբերություններից    

2. 

Խորհրդատվություն ստանալու նպատակով հիմնականում ում եք  

դիմում 

   

2.1.Ռեկտորին    
2.2.Դեկանին    
2.3.Ուսումնական  մասի  վարիչին    
2.4.Որակի ապահովման բաժնի ղեկավարին    
2.5.Դասախոսին    
2.6.Կուրսի խորհրդատուին    

3. Դրական կամ բարձր գնահատական ստանալու նպատակով 

դասախոսի համար գոնե մեկ  անգամ կատարել եք պատաս-խան 

ծառայություն, դրամական կամ այլ նվիրատվություն 

   

4. Արդյո՛ք հստակ և թափանցիկ են ուսանողների դիմումների  և  

բողոքների արտահայտման ընթացակարգերը և մեխանիզմները 

   

 

4.Խնդրում ենք նշել Ձեր լրացուցիչ առաջարկությունները և ցանկությունները՝ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Հավելված 12 

Որակի ներքին ապահովման եվրոպական չափանիշներ և ուղենիշներ 

 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների որակի ներքին ապահովման 

եվրոպական չափանիշներն ու ուղենիշներն են՝ 

 ՈԱ քաղաքականություն և ընթացակարգ: Ուսումնական հաստատությունն իր 

ՄԿԾ-ների, կրթական աստճանների որակի և չափորոշիչների ապահովման 

համար պետք է մշակի քաղաքականություն և ընթացակարգեր՝ իրականացնելով 

դրանց հետ առնչվող գործընթացներ: 

 ՄԿԾ-ների և կրթական աստիճանների հաստատում, մշտադիտարկում և 

պարբերական վերանայում: Ուսումնական հաստատությունը պետք է ունենա 

ՄԿԾ-ների և կրթական աստիճանների հաստատման, պարբերական վերանայման 

և մշտադիտարկման հաստատված մեխանիզմներ: 

 Ուսանողների ուսումնառության գնահատում: Ուսանողների ուսումնառությունը 

պետք է գնահատվի ընդունված չափանիշներով, սահմանված կարգով և 

ընթացակարգերով: 

 Դասախոսական կազմի որակի ապահովում: Ուսումնական հաստատությունը 

պետք է համալրվի որակյալ և բանիմաց անձնակազմով, որոնք պետք է 

մասնակցեն արտաքին վերլուծությանը և զեկույցների պատրաստմանը: 

 Ուսումնառության ռեսուրսներ և աջակցում ուսանողներին: Ուսումնական 

հաստատությունը պետք է ապահովի ուսանողներին առարկայական ծրագրերով 

նախատեսված ռեսուրսներով: 

 Տեղեկատվական համակարգեր: Ուսումնական հաստատությունը պետք է 

երաշխավորի, որ նրանք իրենց ՄԿԾ-ների և այլ գործառույթների կառավարման 

արդյունավետության համար հավաքագրում, վերլուծում և օգտագործում են 

պատշաճ տեղեկատվություն: 

 Հրապարակայնություն: Ուսումնական հաստատությունը պետք է ՄԿԾ-ների և 

կրթական աստիճանների մասին մշտապես հրատարակի ինչպես քանակական, 

այնպես էլ որակական նորացված, անաչառ, անկողմնապահ տեղեկատվություն: 
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Հավելված 13 

Ձևաթերթ 

ՄԿԾ տարեկան վերանայման հաշվետվության  

 

Մասնագիտական կրթական ծրագիր  _____________________________________________ 

Ֆակուլտետ  ____________________________________________________________________ 

Ամբիոն _______________________________________________________________________ 

Մասնագիտության անվանումը և դասիչը` «________________________________________ 

______________________________________________________________________________»  

Ուսուցման ձևը (առկա)  ___________________________ ____________________________ 

Շնորհվող որակավորումը («_______________________________» մասնագիտության 

բակալավր /մագիստրոս/ անընդհատ ինտեգրացված)__________________________________ 

 

1. Ընդունելությունը և ուսանողական համակազմը 

 

1.1 Նշել դիմորդների թիվը և համեմատել այն համապատասխան ցուցանիշների հետ՝ 

բուհական և մասնագիտության մակարդակներում: 

1.2 Համեմատել դիմորդների թիվը և որակական կազմը նախորդ տարվա տվյալների հետ, 

նշել առաջընթացը կամ հետընթացը: 

1.3 Համեմատել ուսանողական համակազմը նախորդ տարվա համակազմի հետ՝ ըստ 

թվակազմի և որակական ցուցանիշների, նշել նկատված միտումները: 

 

2. Ուսանողների կուրսից կուրս առաջընթացը և ուսումնական առաջադիմությունը 

 

2.1 Ուսումնական առաջադիմության ցուցանիշների համեմատությունը նախորդ տարվա 

ցուցանիշների հետ: 

2.2 Կուրսից կուրս անցման ցուցանիշները, տեղափոխումները, հեռացումները: 

 

3. Վիճակագրական տվյալներ նախորդ ավարտական տարվա շրջանավարտների 

զբաղվածության վերաբերյալ 

 

3.1 Տվյալներ հաջորդ կրթական մակարդակում (օրդինատուրայում) ուսումը շարունակող 

շրջանավարտների մասին: 

3.2 Օրդինատուրայում ուսումը շարունակող ուսանողների համեմատությունը նախորդ 

տարիների արդյունքների հետ: 

3.3 Տվյալներ օրդինատուրայում սովորող համալսարանի շրջանավարտներից 

բավարավածության վերաբերյալ հարցումների մասին: 
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4. Կրթական ծրագրի զարգացումն ու փոփոխությունները 

 

4.1 Ուսումնական պլանը կրե՞լ է փոփոխություններ, եթե այո, ապա ինչո՞ւ: 

4.2 Ուսանողական համակազմի կառուցվածքային առանձնահատկությունները ունեցե՞լ 

են որևէ ազդեցություն ծրագրի կառուցվածքի և բովանդակության վրա: 

4.3 Ուսանողների կողմից բարձրացված խնդիրներ՝ կապված ծրագրի ուսումնական 

պլանի և առանձին դասընթացների հետ: 

4.4 Արտաքին շահակիցների (փորձագետների) կողմից բարձրացված խնդիրներ՝ կապված 

ծրագրի ուսումնական պլանի և առանձին դասընթացների հետ: 

 

5. Ծրագրի ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման գործընթացները 

 

5.1 Մեկնաբանել առկա զարգացումներն ու միտումները (դասավանդման նոր մեթոդներ, 

մատուցման նորարարական եղանակներ, գիտելիքների գնահատման նոր ձևեր): 

5.2 Գնահատել, թե ինչպե՞ս և ի՞նչ չափով է ծրագիրը հասնում նախատեսված ելքային 

արդյունքներին և ձևակերպված նպատակներին: 

5.3 Քննարկել պլանավորված ուսումնական գործընթացից շեղման դեպքերը՝ ըստ 

շահակիցների կողմից բարձրացված խնդիրների: 

5.4 Համակազմի կառուցվածքային առանձնահատկությունների ազդեցությունը 

դասավանդման և ուսումնառության արդյուքների վրա: 

 

6. Ուսումնական ռեսուրսները և օժանդակ ծառայությունները 

 

6.1 Դասախոսական կազմի համապատասխանությունը իրականացվող ծրագրի 

խնդիրներին: 

6.2 Այլ ուսումնական ռեսուրսների և օժանդակ ծառայությունների մատչելիությունը, 

արդիականությունը և համապատասխանությունն իրականացվող ծրագրի 

պահանջներին: 

6.3 Համակազմի կառուցվածքային առանձնահատկությունների ազդեցությունն 

առաջարկվող օժանդակ ծառայությունների վրա: 

6.4 Այս ուղղությամբ շահակիցների կողմից բարձրացված խնդիրները: 

 

7. Որակի կառավարման գործընթացը 

 

7.1 Ուսանողի ուսումնառության իրական գործընթացի համապատասխանությունը նրա 

հետ կնքված պայմանագրում, ուսանողի ուղեցույցում առաջադրված պայմաններին: 

7.2 Որակի կառավարման գործընթացի քննարկումը՝ ներառելով հետևյալ հարցերը՝ 

7.2.1 ուսանողների ներգրավումը որակի ապահովման գործընթացին, 

7.2.2 արտաքին փորձագիտական եզրակացությունը ծրագրի որակի կառավարման 

վերաբերյալ, 
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7.2.3 ծրագրի ինքնագնահատման, վերանայման հաշվետվություններ և 

երաշխավորություններ: 

 

8. Համագործակցային կապերը և դրանց կառավարումը 

 

8.1 Արտաքին գործակցային կապերը, արտաքին շահակիցների մասնակցությունը ծրագրի 

իրականացմանն ու բարելավմանը: 

8.2 Համագործակցությունը այլ ստորաբաժանումների հետ, ծրագրին դրանց 

մասնակցության ձևերն ու արդյունքները: 
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