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Սույն ձեռնարկը բովանդակում է Գավառի պետական համալսարանում 

(այսուհետ` Համալսարան, ԳՊՀ կամ բուհ) կրթության որակի ապահովման,  

կրթական միջավայրի բարելավման սկզբունքներն ու կառուցակարգերը: Այն 

մշակված է Համալսարանի գործունեության յուրաքանչյուր ոլորտ ուսումնասիրելու 

և բազմակողմանի վերլուծելու արդյունքում։ Որակի ապահովման 

քաղաքականությունը Համալսարանի զարգացման ընդհանուր քաղաքականության 

բաղկացուցիչ մասն է՝ ուղղված Համալսարանում իրականացվող մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի (այսուհետ՝ ՄԿԾ) և Համալսարանի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների գործունեության որակի ապահովմանը և բարելավմանը:  

Որակի ապահովման ձեռնարկը բխում է ԳՊՀ որակի ապահովման 

քաղաքականությունից: 
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու 

կարևոր իրավունքներից է կրթություն, այդ թվում՝ բարձրագույն կրթություն 

ստանալու իրավունքը։  

  «Գավառի պետական համալսարան» հիմնադրամն իրականացնում է 

բարձրագույն կրթական ծրագրեր՝ կարևորելով կրթության որակի ապահովումը, 

ուստի շարունակական միջոցներ է ձեռնարկում՝ իր կողմից իրականացվող 

բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերը եվրոպական  կրթական 

չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով։ ԳՊՀ-ն 2006 թվականից  

ներգրավվել է Բոլոնյան գործընթացում:  

«Գավառի պետական համալսարան» հիմնադրամը  «Մասնագիտական 

կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի 2017 թվականի 

հունիսի 15-ի թիվ 22 որոշմամբ ստացել է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 

արտոնագիր (Վկայական N 19, ԻՀ N23, 21.08.2017):  

2017 թվականին հաստատվել է ԳՊՀ զարգացման հնգամյա (2017-2022թթ.) 

ռազմավարական ծրագիրը, որը սահմանում է բուհի առաքելությունը, 

գործունեության հիմնական սկզբունքներն ու  գերակա ուղղությունները։ 
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ԳԼՈՒԽ I. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

 

1.1.Որակի սահմանումը. 

 Բարձրագույն կրթության համակարգի ներքին և արտաքին շահառուներն ու  

շահակիցները (դիմորդներ,  ուսանողներ, դասախոսներ, ծնողներ, գործատուներ և 

այլն) կարող են կրթության որակը բնորոշել տարբեր սահմանումներով: 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը (այսուհետ՝ 

ՈԱԱԿ) ընդունել է որակի հետևյալ սահմանումը՝  որակը 

համապատասխանությունն է հայտարարված նպատակին1։ Այսինքն՝ բուհը 

սահմանում է իր նպատակները, այնուհետ որոշում է, թե որքանով է իր կողմից 

մատուցվող կրթական ծառայությունը կամ արդյունքը համապատասխանում իր իսկ 

սահմանած նպատակներին: Նման սահմանումը թույլ է տալիս բուհին լինել ազատ, 

իր որդեգրած առաքելությանը համապատասխան ձևակերպել նպատակներ, որոնց 

հասնելու աստիճանով էլ կգնահատվի և կներկայացվի որակը: Կրթության որակն 

առաջին հերթին բուհի կողմից սահմանված նպատակների համարժեքությունն է 

հասարակության պահանջներին և ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված, 

ինչպես նաև Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքում /ԵԲԿՏ/ ընդունված 

բարձրագույն կրթության որակի ապահովման չափորոշիչներին ու 

առաջնահերթություններին: 

 Կրթության ոլորտում որակի ապահովումը նպատակաուղղված է որակի 

պահպանմանն ու բարձրացմանը հետևյալ ոլորտներում՝ ուսուցում և 

ուսումնառություն, գիտական հետազոտություններ, կրթական ծառայությունների 

                                                           
1 «Հայաստանի մասնագիտական կրթության համակարգում որակի ապահովման ուղենիշներ, 

չափանիշներ և չափորոշիչներ (աշխատանքային նյութեր)», 2010 թ. ՈԱԱԿ, Գլուխ 4, կետ 4.1. էջ 19: 

http://www.anqa.am/ 

 

http://www.anqa.am/
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մատուցում հասարակությանը, կադրերի հավաքագրում և այլն։ Կրթության որակը 

սերտորեն կապված է դասավանդման և ուսումնառության արդյունավետության 

հետ: Արդյունավետությունը կապված է դասընթացի նպատակների իրականացման,   

վերջնարդյունքների ձեռքբերման աստիճանի հետ:  

 Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման նպատակն է երաշխավորել 

մասնագիտական կրթության չափորոշիչներին համապատասխան կրթական 

ծրագրերի իրականացում  և այդ գործընթացի շարունակական  բարելավում։ 

Որակը նշանակում է  սովորողների կրթական կարիքների լավագույնս բավարարում, 

ուսանողների, գործատուների, հասարակության և պետության պահանջներին 

համապատասխան վերջնարդյունքների ձեռքբերում: 

 Բուհի որակի ներքին ապահովման կառուցակարգերը թույլ են տալիս 

պարբերաբար գնահատել ԳՊՀ գործունեությունը և բարձրագույն մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունը։  

 

1.2.Որակի ապահովման համակարգը. 

Որակի ապահովման համակարգն իրենից ներկայացնում է բուհի առաքելությանը, 

նպատակներին, գործունեությանը վերաբերող պլանավորման, մշտադիտարկման, 

խնդիրների վերհանման, բարելավման շարունակական միջոցառումների 

ամբողջություն: Որակի ապահովման համակարգը ձևավորվում է ներքին և 

արտաքին շահառուների և շահակիցների ակնկալիքների վերհանումից, որոնք 

հետագայում կիրառվում են բուհի գործունեությունը գնահատելիս: Այդ գնահատումը 

կատարվում է երկու ձևով` ինքնավերլուծություն և արտաքին գնահատում: 

Գնահատմանը հաջորդում է բարելավմանը միտված նոր գործողությունների 

պլանավորումը, ինչպես նաև դրանց արդյունավետության գնահատումը: 

 Որակի ապահովման համակարգի սկզբունքները և նպատակներն են. 

1) Հաշվետվողականություն և թափանցիկություն. որակի ապահովման 

համակարգի գործընթացները երաշխավորում են, որ ուսանողների շահերը 

բարձրագույն կրթության որակական չափորոշիչների պահպանման հարցում 

ապահովված են, նաև հրապարակային են դարձնում Համալսարանի  

կրթական ծառայությունների որակը։ 

2) Վերահսկում. բուհը ոչ միայն վերահսկում է ռեսուրսների ծախսը, այլ նաև 
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ցույց է տալիս, որ առկա ռեսուրսներով հասնում է հնարավորինս բարձր 

որակի։ 

3) Որակի բարելավում. Համալսարանը քննարկումներ է անցկացնում և 

վերլուծություններ իրականացնում որակի ապահովման գործընթացի 

արդյունավետության, որակի մշակույթի շարունակական ամրապնդման 

հիմնախնդիրների վերաբերյալ, մշակում նոր կառուցակարգեր այդ 

գործընթացները բարելավելու համար։ 

 Որակի ապահովման համակարգը, ելնելով վերը նշված սկզբունքներից և  

նպատակներից, կրթության որակը ապահովելու համար իրականացնում է 

շարունակական բարելավման երեք հիմնական գործողություն՝  

1․նպատակների և չափորոշիչների սահմանում,  

2․գործունեության արժևվորում ըստ այդ չափորոշիչների և 

3․ հետագա գործունեության բարելավում։  

Դա ձևավորում է որակի համապարփակ կառավարման շարժիչ սկզբունքը՝ Դեմինգի 

շրջափուլը (ցիկլը՝ անգլերեն՝ Plan-Do-Check-Act), բառացի՝ պլանավորում-

իրականացում-գնահատում-բարելավում՝ ՊԻԳԲ) գործընթացը2, որի միջոցով բուհն 

իր և իր շահակիցների համար հաստատում է, որ հնարավորինս բարձր 

չափորոշիչների է հասել իր գործունեության բոլոր ոլորտներում։ 
 

1.3.Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման չափորոշիչները և 

ուղենիշները. 

 Բուհի որակի ապահովման համակարգերի զարգացման, որակի գնահատումն 

իրականացնելու, ընդհանուր որակի ապահովման չափանիշների շրջանակներ 

ձևավորելու գործում օգնում են բարձրագույն կրթության որակի  հավաստման 

ներքին և արտաքին համակարգերի սկզբունքները և ընթացակարգերը, որոնք 

մշակվել են Եվրոպայի բարձրագույն կրթության տարածքում (ԵԲԿՏ)։ 

                                                           
2 Դեմինգի շրջափուլ՝ ցիկլ, PDCA (անգլ.՝ Plan-Do-Check-Act), բառացի՝ պլանավորում-կատարում-

ստուգում-գործում) կամ  որոշումների ընդունման անընդհատ կրկնվող գործընթաց, որն օգտագործվում 

է որակի կառավարման բնագավառում։ Դեմինգի շրջափուլը /ցիկլը/ հնարավորություն է տալիս ճիշտ 

կողմնորոշվելու դեպի բարելավում տանող ճանապարհին։ Այն հայտնի է նաև որպես՝ «Շյուհարտի ցիկլ», 

«PDCA ցիկլ» կամ «PDSA ցիկլ» անվանումներով։ Դեմինգն այն անվանում է «Շյուհարտի ցիկլ», քանի որ 

իր մտահղացումը, ըստ էության, բխել է Շյուհարտի 1939 թվականին հրապարակված գրքից։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
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 Հայաստանի Հանրապետությունը, 2005 թվականի մայիսի 19-ին ստորագրելով 

Բերգենի կոմյունիկեն, բարձրագույն կրթության ոլորտում սահմանեց և ընդունեց 

Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներն ու ուղենիշները 

(այսուհետ`ՈԱԵՉՈՒ)։  Չնայած ՈԱԵՉՈՒ-ը պարտադիր բնույթ չեն կրում, սակայն 

տրամադրում են միասնական կողմնորոշիչ շրջանակ, որն ուղղված է 

որակավորումների միջազգային ճանաչմանը: 

Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներ և ուղենիշներ. 

 ՈԱԵՉՈՒ-ը բաղկացած են երեք մասից՝ 

1) Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներ և ուղենիշներ բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների որակի ներքին ապահովման համար։ 

2)  Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներ և ուղենիշներ բարձրագույն 

կրթության որակի արտաքին ապահովման համար։ 

3)  Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներ և ուղենիշներ որակի 

արտաքին ապահովման գործակալությունների համար3։ 

 Որակի արտաքին ապահովման ընթացակարգերը  հաշվի են առնում որակի 

ներքին ապահովման գործընթացների արդյունավետությունը։ Բերգենի 

կոմյունիկեում Բոլոնիայի հռչակագիրը ստորագրած երկրների կրթության 

նախարարները կոչ արեցին բոլոր բուհերին հիմնել այդպիսի համակարգ և 

համաձայնեցնել դրանք որակի արտաքին ապահովման ազգային համակարգի հետ։ 

ՈԱԵՉՈՒ-ի առաջին մասում սահմանված սկզբունքները որակի ներքին 

ապահովման համակարգեր կառուցելու կարևոր հիմք են ձևավորում թե՛ 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, և թե՛ որակի ապահովման 

գործակալությունների համար: ՈԱԵՉՈՒ-ի առաջին և երրորդ մասերը կարևոր 

նշանակություն ունեն որակի ապահովման գործակալություններին ուղղորդելու 

գործում։ 

 Ըստ ՈԱԵՉՈՒ-ի երկրորդ մասի՝ որակի արտաքին ապահովման գլխավոր 

բնութագրերն են՝ 

                                                           
3«Հայաստանի մասնագիտական կրթության համակարգում որակի ապահովման ուղենիշներ, 

չափանիշներ և չափորոշիչներ (աշխատանքային նյութեր)», 2010 թ. ՈԱԱԿ, Գլուխ 4, կետ 4.1. էջ 7-11: 

http://www.anqa.am/ 
 

http://www.anqa.am/
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1) Որակի ապահովման գործընթացների նպատակներն ու խնդիրները պետք է 

սահմանվեն բոլոր պատասխանատուների կողմից (ներառյալ ՄՈՒՀ-երը) 

մինչև բուն գործընթացների և կիրառվելիք ընթացակարգերի մշակումը և 

պետք է հրապարակվեն: 

2) Որակի արտաքին ապահովման գործընթացի արդյունքում կայացրած 

յուրաքանչյուր պաշտոնական որոշում պետք է հիմքում ունենա նախօրոք 

հրապարակված չափանիշներ, որոնք պետք է կիրառվեն համահավասար: 

3) Որակի արտաքին ապահովման գործընթացները պետք է պլանավորվեն` 

նպատակին հասնելը երաշխավորելու համար:  

4)  Զեկույցները պետք է հրապարակված և շարադրված լինեն հասցեատեր 

ընթերցողի համար պարզ և հասկանալի ոճով։ Զեկույցում զետեղված 

ցանկացած որոշում` երաշխավորական կամ խորհրդատվական, պետք է 

ընկալելի լինի ընթերցողին: 

5) Որակի ապահովման այն գործընթացները, որոնք պարունակում են որևէ 

միջոցառում իրականացնելու խորհրդատվություն կամ պահանջում են 

հաջորդող գործողությունների պլան, պետք է ունենան գործողությունների 

նախանշված ընթացակարգ, որը պետք է իրականացվի համապատասխան 

կերպով:  

6) ՄՈՒՀ-երի կամ կրթական ծրագրերի որակի արտաքին ապահովման 

գործընթացները պետք է կատարվեն շրջափուլային (ցիկլիկ) եղանակով։ 

Շրջափուլի տևողությունը և վերանայման ընթացակարգերը պետք է հստակ 

սահմանվեն և նախապես հրապարակվեն: 

7) Որակի ապահովման գործակալությունները պետք է ժամանակ առ ժամանակ 

հրապարակեն ամփոփ զեկույցներ, որոնք պարունակում են նրանց կողմից 

իրականացված դիտարկումների և գնահատումների ընդհանուր տվյալների 

նկարագրությունն ու վերլուծությունը: 

 

1.4.Որակի ներքին ապահովում. 

 Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչների և ուղենիշների նպատակն է 

բուհին օժանդակել ոչ միայն որակի արտաքին ապահովման ընթացակարգերը 

մշակելու և սահմանելու հարցում, այլև աջակցեն՝ ստեղծելու որակի ապահովման 
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ներքին համակարգ՝  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և ՈԱԵՉՈՒ-ին 

համապատասխան։ 

 Բարձրագույն ուսումնական հաստատության որակի ներքին ապահովման 

եվրոպական և տեղական չափորոշիչներն ու ուղենիշները վերաբերում են հետևյալ 

հիմնական տիրույթներին` 

1) Որակի ապահովման քաղաքականություն և ընթացակարգ։ Հաստատությունն 

իր ծրագրերի, կրթական աստիճանների որակի և չափորոշիչների 

ապահովման համար պետք է մշակի քաղաքականություն և դրան առնչվող 

ընթացակարգեր: Բուհը պետք է հետևողականորեն նպաստի իր 

աշխատանքում որակի կարևորությունը և ապահովումը գնահատող 

միջավայրի զարգացմանը: Այն ձեռք բերելու համար պետք է իրագործել որակի 

շարունակական ամրապնդման ռազմավարություն: Բուհը պետք է նաև 

կարևորի ուսանողների և այլ շահակիցների դերը: 

2) Ծրագրերի և կրթական աստիճանների հաստատում, մշտադիտարկում և 

պարբերական վերանայում։ Հաստատությունը պետք է ունենա ծրագրերի և 

կրթական աստիճանների հաստատման, պարբերական վերանայման և 

մշտադիտարկման հաստատված մեխանիզմներ: 

3) Ուսանողների ուսումնառության գնահատում։ Ուսանողների 

ուսումնառությունը պետք է գնահատվի ընդունված և հանրությանը հասանելի 

չափանիշներով, սահմանված կարգով և ընթացակարգերով, որոնք 

համահավասար են կիրառվում: 

4) Պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակի ապահովում։ Հաստատությունը 

պետք է ունենա որակյալ և բանիմաց անձնակազմով համալրվելու 

մեխանիզմներ: Դասավանդող անձնակազմը պետք է մասնակցի արտաքին 

վերանայմանը, և նրանց կատարած աշխատանքի որակի մասին 

տեղեկատվությունը պետք է արտացոլվի վերջնական զեկույցում:  

5) Ուսումնառության ռեսուրսներ և աջակցում ուսանողներին։ Հաստատությունը 

պետք է հավաստի, որ ուսանողներն ապահովված են առարկայական 

ծրագրերով նախատեսված ռեսուրսներով: 

6) Տեղեկատվական համակարգեր։ Հաստատությունը պետք է հավաստի, որ իր 
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ուսումնական ծրագրերի և այլ գործառույթների կառավարման 

արդյունավետության համար հավաքագրում, վերլուծում և օգտագործում է 

համապատասխան տեղեկատվություն: 

7) Հրապարակայնություն։ Հաստատությունը պետք է իր առաջարկած ծրագրերի 

և կրթական աստիճանների մասին մշտապես հրապարակի ինչպես 

քանակական, այնպես էլ որակական նորացված, անաչառ տեղեկատվություն4։ 

 Այս յոթ տիրույթից յուրաքանչյուրի համար բուհի Որակի ապահովման բաժինը 

սահմանում է որոշակի չափանիշներ և չափորոշիչներ: Սահմանված չափանիշները 

բուհի կողմից ընկալվում են որպես որակի ապահովման համար անհրաժեշտ 

ուղենիշներ, որոնց  նպատակն է հավաստել, որ բուհը հետամուտ է հետևյալ հարցերի 

լուծմանը. 

1) Արդյո՞ք ունի որակը կարևորող մշակույթ և այն ձևավորող ընթացակարգեր, 

որոնք գործում են բուհի բոլոր օղակներում և կրթական բոլոր ծրագրերի 

իրականացման ընթացքում, 

2) Արդյո՞ք պարբերաբար մշտադիտարկում է որակական նպատակներին 

հասնելու իր առաջընթացը, մասնավորապես կրթական ծառայությունների 

որակի պահպանումն ու հետագա բարելավումը, 

3) Արդյո՞ք որակի ապահովման ընթացակարգերի տվյալներն օգտագործվում են 

կրթական և վերապատրաստման ծառայությունների որակը բարձրացնելու և 

սովորողների կարիքներին համապատասխանելու նպատակով,  

4) Արդյո՞ք մշտադիտարկում են սովորողներին տրամադրվող ծառայությունների 

արդյունավետությունը, 

5) Արդյո՞ք ձեռնարկվում են համապատասխան գործողություններ, որոնք 

կվերացնեն որակի ապահովման գործընթացում հայտնաբերված 

բացթողումները, 

6) Արդյո՞ք շահակիցներին տրամադրվում է բուհի և մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի որակի վերաբերյալ համարժեք տեղեկատվություն։ 

                                                           
4 «Հայաստանի մասնագիտական կրթության համակարգում որակի ապահովման ուղենիշներ, 

չափանիշներ և չափորոշիչներ (աշխատանքային նյութեր)», 2010 թ. ՈԱԱԿ, Գլուխ 4, կետ 4.1. էջ 47: 

http://www.anqa.am/ 
 

http://www.anqa.am/
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1.5.Որակի արտաքին գնահատում. 

 Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ազգային համակարգերի 

ձևավորման գործընթացում մեծ տարածում է գտել որակի արտաքին գնահատումը, 

որի նպատակ է կրթության որակի բարձրացումը, իրականացվող գործընթացների 

գնահատման թափանցիկության ապահովումը։ Ուսուցման որակի գնահատման ու 

ապահովման համակարգում էական դեր է հատկացվում ինքնավերլուծության և 

ինքնագնահատման գործընթացներին` որպես համալսարանի գործունեության 

արդյունավետության ապահովման և որակի բարձրացման կարևորագույն միջոցի: 

Որակի արտաքին ապահովման գործընթացն ընթանում է երեք հիմնական փուլերով. 

1.Որակի արտաքին ապահովման գործընթացի ենթակա կառույցի 

ինքնագնահատում, 

2. արտաքին փորձագետների այցելություն, 

3.երկու փուլերի արդյունքում կայացված որոշում և որոշման հրապարակում: 

 Հայաստանի Հանրապետությունում որպես արտաքին հավատարմագրում 

իրականացնող կազմակերպություն հանդես է գալիս ՈԱԱԿ-ը: ՈԱԱԿ-ը 

մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների որակի ապահովման 

գործընթացն իրականացնում է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման և ծրագրային 

հավատարմագրման միջոցով: ՈԱԱԿ-ը միակ անկախ կառույցն է ՀՀ-ում, որն 

իրավասու է իրականացնել բուհերի ինստիտուցիոնալ և ծրագրային 

հավատարմագրման գործընթացները, սահմանել այն հաստատություններն ու 

մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը, որոնք բավարարում են պետական 

կրթական չափորոշիչների և հավատարմագրման չափանիշների պահանջներին, 

թարմացնել հավատարմագրման չափանիշները, չափորոշիչները և 

ընթացակարգերը, առաջարկություններ ներկայացնել լրամշակման վերաբերյալ: 

Հավատարմագրման ընթացակարգ. 

Ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման գործընթացներն 

իրականացվում են երեք հաջորդական փուլով. 

1. Ուսումնական հաստատության ինքնավերլուծություն: Հավատարմագրման 

գործընթացը ենթադրում է հաստատությունների կողմից՝ իրենց 
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առաքելության, նպատակների, խնդիրների, թերացումների և ձեռքբերումների 

մանրամասն ուսումնասիրություն։ 

2. Արտաքին գնահատում անկախ փորձագետների խմբի կողմից: 

Փորձագիտական այցի հիմնական նպատակն է պարզել ինքնավերլուծության 

մեջ նշված փաստերի և տեղեկատվության հավաստիությունը, ձեռք բերել 

լրացուցիչ տեղեկատվություն հանդիպումների և հարցումների միջոցով, 

ուսումնասիրել կրթական գործընթացները և լրացուցիչ փաստաթղթերը` 

փորձաքննության ենթակա ուսումնական հաստատության գործունեությանը 

ծանոթանալու նպատակով:  

3. Հավատարմագրող կազմակերպության կողմից վերջնական փորձագիտական 

զեկույցի պատրաստում և որոշման կայացում: 
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ԳԼՈՒԽ II.ԳՊՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

2.1. ԳՊՀ կրթության որակի ապահովման քաղաքականության նպատակները. 

 երաշխավորել որակի ապահովման քաղաքականության և ռազմավարության 

համապատասխանությունը ԳՊՀ առաքելությանը, ռազմավարական նպատակներին, 

 նպաստել Համալսարանում կրթության որակի ապահովման 

քաղաքականության հետևողական իրականացմանը, որակի մշակույթի 

ամրապնդմանը և  շարունակական  զարգացմանը, 

 աջակցել որակի կառավարման, ապահովման և բարելավման 

գործընթացներում շահակիցների դերակատարության բարձրացմանը։ 

2.2. ԳՊՀ կրթության որակի ապահովման քաղաքականության խնդիրները. 

 նպաստել ՄԿԾ-ների մշակման, քննարկման, հաստատման, մշտադիտարման, 

վերանայման և բարելավման ընթացկարգերի կիրառման որակի ապահովմանը, 

 ներդաշնակել Համալսարանի որակի ապահովման տարբեր ոլորտների 

գործունեության և գործառույթների իրականացման գործընթացները, 

 որակի ապահովման ճկուն մեխանիզմների կիրառմամբ նպաստել 

Համալսարանում ԵԲԿՏ որակի չափանիշների ներդրմանը, 

 ամրապնդել կապերը գործընկեր ՀՀ և եվրոպական բուհերի ՈԱ բաժինների, այլ 

ստորաբաժանումների, ՀՀ ՈԱԱԿ-ի հետ,  

 բացահայտել ԳՊՀ  որակի ապահովման ներքին համակարգի ուժեղ և թույլ 

կողմերը, մշակել միջնաժամկետ և երկարաժամկետ բարելավման ծրագրեր, 

 ԳՊՀ ՈԱ բոլոր գործընթացների համար ապահովել պլանավորման, 

իրականացման, գնահատման կամ ստուգման, բարելավման գործիքները՝ «ՊԻԳԲ»  

կամ «Դեմինգի շրջափուլը /ցիկլը/», որն իր հերթին կապահովի հետադարձ կապեր 

(տե՛ս Գծապատկեր 1)։  
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Գծապատկեր 1․ 

ՊԻԳԲ շրջափուլ 

 

Պլանավորում. 

 ներքին շահառուների և արտաքին շահակիցների կարիքների վերհանում, 

ուսումնասիրում, 

 կրթական  գործունեությունը կարգավորող պատշաճ ընթացակարգերի և 

կանոնակարգերի ստեղծում, 

 ԳՊՀ որակի ապահովման գործընթացների ծրագրում, հետադարձ կապի 

մեխանիզմների մշակում, 

 ԳՊՀ բոլոր ստորաբաժանումների աշխատակիցների հստակ գործառույթների և 

աշխատանքային նկարագրերի սահմանում։ 

 ԳՊՀ որակի ապահովման բաժնի գործունեության արդյունավետության 

ապահովման համար անհրաժեշտ ցուցիչների սահմանում, 

 ԳՊՀ բոլոր ստորաբաժանումների գործունեության որակի արդյունավետության 

ցուցիչների մշակում, 

Իրականացում. 

 ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական, վարչական, ուսումնաօժանդակ կազմի 

հավաքագրում, վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում, 

Իրագործում

ԳնահատումԲարելավում

Պլանավորում
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 անհրաժեշտ նյութատեխնիկական ռեսուրսների՝ լաբորատորիաների, 

համակարգչային, մասնագիտական  լսարանների, անհրաժեշտ սարքավորումների, 

ուսումնամեթոդական և տեղեկատվական ռեսուրսների ապահովում, 

 փաստաթղթաշրջանառության պատշաճ կազմակերպում, 

 ՈԱ համապատասխան վերլուծությունների կատարում։ 

Գնահատում. 

 կրթական ծառայությունների մատուցման ընթացքի վերահսկում, 

 ներքին շահառուների և արտաքին շահակիցների շրջանում բավարարվածության 

հարցումների անցկացում, 

 մշտադիտարկում, հաշվետվությունների ներկայացում, վերլուծությունների 

հրապարակում։ 

Բարելավում. 

 ռազմավարական ուղղություններով գործողությունների իրականացման 

արդյունավետության ուսումնասիրություն, մշտադիտարկում, գնահատում,  

 բարելավման նոր հայեցակարգերի մշակում։ 

ԳՊՀ ՌԾ-ի իրականացման գործընթացի նկատմամբ Համալսարանի 

կառավարման մարմինների, ներքին և արտաքին շահառուների կողմից կիրառվում են 

շարունակական վերահսկողության, մշտադիտարկման, գնահատման, արդյունքների 

վերլուծության և բարելավման կառուցակարգեր` ՌԾ-ի իրականացման գործընթացի 

որակի ապահովման պլանավորում, իրականացում, գնահատում, բարելավում 

(ՊԻԳԲ) շրջափուլին համապատասխան (տե՛ս Գծապատկեր 2)։ 

Գծապատկեր 8.
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Գծապատկեր 2. 
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2.3.ԳՊՀ  որակի ապահովման համակարգում ներգրավված մարմինները և դրանց 

գործառույթները. 

 Կրթության որակի քաղաքականության մշակման, իրականացման, որակի 

կառավարման, վերահսկողության և բարելավման, Համալսարանում որակի 

մշակույթի ձևավորման, որակի քաղաքականության և համադրական վերլուծության 

իրականացման համար պատասխանատվություն են կրում ԳՊՀ հոգաբարձուների 

խորհուրդը, գիտական խորհուրդը, ռեկտորը, պրոռեկտորները, որակի ապահովման 

բաժինը, ակադեմիական քաղաքականության բաժինը, ֆակուլտետների դեկանները, 

որակի ապահովման ֆակուլտետային հանձնաժողովները, կրթական ծրագրերի 

ղեկավարները (ամբիոնների վարիչները), Համալսարանի այլ կառուցվածքային 

ստորաբաժանումները (տե՛ս գծապատկեր 3): 

 Համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդն իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները ՝ 

ա) հաստատում է կրթության որակի ապահովման բուհական քաղաքականությունը, 

դրա շարունակական իրականացման ռազմավարությունը,  

բ) Համալսարանի տարեկան հաշվետվության շրջանակներում քննարկում և 

հաստատում է ՄԿԾ-ների որակի ապահովման գործընթացների արդյունքները, 

երաշխավորություններ ու առաջարկություններ է ներկայացնում ԳՊՀ 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներին՝ բարելավման ուղիների մշակման համար: 

 Համալսարանի գիտական խորհուրդը իրականացնում է կրթության որակի 

ապահովման ներբուհական գործընթացների արդյունքների և ԳՊՀ որակի 

ապահովման բաժնի եզրակացությունների քննարկումն ու հաստատումը: 

 Համալսարանի ռեկտորը ղեկավարում է Համալսարանում կրթության որակի 

ապահովման քաղաքականության և համապատասխան ռազմավարության 

մշակման աշխատանքները, ուղղորդում դրանց իրականացումը, ապահովում 

ՄԿԾ-ների որակի ապահովման համակարգի ներդաշնակ գործունեությունը և 

դրա փոխգործակցությունը բուհական կառավարման այլ համակարգերի հետ: 

 Համալսարանի պրոռեկտորն իրականացնում է  հետևյալ գործառույթները՝ 

ա) ապահովում է գործառնական կապերն ու փոխգործակցությունը ներգրավված 

հիմնական կառույցների միջև, մասնավորապես ֆակուլտետների, որակի  
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ապահովման բաժնի, ակադեմիական քաղաքականության բաժնի, ամբիոնների և 

բուհական այլ` առնչվող ստորաբաժանումների միջև, 

բ) համակարգում է կրթության որակի ապահովման/գնահատման ընթացակարգերի, 

ՄԿԾ-ների բուհական չափորոշիչների ու պահանջների, կրթության որակի 

ապահովմանն առնչվող կանոնակարգային և նորմատիվ այլ փաստաթղթերի 

պատրաստման և իրականացման գործընթացները, 

գ)ապահովում է կրթության որակի ապահովման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ, 

նյութատեխնիկական հիմքեր: 

 Որակի ապահովման բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝ 

ա) ԳՊՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում ՈԱ գործառույթների ու 

ընթացակարգերի իրականացման անհրաժեշտ աջակցության ապահովում և 

մշտադիտարկում, 

բ) ՈԱ կանոնակարգային, ընթացակարգային և չափորոշիչ փաստաթղթերի մշակում և 

ներդրում, 

գ) ԳՊՀ ուսանողների, դասախոսների կրթական միջավայրից բավարարվածության, 

ԳՊՀ-ում ստացած կրթությունից ուսանողի, շրջանավարտի, նրանց ծնողի շրջանում 

բավարարվածության, գործատուի կողմից ԳՊՀ շրջանավարտների մասնագիտական 

կարողությունների գնահատման գործիքակազմի կիրառում, 

դ) ԳՊՀ ստորաբաժանումների աշխատանքի արդյունավետության գնահատման, 

ինքնավերլուծության և ինքնագնահատման աշխատանքների կատարելագործում և 

համակարգում, 

ե) դասավանդման, ուսումնառության և ուսանողների գնահատման ՈԱ 

գործիքակազմի և ընթացակարգերի մշակում և իրականացում, 

զ) ԳՊՀ գիտական խորհրդի և ֆակուլտետների խորհուրդների,  ՈԱ ֆակուլտետային 

պատասխանատուների հետ համագործակցություն և նրանց աշխատանքներին 

աջակցում, 

է) որակի ապահովման գործընթացներում ուսանողների ներգրավվածության  և 

իրազեկության աստիճանի բարձրացմանը նպաստում, 

ը) ԳՊՀ-ում ՈԱ միտված գործողությունների համակարգում: 
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 Ակադեմիական քաղաքականության բաժինն իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները ՝ 

ա) համակագում և վերահսկում է ուսումնական ստորաբաժանումներում ՄԿԾ-ների 

որակի ապահովման գործառույթների և ընթացակարգերի իրականացումը, 

բ) կազմակերպում է Համալսարանի ինքնավերլուծության, ինքնագնահատման 

գործընթացները և հաջորդող գործողությունների ծրագրումն ու վերահսկումը: 

 Ֆակուլտետի դեկանն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝ 

ա) որակի ներքին ապահովման ընթացակարգերին համապատասխան 

պատասխանատու է ֆակուլտետում կրթության որակի ապահովման և  վերահսկման 

բոլոր գործառույթների կազմակերպման և իրականացման համար 

բ) ֆակուլտետի շրջանակում ապահովում է Համալսարանում կրթության որակի 

ապահովման քաղաքականության և ռազմավարության իրականացումը, 

գ)կազմակերպում է ֆակուլտետի ինքնավերլուծությունը` համալսարանի 

ինքնագնահատման գործընթացի շրջանակներում: 

 Մասնագիտական կրթական ծրագրի ղեկավարն իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները՝ 

ա) կազմակերպում է ՄԿԾ-ի մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման, 

պարբերական վերանայման ու կատարելագործման գործընթացները, 

բ) պլանավորում է ՄԿԾ-ների իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, 

մշակում պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական և  մանկավարժական 

որակներին ներկայացվող պահանջները, ուսումնաօժանդակ,  ակադեմիական 

խորհրդատվական ծառայությունները` նախապես սահմանված չափորոշիչներին 

համապատասխան։ 

 Որակի ապահովման ֆակուլտետային պատասխանատուն իրականացնում է 

հետևյալ գործառույթները՝ 

ա) վերահսկում է ֆակուլտետի ՄԿԾ-ների պլանավորման, մշակման, փոփոխման և 

դրանց որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը, 

բ) հետևում է ՄԿԾ-ների պատշաճ ռեսուրսային և մեթոդական ապահովվածությանը, 
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գ) պատասխանատու է ֆակուլտետում ՄԿԾ-ների որակի ապահովման և ներքին 

վերահսկման, ինչպես նաև Համալսարանի մակարդակով ընդունվող որոշումների 

հետևողական իրագործման համար: 

 Ուսանողներն իրականացնում են հետևյալ գործառույթները՝ 

ա) ընդգրկվում են ուսման որակի գնահատման գործընթացներում` մասնակցելով 

ուսանողական հարցումներին, ապա և շրջանավարտների` Համալսարանում 

ստացած կրթությունից բավարարվածության հարցումներին, 

բ) ընդգրկվում են Համալսարանի խորհրդի, գիտական խորհրդի, ֆակուլտետային 

խորհուրդների կազմերում, մասնակցում որոշումների կայացմանը, 

գ) մասնակցում են Համալսարանի ՄԿԾ-ների որակի ապահովման գործընթացներին՝ 

որպես ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների (ուսանողական խորհուրդ, 

ուսանողական գիտական ընկերություն) ներկայացուցիչներ, 

դ) մասնակցում են համապատասխան ֆակուլտետների ինքնագնահատման, 

ինքնավերլուծության գործընթացներին, 

ե) ընդգրկվում են Համալսարանում ակադեմիական անազնվության դեպքերը քննող 

հանձնաժողովի կազմում, 

զ)  ընդգրկվում են ուսանողների բողոքների և բողոքարկումների քննարկման 

հանձնաժողովի կազմում: 

 Արտաքին գնահատողները (փորձագետները, շրջանավարտները, 

գործատուները) իրականացնում են հետևյալ գործառույթները՝ 

ա) կատարում են ՄԿԾ-ների, ուսումնական պլանների արտաքին փորձաքննություն, 

բ) ընդգրկվում են շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման 

հանձնաժողովներում, 

գ) Համալսարանի նախաձեռնությամբ կարող են մասնակցել ուսանողների 

գիտելիքների ընթացիկ,  կիսամյակային և ամփոփիչ գնահատման գործընթացներին, 

դ) մասնակցում են ՄԿԾ-ների ելքային արդյունքներից և շրջանավարտների 

մասնագիտական որակից գործատուների բավարարվածության հարցումներին: 
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 Գծապատկեր 3. 

ԳՊՀ  որակի ապահովման համակարգում ներգրավված մարմինները 

 

 

 

 

ԳՊՀ որակի
ապահովման
համակարգ

Համալսարանի
հոգաբարձուների

խորհուրդ

Համալսարանի
ռեկտոր

Համալսարանի
գիտական
խորհուրդ

Համալսարանի
պրոռեկտորներ

Որակի
ապահովման

բաժին

Ակադեմիական
քաղաքականության

բաժին

Ֆակուլտետի
դեկանն

Որակի
ապահովման

ֆակուլտետային
պատասխանատու

Ներքին
շահառուներ

Արտաքին
շահակիցներ

Արտաքին
գնահատողներ



22 
 

ԳԼՈՒԽ III. ԳՊՀ ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

3.1. Որակի ներքին  ապահովման  ընթացակարգ.  

Գավառի պետական համալսարանում որպես առաջնահերթություն հռչակված 

են կրթության որակի բարձրացումը, որակյալ ուսումնական, գիտահետազոտական, 

դաստիարակչական միջավայրի ապահովումը, որակի մշակույթի ձևավորումը:  

Համալսարանի գործունեության առանցքային ուղղությունն է որակի ներքին 

ապահովումը, որը բնութագրվում է որպես համապատասխանություն բուհի  

առաքելությանը և նպատակին։   

Համալսարանում կրթության որակի գնահատման, մշտադիտարկման և 

բարելավման նպատակով բուհում կատարվեց կառուցվածքային փոփոխություն՝ ԳՊՀ 

կառավարման խորհրդի որոշմամբ 2017թ.-ին ԳՊՀ ակադեմիական քաղաքականության 

վարչության /այժմ՝ բաժնի/ կազմից հանվեց  որակի ապահովման բաժինը (այսուհետ` ՈԱ 

բաժին)՝  դառնալով ռեկտորի ենթակայության ներքո գործող առանձին կառուցվածքային 

ստորաբաժանում:   

Համալսարանում կրթության որակի ներքին ապահովման գործընթացները 

կանոնակարգված են, սահմանված է պատասխանատուների իրավասությունների և 

պարտականությունների, գործառույթների շրջանակը, ինչպես նաև պահանջվող 

իրազեկությունները: 

  Համալսարանում շարունակական աշխատանքներ են տարվում կրթության 

որակի կառավարման կառուցակարգերի բարելավման,  կրթության որակի ներքին 

ապահովման ընթացակարգերի բարեփոխման  նպատակով: 

Կրթական գործընթացի բոլոր բաղադրիչների որակի վերահսկման նպատակով 

մշակվել, ընդունվել, փոփոխվել և լրամշակվել են մի շարք կանոնակարգեր․ 

1. Գավառի պետական համալսարանի 2017-2022 թվականների ռազմավարական 

ծրագիր /հաստատված է 2017թ․/, 

2. Գավառի պետական համալսարանի որակի ապահովման բաժնի 

գործունեության կանոնակարգ (փոփոխություններով) /ընդունված էր 

17.08.2017թ., փոփոխությունները հաստատված են 21․03․2021թ․/, 

3. Գավառի պետական  համալսարանում կրթության որակի ապահովման 
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ձեռնարկ /հաստատված է 21․03․2021թ․, նախորդն ընդունված էր՝  07.02.2015թ./, 

4. Գավառի պետական համալսարանում ուսուցանվող մասնագիտության 

կրթական ծրագրի մշակման, հաստատման, իրականացման ընթացքի 

մշտադիտարկման և բարելավման ընթացակարգ /հաստատված է 

30․04․2010թ․/, 

5. Գավառի պետական համալսարանում կրթական ծրագրերի իրականացման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ապահովման և ուսումնամեթոդական 

բազայի բարելավման ընթացակարգ /հաստատված է 26․05․2010թ․/, 

6. Գավառի պետական համալսարանում սովորողների ուսումնառության 

արդյունքների բարելավման քաղաքականության մշակման և իրականացման 

ընթացակարգ/հաստատված է 26․05․2010թ․/, 

7. Գավառի պետական համալսարանում ուսուցման մեթոդների գնահատման և 

բարելավման ընթացակարգ /հաստատված է 26․05․2010թ․/,  

8. Գավառի պետական համալսարանում դասավանդման որակի և ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման աշխատանքների արդյունավետության 

վերաբերյալ ուսանողական հարցման կանոնակարգ (փոփոխություններով) 

/հաստատված է 07․12․2019թ․, նախորդն ընդունված էր՝  28.04.2012թ./ 

9. Շահակիցների պահանջների հաշվառմամբ ԳՊՀ մասնագիտական կրթական 

ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների վերանայման 

ընթացակարգ (փոփոխություններով) /հաստատված է 07․12․2019թ․, նախորդն 

ընդունված էր՝ 25.02.2012թ. /, 

10. Գավառի պետական համալսարանի կողմից առաջավոր փորձի 

ուսումնասիրման, վերլուծության և համադրման (բենչմարքինգի) ընթացակարգ 

/հաստատված է 25․02․2015թ․/, 

11. Գավառի պետական համալսարանում դասալսումների կազմակերպման, 

քննարկման և գնահատման կարգ /հաստատված է 27․02․2021թ․ նախորդն 

ընդունված էր՝   28.04.2012թ. /, 

12. այլ ակտեր: 
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3.2.Մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակում, գնահատում, մշտադիտարկում և 

պարբերական վերանայում։ 

Մասնագիտական կրթական ծրագրերի արդյունավետ նախագծման և մշակման 

համար կարևոր նշանակություն ունեն կրթական ծրագրի նպատակների սահմանումը 

և կրթական վերջնարդյունքների ձևակերպումը։ Սա ևս մեկ երաշխիք է որակյալ 

կրթական ծառայությունների մատուցման և կրթության որակի շարունակական 

ապահովման համար։ ՄԿԾ-ի վերջնարդյունքները նախապես սահմանված կրթական 

ձեռքբերումներ են, որոնք ընդհանուր կերպով ներկայացնում են, թե կրթական ծրագրի 

ավարտին ուսանողներն ինչ նոր գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ 

կունենան։ ՄԿԾ-ն հաջողությամբ ավարտելու դեպքում ուսանողները պետք է ձեռք 

բերեն կրթական ծրագրով սահմանված բոլոր կրթական վերջնարդյունքները։ ՄԿԾ-ի 

որակի ապահովմանն ուղղված գործողությունների հիմքում ընկած է 

որակավորումների համաեվրոպական շրջանակը, որի հիման վրա մշակվել են 

Որակավորումների ազգային շրջանակները։ Որակավորումների համաեվրոպական 

շրջանակը և որակավորումների ազգային շրջանակը սահմանում է կրթական 

հաստատությունների կողմից սեփական կրթական ծրագրերի վերանայում, ինչի 

արդյունքում պետք է  հստակ սահմանվեն առկա կրթական ծրագրերի 

վերջնարդյունքները, ինչպես նաև վերանայվեն այդ կրթական ծրագրերի ներքո գործող 

առարկայական ծրագրերի կրթական վերջնարդյունքները: Կրթական 

վերջնարդյունքների ձևակերպման հիմնական նպատակն ակնկալվող գիտելիքի 

ծավալի ու բովանդակության չափելիության ապահովումն է, որն այս 

մեթոդաբանությամբ թույլ է տալիս բացառել բոլոր վերացական և ոչ չափելի 

պահանջներն ու սահմանումները: 

Կրթական վերջնարդյունքները ձևակերպելու համար ԳՊՀ-ն կիրառում է դեռևս 

1959 թվականին     Բենջամին     Բլումի     կողմից     ներկայացված «Կրթական 

նպատակների տաքսոնոմիա» անունով վեց մակարդակներից բաղկացած բրգաձև 

աստիճանական գործիքը (տե՛ս Գծապատկեր 4, 5, 6): 

 

 

 



25 
 

Գծապատկեր 4. 

Կրթական նպատակների տաքսոնոմիա 

 

Գծապատկեր 5. 
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Գծապատկեր 6. 

 

 

Կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների նկարագրության համար 

առանցքային նշանակություն ունի չափողականության և գնահատման ենթարկվող 

նպատակների մշակումը։ Բլումի տաքսոնոմիայի համաձայն՝ ուսումնառության 

գործընթացում իմացության դրսևորումները դասակարգվում են ըստ բարդության 

մակարդակների և յուրաքանչյուր մակարդակի նկարագրման համար օգտագործվում 

է մշակված բայացանկ։  

Դասական տարբերակում Բլումի տաքսոնոմիայի ճանաչողական խումբը 

ներկայացնում է վեց մակարդակ` գիտելիք, ընկալում, կիրառում, վերլուծություն, 

համադրում և գնահատում:  

ԳՊՀ-ում ՄԿԾ-ների որակի ապահովման համակարգը սահմանում է. 

1) հանրության շրջանում նոր կրթական ծրագրի իրականացման կարիքի 

ուսումնասիրում, 

2) ծրագրերի պլանավորում,  

3) նոր կրթական ծրագրի գործունեության արտոնման (լիցենզիայի) ստացում, 

4) ծրագրերի մշակում և փաստաթղթային փաթեթի կազմում, 

5) ծրագրերի ներքին փորձաքննություն, 
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6) ծրագրերի իրականացման վերահսկում,  

7) ծրագրերի գնահատում և պարբերական վերանայում (տե՛ս Գծապատկեր 7): 

 

Գծապատկեր 7. 

Մասնագիտական կրթական ծրագրերի որակի ապահովման համակարգը 

 

 Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կրթության որակի վերահսկման, ինչպես նաև 

իրականացվող գործընթացների արդյունավետության ապահովման ուղենիշ է ՄԿԾ-

ների որակի վերաբերյալ բնութագրիչ տվյալների բազայի ստեղծումը, գնահատումը, 

բարելավումը, ապա այդ գործընթացն իրականացնելիս կարևոր են կրթական ծրագրի 

որակի վերաբերյալ հաշետվությունները, ուսանողների (տե՛ս Հավելված 2, 3, 4, 14), 

շրջանավարտների (տե՛ս Հավելված 6), դասախոսների (տե՛ս Հավելված 7, 8, 9, 10, 11), 

գործատուների (տե՛ս Հավելված 5),  շրջանում անցկացված անանուն հարցումների 

տվյալների ուսումնասիրությունները, ամփոփիչ ատեստավորող հանձնաժողովների 

հաշվետվությունները (տե՛ս Հավելված 13), դասալսումները (տե՛ս Հավելված 12), 

ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ քննարկումների 

արդյունքները, կրթական ծրագրերի վերաբերյալ գործատուների, արտաքին և ներքին 

շահառուների և շահակիցների կարծիքները, տարբեր պետությունների առաջատար 

բուհերում իրականացվող համանման ՄԿԾ-ների բնութագրերի ուսումնասիրում 

Ծրագրերի մշակում և 
փաստաթղթային 

փաթեթի կազմում, 
իրականացման 

արտոնում

Ծրագրերի ներքին և 
արտաքին 

փորձաքննություն

Ծրագրերի իրականացում 

Ծրագրերի 
գնահատում և 
պարբերական 
վերանայում

Ծրագրերի 
պլանավորում և 

մշակում
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(բենչմարքինգը) և դրանց համադրման ճանապարհով իրականացված 

վերլուծությունները և նոր ռազմավարական ուղղությունների մշակումները, նրանց 

արդյունվետության ուսումնասիրությունները, որակի ներքին ապահովման 

շարունակական բարեփոխումներն ու բարելավումները, որոնք կարող են հիմք 

հանդիսանալ Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի բարելավման համար (տե՛ս 

Գծապատկեր 8)։ 

Գծապատկեր 8․ 

Մասնագիտական կրթական ծրագրի շարունակական բարեփոխումը և բարելավումը՝ 

որպես Համալսարանի ՌԾ-ի բարեփոխման բաղադրիչ 

 

3.3.Ուսումնառության ռեսուրսներ և աջակցում ուսանողներին։  

ԳՊՀ-ն, ելնելով ՌԾ-ում ամրագրված առաքելությունից, ռազմավարական 

նպատակներից և առաջնորդվելով եվրոպական չափորոշչի ուղենիշներով, մշակում է 

ուսումնառության ռեսուրսների և ուսանողների աջակցության ծառայությունների 

պլանավորման, գնահատման և բարելավման իր ռազմավարությունը (տե՛ս 

Գծապատկեր 9), որը որակի ապահովման և շարունակական բարելավման ԳՊՀ 

ընդհանուր քաղաքականության բաղադրիչն է։ 

 

 

Ռազմավարական
ուղղությունների

մշակումներ

Ռազմավարական
ուղղություններով

գործողությունների
պլանի կազմում

Ռազմավարական
ուղղություններով

գործողությունների
մշտադիտարկման

իրագործում

Ռազմավարական
ուղղությունների

արդյունվետության
ուսումնասիրության

արդյունքներով
բարելավման պլանի

կազմում
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Գծապատկեր 9․ 

Ուսումնառության ռեսուրսների և ուսանողների աջակցության ծառայությունների 

պլանավորում, իրականացում, գնահատում և բարելավում 

 

 

 

3.4.Ուսանողների ուսումնառության գնահատում։  

ԳՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրառման հիմնական նպատակներն 

են՝ 

 ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և 

գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ 

աշխատանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 

ուսումնառության գործընթացում ներմուծել մրցակցության տարրեր, 

 ընթացիկ քննությունների և ստուգումների իրականացման օգնությամբ 

ներմուծել ախտորոշիչ գնահատման տարրեր` գնահատման արդյունքները 

դասախոսների և ուսանողների կողմից օգտագործելով որպես հետադարձ 

կապի ապահովման գործիք` դասավանդման և ուսումնառության 

Կրթական միջավայրից հիմնական 
շահառուների բավարարվածության 

ուսումնասիրում, տարեկան 
գնումների պլանավորում

Անհրաժեշտ 
նյութատեխնիկական 

ռեսուրսների ապահովում, 
խորհրդատվությունների, 

աջակցման   ծրագրեի 
իրականացում

Հարցումների, 
դասալսումների, թիրախային 

/ֆոկուս/ խմբերի հետ 
աշխատանքների 

իրականացում 

Բարելավում, պլանավորում



30 
 

շարունակական բարելավման և կատարողականի բարձրացման նպատակով, 

բարելավել դասընթացի արդյունավետ գնահատման հիմնական քայլերը (տե՛ս 

Գծապատկեր 10), գնահատման հիմնավորվածությունն ու 

արժանահավատությունը՝ գիտելիքների գնահատման գործընթացում հաշվի 

առնելով ուսումնառության տարբեր բաղադրիչները։  

 

Գծապատկեր 10․ 

Դասընթացի արդյունավետ գնահատման հիմնական քայլերը 

 

 

3.5. Պրոֆեսորադասախոսական, վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի որակի 

ապահովում  

ԳՊՀ-ում դասախոսների, վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի 

հավաքագրումը, ընտրությունը, մասնագիտական հմտությունների զարգացումը, 

նրանց բավարարվածության գնահատումը, ուսումնասիրումը և շարունակական 

բարելավումն առաջնահերթ նշանակություն ունեն (տե՛ս Գծապատկեր 11)։ 

ԳՊՀ-ում վերը նշված գործընթացներն իրականացնելիս հիմք են հանդիսանում 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը, ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտը 

կարգավորող օրենքի և այլ իրավական ակտերի դրույթներն ու ԳՊՀ ստորև նշված 

կանոնակարգերը․ 

1. Գավառի պետական համալսարանի 2017-2022 թվականների ռազմավարական 

ծրագիր 

• Յուրաքանչյուր ՄԿԾ-ի 
վերջնարդյուքների (գիտելիք, 
կարողություն, հմտություն) 
ձևակերպում։

1-ին քայլ

• Կրթական վերջնարդյունքներին 
համապատասխան գնահատման  
մեթոդաբանության  մշակում։

2-րդ քայլ • Գնահատման չափանիշների մշակում,
յուրաքանչյուր չափանիշի համար
նկարագրիչների /ռուբրիկներ/
սահմանում։

3-րդ քայլ

• Յուաքանչյուր, դասաընթացի, 
ՄԿԾ-ի վերջարդյունքների
հասանելության աստիճանի
մշտադիտարկում։

4-րդ քայլ
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2. Շահակիցների պահանջների հաշվառմամբ ԳՊՀ մասնագիտական կրթական 

ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների վերանայման 

ընթացակարգ (փոփոխություններով)  

3. Գավառի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

ձեվավորման եվ խրախուսման (փոփոխություններով) կանոնակարգ  

4. Գավառի պետական համալսարանի դասախոսներին պայմանագրային, 

համատեղության և ժամավճարային կարգով  աշխատանքի ընդունման կարգ  

5. Գավառի պետական համալսարանի պրոֆեաորադասախոսական 

անձնակազմի մասնագիտական  որակների գնահատման և որակավորման 

բարձրացման քաղաքականության մշակման ու իրականացման ընթացակարգ  

6. Գավառի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական  կազմի 

որակավորման բարձրացման ծրագրի իրականացման կանոնակարգ  

7. Գավառի պետական համալսարանի սկսնակ դասախոսների  և 

աշխատակիցների մենթորության կազմակերպման կարգ  

8. Գավառի պետական համալսարանում գիտահետազոտական գործունեության 

իրականացման և խրախուսման քաղաքականության հիմունքներ։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր 11․ 

Պրոֆեսորադասախոսական, վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի որակի 

ապահովման հիմնական փուլերը 
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3.6.Տեղեկատվական համակարգեր։ 

ՄԿԾ-ների որակի, դրանցում սահմանված ելքային արդյունքների, 

գործունեության տարբեր ուղղությունների, նպատակների, ուսանողական 

ինքնակառավարման մարմինների գործունեության, Համալսարանի միջազգային 

համագործակցության ծրագրերի վերաբերյալ հանրությանը լիարժեք և պատշաճ ձևով 

իրազեկելու համար ԳՊՀ-ն համացանցային տիրույթում ներկայացված է  

պաշտոնական կայքի (www.gsu.am), ԳՊՀ էլեկտրոնային ուսուցման համակարգի 

(www.learn.gsu.am), ԳՊՀ էլեկտրոնային գրադարանի (www.library.gsu.am), 

Համալսարանի միջազգային համագործակցության (www.international.gsu.am), 

ուսանողական (www.student.gsu.am), Համալսարան-գործատու համագործակցության, 

շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի (www.career.gsu.am) կայքերի, youtube 

պաշտոնական տեսահարթակի (www.youtube.com/user/gsuadmin), սոցիալական 

ցանցերի (facebook, twitter) միջոցով, Համալսարանի հակակոռուպցիոն բլոգով: 

 

3.7. Հրապարակայնություն։ 

• Գնահատում• Բարելավում

• Իրագործում• Պլանավորում

ՄԿԾ-ի մասնագրերում
պրոֆեսորադասախոս

ական կազմին
ներկայացվող

մասնագիտական, 
մանկավարժական, 

անձնային որակների
սահմանում

Պրոֆեսորադասախոս
ական կազմի

հավաքագրում, 
ընտրություն

Դասալսումների, 
հարցումների 

իրականացում, 
մասնագիտական և 
մանկավարժական 

տվյալներով 
գնահատում և 
խրախուսում 

Դասախոսների
կարիքների վերհանում, 

ուսումնասիրում, 
ընտրության և

խրախուսաման նոր
չափանիշների մշակում

http://www.gsu.am/
http://www.international.gsu.am/
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Համալսարանի հանրության հետ կապերի ապահովման քաղաքականությունը 

ներառում է բուհում կրթական գործընթացի մասին լիարժեք իրազեկումը, 

տեղեկատվության տրամադրումը մասնագիտությունների, Համալսարանի 

կառուցվածքի և գործառույթների, ուսման վարձերի և տրամադրվող զեղչերի, 

ուսանողներին աջակցող հիմնադրամների, տեղեկատվություն ստանալու բոլոր 

հնարավոր աղբյուրների, բուհի միջազգային համագործակցության և այլ ծրագրերի  

վերաբերյալ: Հասարակությունը պարբերաբար իրազեկվում է Համալսարանում 

իրականացվող ՄԿԾ-ների, կրթության որակն ապահովող կառուցակարգերի, 

շնորհվող կրթական աստիճանների, արտերկրի գործընկեր բուհերի, շահառուներին 

հետաքրքրող այլ հարցերի մասին: Ներբուհական գործընթացները կանոնակարգող 

փաստաթղթերը՝ ԳՊՀ կարգերը, կանոնակարգերը, ընթացակարգերը, այլ ներքին 

իրավական ակտերը, հոգաբարձուների խորհրդի, գիտական խորհրդի և 

ֆակուլտետների խորհուրդների արձանագրություններն ու որոշումները հասանելի են 

շահառուներին թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով: Համալսարանի 

համացանցային կայքի, էլեկտրոնային փոստի միջոցով ապահովվում է ակտիվ 

հետադարձ կապ ներքին շահառուների  և արտաքին շահակիցների հետ (տե՛ս 

Գծապատկեր 12):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր 12. 

Հետադարձ կապի ապահովման միջոցով կրթության որակի բարելավում 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

Հավելված 1. 

Աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման բացահայտման 

ԳՊՀ 
կրթության 

որակի 
ապահովում

Շահառու

Շահակից

ԳՊՀ որակի 
ներքին 

ապահովում

Որակի 
արտաքին 

ապահովում
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 Սիրելի´աշակերտ, սույն հարցումն իրականացվում է Գավառի պետական համալսարանի 

կողմից և Ձեր մասնագիտական կողմնորոշման բացահայտման նպատակն ունի: Խնդրում ենք 

հարցաթերթիկին ծանոթանալուց հետո անկեղծորեն պատասխանել ստորև ներկայացվող 

հարցերին: 

1) Ո՞ր դպրոցում և դասարանում եք սովորում 

_________________________________________________ 

2) Ցանկություն ունե՞ք ստանալու բարձրագույն մասնագիտական կրթություն. 

□այո, ինչու՞ ____________________________________________________________________ 

□ոչ ____________________________________________________________________________ 

3) Ի՞նչ մասնագիտություն եք ընտրելու  

________________________________________________________________________________  

4) Ո՞ր բուհն եք դիմելու 

________________________________________________________________________________ 

5) Որտեղի՞ց եք տեղեկացել տվյալ բուհի տվյալ մասնագիտության մասին  

________________________________________________________________________________ 

6) Գավառի պետական համալսարանի մասին ի՞նչ գիտեք և որտեղի՞ց  

________________________________________________________________________________ 

7) Գիտե՞ք արդյոք, որ Գավառի պետական համալսարանում կան անվճար տեղեր 

     □ այո     □   ոչ                                                       

8) Գիտե՞ք, որ Գավառի պետական համալսարանի  ուսանողները հնարավորություն ունեն 

իրենց կրթությունը շարունակելու եվրոպական առաջատար բուհերում  

     □ այո     □   ոչ                                                          

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՁԵՐ   ԺԱՄԱՆԱԿԸ    ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 ԵՎ   ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ   ՄՈՏԵՑՄԱՆ   ՀԱՄԱՐ։ 

«        »            202  թ. 

ԳՊՀ որակի ապահովման բաժին  

 

 

Հավելված 2․ 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

 

 Հարգելի՛ ուսանող, ողջունում ենք Ձեզ և խիստ կարևորում Ձեր կարծիքը Գավառի 

 պետական համալսարանում /ԳՊՀ/ մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

իրականացման որակի, ուսումնառության արդյունքների, պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի գործունեության, դասավանդման արդյունավետության գնահատման և 

բարելավման գործընթացներում։ 

 Ուստի, խնդրում ենք մասնակցել անանուն հարցմանը և ազնվորեն պատասխանել 

հարցերին, քանի որ ԳՊՀ-ում կրթության որակի շարունակական բարելավումը կախված 

է Ձեր` որպես հիմնական շահառուի, պատասխաններից։ 

 

Ընդհանուր տեղեկություններ 

1.1. Ֆակուլտետը՝  

1.2. Կրթական աստիճանը՝    

1.3.Մասնագիտությունը՝ 

1.4. Կուրսը՝ 

 

2. ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈ՞ՒՄ Է ԱՐԴՅՈՔ ԳՊՀ-Ի ԿՈՂՄԻՑ 

ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

2.1. Ուսուցանվող մասնագիտությունների մասին  

 Այո 

 Ոչ 
 

2.2. Մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերման 

հնարավորությունների և պայմանների մասին  

 Այո 

 Ոչ 
 

2.3. Ուսումնական ռեսուրսների, ուսանողներին մատուցվող ուսումնաօժանդակ 

ծառայությունների մասին  

 Այո 

 Ոչ 
 

2.4 Արդյունավետ ուսուցմանը նպաստող  խորհրդատվական ծառայությունների 

մասին 

 Այո 

 Ոչ 
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Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

———————————————————————————————————————— 
 

3. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 
 

3.1. Հաճա՞խ եք օգտվում ԳՊՀ-ի էլեկտրոնային ուսուցման  «learn.gsu.am»  

համակարգից 

 Այո 

 Ոչ 
 

3.2. Ձեզ անհրաժեշտ ուսումնական նյութերը ԳՊՀ-ի  էլեկտրոնային ուսուցման 

«learn.gsu.am» համակարգում առկա՞ են  

 Այո 

 Ոչ 

Եթե ոչ, ապա նշե՛ք, թե ո՞ր դասընթացի նյութերն են բացակայում 

—————————————————————————————————————— 

3.3. Հաճա՞խ եք օգտվում ԳՊՀ-ի էլեկտրոնային «library.gsu.am»  գրադարանից 

 Այո 

 Ոչ 
 

3.4. Ձեզ անհրաժեշտ էլեկտրոնային գրականությունը գտնու՞մ եք արդյոք ԳՊՀ-ի  

էլեկտրոնային «library.gsu.am» գրադարանում 

 Այո 

 Ոչ 
 

3.5. ԳՊՀ-ում առկա նյութատեխնիկական, ուսումնամեթոդական  բազան արդյո՞ք 

բավարար եք համարում Ձեր կրթական գործընթացի կազմակերպման համար 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե ոչ, ապա նշե՛ք, թե ինչի՞ կարիք ունեք 

—————————————————————————————————————— 

3.6. Օգտվո՞ւմ եք ԳՊՀ-ի գրադարանից 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե այո, ապա նշեք՝ գո՞հ եք, թե՞ ոչ  

—————————————————————————————————————— 

 

3.7.Օգտվո՞ւմ եք ԳՊՀ-ում համալսարան-գործատու համագործակցության, 

շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի ծառայություններից 

 Այո 

 Ոչ 
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Եթե այո, ապա նշեք՝ գո՞հ եք, թե՞ ոչ 

—————————————————————————————————————— 

3.8. Ձեր ուսումնական խորհրդատուների աշխատանքից գո՞հ եք 

 Այո 

 Ոչ 
 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

 

4. ԳՊՀ  ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ, 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ 

 

Խնդրում ենք գնահատել ԳՊՀ վարչական, ուսումնաօժանդակ կազմի և  ուսանողական 

ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքը. 

4.1.Ամբիոնի 

  Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.2.Դեկանատի 

  Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.3.Ռեկտորատի 

  Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.4.Ակադեմիական քաղաքականության բաժին 

  Գերազանց 

 Լավ 
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 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը. 

————————————————————————————————————— 

4.5.Որակի ապահովման բաժնի 

  Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.6.Հաշվապահություն 

  Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.7.Արխիվ. 

  Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.8.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին. 

  Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.9.Համալսարան-գործատու համագործակցության, շրջանավարտների և կարիերայի 

կենտրոն. 

  Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 
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————————————————————————————————————— 

4.10.Ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների 

  Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 
 

5. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԵՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՑ ԵՎ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ 

 

5.1.ԳՊՀ ուսանողների իրավունքների և պարտականությունների, ուսանողական 

ինքնակառավարման մարմինների վերաբերյալ ուղեցույցում հստակ սահմանվա՞ծ են 

Ձեր իրավուքներն ու պարտականությունները. 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե ոչ, ապա ներկայացրեք Ձեր առաջարկությունները 

_____________________________________________________________________________ 

5.2.ԳՊՀ ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունում հստակ սահմանվա՞ծ են 

խորհրդի գործառույթներն ու իրավասությունները. 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե ոչ, ապա ներկայացրեք Ձեր առաջարկությունները 

_____________________________________________________________________________ 

5.3.Տեղյա՞կ եք, որ ԳՊՀ-ում առկա է ուսանողների բողոքների և բողոքարկումների 

քննարկման ու լուծման կարգ 

 Այո 

 Ոչ 

5.4.Երբեևիցե Ձեր բողոքը բարձրաձայնե՞լ եք ԳՊՀ ֆակուլտետային կամ 

համալսարանական բողոքարկման հանձնաժողովի նիստերում։ 

 Այո 

 Ոչ 

 

5.5. ԳՊՀ ֆակուլտետային կամ համալսարանական բողոքարկման հանձնաժողովը 

բավարարել է Ձեր պահանջը 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե ոչ, ապա ներկայացրեք Ձեր բողոքը կամ պահանջը 

http://gsu.am/wp-content/uploads/2017/07/student_manual_2015-3.pdf
http://gsu.am/wp-content/uploads/2017/07/student_manual_2015-3.pdf
http://gsu.am/wp-content/uploads/2021/02/18-%D4%B3%D5%8A%D5%80-%D5%88%D5%92%D5%8D%D4%B1%D5%86%D5%88%D5%82%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB-%D4%B2%D5%88%D5%82%D5%88%D5%94%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB-%D4%B5%D5%8E-%D4%B2%D5%88%D5%82%D5%88%D5%94%D4%B1%D5%90%D4%BF%D5%88%D5%92%D5%84%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB-%D5%94%D5%86%D5%86%D4%B1%D5%90%D4%BF%D5%84%D4%B1%D5%86-%D5%88%D5%92-%D4%BC%D5%88%D5%92%D4%BE%D5%84%D4%B1%D5%86-%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3-%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D5%BE.pdf
http://gsu.am/wp-content/uploads/2021/02/18-%D4%B3%D5%8A%D5%80-%D5%88%D5%92%D5%8D%D4%B1%D5%86%D5%88%D5%82%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB-%D4%B2%D5%88%D5%82%D5%88%D5%94%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB-%D4%B5%D5%8E-%D4%B2%D5%88%D5%82%D5%88%D5%94%D4%B1%D5%90%D4%BF%D5%88%D5%92%D5%84%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB-%D5%94%D5%86%D5%86%D4%B1%D5%90%D4%BF%D5%84%D4%B1%D5%86-%D5%88%D5%92-%D4%BC%D5%88%D5%92%D4%BE%D5%84%D4%B1%D5%86-%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3-%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D5%BE.pdf


41 
 

_____________________________________________________________________________ 

6. Խնդրում ենք նշել, մասնակցո՞ւմ եք ԳՊՀ կառավարման գործընթացին 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե այո, ապա ներկայացրեք Ձեր մասնակցության գործընթացը 

_____________________________________________________________________________ 

7. Խնդրում ենք նշել երեք առավելություն, որը, Ձեր կարծիքով,  բնորոշ է ԳՊՀ-ին: 

 

8. Խնդրում ենք նշել երեք թերություն կամ խնդիր, որը նկատել եք ԳՊՀ-ում 

ուսումնառության ընթացքում։ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Խնդրում ենք Ձեր առաջարկությունները թերությունների վերացման և բարելավման 

համար։ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՁԵՐ   ԺԱՄԱՆԱԿԸ    ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 ԵՎ   ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ   ՄՈՏԵՑՄԱՆ   ՀԱՄԱՐ։ 

 

«        »            202  թ. 

 

ԳՊՀ որակի ապահովման բաժին  
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Հավելված 3․ 

 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

 

 Հարգելի՛ ուսանող, ողջունում ենք Ձեզ և խիստ կարևորում Ձեր կարծիքը Գավառի 

պետական համալսարանում /ԳՊՀ/ մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

իրականացման որակի, ուսումնառության արդյունքների, պրոֆեսորա-

դասախոսական անձնակազմի գործունեության, դասավանդման 

արդյունավետության գնահատման և բարելավման գործընթացներում։ 

Ուստի, խնդրում ենք մասնակցել անանուն հարցմանը և ազնվորեն պատասխանել 

հարցերին, քանի որ ԳՊՀ-ում կրթության որակի շարունակական բարելավումը 

կախված է Ձեր` որպես հիմնական շահառուի, պատասխաններից։ 

 

Ընդհանուր տեղեկություններ 

1.1. Ֆակուլտետը՝  

1.2. Կրթական աստիճանը՝    

1.3.Մասնագիտությունը՝ 

1.4. Կուրսը՝ 

 

10. ԳՊՀ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Խնդրում ենք, ըստ դասախոսի, գնահատել 5 միավորանոց սանդղակով, իսկ 2.8.-րդ 

հարցին ի պատասխան նշել՝ այո կամ ոչ։ 
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2.1. 
Դասախոսը նյութը մատուցում է հարուստ և բովանդակային, 

պարզ և մատչելի ձևով 
  

2.2. 
Բացատրում է նյութի դժվար մասերը, վերհանում և ընդգծում է 

առանցքային խնդիրները, կատարում է եզրահանգումներ 
  

2.3. 
Ժամանակը լսարանում օգտագործում է արդյունավետ և 

պահպանում դասի տևողության 70 րոպեն 
  

2.4. Մղում է ինքնակրթության, հետազոտական աշխատանքի  

2.5. 
Հետևում է լսարանի արձագանքին, բարյացակամ և հարգալից է 

ուսանողների հանդեպ 
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2.6. 
Օբյեկտիվ է և ուսանողների գիտելիքները գնահատում է 

անկողմնակալ և թափանցիկ 
 

2.7. 

Ընդգծում է ուսումնասիրվող նյութի հետագա մասնագիտական և 

գործնական կիրառությունները, ապահովում է ուսանողների 

կողմից դասընթացի վերջնարդյունքների ձեռքբերումը 

 

2.8. 

Կցանկանայի՞ք լսել մեկ այլ դասընթաց տվյալ դասախոսի մոտ 

(նշել՝ 

այո կամ ոչ) 

   

 

 

3. Ի՞նչ հարցադրումներ ու խնդիրներ ունեք: 

_____________________________________________________________________________ 

4. Ի՞նչ առաջարկություններ ունեք: 

_____________________________________________________________________________  

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՁԵՐ   ԺԱՄԱՆԱԿԸ    ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 ԵՎ   ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ   ՄՈՏԵՑՄԱՆ   ՀԱՄԱՐ։ 

 

«        »            202  թ. 

ԳՊՀ որակի ապահովման բաժին  
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Հավելված 4․ 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ  

ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  

ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

 

Սիրելի´ ուսանող, սույն հարցման նպատակն է բարձրացնել առցանց դասերի 

իրականացման  գործընթացի  որակն ու արդյունավետությունը,  ուստի խնդրում ենք 

Ձեզ` ուշադիր կարդալ և ազնվության ու օբյեկտիվության սկզբունքներով լրացնել 

հարցաթերթը։ 

Հետազոտությունն անանուն է, և ստացված տվյալները կօգտագործվեն 

ընդհանրացված ձևով։ 

 

2. Ընդհանուր տեղեկություններ 

1.1. Ֆակուլտետը 

______________________________________________________________________ 

1.2. Մասնագիտությունը_______________________________________________ 

1.3. Կրթական աստիճանը               բակալավրիատ               մագիստրատուրա  

1.4. Կուրսը________________ 

 

2. Ուսանողների բավարարվածությունն  ուսումնական գործընթացի առցանց 

կազմակերպման ձևաչափերից 

   

2.1.Ինչպե՞ս եք գնահատում  ԳՊՀ առցանց դասերի անցկացման որակը. 

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

 

2.2.Ինչպե՞ս եք ցանկանում անցկացնել դասերը. 

Առցանց      

ԳՊՀ-ում 

 

2.3. Ունե՞ք, արդյոք, տեխնիկական կամ ծրագրային ապահովման հետ կապված որևէ 

խնդիր, որը խոչընդոտում է մասնակցել առցանց դասերին. 

Այո  

Ոչ  

 

Եթե այո, ապա խնդրում ենք ներկայացնել խնդիրը՝ -------------------- 
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2.4. Ինչպե՞ս եք գնահատում  դասերի առցանց անցկացման միջոցով  թեմայի 

բովանդակության յուրացումը,  գործնական և թիմային աշխատանքների 

իրականացման լիարժեքությունը. 

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

 

2.5. Ինչպե՞ս եք գնահատում ԳՊՀ-ում  դասերի անցկացման միջոցով  թեմայի 

բովանդակության յուրացումը,  գործնական և թիմային աշխատանքների 

իրականացման լիարժեքությունը. 

 

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

 

2.6. Ի՞նչ դժգոհություններ  ունեք.______________________________________________ 

2.7. Ի՞նչ առաջարկություններ ունեք՝ ուղղված առցանց դասերի որակի և 

արդյունավետության բարձրացմանը.__________________________________________ 

 

 

 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՁԵՐ   ԺԱՄԱՆԱԿԸ    ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 ԵՎ   ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ   ՄՈՏԵՑՄԱՆ   ՀԱՄԱՐ։ 

 

«        »            202 թ. 

 

ԳՊՀ որակի ապահովման բաժին 
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Հավելված 5․ 

ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ  ԿՈՂՄԻՑ  ԼՐԱՑՎՈՂ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ  

ԳԱՎԱՌԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Հարգելի՛ գործատու, ողջունում ենք Ձեզ և բարձր գնահատում Ձեզ հետ 

համագործակցությունը։  

Գավառի պետական համալսարանում /ԳՊՀ/ մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

իրականացման որակը, շրջանավարտների ուսումնառության արդյունքները 

մշտադիտարկվում են, վերանայվում և բարելավվում։ Այդ գործընթացն 

իրականացնելիս` խիստ կարևորում ենք Ձեր կարծիքը ԳՊՀ շրջանավարտների 

վերաբերյալ։ Դուք հարցաթերթը լրացնելով, Ձեր նկատառումներով և 

առաջարկություններով կնպաստեք բուհում կրթության որակի  բարելավմանը։  

Շնորհակալություն համագործակցության համար։ 

1. Ձեր կողմից ղեկավարվող կազմակերպության անվանումը. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-– 

2. Խնդրում ենք գնահատեք ԳՊՀ շրջանավարտների մասնագիտական 

պատրաստվածության մակարդակը. 

 Գերազանց՝ ԳՊՀ շրջանավարտները հիանալի տիրապետում են իրենց 

մասնագիտությանը, ունեն անհրաժեշտ գիտելիք, կարողություն, հմտություն, 

որպեսզի Ձեր կողմից ղեկավարվող կազմակերպությունում անմիջապես անցնեն 

աշխատանքի։ 

 Լավ՝ ԳՊՀ շրջանավարտները լավ տիրապետում են իրենց մասնագիտությանը, 

սակայն որոշակի գործնական հմտությունների ձեռքբերման կարիք ունեն։ 

 Բավարար՝ ԳՊՀ շրջանավարտները բավարար չափով են տիրապետում իրենց 

մասնագիտությանը և կարիք ունեն լրացուցիչ վերապատրաստումների։ 

 Անբավարար՝ ԳՊՀ շրջանավարտները բուհում կրթության ընթացքում չեն 

ստանում Ձեր կողմից ղեկավարվող կազմակերպությունում համապատասխան 

աշխատանքի համար անհրաժեշտ  գիտելիք, կարողության, հմտություն։ 

3. ԳՊՀ շրջանավարտներն իրենց մասնագիտական որակներով 

համապատասխանո՞ւմ են Ձեր` իբրև գործատուի ընդհանուր պահանջներին. 

 Այո 

 Ոչ 

 Մասամբ 

4. ԳՊՀ շրջանավարտներն իրենց մասնագիտությամբ աշխատելու համար 

լրացուցիչ կրթական որակավորման կամ վերապատրաստման դասընթացների 

մասնակցելու կարիք ունե՞ն 

 Այո 
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 Ոչ 

 Մասամբ 

5. Հատկապես ինչպիսի՞ որակավորման բարձրացման կամ վերապատրաստման 

դասընթացների մասնակցելու կարիք ունեն ԳՊՀ-ի շրջանավարտները Ձեր` իբրև 

գործատուի ընդհանուր պահանջները բավարարելու համար (խնդրում ենք նշել բոլոր 

հնարավոր պատասխանները) 

 Իրենց մասնագիտությամբ 

 Իրենց մասնագիտության մեջ կիրառվող նորագույն մեթոդների ուղղությամբ 

 Համակարգչային ծրագրերի վերաբերյալ 

 Համապատասխան ոլորտի օրենսդրության, գերատեսչական ակտերի 

ուղղությամբ 

 Օտար լեզուների իմացության ոլորտում 

 Կառավարման ոլորտում 

 Հասարակական աշխատանքների, կամավորական գործունեության 

վերաբերյալ 

 Հաղորդակցման հմտությունների զարգացման վերաբերյալ 

 Այլ 

6. Խնդրում ենք նշեք ԳՊՀ-ի շրջանավարտների մասնագիտական որակների  

ուժեղ կողմերը. 

 

թույլ կողմերը. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7. Խնդրում ենք նշել, մասնակցո՞ւմ եք ԳՊՀ մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

մշակման գործընթացին. 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե այո, ապա ներկայացրեք Ձեր մասնակցության գործընթացը. 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Խնդրում ենք նշել, մասնակցո՞ւմ եք ԳՊՀ կառավարման գործընթացին. 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե այո, ապա ներկայացրեք Ձեր մասնակցության գործընթացը. 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Ձեր կարծիքով, Ձեր ղեկավարած հաստատությունում աշխատանքի անցնելու 

համար ԳՊՀ-ում ի՞նչ նոր մասնագիտության կամ մասնագիտացման կարիք կա 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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10. Խնդրում ենք ներկայացրեք Ձեր առաջարկությունները, նկատառումները, 

դիտողությունները. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՁԵՐ   ԺԱՄԱՆԱԿԸ    ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 ԵՎ   ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ   ՄՈՏԵՑՄԱՆ   ՀԱՄԱՐ։ 

 

«        »            202 թ. 

ԳՊՀ որակի ապահովման բաժին  
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 Հավելված 6․ 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

 

Սիրելի´ շրջանավարտ, սույն հարցման նպատակն է բարելավել Գավառի պետական 

համալսարանում կրթական ծրագրերի բովանդակությունը, ուսուցման 

մեթոդաբանությունը, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 

արդյունավետությունը, տեղեկատվական համակարգերի հասանելիությունը, 

ուսանող-դասախոս, ուսանող-վարչական, ուսանող-ուսումնաօժանդակ կազմ 

փոխհարաբերությունները, կրթական ծրագրերի վերաբերյալ հանրությանը 

տրամադրվող տեղեկատվության արժանահավատությունը:  Ուստի, խնդրում ենք Ձեզ 

ուշադիր կարդալ և օբյեկտիվ լրացնել հարցաթերթիկը:  

 

3. Ընդհանուր տեղեկություններ 

1.1. Ֆակուլտետը՝  

1.2.Մասնագիտությունը՝  

1.3. Կրթական աստիճանը՝            

 բակալավրիատ         

 մագիստրատուրա  

 ասպիրանտուրա 

1.4. Ե՞րբ եք ավարտել բուհը. 

2 Աշխատանքային փորձ 

2.1. Աշխատու՞մ եք     

 Այո                    

 Ոչ 

եթե այո, ապա որտեղ 

________________________________________________________________ 

2.2. Ու՞մ օգնությամբ եք գտել Ձեր աշխատանքը 

 Ինքնուրույն 

 Համալսարան-գործատու համագործակցության, շրջանավարտների և կարիերայի 

կենտրոնի օգնությամբ 

 Հայտարարությամբ 

 Համացանցի միջոցով 

 Զբաղվածության գործակալության օգնությամբ 

 Այլ________________________________________________________________ 

2.3. Աշխատանքային գործունեությունն իրականացնում եք 

 Մասնագիտությամբ 

 Այլ մասնագիտությամբ 
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3. Շրջանավարտների բավարարվածությունը կրթական ծրագրերի 

բովանդակությունից, ուսուցման մեթոդաբանությունից և ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպումից 

3.1. Դասընթացների օգտակարությունը մասնագիտական գործունեության մեջ 

կարելի է գնահատել 

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

 

3.2. Ուսումնառությունը Համալսարանում տվել է տեսական գիտելիքներ 

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

 

3.3. Ուսումնառությունը Համալսարանում տվել է գործնական հմտություններ  

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

 

3.4. Ուսումնառությունը Համալսարանում ապահովել է օտար լեզուների իմացություն 

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

 

 3.5. Ուսումնառությունը Համալսարանում նպաստել է մասնագիտական 

կարողությունների ձեռքբերմանը 

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

 

 3.6. Կրթական ծրագրերի ուսումնառության վերջնարդյունքների պիտանելիությունը 

աշխատանքային գործունեության մեջ 

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

 

3.7. Ուսումնառությունը ապահովել է հաղորդակցման և կազմակերպչական 

հմտություններ 

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

 

3.8. Մասնագետի պատրաստման մակարդակը համապատասխանում է 

աշխատաշուկայի պահանջներին 

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

 

3.9. Դասախոսների վերաբերմունքը ուսանողների նկատմամբ կարելի է գնահատել   

գերազանց լավ բավարար անբավարար 
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3.10. Կրթական ծրագրերի ուսումնամեթոդական ապահովվածությունը կարելի է 

գնահատել 

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

 

3.11. Պրակտիկաների օգտակարությունը կարելի է գնահատել 

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

 

4. Ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս եք գնահատում ԳՊՀ-ում ստացած Ձեր կրթությունը 

 

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

———————————————————————————————————————— 
 

5. Խորհուրդ կտա՞ք, արդյոք, Ձեր մերձավորներին և ընկերներին ընդունվել ԳՊՀ 

այո ոչ 

 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

———————————————————————————————————————— 

6. Խնդրում ենք ներկայացրեք Ձեր առաջարկությունները, նկատառումները, 

դիտողությունները. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՁԵՐ   ԺԱՄԱՆԱԿԸ    ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 ԵՎ   ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ   ՄՈՏԵՑՄԱՆ   ՀԱՄԱՐ։ 

 

«        »            202 թ. 

ԳՊՀ որակի ապահովման բաժին  
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Հավելված 7․ 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ  ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ 

ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 
 

Հարգելի՛ դասախոս, ողջունում ենք Ձեզ և բարձր գնահատում Ձեր 

գործունեությունը Գավառի պետական համալսարանում /ԳՊՀ/։ 

ԳՊՀ-ում առկա կրթական հետազոտական միջավայրից դասախոսների 

բավարարվածության աստիճանը պարզելու համար խնդրում ենք լրացնել 

հարցաթերթը՝ Ձեր նկատառումներով և առաջարկություններով նպաստելով ԳՊՀ-ում 

կրթության որակի  բարելավմանը։  

 Շնորհակալություն համագործակցության համար։ 
 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1.1. Ամբիոն 

 Հայոց լեզվի և գրականության 

 Օտար լեզվի և գրականության 

 Ինֆորմատիկայի և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 

 Կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի 

 Իրավագիտության 

 Հասարակական գիտությունների 

 Կառավարման և ֆինանսների 

 Հաշվապահական հաշվառման 
 

1.2. Խնդրում ենք նշե՛ք Ձեր տարիքը։ 

 25-35  

 35-45  

 45-55  

 55-65  

 65-75 
 

2. ԴԱՍԱԽՈՍԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ 

2.1. Ուսումնական լսարանների վիճակը և կահավորանքը. 

 Գերազանց՝ լսարանները հիանալի կահավորված են, առկա են բոլոր անհրաժեշտ 

տեխնիկական միջոցները և ուսումնական նյութերը՝ դասախոսությունները և 

գործնական պարապմունքներն իրականացնելու համար։ 

 Լավ՝ լսարանները կահավորված են անհրաժեշտ կահույքով, սակայն ոչ բոլոր 

լսարաններում են առկա համապատասխան ուսումնական նյութեր, պայմաններ և 

միջոցներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման համար։ 

 Բավարար՝ լսարանները բարվոք վիճակում չեն գտնվում, բացակայում են այն 

ուսումնական նյութերը, տեխնիկական միջոցներն ու պայմանները, որոնք 
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անհրաժեշտ են դասախոսությունները և գործնական պարապմունքներն 

իրականացնելու համար։ 

 Անբավարար՝ լսարանները չեն համապատասխանում բարձրագույն կրթական 

ծրագրերի իրականացման պահանջներին։  

2.2.Դասախոսություններն ու գործնական պարապմունքներն իրականացնելիս՝ ո՞ր 

լսարաններից եք օգտվում. 

 Համակարգչային լսարաններից 

 Բնագիտության լաբորատորիայից 

 Վ.Ավետյանի անվան թանգարանից 

 Կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայից 

 Երաժշտության լսարանից 

 Նկարչության աշխատասենյակից 

 Մանկավարժահոգեբանական աշխատասենյակից 

 Լինգաֆոնային աշխատասենյակից 

   Եթե չեք օգտվում, ապա խնդրում ենք գրել պատճառը. 

_________________________________________________________________________ 
 

2.3. Խնդրում ենք գնահատել ԳՊՀ էլեկտրոնային ուսուցման ‹‹Learn.gsu.am›› 

համակարգի արդյունավետությունը. 

 Գերազանց՝ արագ կարողանում եմ տեղադրել և խմբագրել համապատասխան 

դասընթացի վերաբերյալ բոլոր անհարժեշտ նյութերը։ Ուսանող-դասախոս կապի 

ապահովման լավագույն միջոց է։ 

 Լավ՝ կարողանում եմ տեղադրել համապատասխան դասընթացի վերաբերյալ բոլոր 

անհարժեշտ նյութերը, սակայն համակարգը հնարավորություն չի տալիս օգտագործել 

ուսանողների հետ հաղորդակցման և գիտելիքի փոխանցման բոլոր 

հնարավորությունները։ 

  Բավարար՝ համակարգը թերի է աշխատում, դժվարանում եմ ինքնուրույն համալրել 

առարկայական տիրույթները։ 

 Անբավարար՝ համակարգը չի գործում։ 

 

2.4.Ինչպե՞ս եք օգտագործում Ձեր դասընթացի շրջանակներում հատկացված 

ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ժամաքանակը։ 

 

 

2.5.Ձեր որակավորումը բարձրացնելու համար վերապատրաստումների կարիք 

ունեք. 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե այո, ապա նշեք նախընտրելի ուղղությունը, ոլորտը. 
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_____________________________________________________________________________

__ 

 

3. Խնդրում ենք գնահատել ԳՊՀ դասախոսների ակադեմիական ազատությունը և 

մասնակցությունը գիտահետազոտական աշխատանքներին. 

 

3.1. Դուք  ունե՞ք ակադեմիական ազատություն. 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե ոչ, ապա խնդրում ենք նշել պատճառը. 

 

 

3.2.Դուք ուսումնական գործունեությունը համատեղու՞մ եք գիտահետազոտական 

գործունեության հետ. 

 Այո 

 Ոչ 

 

3.3.ԳՊՀ-ն խրախուսո՞ւմ է Ձեր գիտահետազոտական գործունեությունը. 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե ոչ, ապա խնդրում ենք նշել, թե Ձեր կարծիքով խրախուսման ինչպիսի՞  միջոցներ 

պետք է կիրառի ԳՊՀ-ն. 

 

 

3.4. Ամբիոնում առկա՞ է ընդհանուր գիտահետազոտական ուղղվածություն.  

 Այո 

 Ոչ 

 

3.5. Եթե այո, ապա Դուք մասնակցո՞ւմ եք ամբիոնի ընդհանուր գիտահետազոտական  

աշխատանքներին։ 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե ոչ, ապա խնդրում ենք նշել պատճառը. 

____________________________________________________________________________ 

3.6.Ուսանողներին հետազոտական գործունեության մեջ ներգրավելու ի՞նչ 

կառուցակարգեր, մեթոդներ եք կիրառում. 

—————————————————————————————————————— 
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4. Խնդրում ենք գնահատել դասախոսների բավարարվածությունը Համալսարանի 

ստորաբաժանումների աշխատանքից 
 

4.1. Խնդրում ենք գնահատել ԳՊՀ նշված ստորաբաժանումների գործունեությունը. 

4.1.1. Ամբիոն 

  Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Խնդրում ենք հիմնավորել պատասխանը. 

—————————————————————————————————————— 

4.1.2. Դեկանատ 

  Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Խնդրում ենք հիմնավորել պատասխանը. 

—————————————————————————————————————— 

4.1.3. Ռեկտորատ    

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Խնդրում ենք հիմնավորել պատասխանը. 

—————————————————————————————————————— 

4.1.4. Ակադեմիական քաղաքականության բաժին  

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Խնդրում ենք հիմնավորել պատասխանը. 

—————————————————————————————————————— 

4.1.5. Որակի ապահովման բաժին  

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Խնդրում ենք հիմնավորել պատասխանը. 

—————————————————————————————————————— 
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4.1.6. Գրադարան     

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Խնդրում ենք հիմնավորել պատասխանը. 

—————————————————————————————————————— 
 

4.1.7. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին  

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Խնդրում ենք հիմնավորել պատասխանը. 

—————————————————————————————————————— 

4.1.8. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Խնդրում ենք հիմնավորել պատասխանը. 

 

4.1.9. Հաշվապահություն  

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Խնդրում ենք հիմնավորել պատասխանը. 

—————————————————————————————————————— 
 

4.1.10. Արտաքին կապերի և լրատվության բաժին 

  Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Խնդրում ենք հիմնավորել պատասխանը. 

—————————————————————————————————————— 
 

4.1.11. Հանրակացարան 

  Գերազանց 
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 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Խնդրում ենք հիմնավորել պատասխանը. 

—————————————————————————————————————— 

5. Խնդրում ենք նշել, մասնակցո՞ւմ եք ԳՊՀ կառավարման, վարչարարության 

գործընթացին. 

 Այո 

 Ոչ 

 Մասամբ 

Եթե այո, ապա խնդրում ենք նշել ունե՞ք ձայնի, բողոքներ արտահայտելու  իրավունք. 

—————————————————————————————————————— 

 

6. Խնդրում ենք նշել երեք առավելություն, որոնք, Ձեր կարծիքով,  բնորոշ են ԳՊՀ-ին: 

_____________________________________________________________________________ 

7. Խնդրում ենք նշել երեք թերություն կամ խնդիր, որը նկատել եք բուհում։  

_____________________________________________________________________________ 

8. Խնդրում ենք Ձեր առաջարկությունները թերությունների վերացման և բարելավման  

համար։ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՁԵՐ   ԺԱՄԱՆԱԿԸ    ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 ԵՎ   ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ   ՄՈՏԵՑՄԱՆ   ՀԱՄԱՐ։ 

 

«        »            202 թ. 

ԳՊՀ որակի ապահովման բաժին  
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Հավելված 8․ 

 

ԳԱՎԱՌԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ԴԱՍԱԽՈՍԻ  ԱՐՏԱՔԻՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Դասախոս`_________________________________________________ 
                                                                                      (անուն, ազգանուն, գիտական աստիճան, կոչում) 

 

հ/հ 
Գնահատման չափանիշը 

Գնահատման միավորը` 

2 3 4 5 

1 

Տիրապետում է դասավանդած առարկաների 

առանձնահատկություններին, հաշվի է առնում ուսանողների 

մասնագիտական ուղղվածությունը  

    

2 
Համապատասխանում է դասախոսին ներկայացվող 

պահանջներին 
    

3 Կիրառում է դասավանդման փոխներգործուն մեթոդներ     

4 Կարողանում է աշխատել ուսանողների հետ     

5 
Խթանում է ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը, 

ստեղծագործական մտածողությունը 
    

6 
Տիրապետում է կրեդիտային համակարգում ուսուցման 

կազմակերպման սկզբունքներին 
    

7 
Կարողանում է օբյեկտիվ գնահատել ուսանողների 

գիտելիքները 
    

8 Կատարում է գիտահետազոտական աշխատանք     

9 
Օգտվում է գիտական նորույթներից, դրանք ներկայացնում է 

ուսանողներին 
    

10 
Օգտվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած 

հնարավորություններից 
    

12 

Իր դասավանդած առարկայի մասով ապահովում է 

ուսանողների կողմից կրթական ելքային արդյունքների 

ձեռքբերմանը 

    

13 
Ընդգծում է մատուցվող նյութի հետագա մասնագիտական, 

գործնական կիրառման հնարավորությունները 
    

 

 

 

 

 

 

Հավելված  9․ 
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ԳԱՎԱՌԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

ԴԱՍԱԽՈՍԸ` ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ 

Դասախոս`__________________________________________________ 
                          (անուն, ազգանուն, գիտական աստիճան, կոչում) 

 

հ/հ 

 

Գնահատման չափանիշը 

Գնահատման միավորը` 

2 3 4 5 

1 Կատարում է աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված 

բոլոր պարտականությունները 
    

2 
Շահագրգիռ է Համալսարանի զարգացման գործում, հետամուտ 

է Համալսարանի վարկի բարձրացմանը, կրթության որակի 

ապահովմանը 

    

3 Տիրապետում է կրեդիտային համակարգում աշխատելու 

սկզբունքներին 
    

4 Բանիմաց և հմուտ մասնագետ է     

5 Կարգապահ է, բարեխիղճ և սկզբունքային        

8 Մասնակցում է կոլեկտիվ ծրագրերի իրականացմանը     

9 Հանդես է բերում նախաձեռնողականություն և 

ստեղծագործական մոտեցումներ 
    

10 Կիրառում է տեղեկատվական և հաղորդակցական 

տեխնոլոգիաներ 
    

11 Աշխատում է Համալսարանի համապատասխան 

ստորաբաժանումների հետ 
    

12 Կիրառում է աշխատանքի նոր ձևեր ու մեթոդներ     

13 Ձգտում է բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը     

14 Մատուցվող նյութը տեղեկատվությամբ համապատասխանում 

է կրթական ծրագրի նպատակներին և բովանդակությանը 
    

15 Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները հասանելի են 

ուսանողներին 
    

16 
Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները նպաստում են 

ուսանողների կողմից կրթական վերջարդյունքների 

ձեռքբերմանը 

    

17 

Դասընթացի առարկայական ծրագրում նախանշված են 

կրթական ծրագրի ընդհանրական  և բուն մասնագիտական 

իրազեկությունները (գիտելիքներ, կարողություններ, 

հմտություններ), որոնց ձևավորմանը միտված է դասընթացը 

    

18 
Դասընթացի առարկայական ծրագրում նախանշված 

գնահատման ձևերն ու մեթոդները համարժեք են դասընթացի 

վերջնարդյունքներին 
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Հավելված 10․ 

ԳԱՎԱՌԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

ԴԱՍԱԽՈՍԸ` ԴԱՍԱԽՈՍԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ 

Դասախոս`________________________________________________   
 (անուն, ազգանուն, գիտական աստիճան, կոչում) 

 

հ/հ 
Գնահատման չափանիշը 

Գնահատման միավորը 

2 3 4 5 

1 
Համապատասխանում է դասախոսին ներկայացվող 

պահանջներին 
    

2 Տիրապետում է խորը մասնագիտական գիտելիքների     

3 
Տիրապետում է դասավանդվող առարկայի 

առանձնահատկություններին 
    

4 Տիրապետում է մանկավարժական հմտությունների     

5 
Ունի ուսանողներին խրախուսելու ունակություն և 

օբյեկտիվ գնահատելու կարողություն 
    

6 
Կարողանում է հանդես գալ հարուստ, հետաքրքիր և 

բովանդակալից  դասախոսություններով 
    

7 
Ուսանողներին տրամադրում է դասախոսություններ, 

անհրաժեշտ ուսումնական նյութեր 
    

8 
Ապահովում է ներկայացվող թեմաների 

համապատասխանությունը առարկայական ծրագրին 
    

9 

Ապահովում է մատուցած տեղեկատվության 

արդիականությունը, մատչելիությունը և 

պիտանելիությունը 

    

10 Կարողանում է կիրառել փոխներգործուն մեթոդներ     

11 
Կիրառում  է տեղեկատվական և հաղորդակցական 

տեխնոլոգիաներ 
    

12 
Հետաքրքրվում է գիտական նորույթներով, անընդհատ 

ընդլայնում է իր գիտելիքների շրջանակը 
    

13 Զբաղվում է գիտահետազոտական աշխատանքով     

14 Ազնիվ, անկաշառ և վստահելի դասախոս է     

15 Բարյացկամ, վստահելի և հարգալից գործընկեր է     
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Հավելված 11․ 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ  

ԴԱՍԵՐԻ ԱՌՑԱՆՑ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՑ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ 

ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 
 

 Հարգելի´ դասախոս, խնդրում ենք ժամանակ տրամադրել և մասնակցել անանուն 

հարցմանը, որի նպատակն է բարձրացնել ԳՊՀ առցանց ուսուցման  գործընթացի  

արդյունավետությունը։ 

   

1. Քանի՞ տարի եք դասավանդում Գավառի պետական համալսարանում։ 

1-5 տարի 5-10 տարի 10-15 

տարի 

15-20 

տարի 

20-30 տարի 

  

2. Խնդրում ենք նշե՛ք Ձեր տարիքը։ 

2525-35 3535-45 4545-55 5555-65 6565-75 

 

3. Ինչպե՞ս եք գնահատում Գավառի պետական համալսարանի հեռավար 

ուսուցման և վիրտուալ լսարանների հարթակը։ 

 Գերազանց՝  ստեղծված են բոլոր հնարավոր միջոցներն արագ և հեշտ առցանց 

դասը կազմակերպու համար, 

 Լավ՝ մասամբ է հնարավոր ներկայացնել ուսումնական նյութը, որոշակի 

բացակայող գործիքներ կան, սակայն դրանց ազդեցությունն առցանց դասի 

կազմակերպման որակի վրա էական չէ, 

 Բավարար՝ նվազագույն մակարդակով է հնարավոր ներկայացնել 

ուսումնական նյութը, բացակայող գործիքակազմն էական նշանակություն ունի 

դասատվության որակի վրա, 

 Անբավարար՝ հնարավոր չէ ներկայցված գործիքակազմով ներկայացնել 

ուսումնական նյութը և կազմակերպել առցանց ուսուցումը 

 

4. ԳՊՀ-ում առցանց ուսուցման ոլորտում նկատելի՞ են բարեփոխումներ և 

բարելավումներ. 

այո ոչ մասամբ 

 

5. Ինչպիսի՞ այլ տեխնոլոգիաներ եք կիրառել առցանց դասերի իրականացման 

ընթացքում. 

—————————————————————————————————————— 

6. Ունեցե՞լ եք տեխնիկական, կազմակերպական կամ ծրագրային ապահովման 

հետ կապված որևէ խնդիր, որը խոչընդոտում էր  իրականացնել Ձեր կողմից 

դասավանդվող  առցանց դասերը 
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այո ոչ 

 

  /եթե կան այդպիսիք, խնդրում ենք նշել/ 

———————————————————————————————————— 

7. Ինչպե՞ս եք գնահատում ԳՊՀ –ի dekanat.gsu.am էլեկտրոնային դեկանատ 

հարթակը։ 
 

 Գերազանց՝  ստեղծված են բոլոր հնարավոր միջոցներն արագ և հեշտ 

տեղեկագրերը լրացնելու համար։ 

 Լավ՝ հարթակը առցանց ուսուցման պայմաններում լավ գործիքակազմ է, 

սակայն դժվարանում եմ ինքնուրույն լրացնել։ 

 Բավարար՝ հարթակը պարբերաբար չի թարմացվում և ուսանողների 

կարգավիճակի մասին տեղեկատվությունը նորովի վերանայման կարիք ունի։ 

 Անբավարար՝ հնարավոր չէ լրացնել տեղեկագրերը։  

 

8. Ինքնուրույն լրացնո՞ւմ եք էլեկտրոնային տեղեկագրերը։ 

այո ոչ մասամբ 

 

9. Learn.gsu.am համակարգի համապատասխան տիրույթներում  լիարժեք 

բովանդակությամբ  ներբեռնե՞լ եք Ձեր կողմից դասավանդվող դասընթացների/ 

վերաբերյալ ուսումնական նյութերը, եթե ոչ, ապա նշե՛ք պատճառը և ինչպիսի 

օժանդակության կարիք ունեք 

այո ոչ մասամբ 

———————————————————————————————————— 

10. Կցանկանայի՞ք մասնակցել վերապատրաստման դասընթացների ՝ 

 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հմտությունները 

կատարելագործելու, Էլեկտրոնային դեկանատի՝ dekanat.gsu.am, 

էլեկտրոնային ուսուցման՝ Learn.gsu.am, համակարգերի 

հնարավորությունները լիարժեք կիրառելու նպատակով, եթե այո, խնդրում 

ենք նշել, թե հատկապես ո՞ր դասընթացի ուղղությամբ 

վերապատրաստումների կցանկանայիք մասնակցել։ 

այո ոչ մասամբ 
 

—————————————————————————————————————— 

11. Ինչպե՞ս եք գնահատում  դասերի առցանց անցկացման միջոցով ուսանողների 

կողմից թեմայի բովանդակության յուրացումը,  գործնական և թիմային 

աշխատանքների իրականացման լիարժեքությունը։ 

 Գերազանց՝  ԳՊՀ առցանց ուսուցման հարթակը ստեղծում է բոլոր հնարավոր 

միջոցները և՛ գործնական պարապմունքները, և՛ թիմային աշխատանքներն 

իրականացնելու համար։ 
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 Լավ՝ մասամբ է հնարավոր իրականացնել գործնական պարապմունքներ և 

կիրառել թիմային աշխատանք, սակայն դրանց ազդեցությունն առցանց դասի 

կազմակերպման որակի վրա էական չէ։ 

 Բավարար՝ նվազագույն մակարդակով է հնարավոր իրականացնել 

գործնական պարապմունքներ, որը էապես ազդում է դասատվության որակի և 

գիտելիքների ձեռքբերման արդյունքի վրա։ 

 Անբավարար՝ հնարավոր չէ իրականացնել գործնական և թիմային 

աշխատանքներ։ 
 

12. Ինչպե՞ս եք գնահատում դասերի առցանց իրականացման 

արդյունավետությունը. 

 Գերազանց՝  ստեղծված են բոլոր հնարավոր միջոցները դասախոսությունը և 

գործնական պարապմունքները իրականացնելու համար։ Էապես չի 

տարբերվում լսարանային ուսուցումից։ 

 Լավ՝ մասամբ է հնարավոր ներկայացնել ուսումնական նյութը և լիարժեք  

օգտագործել դասավանդման բոլոր մեթոդներն ու եղանակները։ 

 Բավարար՝ նվազագույն մակարդակով է հնարվոր ներկայացնել ուսումնական 

նյութը, իրականացնել գործնական պարապմունք, գերադասելի է լսարանային 

ուսուցումը։ 

 Անբավարար՝ անարդյունավետ է։ Հնարավոր չէ ապահովել ուսանողի 

գիտելիքների, կարողությունների, հտութունների նվազագույն մակարդակը։ 
 

13. Ինչպե՞ս եք ցանկանում անցկացնել դասերը. 

Առցանց ԳՊՀ-ում 

 

14. Նշե՛ք երեք թերություն կամ խնդիր, որը խոչընդոտում է ԳՊՀ –ում  առցանց 

դասերի կազմակերպման գործընթացը։  

________________________________________________________________________ 

 

15. Նշե՛ք երեք առաջարկություն, որը կբարձրացնի առցանց դասերի անցկացման 

արդյունավետությունը։ 

________________________________________________________________________ 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՁԵՐ   ԺԱՄԱՆԱԿԸ    ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 ԵՎ   ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ   ՄՈՏԵՑՄԱՆ   ՀԱՄԱՐ։ 

 

«        »            202 թ. 

ԳՊՀ որակի ապահովման բաժին  
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Հավելված 12. 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ԴԱՍԱԼՍՄԱՆ  ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ 

Դասալսման նպատակը՝ դասալսումների և քննարկումների միջոցով նպաստել փորձի 

փոխանակման, զարգացման և ուսումնական գործունեության արդյունավետության 

բարձրացմանը: 

Դասալսման ընթացքում պետք է գնահատել դասախոսի մասնագիտական 

մանկավարժական կոմպետենտությունները՝ նշված մասնագիտական 

մանկավարժական խնդիրների լուծման ընթացքում: 

Գնահատման չափանիշները  

1 - բնութագրի արտահայտվածության բավարար աստիճան: Որոշ 

իրադրություններում մանկավարժի որակներն ու վարքագիծը համապատասխանում 

են դատողությանը, իսկ որոշ դեպքերում` ոչ:  

2 - բնութագրի արտահայտվածության լավ աստիճան: Այն հաճախ է դրսևորվում 

մանկավարժական իրադրություններում: Երբեմն դեպքեր են լինում, երբ դասախոսի 

որակներն ու վարքագիծը չեն համապատասխանում դատողությանը:  

3 - դատողության մեջ նշված բնութագրի արտահայտվածության բարձր աստիճան: Այն 

դրսևորվում է իրադրությունների գերակշիռ մեծամասնության դեպքում, կայուն է, 

լիովին համապատասխանում է դասախոսի տիպական որակներին և վարքագծին:  

 

 

Մասնագիտությունը, մասնագիտական կրթական ծրագիրը, կրթական աստիճանը և 

ուսուցման եղանակը _______________________________________________________ 

Կուրսը ___________________________ 

Ուսանողների թիվը ___________________________ 

Դասընթացի անվանումը ________________________________________________________ 

Դասի թեման  __________________________________________________________________ 

Դասավանդող դասախոսի ազգանունը, անունը, հայրանունը 

____________________________________________________________________________ 
 

1. Մասնագիտական կոմպետենտություններ 

1.1. Դասի սկզբում դասախոսը ուսանողներին ներկայացնում է տվյալ թեմայի 

ակնկալվող վերջնարդյունքները և նպատակը։ 

1 2 3 

   

1.2. Դասի ընթացքում դասախոսն օգտագործում է արդյունավետ մեթոդներ, միջոցներ, 

տեխնոլոգիաներ և դիդակտիկ նյութեր։ 

1 2 3 
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1.3. Դասախոսը նոր նյութը, հասկացությունները, եզրույթները մատուցում և 

պարզաբանում է մատչելի եղանակով։ 

1 2 3 

   

1.4. Դասախոսը խթանում է ուսանողների ինքնուրույն հետազոտական, 

տրամաբանական, ստեղծագործական, քննադատական մտածողության, 

վերլուծության, համադրման, ընդհանրացման, ինքնագնահատման 

կարողությունների զարգացումը և ճանաչողական հետաքրքրությունները, կարևորում 

է սովորողների արժեքային կողմնորոշումները։ 

1 2 3 

   

2. Մանկավարժական  կոմպետենտություններ 

2.1. Դասախոսը բոլոր սովորողներին ներգրավում է դասին, կիրառում է 

համագործակցային ուսուցման տարրեր։ 

1 2 3 

   
 

2.2. Դասախոսը դասաժամն օգտագործում է արդյունավետ և նպատակային։ 

1 2 3 

   
 

2.3. Դասախոսն ապահովում է թեմայի նախապես սահմանված վերջնարդյունքների 

հասանելիությունը։ 

 

 

 

2.4. Դասընթացում ակիվորեն կիրառվում են ժամանակակից ՏՀՏ միջոցներ և ծրագրեր 
 

 

 

 

2.5. Դասախոսն ուսանողների հետ ապահովում է հետադարձ կապ։ 

 

 

 

3. Հաղորդակցական կոմպետենտություններ 

3.1. Տիրապետում է ակադեմիական մատչելի և կիրթ խոսքային մշակույթի 

 

 

 

1 2 3 

   

1 2 3 

   

1 2 3 

   

1 2 3 
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3.2. Դասախոսը պահպանում է Էթիկայի նորմերը, ակադեմիական բարեվարքության 

կանոնները 

 

 

 

4. Նկատառումներ և առաջարկություններ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

33 միավորը համարել առավելագույն 
 

 

Ընդհանուր միավոր՝   

 

 

 

Դասալսողներ՝  

1.—————————————————————                                    ——————————————— 

         /անուն, ազգանուն/գիտական աստիճան, կոչում                               /ստորագրություն/ 

 

2.————————————————————                                    ——————————————— 

         /անուն, ազգանուն/գիտական աստիճան, կոչում                               /ստորագրություն/ 

 

3.———————————————————————                        ——————————————— 

             /անուն, ազգանուն/գիտական աստիճան, կոչում                          /ստորագրություն/ 

 

 

 

«_____»______ 202  թ. 

 

  

1 2 3 

   

 



67 
 

 

 

Հավելված 13․ 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ 

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

  

                                                                                       «____» ________ 20_ թ.  

Ուսումնական տարի՝ 

Ֆակուլտետ՝ 

Կրթական աստիճան՝ 

Մասնագիտական կրթական ծրագիր՝ 

Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցած շրջանավարտների թիվը՝  

  

Ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտների թիվը-------        

Գնահատականները.  

«գերազանց» (81-100)________________________________________________ 

«լավ» (61-80)_________________________________________________________ 

«բավարար» (40-60)____________________________________________________ 

«անբավարար»________________________________________________________ 

«չներկայացած»________________________________________________________ 

Բողոքարկման արդյունքում փոփոխված գնահատականների թիվը _________: 

Հանձնաժողովի դիտարկումները շրջանավարտների պատրաստման որակի 

վերաբերյալ. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Հանձնաժողովի առաջարկությունները մասնագետների պատրաստման որակի 

հետագա      բարելավման մասին. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

                 

ԱԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ ____________________________ (ստորագրություն) 
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Հավելված 14․ 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Հարգելի՛ ասպիրանտ, ողջունում ենք Ձեզ, կարևորում Ձեր կարծիքը և խնդրում 

լրացնել սույն հարցաթերթը Գավառի պետական համալսարանում /ԳՊՀ/  

ասպիրանտական ծրագրից Ձեր բավարարվածության աստիճանը բացահայտելու 

նպատակով։  Դուք Ձեր պատասխաններով կօգնեք ԳՊՀ-ում ասպիրանտական ծրագրի 

վերանայման և բարելավման գործընթացներին։ 

Շնորհակալություն։ 

 

1. Ասպիրանտների բավարարվածությունը համալսարանի ուսումնական 

գործընթացն ապահովող ռեսուրսներից 

 

1.1. Ուսումնական լսարանների վիճակը և կահավորանքը 

 Գերազանց՝ լսարանները հիանալի կահավորված են, առկա են բոլոր անհրաժեշտ 

տեխնիկական միջոցները և ուսումնական նյութերը։ 

 Լավ՝ լսարանները կահավորված են անհրաժեշտ կահույքով, սակայն ոչ բոլոր 

լսարաններում են առկա համապատասխան տեխնիկական միջոցներ և 

ուսումնական նյութեր։ 

 Բավարար՝ լսարանները բարվոք վիճակում չեն գտնվում, բացակայում են 

անհրաժեշտ ուսումնական նյութերը և տեխնիկական միջոցները։ 

 Անբավարար՝ լսարանները չեն համապատասխան ասպիրանտական ծրագրի 

իրականացման պահանջներին։  

 

2. Ասպիրանտների մասնակցությունը գիտահետազոտական աշխատանքներին 

 

2.1.Ունե՞ք հրատարակված գիտական հոդվածներ։  

 Այո 

 Ոչ 

 

2.2.Ո՞րն է Ձեր գիտական հետազոտության ոլորտը։ 

 

 

2.3. Ի՞նչ պարբերականությամբ եք խորհրդատվություն ստանում Ձեր գիտական 

ղեկավարից։ 

 Հաճախ (շաբաթական մեկ և ավելի անգամ) 

 Երբեմն (ամիսը 1 անգամ) 

  Շատ հազվադեպ (2,3 ամիսը մեկ անգամ) 
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2.4.Արդյո՞ք բավարարված եք Ձեր գիտական ղեկավարի խորհրդատվությունից։ 

 Այո  

 Ոչ 

Եթե ոչ, խնդրում ենք նշել այն միջոցառումները, որոնք կարող էին բարելավել Ձեր 

համատեղ աշխատանքը։ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.5. Ձեր գիտական ղեկավարի հետ համագործակցության ի՞նչ եղանակ 

կնախընտրեիք։ 

 Առցանց խորհրդատվություն 

 Հատկացված լսարանային ժամեր 

 Համատեղ հետազոտական-փորձարարական աշխատանքի իրականացում 

 

2.6. Արդյո՞ք համաձայն եք հետևյալ պնդումներին:  
 

2.6.1. Ասպիրանտուրայում դասավանդվող առարկայացանկը համապատասխանում է 

Ձեր կողմից իրականացվող գիտահետազոտական ոլորտին. 

 Այո  

 Ոչ 

2.6.2. Ասպիրանտուրայում դասավանդող դասախոսների մասնագիտական որակները 

համապատասխանում են Ձեր սպասելիքներին։ 

 Այո  

 Ոչ 

2.6.3. ԳՊՀ-ում իրականացվող ասպիրանտական ծրագիրը նպաստում է Ձեր 

գիտահետազոտական հմտությունների ձեռքբերմանը։ 

 Այո  

 Ոչ 
 

2.7. Թվարկեք այն դասընթացները, որոնք նպաստում են Ձեր գիտահետազոտության 

իրականացմանը։ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

2.8. Թվարկեք այն դասընթացները, որոնք գտնում եք, որ չեն նպաստում Ձեր 

գիտահետազոտության իրականացմանը։ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

3. Խնդրում ենք նշել երեք առավելություն, որը Ձեր կարծիքով բնորոշ է ԳՊՀ-ին. 
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_____________________________________________________________________________ 

4. Խնդրում ենք նշել երեք թերություն կամ խնդիր, որը նկատել եք 

գիտահետազոտություն իրականացման ընթացքում. 

_____________________________________________________________________________ 

5. Խնդրում ենք նշել երեք առաջարկություն՝ ԳՊՀ-ում գիտահետազոտական 

միջավայրն ավելի գրավիչ դարձնելու համար։ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՁԵՐ   ԺԱՄԱՆԱԿԸ    ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 ԵՎ   ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ   ՄՈՏԵՑՄԱՆ   ՀԱՄԱՐ։ 

 

«        »            202  թ. 

ԳՊՀ որակի ապահովման բաժին  

  



71 
 

Հավելված 15․ 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿՑԻ՝  

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԵՐԻ  ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ  

ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

 

 Հարգելի՛ աշխատակից, կարևորում ենք Ձեր գործունեությունը Գավառի պետական 

համալսարանում /ԳՊՀ/ և խնդրում լրացնել սույն հարցաթերթը` ԳՊՀ վարչական և 

ուսումնաօժանդակ անձնակազմերի անդամների կարիքները պարզելու և   կրթական 

միջավայրից բավարարվածության աստիճանը բացահայտելու նպատակով։ Խնդրում 

ենք ներկայացնել Ձեր նկատառումներն ու առաջարկությունները, քանի որ ԳՊՀ-ում 

կրթության որակի շարունակական բարելավումը կախված է Ձեր` որպես ներքին 

շահառուի, պատասխաններից։ 

 

4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

1.2. Ստորաբաժանում 

1) Ռեկտորատ 

2) Բանասիրական ֆակուլտետ 

3) Բնագիտական ֆակուլտետ 

4) Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ 

5) Տնտեսագիտական ֆակուլտետ 

6) Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ 

7) Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն 

8) Օտար լեզվի և գրականության ամբիոն 

9) Ինֆորմատիկայի և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների ամբիոն 

10) Կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոն 

11) Իրավագիտության ամբիոն 

12) Հասարակական գիտությունների ամբիոն 

13) Կառավարման և ֆինանսների ամբիոն 

14) Հաշվապահական հաշվառման ամբիոն 

15) Ակադեմիական   քաղաքականության բաժին 

16) Որակի ապահովման բաժին 

17) Արտաքին կապերի և լրատվության բաժին 

18) Գրադարան 

19) Հաշվապահություն 

20) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին 

21) Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին 

22) Բուժկետ 
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23) Պահեստ 

24) Հանրակացարան 

 

1.3. Խնդրում ենք նշե՛ք Ձեր տարիքը։ 

 25-35  

 35-45  

 45-55  

 55-65  

 65-75 

 

5. ԳՊՀ ԱՇԽԱՏԱԿՑԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՑ, 

ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻՑ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՀԱՐԺԵՇՏ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ 

2.1. Խնդրում ենք գնահատեք Ձեր աշխատասենյակի վիճակը և կահավորանքը. 

 Գերազանց՝ աշխատասենյակը հիանալի կահավորված է, առկա են բոլոր 

անհրաժեշտ սարքավորումներն ու նյութերը ընթացիկ աշխատանքներն 

իրականացնելու համար։ 

 Լավ՝ աշխատասենյակը կահավորված է համապատասխան կահույքով, 

տեխնիկայով և նյութերով, սակայն կարիք ունի թարմացման։ 

 Բավարար՝ աշխատասենյակը բարվոք վիճակում չէ, բացակայում են ընթացիկ 

աշխատանքները կազմակերպելու համար անհրաժեշտ կահույքը, 

սարքավորումները և նյութերը։ 

 Անբավարար՝ աշխատասենյակներում բացակայում են տարրական 

աշխատանքային պայմանները։ 

 

2.2.Պահանջագրով ժամանակին ստանո՞ւմ եք Ձեզ անհրաժեշտ գրենական 

պիտույքներն ու նյութերը։  

 Այո 

 Ոչ 

Եթե ոչ, ապա նշեք պատճառը. 

 

 

 

2.3.Ձեր պարտականություններն ու գործառույթների վերաբերյալ դուք տեղյա՞կ եք  և 

դրանք հստակ ամրագրվա՞ծ են ԳՊՀ համապատասխան կանոնակարգում, պաշտոնի 

անձնագրում կամ աշխատանքային նկարագրում, Ձեր բուհի միջև կնքված 

պայմանագրում. 

 Այո 

 Ոչ 
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2.5.Ձեր աշխատանքային իրավունքները Համալսարանում պաշտպանվա՞ծ են . 
 

2.5.1. Արձակուրդ ունենալու իրավունքը. 

 Այո 

 Ոչ 

 Մասամբ 
 

2.5.2. Ամենշաբաթյա անընդմեջ երկօրյա  հանգիստի իրավունքը. 

 Այո 

 Ոչ 

 Մասամբ 
 

2.5.3. Հստակ սահմանվա՞ծ  աշխատաժամանակը պահպանվում է 

 Այո 

 Ոչ 

 Մասամբ 
 

2.5.4. Ժամանակին ստանո՞ւմ եք աշխատավարձը 

 Այո 

 Ոչ 

 Մասամբ 
 

2.5.5. Պարգևավճար ստանո՞ւմ եք 

 Այո 

 Ոչ 

 Մասամբ 
 

2.5.6. Ձեր աշխատանքի դիմաց համարժեք վարձատրվո՞ւմ եք 

 Այո 

 Ոչ 

 Մասամբ 

 

3. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՀԵՏԵՎՈՒՄ ԵՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ 

 

3.1. Սանիտարահիգիենիկ կանոնները պահպանվո՞ւմ են ԳՊՀ-ում  

 Այո 

 Ոչ 

 Մասամբ 
 

3.2.Տեխնիկական անվտանգության կանոնները պահպանվո՞ւմ են ԳՊՀ-ում 
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 Այո 

 Ոչ 

 Մասամբ 

3.3. Հակահամաճարակային միջոցառումներ իրականացվո՞ւմ են ԳՊՀ-ում 

 Այո 

 Ոչ 

 Մասամբ 
 

4. ԳՊՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 

ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՊՀ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻՑ 

 

Խնդրում ենք գնահատել ԳՊՀ նշված ստորաբաժանումների գործունեությունը։ 

4.1. Ռեկտորատ    

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.2. Ակադեմիական քաղաքականության բաժին  

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————————  

4.3. Որակի ապահովման բաժին 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.4. Արտաքին կապերի և լրատվության բաժին 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 
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————————————————————————————————————— 

4.5. Հաշվապահություն  
 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.6. Գրադարան   

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.7. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին  

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.8. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.9. Բուժկետ 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

—————————————————————————————————————

——————————————————————————————— 

4.10. Բանասիրական ֆակուլտետ 

 Գերազանց 



76 
 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.11. Բնագիտական ֆակուլտետ 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.12. Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.13. Տնտեսագիտական ֆակուլտետ 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.14. Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.15. Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 
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————————————————————————————————————— 

4.16. Օտար լեզվի և գրականության ամբիոն 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.17. Ինֆորմատիկայի և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների ամբիոն 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.18. Կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոն 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.19. Իրավագիտության ամբիոն 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.20. Հասարակական գիտությունների ամբիոն 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.21. Կառավարման և ֆինանսների ամբիոն 

 Գերազանց 

 Լավ 
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 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

4.22. Հաշվապահական հաշվառման ամբիոն 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Բավարար 

 Անբավարար 

Հստակեցրե՛ք Ձեր պատասխանը 

————————————————————————————————————— 

5. Խնդրում ենք նշել, մասնակցո՞ւմ եք ԳՊՀ կառավարման գործընթացին. 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե այո, ապա ներկայացրեք Ձեր մասնակցության գործընթացը. 

_____________________________________________________________________________ 

6. Խնդրում ենք նշել, անդամակցո՞ւմ եք եք ԳՊՀ բողոքների, բողոքարկումների, 

ինքնավերլուծության ֆակուլտետային կամ համալսարանական հանձնաժողովներին. 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե այո, ապա ներկայացրեք Ձեր անդամակցության գործընթացը. 

_____________________________________________________________________________ 

7. Ձեր աշխատանքային պայմանները բարելավելու համար ներկայացրեք երեք 

առաջարկություն. 

_____________________________________________________________________________ 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՁԵՐ   ԺԱՄԱՆԱԿԸ    ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 ԵՎ   ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ   ՄՈՏԵՑՄԱՆ   ՀԱՄԱՐ։ 

 

«        »            202 թ. 

ԳՊՀ որակի ապահովման բաժին  
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Հավելված 16․ 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

 ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ, 

 ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

 

Հարգելի՛ շահառու, Գավառի պետական համալսարանում /ԳՊՀ/ որակի ապահովման 

բաժնի  գործունեության արդյունավետությունը գնահատելիս կարևորվում է և՛ ներքին, 

և՛ արտաքին շահառուի կարծիքը։ 

Դուք հարցաթերթը լրացնելով, Ձեր նկատառումներով և առաջարկություններով 

կնպաստեք բուհում կրթության որակի  բարելավմանը։  

Շնորհակալություն համագործակցության համար։ 

 

1. Խնդրում ենք նշե՛ք Ձեր կարգավիճակը. 

1.1.Ներքին շահակից 

 Ուսանող 

 Ասպիրանտ 

 Դասախոս 

 Աշխատակից 

 

1.2.Արտաքին շահակից 

 Դիմորդ 

 Ծնող 

 Գործատու 

 Այլ__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Տեղյա՞կ եք, որ ԳՊՀ-ում գործում է որակի ապահովման բաժին, որը պարբերաբար 

հարցումներ է իրականացնում կրթության որակի վերահսկման և բարելավման 

ուղղությամբ. 

 Այո 

 Ոչ 
 

3. Ներգրավվա՞ծ եք ԳՊՀ ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնագնահատման 

աշխատանքներում. 

 Այո 

 Ոչ 
 

4. ԳՊՀ որակի ապահովման բաժինը օգնո՞ւմ է վեր հանել Ձեր խնդիրները. 

 Այո 

 Ոչ 
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5. ԳՊՀ-ում լուծում տրվո՞ւմ են  Ձեր կողմից բարձրացված հարցին. 

 Այո 

 Ոչ 

Եթե ոչ, ապա խնդրում ենք ներկայացնել խնդիրը և այդ խնդրի լուծմանը միտված Ձեր 

առաջարկությունը. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Գո՞հ եք ԳՊՀ որակի ապահովման բաժնի կողմից իրականացվող հարցումների 

մեթոդաբանությունից (ձևաչափերից, հարցադրումներից, հարցումների 

հաճախականությունից, դրանց արդյունքներից). 

 Այո 

 Ոչ 

 

 Եթե ոչ, ապա ներկայացրեք Ձեր առաջարկությունները. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՁԵՐ   ԺԱՄԱՆԱԿԸ    ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 ԵՎ   ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ   ՄՈՏԵՑՄԱՆ   ՀԱՄԱՐ։ 

 

«        »            202 թ. 

ԳՊՀ որակի ապահովման բաժին  
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ՁԵՌՆԱՐԿՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

ԳՊՀ ՈԱ ԲԱԺԻՆ – Գավառի պետական համալսարանում կրթության  որակի ներքին  

ապահովման գործառույթներն իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանում՝ 

որակի ապահովման բաժին:  

Գնահատում – Որակի ապահովման բաժնի կողմից ԳՊՀ ինստիտուցիոնալ կամ 

մասնագիտական կրթական ծրագրի համակարգված վերլուծության գործընթաց։ 

Դեմինգի շրջափուլ /ցիկլ/, PDCA (անգլ.՝ Plan-Do-Check-Act), բառացի՝ պլանավորում-

կատարում-ստուգում-գործում) կամ  որոշումների ընդունման անընդհատ կրկնվող 

գործընթաց, որն օգտագործվում է որակի կառավարման բնագավառում։  

ԵԲԿՏ - Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածք։ 

Ինքնավերլուծություն/ինքնագնահատում – ԳՊՀ ինստիտուցիոնալ և ծրագրային 

կարողությունների վերլուծության և գնահատման գործընթաց, որի արդյունքներն 

ամփոփվում են ինքնավերլուծության/ ինքնագնահատման զեկույցում: 

Կրթության որակ - Կրթության ոլորտում որակի ապահովումը մի գործընթաց է, որը 

նպատակաուղղված է որակի պահպանմանն ու բարձրացմանը. այն է՝ դասավանդում 

և ուսումնառություն, հետազոտություններ, ծառայությունների մատուցում 

հասարակությանը, վերլուծություն, կադրերի հավաքագրման և նշանակման 

ընթացակարգեր, տարբեր կառուցակարգեր ու համակարգեր: 

Հավատարմագրում – գործընթաց, որով պետական (կամ հասարակական) 

հավատարմագրող կառույցը գնահատում է բուհի կամ կրթական ծրագրի որակը` 

նախանշված նվազագույն չափանիշներին կամ չափորոշիչներին դրանց 

համապատասխանությունը պաշտոնապես ճանաչելու համար: 

ՈԱԵՉՈՒ - Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներ և ուղենիշներ։ 

ՈԱԱԿ-Որակի ապահովման ազգային կենրոն։ 

Որակ – բազմաշերտ հասկացություն, որն առնչվում է ինստիտուցիոնալ 

առաքելությանն ու նպատակներին, նշանակում է համապատասխանություն 

նպատակներին։  

Որակի ապահովում - ԳՊՀ կամ մասնագիտական կրթական ծրագրի որակի 

վերահսկման, գնահատման, պահպանման և բարելավման շարունակական 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6


82 
 

գործընթաց: 

Որակի կառավարում – ԳՊՀ կրթության որակի բարելավման նպատակով 

կանոնավոր իրականացվող միջոցառումների համակցություն: 

Որակի վերահսկում – Որակի ստուգման ներքին կամ արտաքին գործընթաց: 

Որակի բարելավում – Որակի կառավարման միջոցով որակի շարունակական 

բարձրացման գործընթաց: 

Որակի մշակույթ – որակի համընդունելի և ինտեգրված սկզբունքների համակարգ։ 

Որակի ներքին ապահովման համակարգ – կառավարման համակարգ, որը 

սահմանված ընթացակարգերի և մեխանիզմների օգնությամբ իրագործում է բուհի 

որակի ապահովման քաղաքականությունն ու խնդիրները: 

Որակի փորձաքննություն – բուհի կամ կրթական ծրագրի որակի արտաքին 

գնահատման (ուսումնասիրման) փաստական գործընթաց: 

Որակավորումների ազգային շրջանակ –որակավորումների 

համապարփակ հենք, որը սահմանում է ՀՀ-ում ճանաչված բարձրագույն կրթության 

բոլոր որակավորումները` աշխատածավալի, մակարդակի, կրթական 

վերջնարդյունքների և այլ բնութագրերի միջոցով: 

Որակավորումների եվրոպական շրջանակ – որակավորումների համակապակցող 

հենք, որը թափանցիկ է դարձնում հարաբերակցությունը եվրոպական երկրների 

որակավորումների միջև և ծառայում է որպես որակավորումների տարբեր ազգային 

շրջանակների փոխկապակցման մեխանիզմ: 

Չափանիշներ – մակարդակի չափորոշիչային /էտալոնային/ կողմնորոշիչներ, որոնք 

բնութագրում են որոշակի խնդիրների լուծման աստիճանը: 

Չափորոշիչներ – պահանջների և պայմանների ակնկալվող մակարդակների 

վերաբերյալ ձևակերպումներ, որոնց համեմատությամբ պետք է գնահատվի և ձեռք 

բերվի բուհի կամ կրթական ծրագրի անհրաժեշտ որակը։ 

Փորձագիտական գնահատում – բուհի կամ կրթական ծրագրի որակի և 

արդյունավետության, կադրային, ռեսուրսային ապահովվածության վերաբերյալ 

արտաքին փորձագետների կողմից իրականացվող գնահատման գործընթաց: 
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Օգտագործված նորմատիվ իրավական ակտեր` 

1. ՀՀ Սահմանադրություն, փոփոխություններով (ընդունված՝  06․12․2015թ․)։ 

2. «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին»  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքը (ընդունված՝ 24.03.2021թ.)։ 

3.  «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (ընդունված՝ 

14.04.1999թ.)։ 

4.  «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 

(ընդունված՝ 08.07.2005թ.)։ 

Չափորոշիչներ և ուղեցույցներ՝ 

1. «Հայաստանի մասնագիտական կրթության համակարգում որակի 

ապահովման ուղենիշներ, չափանիշներ և չափորոշիչներ (աշխատանքային 

նյութեր)», 2010: 

2. «Ուղեցույց բուհերին առցանց ուսուցումը որակի ապահովման 

չափանիշներին համապատասխան կազմակերպելու համար», 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն, 

Երևան, 2020։ 

3. «Որակի ներքին ապահովումը ՀՀ մասնագիտական կրթության ոլորտում 

մարտահրավերներ ու հեռանկարներ», Մասնագիտական կրթության որակի 

ապահովման ազգային կենտրոն, Երևան, 2011։ 

4. Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներն ու ուղենիշները։ 

http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/QA_European_standarts_a

nd_guidelines.pdf 
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