
2021-2025 թթ.    ՎՊՀ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

 

 

 

 

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 

2021-2025ԹԹ. 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր – 2021թ. 

 



2021-2025 թթ.    ՎՊՀ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 
 

2 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

I.  ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ.......................................................................................................................................... 3 

II.    ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ................................................................................................................................. 5 

III. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ......................................................................................................................................................................10 

IV.  ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ..................................................................................................................................................................................15 

V.  ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄ ...................................................................................20 

VI.  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ .................................................................................................................................................24 

VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ........................................................................................................................28 

VIII. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ..........................................................................................................................32 

IX.   ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ ............................................................................................................................34 

X.    ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ............................................................................................................................39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2025 թթ.    ՎՊՀ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 
 

3 

 

I. ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

 
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ 

Մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ ՎՊՀ-ի առկա առաքելությունը ընդհանրական է և չի մատնանշում բուհի առանձնահատկությունը, չի ընդգծում բուհի կրթական 

ծրագրերի բովանդակային շրջանակը, չի ներկայացնում բուհի նպատակները: Հատկապես արտաքին շահակիցների կողմից դրսևորվում է պասիվություն ՎՊՀ 

կառավարման գործընթացներում:  

 

ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 

Ելնելով վերոնշյալ խնդիրներից` կարիք կա՝ 
 Համալսարանի 2021-2025թթ-ի ռազմավարության համահնչունության ապահովում Հայաստանի հեռանկարային զարգացման ռազմավարությանը և գործատուների 

պահանջարկներին, 

 առաքելության և նպատակների իրականացման արդյունքների գնահատման քաղաքականության կատարելագործում,  

 մասնագիտական կրթության ոլորտում բարեփոխումների և նորարարությունների իրականացման միջոցով հնարավոր կապերի ստեղծում արտաքին շահակիցների 

 մասնագիտական համակողմանի կրթություն և գիտական լիարժեք գործունեություն իրականացնելու նպատակով համապատասխան պայմանների բարելավում, 

ռեսուրսների ապահովում, 

 ֆինանսական մուտքերի կայունության ապահովում՝ ներդրումային ծրագրերի և ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալման միջոցով։  

 
Գործողություն Ընթացիկ 

վիճակը 

Քայլեր Ռեսուրս Վերջնարդյունք Պատասխանատու 

թիմ 

Ժամանա-

կահատված 

Վերջնարդյունքների          

(ազդեցության) 

գնահատման  

ցուցիչներ 

1.1. Հստակեցնել 

ՎՊՀ առաքելու-

թյունը և մշակել 

առաջիկա 

տարիների 

ռազմավարական 

ծրագիր՝ շեշտելով 

հաստատության, 

տարածաշրջանի 

զարգացման 

առանձնահատ-

կությունները  

Ավարտ-

ման 

փուլում 

1. Ուսումնասիրել արտաքին 

միջավայրի խնդիրները 

2. Համեմատել ՎՊՀ ՌԾ-ի և 

տարածաշրջանի 

զարգացման 

առաջնահերթությունների 

փոխկապակցվածությունը: 

Ռազմավարա-

կան ծրագիրը 

մշակող աշխա-

տանքային 

խումբ 

 

ՎՊՀ առաքելության 

և տարածաշրջանի 

զարգացման 

առանձնահատկու-

թյուներին համա-

հունչ 

Ռազմավարական 

ծրագիր 

Ռազմավարական 

ծրագիրը մշակող 

աշխատանքային 

խումբ 

 

2021թ. ՎՊՀ 2021-2025թթ. 

հաստատված 

ռազմավարություն 
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1.2․Ռազմավարա-

կան կառավար-

ման աշխատանք-

ներում ակտիվո-

րեն ներգրավել 

ՎՊՀ-ի արտաքին 

շահակիցներին` 

տարածաշրջանի 

կարիքներին 

արագ արձագանք-

ման նպատակով 

Ընթացքի  

մեջ  

1. Վերհանել արտաքին 

շահակիցների կարիքները՝ 

ՌԾ գործընթացներում 

ներգրավելու նպատակով: 

 2. Արտաքին շահակիցների 

ներգրավման մեխանիզմների 

կատարելագործում: 

ՈԱԿ,  

ֆինանսական 

ռեսուրսներ, 

Բազմասուբյեկ-

տային կառավար-

ման ապահովում 

Ռեկտոր, 

պրոռեկտորներ,    ՈԱԿ, 

2021-2025թթ. Ներգրավված 

արտաքին 

շահակիցներ բուհի 

կառավարման 

համակարգում 

1.3. ԳԱՑ-ի 

կատարելագոր-

ծում` ըստ 

ռազմավարական 

կառավարման 

սկզբունքների 

Ընթացքի  

մեջ  

1. վերանայել ցուցիչները՝ 

ըստ արդյունավետության և 

արդյունքի, 

2. լրամշակել ԳԱՑ-ը  

3. Քննարկել և ներդնել 

թիրախային/նպատակային, 

գործընթացային և 

նախագծային ԳԱՑ-եր 

կառավարման տարբեր 

մակարդակներում 

ՈԱԿ, ՊԴԿ 

ստորաբաժա-

նումներ 

ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

ներդրված է 

ռազմավարական 

կառավարման ԳԱՑ 

համակարգ 

ռեկտոր, 

պրոռեկտորներ 

2021-2025թթ. ռազմավարական 

կառավարման 

հավասարակշռված 

գնահատման 

համակարգ 
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II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ  
Կառավարման համակարգի համակողմանի վերլուծություն, ռազմավարական խնդիրների հետ համարժեքացում 

 Բուհի հետագա կառավարման համակարգի զարգացման հետ կապված խնդիրներն են. 

 կառավարման համակարգի ոչ համակարգված վերլուծությունը և գնահատումը, 

 դասախոսների ու ուսանողների՝ իրենց առնչվող խնդիրների բարձրացման ուղղությամբ կառավարման մարմիններում ցածր նախաձեռնողականության ցուցաբերում, 

 ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման բազմազանեցման ուղղությամբ աշխատանքների թերացում, 

 որոշումների կայացման կառույցներում գործատուների և այլ արտաքին շահակիցների պաշտոնական թույլ ներգրավվածությունը և հետադարձ կապի 

անարդյունավետությունը 

 
ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 
Իրականացնել կազմակերպական կառուցվածքի բարեփոխումներ՝ բուհի ռազմավարական կառավարման սկզբունքներին համապատասխան: 

Ներդնել 
 կառավարման գործընթացներում ՎՊՀ ներքին և արտաքին շահակիցների ակտիվ մասնակցությունը խրախուսող մեխանիզմներ 

 ՎՊՀ գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրության մեխանիզմներ և նրանց կիրառումը կառավարման գործընթացում 

 բուհի տարբեր գործընթացների երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ պլանավորման համակարգեր, 

 մարդկային ռեսուրսների կառավարման միասնական քաղաքականություն, 

 կառավարման գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և դրանց կիրառումը գնահատող արդյունավետ 

կառուցակարգեր, 

Բարելավել 
 բուհի ֆինանսական կառավարման համակարգը`այն հարմարեցնելով պլանավորվող ռազմավարական առաջնահերթություններին, 

 էթիկայի կանոնագիրքը` ուշադրություն դարձնելով որոշումների կայացման էթիկական սկզբունքներին: 

 
Գործողություն Ընթացիկ 

վիճակը 

Քայլեր Ռեսուրս Վերջնարդյունք Պատասխանատու        թիմ Ժամանա- 

կաhատված 

Վերջնարդյունքների         

(ազդեցության) 

գնահատման  

ցուցիչներ 

2.1. Իրականացնել 

կազմակերպական 

կառուցվածքի 

բարեփոխումներ ՌԿ  

սկզբունքներին 

Ընթացքի 

մեջ է 

1. համակողմանի վերլուծել 

կառավարման համակարգը 

ներդաշնակելով 

ռազմավարական 

խնդիրների  հետ: 

1. ՎՊՀ զարգացման 

ռազմավարություն  

2. ՎՊՀ ինքնավերլու-

ծու թյուն-2019  

3. հավատարմա-

Բարելավված 

կառավարման     

համակարգ 

Հոգաբարձուների 

խորհուրդ, 

վարչական 

անձնակազմ, ՈԱԿ, 

ստորաբաժանում- 

2021-2023 թթ. Բարձրացնել կառա-

վարման համա-

կարգի գործունեու-

թյան արդյունավե-

տություն ը, ինչը 
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համապատասխան:   ա) նախագծել, քննարկել և  

հաստատել ՎՊՀ ստորա-

բաժանումների պլանները՝ 

համաձայն զարգացման 

ռազմավարական պլանի 

  բ) մշակել կառավարման 

հանձնաժողովների գործու-

նեության հետադարձ կապի 

ապահովման 

ընթացակարգերը 

2. ստեղծել կառավարման 

համակարգի աշխատողնե-

րի ներուժի գնահատման 

համակարգ՝ ուղղված 

ապագա վարչարարների 

պահեստախմբի ձևավոր-

մանը 

 ա) ներդնել ղեկավարման 

նորարարական մոդել՝ 

նպատակաուղղված 

կառավարման համակարգի 

նախագծային և 

բազմափուլային տիպի 

զարգացմանը, 

 բ) ստեղծել կառավարման 

համակարգի աշխատող-

ների ներուժի գնահատման 

համակարգ՝ միտված 

ապագա վարչարարների 

պահեստախմբի 

ստեղծմանը 

3. ապակենտրոնացնել 

կառավարման համակարգը 

գրման խմբի փորձա-

գիտական զեկույց 

4. այլ փաստաթղթեր 

 5. աշխատանքային 

խումբ  

6. տեխնիկական    

միջոցներ 

ն երի ղեկավարներ, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ 

կարտահայտվի նաև 

իրենց վերաբերվող 

խնդիրների լուծման 

տեսանկյունից շա-

հագրգիռ կողմերի 

նախաձեռնողա-

կանո ւթյան 

բարձրացմամբ 
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կազմակերպական 

կառույցի բարելավված 

մոդելի միջոցով 

2.2. Բարելավել 

բարեվարքության 

նորմերը որոշում-

ների  կայացման 

սկզբունքների 

տեսանկյունից 

Ընթացքի 

մեջ է 

1. որոշումների կայացման 

սկզբունքների տեսանկյու-

նից վերանայել գործող 

էթիկական կանոնագիրքը՝  

ա) միջանձնային էթիկայի 

նորմերը որոշումներ 

կայացնելու հարցում 

բ) որոշման կայացման 

ժամանակ կարծիքների 

քննարկման ապահովում     

  գ) որոշման կայացման 

ժամանակ մարդկային 

գործոնի հաշվառում 

2. մշակել և ներդնել 

ակադեմիական վարքակա-

նոնի մեխանիզմները 

Աշխատանքային  

խումբ 

մշակված է 

ակադեմիական 

ազնվության 

քաղաքականությու

ն,    որը հիմնված է 

ակադեմիական 

վարքականոնի և 

բարեվարքության 

սկզբունքների վրա. 

այն համադրելի է 

եվրոպական 

ակադեմիական 

ազնվության 

ցանցին 

/ ENAI/ 

Պրոռեկտորներ, 

գործող 

հանձնախումբ, 

աշխատակիցներ 

2021-2022թթ. 1. բարձրացված է 

բարեվարքության 

ընկալումն և 

դրսևորումը 

շահակիցների 

կողմից (/ցուցիչ՝ 

վերլուծություններ) 

2. ակադեմիական 

ազնվության քաղա-

քականության  

ներդրմամբ կար-

գավորված 

շահագրգիռ կող-

մերի փոխհարաբե-

րություններ 

2.3. բարելավել բուհի 

ֆինանսական կառա-

վարման համա-

կարգը՝ այն համա-

հունչ դարձնելով 

պլանավորվող 

ռազմավարական 

առաջնահերթու-

թյուններին 

Բարելավ-

ման 

փուլում է 

1. ֆինանսատնտեսական  

վիճակի վերլուծություն, 

2. մշակել և ներդնել ՎՊՀ 

ֆինանսական քաղաքակա-

նություն՝ ռազմավարական 

ծրագրին համապատաս-

խան: 

3. ֆինանսական նոր 

մուտքերի                            ապահովման 

նպատակով իրականացնել 

ուսումնասիրություններ  

4. վերլուծել ՎՊՀ-ի 

ֆինանսատնտեսական 

գործունեության ռիսկերը 

Համապատասխան 

ստորաբաժանում-

ներ, ֆինանսական և 

տեխնիկական 

միջոցներ 

ՎՊՀ ֆինանսական 

գործունեության 

քաղաքականու-

թյուն: 

Բարձրացված է 

բուհի ֆինանսա-

կան համակարգի 

կառավարման 

արդյունավետու-

թյուն ը: 

Համալսարանի 

եկամուտների 

կազմի 

բազմազանեցում և 

Ռեկտոր, 

պրոռեկտորներ, 

գլխավոր 

հաշվապահ, 

կառավարման 

խորհուրդ 

2021-2022 թթ. 1. ՎՊՀ ֆինանսների 

բաշխումը իրակա-

նացված է ՌԾ-ի 

Առաջնահերթու-

թյուն ներից ելնելով: 

2. գործում են մեխա-

նիզմներ, որոնք  

ապահովում են բազ-

մազան ֆինանսա-

կան մուտքեր:  

3. արտաուսումնա-

կան ծրագրերից 

եկամուտների 

կազմի                                   ավելացում 
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5. իրականացնել ֆինան-

սական գործընթացների 

կազմակերպման մեխա-

նիզմների աուդիտ 

6. աջակցել համալսարանի 

աշխատակազմի ներգրավ-

մանը ֆինանսական 

եկամուտներ ապահովող 

տարբեր դրամաշնորհային 

ծրագրերին՝ համալսարանի 

բյուջեում այլընտրանքային 

ֆինանսական մուտքեր 

ապահովելու նպատակով 

ավելացում 

2.4. Ամբողջացնել 

մարդկային 

ռեսուրսների 

կառավարման 

քաղաքականությունը

՝ նպատակաուղղելով 

կառավարման մոդելի 

արդիականացմանը 

Ընթացքի 

մեջ է 

1.կատարելագործել ՎՊՀ  

մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման քաղաքակա-

նությունը 

2. վերանայել ՄՌԿ բաժնի 

ռազմավարությունը, 

մեխանիզմները, գործո-

ղությունները, քայլերը 

3. վերանայել գործող կանո-

նագիրքը՝ որոշումների 

կայացման վարքականոնի 

սկզբունքների 

տեսանկյունից 

4. բազմազանեցնել անձնա-

կազմի ձևավորման պայմա-

նագրերը, ապահովել 

ճկունությունը, 

5. ՊԴԿ հետ անցկացնել 

մասնագիտական և մանկա-

վարժական որակավորման 

Աշխատանքային 

խումբ, ֆինանսական 

և տեխնիկական 

միջոցներ 

Ներդրված են ՎՊՀ 

մարդկային 

ռեսուրսների 

կառավարման 

քաղաքականությա

ն համատեքստում 

առանցքային 

գործառույթներ 

Ռեկտոր, 

պրոռեկտորներ, 

ՄՌԿ բաժնի 

աշխատակիցներ 

2021-2022 թթ. Մարդկային 

ռեսուրների 

համակարգված և 

ընդգրկուն 

կառավարում 
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բարձրացման դասընթաց-

ներ 

6. ներդնել անձնակազմի     

գնահատման նոր 

մեխանիզմներ 

7. հստակեցնել հրավիրվող 

դասախոսներին ներկայաց-

վող   պահանջները՝ ելնելով 

ՄԿԾ-ների առանձնա-

հատկություններից 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2025 թթ.    ՎՊՀ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 
 

10 

 

III. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

 
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ 

Ամբիոններում դեռևս հստակորեն նախանշված և համակարգված չեն վերհանված խնդիրների լուծման ռազմավարությունները՝ կապված ՄԿԾ-ների հետ, որը 

վտանգում է շուկայի պահանջներին համապատասխան ծրագրերի և դասընթացների արդիականացումը, դասավանդման և ուսումնառության նոր մեթոդների ներառումը: Որոշ 

դեպքերում մեթոդի ընտրությունը պայմանավորված չէ վերջնարդյունքով և համապատասխան կարիքների վերհանմամբ: Ուսանողների որոշակի անբավարարվածությունը 

դասավանդման մեթոդներից, ոչ արդյունավետ դասախոսությունները կարող են խոչընդոտել ուսանողակենտրոն միջավայրի ձևավորմանը, ինչպես նաև նախատեսված 

վերջնարդյունքների ձեռքբերմանը: Գնահատման համակարգը փոխկապակցված չէ ուսումնառության արդյունքների հետ նաև այն առումով, որ ուսումնառության 

արդյունքներում ներառված հմտությունների գնահատումը հստակ ընդգծված չէ գործող համակարգում, ինչը կարող է հանգեցնել գնահատման համակարգի ոչ արդյունավետ 

կիրառմանը և ուսանողների մոտ պրակտիկ հմտությունների ձեռքբերմանը:  

 
ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 

Ելնելով վերոնշյալ խնդիրներից՝ կարիք կա՝ 
 Կրթական ծրագրերում համաձայնեցնել վերջնարդյունքների գնահատման չափանիշները և չափորոշիչները 

 Համաձայնեցնել դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների վերջնարդյունքները 

 Կրթական ծրագրերը համապատասխանեցնել աշխատաշուկայի պահանջներին 

 
Գործողություն Ընթացիկ 

վիճակը 

Քայլեր Ռեսուրս Վերջնարդյունք Պատասխանատու        

թիմ 

Ժամանա- 

կաhատված 

Վերջնարդյունքների         

(ազդեցության) գնահատման 

 ցուցիչներ 

3.1. բարելավել 

ՄԿԾ- ների մշակ-

ման, ներդրման, 

վերանայման և հաս-

տատման քաղաքա-

կանությունը 

Վերանայ-

ման 

փուլում  

1. ձևավորել աշխա-

տանքային խումբ ԿԾ-

ների քաղաքականու-

թյան կատարելագործ-

ման  նպատակով 

2. իրականացնել 

ԿԾ-ի                      համեմատական 

վերլուծություն, 

գնահատում, 

2. վերանայել ԿԾ-ի 

մշակման, ներդրման, 

հաստատման կանոնա-

կարգերը և ընթացա-

Գործող կարգեր 

և ընթացակար-

գեր ուսումնա-

մեթոդական 

հանձնաժողով 

առկա են 

աշխատաշուկայի 

պահանջներին 

համահունչ ՄԿԾ-ներ 

ուսումնական 

աշխատանքներ ի 

գծով 

պրոռեկտոր, 

ԿԲՎԿ 

2021-2023թթ կատարելագործված են 

մշակվող ՄԿԾ-ներում 

թերությունների և բացթո-

ղումների վերհանման և 

բարելավման մեխանիզմները, 

գործող ՄԿԾ-ն համադրելի է 

ՈԱՇ-ին: 

Գիտխորհրդով հաստատել 

Կրթական ծրագրերի մշակման, 

ներդրման, հաստատման ընթա-

ցակարգեր և կանոնակարգեր 
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կարգերը 

3.2. կատարել ՄԿԾ- 

ների արտաքին 

(ցանկալի է` 

միջազգային) 

գնահատում՝ 

հիմնված գործընկե-

րային գնահատման 

վրա՝ նպատակ 

ունենալով բար-

ձրացնել թափանցի-

կությունն ու  օբյեկ-

տիվությունը 

Ընթացքի 

մեջ 

1. իրականացնել ՄԿԾ- 

ների համեմատական 

վերլուծություն` հաշվի 

առնելով տվյալ 

բնագավառի լավագույն 

կրթական 

հաստատությունների 

համապատասխան 

ՄԿԾ-ները, 

2. արտաքին 

շահակիցներին 

ներգրավել ՄԿԾ- ների 

գնահատման 

գործընթացում  

3. խորհրդատվություն-

ներ անցկացնել 

միջազգային գործըն-

կերների հետ ՝ 

կրթական ծրագրերը և 

ուսումնական 

պլանները ավելի ճկուն  

դարձնելու նպատակով  

4. իրականացնել 

ֆոկուս խմբեր, 

հարցումներ ներքին և 

արտաքին  

շահառուների  

շրջանում: 

Աշխատան-

քայի ն խմբեր, 

համապատասխ 

ան 

փաստաթղթերի                         

փաթեթներ 

աշխատաշուկայի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

վերջնարդյունքների 

վրա հիմնված ՄԿԾ- 

ների մշակված 

տարբերակներ 

ուսումնական 

աշխատանքներ ի 

գծով 

պրոռեկտոր, 

ամբիոններ 

2021-2023թթ. 

 

 

 

 

1. բենչմարքինգի արդյունքներ 

2. ՄԿԾ-ն իրականացնող  

խմբի ինքնավերլուծություն 

3.ՄԿԾ-ի  մշտադիտարկման 

տվյալներ 

4. արտաքին շահառուների 

կարծիքներ 

5. ուսանողների հարցման                                   

արդյունքների վերլուծություն 

3.3. իրականացնել 

ՎՊՀ-ի  բոլոր ՄԿԾ-

ների դասավանդ-

ման մեթոդների 

Բարելավ-

ման փուլ 

1. վերլուծել, ճշգրտել 

ՄԿԾ-ների 

վերջնարդյունքները՝ 

հաշվի առնելով ներքին                     

ՊԴԿ, համապա-

տասխ ան 

փաստաթղթերի 

փաթեթներ, 

ՄԿԾ-ների 

վերջնարդյունքների 

բարելավմանը միտված 

դասավանդման, 

ուսումնական 

աշխատանքներ ի 

գծով 

պրոռեկտոր, 

2021-2025թթ. ՄԿԾ-ների վերջնարդյունքների, 

կոմպետենցիաների, 

դասավանդման, ուսուցման                            

մեթոդների և գնահատման 
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արդիականացում և արտաքին 

շահակիցների 

պահանջները և                 

կարծիքները: 

2. բարելավել ՄԿԾ- 

ներում ներկայացված 

վերջնարդյունքներին 

համապատասխանող 

գնահատման առավել 

արդյունավետ (այդ 

թվում նաև ՏՏ վրա 

հիմնված) մեթոդներ 

3.ՄԿԾ-ներում 

ավելացնել պրակտիկ 

պարապմունքների 

համար նախատեսված 

դասաժամերի քանակը 

տեխնիկական 

միջոցներ 

ուսուցման մեթոդների 

և դրանց համապա-

տասխանող գնահատ-

ման միջոցների նկա-

րագրություն 

ԿԲՎԿ, ԿԳԿԲ, 

ամբիոններ, 

ռիսկերի վերհանում և 

քննարկում, հաստատված 

մասնագիտությունների 

Կրթական ծրագրերի մշակման, 

ներդրման և ներդրված 

ծրագրերի վերանայման  կարգ 

3.4. ներդնել 

ուսանողների 

ինքնուրույն 

աշխատանքների 

նոր արդյունավետ 

ձևեր, ինչը 

կնպաստի դասա-

վանդման ուսանո-

ղակենտրոն ուսուց-

ման կատարելա-

գործմանը 

Բարելավ-

ման փուլ 

1. ավելացնել ՎՊՀ   

ուսանողների ինքնու-

րույն աշխատանքների 

ձևերը՝ վերջնարդյունք-

ների ձևավորմանը 

նպաստելու 

նպատակով, 

2.ուսումնական 

ծրագրերում 

նախատեսել նորագույն 

մեթոդների, ՏՏ 

կիրառմամբ 

ինքնուրույն 

աշխատանքների 

կատարում 

աշխատան-

քային խմբեր, 

համապատասխ 

ան կարգեր, 

ուսումնասիր-

ված նյութեր, 

տեխնիկական 

միջոցներ 

Նորագույն մեթոդներով 

կատարված ինքնու-

րույն աշխատանքներ։ 

Ուսանողների 

ինքնուրույնության 

աստիճանի 

բարձրացում։ 

Ուսումնական 

աշխատանքների 

գծով 

պրոռեկտոր, 

ԿԳԿԲ,  ԿԲՎԿ, 

ամբիոններ 

 

2021-2025թթ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների ներդրված  

նոր արդյունավետ ձևեր,  

2. ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

կատարվող ինքնուրույն  

աշխատանքներ, 

3. հետադարձ կապն 

ապահովող հարցումներով 

ուսանողների 

բավարարվածության 

մակարդակի բարձրացում 

3.5. մշակել և Մշակման 1. մշակել և հաստատել Աշխատանքայի 1. ՎՊՀ ՊԴԿ, ուսումնական 2021-2025թթ. 1. հեռավար ուսուցման                             
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ներդնել հեռավար 

ուսուցմամբ                           ՄԿԾ- 

ներ, կարճաժամկետ 

կրթական ծրագրեր 

փուլում է հեռավար ուսուցման 

(կրթության) 

գործընթացի 

իրականացման կարգը, 

2. կատարելագործել 

գործընթացի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ 

տեխնիկական 

համակարգը, 

4. իրականացնել 

շահառուների 

հավաքագրում,  

6.  շարունակաբար 

վերանայել, արդիա-

կանացնել և ընդլայնել 

մասնագիտական 

վերջնարդյունքների 

ձևավորմանն ուղղված 

դասավանդման և 

ուսումնառության 

կիրառվող մեթոդները` 

ուսումնական գործըն-

թացում գործի դնելով 

ժամանակակից 

կրթական և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

ն խումբ, 

համապատասխ 

ան կարգեր, 

ուսումնամեթոդ

ական նյութեր, 

տեխնիկական 

միջոցների 

համալիր, 

հարցման 

թերթիկներ 

աշխատակիցների, 

ուսանողության, 

հասարակայնության 

կողմից պահանջարկ 

ունեցող դաընթացների 

իրականացում  

2. ՎՊՀ-ի՝ որպես 

հանրային 

պատասխանատվութ 

յուն կրող 

հաստատության, 

գործունեության 

իրականացում  

3. բարձրագույն 

կրթության նորագույն 

տեխնոլոգիաների 

զարգացում, ներդնում 

ՎՊՀ կրթական 

համակարգին 

4. կրթական ծրագրերի 

անվանումների ու 

բովանդակության 

վերապիտակավորում 

կրթական ծրագրերի 

կամընտրական 

բաղադրիչի մեջ 

միջառարկայական և 

վերմասնագիտական 

կարողունակության 

ձևավորման 

նպատակով հատուկ                        

կրթական 

նախագծային 

աշխատանքներ ի 

գծով 

պրոռեկտոր, 

ԿԳԿԲ, ԿԲՎԿ ,                                  

ՏՏԿ, ՈԱԿ 

կայացած համակարգ, 

2. հետադարձ կապի ապահո-

վում՝ հեռավար   կրթության 

արդյունավետությունը որոշելու 

նպատակով, 

3. հետադարձ կապի հարցում-

ների հիման վրա բա-

ցահայտված պահանջարկ 

ունեցող դասընթացների 

նախագծում և իրականացում, 

4. ՎՊՀ հանրային 

պատասխանատվության 

մակարդակի բարձրացում, 

5. աշխատաշուկայում 

մշակված, ներդրված և 

պահանջարկ ունեցող 

մասնագետների վերապատ-

րաստման շրջանակի 

ընդլայնում բակալավրի 

մասնագիտացված ծրագրերի և 

նորարարական 

մագիստրոսական ծրագրերի 

մակարդակներում, 
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մոդուլների ընդգրկում 

3.6. վերանայել 

գնահատման 

համակարգը, քայլեր 

ձեռնարկել 

գնահատման 

օբյեկտիվությունը 

բարձրացնելու և 

ակադեմիական 

ազնվությունն 

ապահովելու 

նպատակով 

Մշակման 

փուլում 

1. ուսանողների 

գիտելիքների 

ստուգման, 

գնահատման և 

հաշվառման 

կանոնակարգի 

բարեփոխում 

2. սոցիոլոգիական 

հարցումների 

անցկացում 

3, ակադեմիական 

ազնվության թեմայով 

սեմինար- 

քննարկումների 

կազմակերպում 

աշխատան-

քային խումբ, 

համապատասխ 

ան կարգեր, 

հարցման 

թերթիկներ 

Օբյեկտիվ գնահատման 

ներդրված 

մեխանիզմներ 

ուսումնական 

աշխատանքներ ի 

գծով 

պրոռեկտոր, 

ուսումնամեթոդ 

ական 

հանձնաժողով, 

ԿԳԿԲ, ՈԱԿ 

դեկաններ, 

ամբիոններ 

2021-2025թթ. 1. գիտելիքների ստուգման, 

գնահատման և հաշվառման 

վերանայված, 

կատարելագործված, 

գիտխորհրդով հաստատված 

կանոնակարգ 

2. հարցման արդյունքների 

վերլուծություն, 

3. սեմինար-քննարկումներ 

3.7. ավելացնել 

պրակտիկ 

դասաժամերը, 

ուսանողների 

համար հավելյալ 

պրակտիկա 

իրականացնելու 

հնարավորություննե

ր ստեղծել 

Վերանայ-

ման փուլ 

1. վերանայել 

պրակտիկայի 

անցկացման կարգը 

2. հավելյալ 

պրակտիկայի 

իրականացման 

հնարավորություն  տալ 

ամբիոններին 

աշխատանքա-

յին խումբ, 

համապատաս-

խան կարգեր, 

Վերանայված նոր 

ուսումնական պլաններ 

ուսումնական 

աշխատանքներ ի 

գծով 

պրոռեկտոր, 

ուսումնամե-

թոդակ ան 

հանձնաժողով, 

ԿԳԿԲ, 

դեկաններ, 

ամբիոնների 

վարիչներ  

2021-2025թթ. 1. Ուսումնական պլանների 

մշակման, հաստատման, 

մշտադիտարկման և 

գնահատման ընթացակարգ, 2. 

գիտխորհրդով հաստատված 

նոր ուսումնական պլաններ. 

3. հարցման արդյունքների 

վերլուծություն, 

4. սեմինար-քննարկումներ 
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IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ 

 
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄ 
        Չնայած նրան, որ ՎՊՀ ուսանողները հնարավորություն ունեն մասնակցելու իրենց առնչվող որոշումների կայացմանը և տեղեկացվում են կառավարման 

խորհուրդներում կայացված որոշումների մասին, այնուամենայնիվ նախաձեռնողականություն չեն ցուցաբերում իրենց առնչվող խնդիրների բարձրացման ուղղությամբ, ինչը 

կարող է խոչընդոտել բուհում առկա և այնուհետ առաջանալիք խնդիրների բացահայտման ուղղությամբ։ ՎՊՀ Ուսանողների գիտական ընկերությունը ակտիվություն չի 

դրսևորում և ներգրավված չէ ՄՈւՀ-ի հետազոտական աշխատանքներում, ինչը կարող է խոչընդոտել ուսանողների ներգրավմանը ՎՊՀ հետազոտական աշխատանքների 

իրականացման տեսակետից։ Ոչ բոլոր ուսանողներն են տեղյակ ՈՒԽ-ի մասին և խնդիրների դեպքում չեն դիմում ուսանողական խորհրդին։ Սա կարող է խոչընդոտել 

ուսանողների կրթական կարիքների վերհանմանն ու հետագա լուծմանը: 

 
ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ 

Ելնելով վերոնշյալ խնդիրներից՝ կարիք կա՝ 
 խթանել ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը բուհի կառավարման և որակի ապահովման գործընթացում 

 ուսանողական խնդիրների վերհանման նպատակով ապահովել վստահության մթնոլորտ  

 բարձրացնել ՈՒԽ աշխատանքներին վերաբերող իրազեկվածությունը  

 բարձրացնել ուսանողների՝ սեփական իրավունքների, պարտականությոնների իմացության մակարդակը 

 

  Ընթացիկ 

վիճակը 

Քայլեր Ռեսուրս Վերջնարդյունք Պատասխա-

նատու        թիմ 

Ժամանա-

կաhատված 

Վերջնարդյունքների         

(ազդեցության) 

գնահատման  

ցուցիչներ 

4.1. մշակել և ներդնել ՎՊՀ  

ուսանողների 

առաջընթացին նպաստող 

ծառայությունների 

արդյունավետ 

մեխանիզմներ 

Մշակ-

ման 

փուլում 

1. ՎՊՀ ուսանողների 

առաջընթացին վերա-

բերող հարցերով զբաղվող 

մասնագետի ներգրավում 

ՄՌԿ բաժնի կազմ, 

2. մասնակցություն 

Երևանում և Լոռու 

մարզում անցկացվող 

աշխատանքի տոնավա-

ճառներին, 

3.  համատեղ միջոցառում-

ների անցկացում տեղա-

Աշխատան- 

քա յին խումբ, 

փաստաթղթեր, 

հարցման 

թերթիկներ, 

տեխնիկական 

միջոցներ 

 

 

 

 

 

1. ուսանողների 

առաջընթացի 

կառուցման հայեցա-

կարգի, այլ 

փաստաթղթերի 

ընդունում ՎՊՀ 

գիտխորհրդի կողմից, 

2. շրջանավարտներ ի 

տեղեկատվական 

կենտրոնի 

գործարկում, 

3. մասնակցություն    

Ուսումնական 

և գիտական 

աշխատանք-

ների գծով 

պրոռեկտոր-

ներ, դեկաններ, 

ամբիոններ, 

ՈԱԿ 

 

 

2021-2023թթ. համալսարանի՝ 

ուսանողին մատուցվող 

առաջընթացին նպաս-

տող ծառայությունների  

արդյունավետության և 

վստահության մեծա-

ցում, որի շնորհիվ 

շրջանավարտների մեծ 

մասը մեկ տարվա 

ընթացքում աշխա-

տանք կ գտնի 
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կան գործատուների հետ՝ 

շրջանավարտներին 

աշխատանքով ապահո-

վելու նպատակով, 

4. մշակել ուսանողների 

առաջընթացի կայացման 

հայեցակարգը, ստեղծել 

համապատասխան 

փաստաթղթեր, 

5. ստեղծել շրջանավարտ-

ների հետագա գործու-

նեությանը վերաբերող 

տեղեկատվական հիմք 

(կենտրոն), 

6. մշակել բուհ- գործատու 

համագործակցությունը 

կարգավորող 

փաստաթղթեր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ- ում և Լոռու 

մարզում գործա-

զրկության 

վերացմանը, 

աշխատաշուկայի 

խնդիրներին 

վերաբերող աշխա-

տաժողովներին, 

գիտաժողովներին, 

սեմինարներին, 

 4. գործատուների 

հետ կապերի 

ամրապնդում, 

5. առկա աշխատա-

տեղերին վերաբերող 

տեղեկատվության 

տրամադրում 

4.2. ուսանողների 

շրջանում բարձրացնել 

իրավունքների 

պաշտպանության 

մարմնի                       գործունեության 

արդյունավետությունը 

Ընթացքի 

մեջ 

1. նպաստել ուսանողների 

ներգրավմանը ուսանո-

ղական խորհրդի 

աշխատանքներին, 

2. կազմակերպել սեմի-

նարներ ուսանողների 

իրավագիտակցության 

մակարդակի բարձրաց-

ման նպատակով  

3. ակտիվացնել ուսանող-

ների մասնակցությունը 

ներբուհական կյանքին, 

ուսանողական ինքնակա-

ռավարման աշխատանք-

ներին, 

ուսանողներ 

իրավունքների 

պաշտպանու-թյ 

անը վերաբերող 

գործող կարգեր 

1. ուսանողների 

աշխույժ համագոր-

ծակցությո ւնը 

ուսխորհրդի հետ և 

ներգրավվածությունը 

ուսանողական 

խորհրդում,  

2. ուսանողների 

բավարարվածությա ն 

մակարդակի 

բարձրացում 

Ուսումնական 

և գիտական 

աշխատանք-

ների գծով 

պրոռեկտորն 

եր, դեկաններ, 

խորհրդատու 

ներ, 

իրավաբան 

2021-2025 Մեծացել է ուսանողների 

ներգրավվածությունը և 

բավարարվածությունը 

ուսանողական խորհրդի 

աշխատանքներին  
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4. ուսումնասիրել 

ուսանողների 

բավարարվածությունը 

ուսանողական խորհրդի 

գործունեությունից 

4.3. մշակել և ներդնել 

գիտահետազոտական 

աշխատանքների մեջ 

ուսանողների 

ներգրավվածությունը 

խրախուսող 

մեխանիզմներ 

Ընթացքի 

մեջ է 

1. ուսանողների համար 

մշակել  գիտահետա-

զոտական 

աշխատանքները 

խրախուսող 

մեխանիզմներ, 

2. ներդնել մշակված 

մեխանիզմները, 

3. իրականացնել 

արդյունավետության 

գնահաման 

մշտադիտարկում և 

ներկայացնել զեկույց 

քննարկումներ, 

կլոր սեղաններ 

գործընթացը 

կանոնակարգված է և 

ներդրված 

գիտական 

աշխատանքն 

երի գծով 

պրոռեկտոր, 

ԳԱՆՀԲ, ՈՒԳԸ 

նախագահ 

2021-2023թթ. գիտահետազոտական 

աշխատանքներին 

ուսանողների 

ներգրավվածության թվի                               

մեծացում առնվազն 5% 

4.4․ բարձրացնել 

ուսումնական գործըն-

թացի կատարելագործված 

կազմակերպման 

հիմնական վեկտորը՝ 

կարևորելով ուսանողների 

ինքնուրույն աշխատանքի 

դերը 

Ընթացքի 

մեջ է 

1.  ուսանողների 

ինքնուրույն աշխատանք-

ների գործուն ձևերի 

մեխանիզմների կատարե-

լագործում, 

2. ուսանողների 

ինքնուրույն  աշխատանք-

ների կազմակերպման 

գործուն մեխանիզմների 

կատարելագործում 

քննարկումներ ուսանողների 

ինքնուրույն 

աշխատանքի 

աշխուժացում, 

ինքնուրույնության                          

ընդլայնում 

ամբիոններ 2021-2025թթ.  բարձրացված է 

սովորողների 

ինքնուրույն աշխատանքի 

շահագրգռությունը 

4.5.դիմորդների 

հավաքագրման 

շուկայավարական 

քաղաքականության 

արդյունավետության 

Մշակ- 

ման 

փուլում  

1. դիմորդների ընդունե-

լության գործընթացի 

մշտադիտարկում, 

2.  թվային շուկայավա-

րության կատարելա-

ֆինանսական 

միջոցներ, 

հարցա-թերթիկ 

ներ 

Կատարելագործվա ծ 

ընդունելության 

համակարգ 

ԳԱՆՀԲ, 

շուկայավա- 

րության 

պատասխա- 

ն ատու, 

2021-2022թթ. կրթական 

ծառայությունների 

շուկայում ՎՊՀ-ի 

վարկանիշի բարձրացում 
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բարձրացում գործում, 

3.  գործատուների հետ  

համագործակցային 

հարաբերությունների 

շուկայավարություն 

ընդունելու- 

թյան 

հանձնաժողո վ, 

ՈԱԿ 

4.6.դիմորդների 

պատրաստվածության 

,մասնագիտական 

կողմնորոշման և 

իրազեկման մակարդակի 

բարձրացում 

ընթացքի 

մեջ 

1. գործող փորձի 

ուսումնասիրություն և 

վերլուծություն, 

2.  գյուղական համայնք-

ների դիմորդների համար 

միասնական քննու-

թյուններին նախա-

պատրաստման անվճար 

դասընթացների 

կենտրոնացված 

կազմակերպում 

(համայնքներում կամ 

համալսարանի 

տարածքում) 

գործող կարգեր,  

բուհ-դպրոց 

կապը 

կարգավորող 

կանոնակարգե ր 

դիմորդների թվի 

ավելացում՝ 

պայմանավորված 

մասնագիտական 

կողմնորոշման և 

իրազեկման 

մակարդակի 

բարձրացմամբ 

ԳԱՆՀԲ 2021-2025թթ. ՎՊՀ դիմորդների 

թվի  ավելացում 

4.7. մարզային ավագ                               

դպրոցների հետ 

մասնագիտական 

կողմնորոշման 

աշխատանքներ 

ընթացքի 

մեջ 

1.համատեղ 

օլիմպիադաների 

կազմակերպում, 

2. դպրոցականների 

հետազոտական 

աշխատանքների և 

համաժողովների 

կազմակերպում, 

3. հայրենասիրական, 

անձի զարգացման և 

մասնագիտական 

կողմնորոշման 

ճամբարների 

կազմակերպում 

գործող կարգեր,  

բուհ-դպրոց 

կապը 

կարգավորող 

կանոնակարգե ր 

բուհ-դպրոց կապի 

ընդլայնում, 

համագործակցու- 

թյո ւն, 

մասնագիտական 

կողմնորոշմանն 

ուղղված  

աշխատանքների 

կատարելագործում 

ԳԱՆՀԲ 2021-2025թթ. ՎՊՀ-դպրոց 

կապի 

ընդլայնում 
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4.8. Ուսանողության 

կարիերայի զարգացմանը 

նպաստող 

ծառայությունների 

ընդլայնում 

ընթացքի 

մեջ 

1. Աշխատաշուկայի 

պահանջարկի 

ուսումնասիրում և ուսա-

նողների իրազեկում 

2. Շրջանավարտների 

բազայի ընդլայնում 

3. Հետադարձ կապի 

ապահովում 

 

Շրջանավարտն

երի բազա, 

Ֆինանսական 

միջոցներ, 

դեկանատներ 

 

Արդյունավետ 

հետադարձ կապ 

շրջանավարտների 

հետ 

Շրջանավարտների 

ընդլայնված բազա 

կարիերայի 

պատասխանա

տու, ՄՌԿ, 

դեկաններ 

2021-2025թթ. Շրջանավարտների 

գործող բազա 
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V. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄ 

 
ԽՆԴՐԻ      ԸՆԿԱԼՈՒՄ 
Չնայած նրան, որ ՊԴ կազմը հնարավորություն ունի մասնակցելու իրեն առնչվող որոշումների կայացմանը և տեղեկանում է կառավարման խորհուրդներում կայացված 

որոշումներնի մասին, այնուամենայնիվ նախաձեռնողականություն չի ցուցաբերում իրեն առնչվող խնդիրների վերհանման ուղղությամբ, ինչը կարող է խոչընդոտել 

բուհում առկա և այնուհետ դրսևորվելիք խնդիրների բացահայտմանը։ Հստակ չեն ձևավորված ՎՊՀ-ի յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի համար ՊԴԿ-ի մասնագիտական 

որակներին ներկայացվող պահանջները, ինչը կարող է վտանգել ՄԿԾ-ների նպատակների արդյունավետ իրականացումը: ՊԴ-ն և ուսումնաօժանդակ անձնակազմը ոչ 

բավավար է ներգրավված գիտահետազոտական աշխատանքներում: ՊԴ կազմի մասնագիտական վերապատրաստման քաղաքականության բացակայությունը վտանգում է 

ՎՊՀ ՊԴ կազմի մասնագիտական առաջընթացը, ինչը կապվում է ՎՊՀ-ի ֆինանսական միջոցների, դասախոսական կազմի օտար լեզվի ցածր իմացության և այլ 

գործոնների հետ: 

 
ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ 

Ելնելով վերոնշյալ խնդիրներից՝ կարիք կա՝ 
 ՊԴ կազմի մասնագիտական և ոչ մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի վերանայման և բարելավման 

 ՊԴ կազմի գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավվության մեխանիզմների մշակման և ներդրման 

 Կրթական ծրագրերում ՊԴ կազմին ներկայացվող պահանջներին հստակեցման 

 
Գործողություն Ընթացիկ 

վիճակը 

Քայլեր Ռեսուրս Վերջնարդյունք Պատասխանա-

տու        թիմ 

Ժամանակաh

ատված 

Վերջնարդյունքների         

(ազդեցության) 

գնահատման 

 ցուցիչներ 

5.1. ՄԿԾ-ներում, կրթա-

կան ծրագրերի առանձնա-

հատկություն ներից 

ելնելով, ներառել ՊԴ 

կազմի մասնագիտական և 

մանկավարժական կարո-

ղություններին ներկայաց-

վող հստակ պահանջներ 

Ընթաց քի 

մեջ 

1. հստակեցնել յուրա-

քանչյուր ՄԿԾ-ի կազմա-

կերպման համար դասա-

վանդող կազմի անհրա-

ժեշտ մասնագիտական և 

մանկավարժական կարո-

ղություններին, գիտելիք-

ներին ներկայացվող պա-

հանջները, 

2. կատարել 

համապատասխան 

փոփոխություններ 

դասախոսների պաշտոնի 

հարցվող 

խմբեր 

պաշտոնների 

վերափոխված 

անձնագրեր 

ուսումնական 

աշխատանք-

ների գծով 

պրոռեկտոր, 

ԿԳԿԲ-ի 

ղեկավար, 

ՈԱԿ 

2022թ. սահմանված են ՄԿԾ-

ներին համարժեք ՊԴ 

կազմի մասնագիտա-

կան և մանկավարժա-

կան կարողություննե-

րին ներկայացվող 

հստակ պահանջները 
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անձնագրերում 

5.2. պրոֆեսորադասախ 

ոսական կազմի 

գործունեության 

գնահատման համակարգի 

մշակում և  ներդրում 

Մշակ-

ման փուլ 

1. սահմանել ՊԴ  կազմի 

գործունեության գնահատ-

ման համակարգի չափա-

նիշները (բոլոր 

բաղադրիչների 

ներդրմամբ), 

2. հաստատման  

ներկայացնել ՊԴ                          կազմի 

գործունեության գնահատ-

ման համակարգի 

այլընտրանքային 

չափանիշներ, 

3. ներդնել ՊԴ կազմի 

գործունեության 

գնահատման այլընտրան-

քային համակարգ, 

4. ՊԴ կազմի գործունեու-

թյան գնահատման 

համակարգը կիրառել 

որպես տարբերակված 

աշխատավարձի 

ձևավորման համակարգ 

կլոր սեղաններ, 

հարցվող 

խմբեր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ներդրված է  

պրոֆեսորադասախո

սակ ան կազմի 

գործունեության 

գնահատման 

արդյունավետ 

համակարգ 

ուսումնական 

և գիտական 

աշխատանքն 

երի գծով 

պրոռեկտորնե 

ր, ԿԳԿԲ- ի 

ղեկավար, 

իրավաբան, 

ամբիոնների 

վարիչներ, 

ՄՌԿԲ վարիչ, 

ՈԱԿ 

2022-2024թթ. ներդված է ՊԴ կազմի 

գործունեության 

գնահատման և 

խրախուսման 

համակարգը 

5.3.  «Դասախոսն ուսա-

նողի աչքերով» հարցման 

արդյունքում վերհանված 

կարիքների, խնդիրների  և 

բացթողումների շտկման 

մեխանիղմների մշակում 

Վերա 

նայման 

փուլում 

1. վերանայել դասավանդ-

ման ընթացքում ի հայտ 

եկած բացթողումները 

2. կիրառել գնահատման 

առավել օբյեկտիվ 

միջոցներ, 

կազմակերպել 

դասալսումներ 

հարցվող 

խմբեր 

«Դասախոսն 

ուսանողի աչքերով» 

հարցման 

արդյունքում 

վերհանված                               

խնդիրների շտկման 

հաստատված 

ընթացակարգ 

ուսումնական 

աշխատանք- 

ների գծով 

պրոռեկտոր, 

ԿԳԿԲ 

ղեկավար, ՈԱԿ 

 

2021-2025թթ. 1. ներդրված է ՊԴ 

կազմի գործունեության 

գնահատման և խրա-

խուսման համակարգ 

2. սահմանված է ՄԿԾ-

ներին համարժեք ՊԴ 

կազմին ներկայացվող 

պահանջներ 

5.4.  պրոֆեսորադասախ 

ոսական կազմի 

Նախապ

ատրաստ

1. արդյունավետության 

բարձրացման 

հարցվող 

խմբեր 

1. գործում է 

պրոֆեսորադասախո

ուսումնական                          

և գիտական 

2021-2022թթ. պրոֆեսորադաս 

ախոսական և 
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մասնագիտական վերա-

պատրաստմանն օժան-

դակող աշխատանքների 

խթանում, 

ատեստավորման 

գործընթացների 

կատարելագործում 

ական 

փուլ 

տեսանկյունից  վերանայել 

պրոֆեսորադասախ 

ոսական կազմի 

վերապատրաստմա ն 

համակարգը, 

2. ստեղծել ուսումնա-

օժանդակ աշխատակազմի 

վերապատրաստմա ն 

համակարգ, 

3. իրականացնել 

վերապատրաստման 

գործընթացների 

մշտադիտարկում և 

ներկայացնել զեկույց 

սակ ան և ուսումնա-

օժանդակ կազմերի 

վերապատրաստման 

համակարգը, 

2. ներկայացված է 

համակարգի ներ-

դրման արդյունավե-

տությանը վերաբերող 

զեկույցը 

աշխա- տանք-

ների գծով 

պրոռեկտոր-

ներԿԳԿԲ- ի 

ղեկավար,  

ԿԲՎԿ, 

իրավաբան, 

ամբիոնների 

վարիչներ, 

ՄՌԿԲ վարիչ, 

ՈԱԿ 

ուսումնաօժանդակ 

կազմերի վերապատ-

րաստ ման շրջափուլն 

ավարտված է 

5.4. երիտասարդ կադրերի 

ներգրավման, 

խրախուսման 

մեխանիզմների ներդրում 

Մշակ 

ման  

փուլ 

1. սահմանել  երիտասարդ 

կադրերի շահագրգռվա-

ծության համակարգը 

(ֆինանսական և ոչ 

ֆինանսական), 

2. մշակել և ներդնել 

երիտասարդ կադրերի 

ներգրավման, 

խրախուսման 

մեխանիզմներ, 

3. ապահովել պայման-

ներ` երիտասարդների 

ստեղծագործական և 

մշակութային ներուժի 

դրսևորման համար 

հարցվող 

խմբեր 

ներդրված են երիտա-

սարդ կադրերի  

ներգրավման, 

խրախուսման 

մեխանիզմները 

պրոռեկտոր-

ներ, ԿԳԿԲ-ի 

ղեկավար, 

ԿԲՎԿ, 

ամբիոնների 

վարիչներ, 

ՄՌԿԲ վարիչ,                        

ՈԱԿ 

2021-2022թթ. 1. նվազել է աշխատա-

կազմի  միջին տարիքը, 

2. ապահովված է 

երիտասարդների 

ստեղծագործական և 

մշակութային ներուժի 

դրսևորմանը նպաստող 

միջավայր 
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5.5. բարելավել հետբուհա-

կան կրթական 

համակարգի գործունեու-

թյունը՝ նպաստելով 

երիտասարդ դասախոս-

ների, հետազոտողների 

համալրման գործընթացին 

Բարելավ

ման փուլ 

1. ՊԴ կազմը համալրել 

երիտասարդ դասախոս-

ներով, 

2.նպաստել երիտասարդ 

դասախոսների, հետա-

զոտողների (ասպիրանտ, 

հայցորդ) ներգրավմանը 

գիտահետազոտակա ն 

ծրագրերին՝ խրախուսելով 

գիտահետազոտակա ն 

բաժնի հետ համատեղ 

ծրագրերի իրականացումը 

3. աջակցել ասպիրանտ-

ների և հայցորդների 

միջմասնագիտական, 

ներհամալսարանակ ան և 

միջազգային համագոր-

ծակցությա նը 

օժանդակել  

երիտասարդ 

հետազոտողների 

ՎՊՀ 

ասպիրանտներ

, հայցորդներ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նոր, երիտասարդ 

կադրեր, 

կատարելագործված 

հետբուհական 

կրթական                                

համակարգ 

Պրոռեկտոր-

ներ,  

ԳԱՆՀԲ-ի  

ղեկավար, 

2022-2023թթ. 1. հետբուհական կրթա-

կան համակարգի 

արդյունավետ գործու-

նեություն, 

2. նոր, երիտասարդ 

կադրերով համալրված 

ՊԴ   կազմ 

3. գիտահետա- 

զոտական գործունեու-

թյան զարգացում և 

միջազգայնացում 

4. միջազգայնացմ ան 

շարունակական 

գործընթացի 

կատարելագործո ւմ 
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VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
 
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ 
 Բուհը կարևորում է գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպումը և իրականացումը: Ամբիոններն ունեն գիտահետազոտական թեմաներ՝ 

երկարաժամկետ պլանավորմամբ, որոնք երբեմն համահունչ չեն տարածաշրջանի զարգացման նպատակներին և բուհի ռազմավարական ուղղություններին: Բուհը 

կարևորում է նաև գիտահետազոտական գործունեությունը միջազգային ասպարեզում, ընդ որում, ոչ միայն գիտաժողովներին մասնակցությամբ, այլև համատեղ 

ծրագրերի իրականացմամբ,     սակայն դրանք դեռ համակարգված բնույթ չեն կրում: 

 
ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 

Ելնելով վերոնշյալ խնդիրներից՝ կարիք կա՝ 

 վերանայել հետազոտական գործունեության 2021 -2025թթ. ռազմավարությունը՝ հաշվի առնելով ամբիոններում առկա գիտական ներուժը և արտաքին պահանջները, 

 կատարելագործել դասախոսների և ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքների ներգրավման մեխանիզմները, 

 ներդնել միջազգային մակարդակով հետազոտական գործունեության խթանման մեխանիզմներ՝ շեշտադրելով համատեղ ծրագրերի իրականացումը 

 բարելավել հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմները 

 
Գործողություն Ընթացիկ 

վիճակը 

Քայլեր Ռեսուրս Վերջնարդյունք Պատասխանատու 

թիմ 

Ժամանակա -

հատված 

Վերջնարդյունքների          

(ազդեցության) 

գնահատման 

 ցուցիչներ 

6.1. Ներդնել  

2021- 2025 թթ. 

հետազոտական 

ոլորտի                    զարգացման 

ուղղությամբ ռազմա-

վարական ծրագիր 

Մշակման 

փուլում 

1. հստակեցնել. ՎՊՀ 

հետազոտական ուղղու-

թյունները, հետազոտա-

կան  ոլորտի զարգաց-

մանը նպաստող ծրագ-

րերը 

2. քննարկել, հաստատել 

և ներդնել ռազմավարա-

կա ն ծրագիրը 

3. համապատաս խանեց-

նել ՎՊՀ    գիտական 

աշխատանքներ ի 

ուղղվածություն ները 

տարածաշրջան ի 

զարգացման 

Ամբիոններ, ՈԱԿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Առկա է 2021-2025թթ. 

հետազոտական 

գործունեության 

ռազմավարություն 

Գիտական 

աշխատանքներ ի 

գծով պրոռեկտոր, 

ամբիոններ 

2021-2025 թթ. 1. Ամբիոնների 

գիտահետազոտա-

կան աշխատանք-

ները համապա-

տասխա նում են 

տարածաշրջանի 

զարգացման նպա-

տակներին  

2. Բարձրացված է 

ամբիոնների հետա-

զոտական աշխա-

տանքների արդյու-

նավետությունը 

3. Ավելացած են 

IMPACT 
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նպատակների հետ: 

4. համապատասխա-

նեցնել ամբիոնների և 

բուհի հետազոտական 

թեմաները 

5. մշակել և ներդնել 

խթանման մեխանիզմ-

ներ` գիտական խմբերի 

գործունեության տեսքով 

 
 
 
 
 
 

 

գործոններով 

ամսագրերում 

տպագրված 

հոդվածները 5%- 

ով: 

6.3. Ներդնել 

միջազգային 

մակարդակով 

հետազոտական 

գործունեության 

խթանման 

մեխանիզմներ 

Նախապատր 

աստական 

փուլ 

1. ուսումնասիրել կա-

րիքները, մշակել և 

ներդնել միջազգային 

մակարդակով հետազո-

տական գործունեության  

խթանման մեխանիզմ-

ներ 

2. ՀՀ ԳԱԱ գիտական 

ինստիտուտների, 

հայաստանյան և 

արտասահմանյան 

առաջատար համալսա-

րաննե րի և հետազո-

տական կենտրոններում 

գործող հետազոտական 

ուղղությունների  

չափանշման իրակա-

նացում, 

2. համատեղ հետա-

զոտական աշխատանք-

ների նախաձեռնում                      ՀՀ 

ԳԱԱ գիտական 

ինստիտուտների, 

հայաստանյան և 

ամբիոններ 

 

Դասախոսական և 

ուսանողական 

կազմի մասնակցու-

թյունը միջազգային 

հետազոտություն-

ներում 

Գիտ. աշխատան 

քների գծով 

պրռեկտոր, ԳԱՆՀԲ 

2022-2023թթ. 1. Ավելացված են 

դասախոսների և 

ուսանողների մաս-

նակցությունը միջազ-

գային հետազոտա-

կան ծրագրերում 

 5%- ով: 

2. Հրատարակված են 

հետազոտություն-

ներն  ամփոփող 

աշխատություններ 

3. համագործակցու-

թյան առնվազն 2 

գործող պայմա-

նագրեր 



2021-2025 թթ.    ՎՊՀ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 
 

26 

 

արտասահմանյան 

առաջատար  

համալսարանների հետ 

6.4. Ստեղծել 

բարենպաստ 

միջավայր՝ 

ձեռնարկատիրական 

գործունեության և 

նորարարությունների 

զարգացման համար 

Նախապատ 

ր աստական 

փուլ 

1. մշակել ձեռնարկատի-

րական գործունեության 

խթանման կանոնակարգ 

2.վերհանել և խթանել 

ՊԴԿ-ի ձեռնարկատիր 

ական հմտությունները 

3.մարզում շուկայի 

պահանջարկի 

ուսումնասիրութ յուն և 

վերլուծություն, 

4. ձեռնարկատիրության 

և նորարարությու նների 

զարգացման կենտրոնի 

ստեղծում 

«ԲԻԶՆԵՍ 

ԻՆԿՈՒԲԱՏՈՐ» 

կառույցի հիմնում 

ՊԴԿ, 

գործատուներ, 

ուսանողներ, 

ամբիոն, 

գիտական խմբեր, 

հետազոտական 

լաբորատորիա-

ներ, 

հետազոտահեն 

ձեռնարկատիրական  

կառույց 

նորարական / 

փորձագիտական 

կենտրոն(ներ) 

ռեկտոր, 

գիտական 

աշխատանք-

ների գծով 

պրոռեկտոր, 

ԳԱՆՀԲ, 

ՖՌԿԲ 
ամբիոններ 

2021- 2025թթ. ուսանողների և 

դասախոսների 

ներկայացրած 

ձեռնարկատիրակ 

ան նոր նախագիծ, 

առնվազն երկու 

գործող բուհին կից 

ձեռնարկատիրական 

կենտրոն 

6.5. Բարելավել 

հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի 

փոխկապակցման 

մեխանիզմները 

Ընթացքի  

մեջ է 

1.ուսումնասիրել ՄԿԾ-

ներում ուսումնական և 

հետազոտական 

բաղադրիչների 

փոխկապակցմա ն 

մեխանիզմները 

2. մշակել և հիմնավորել 

ուսումնական և հետա-

զոտական  գործընթաց-

ների  փոխհարաբերու -

թյունը համակարգող 

մեխանիզմներ՝ ըստ 

ՄԿԾ-ների վերջնարդ-

Գիտ. աշխ. գծով 

պրռեկտոր, 

ամբիոններ, ՊԴԿ, 

ուսանողներ 

1. Առկա են 

հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի 

փոխկապակցման 

բարելավված 

մեխանիզմներ 

2.Առկա են ուսում-

նական գործըն-

թացում գիտահե-

տազոտակա ն 

աշխատանքների 

ուսումնական 

աշխատանքներ ի 

գծով պրոռեկտոր, 

գիտական 

աշխատանքներ ի 

գծով պրոռեկտոր, 

ամբիոններ 

2022-2025թթ. ՄԿԾ-ներում 

համակարգված են 

հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի 

փոխկապակցման 

մեխանիզմները 
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յունքն երի 

3. ամբիոնի և/կամ 

գիտական խմբերի 

գիտահետազոտ ական 

արդյունքները կիրառել 

ուսումնական 

գործընթացում 

արդյունքների 

կիրառման 

նախագծեր 
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VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

 
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ 
ՎՊՀ ենթակառուցվածքներն ու ռեսուրսները ներկայումս բավարարում են մասնագիտական կրթություն կազմակերպելու և իրականացնելու համար։ Չնայած առկա 

կրթական ռեսուրսներին (լաբորատորիաներ, համակարգիչներ, պրոյեկտորներ և այլն), այնուամենայնիվ նկատվում է տեխնիկական միջոցների և լաբորատորիաների 

շարունակական վերահագեցման անհրաժեշտություն: Նկատելի է, որ բուհի ֆինանսական միջոցների մեծ մասի աղբյուրը ուսանողնական վարձավճարներն են, ինչը 

ուսանողների թվաքանակի նվազման պայմաններում վտանգում է բուհի ֆինանսական կայունությունը: Այդ նույն տեսակետից այլ արտաքին մուտքերը համալրում են բուհի 

ֆինանսական միջոցների ընդամենը 4%-ը, այդ իսկ պատճառով կարևորվում է հստակ հայեցակարգ` ֆինանսական ներհոսքի աղբյուրների բազմազանեցման, հատկապես` 

այլ աղբյուրների տոկոսային մասնաբաժնի ավելացումը: 

 
ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 
 Իրականացնել ՎՊՀ ուսանողներին և դասավանդողներին տրամադրվող ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության գնահատում,  

 Բուհի ֆինանսական պլանավորումն ու բաշխումն իրականացնել` հաշվի առնելով ՄԿԾ-ների պահանջները  

 Բարելավել գրադարանային ենթակառուցվածքները 

 Զարգացնել ՏՏ ծառայությունների շրջանակը 

 Ստեղծել համապատասխան պայմաններ՝ հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համար 

 
Գործողություն Ընթացիկ 

վիճակը 

Քայլեր Ռեսուրս Վերջնարդյունք Պատասխանատու թիմ Ժամանա 

կա -ատված 

Վերջնարդյունքների          

(ազդեցության) 

գնահատման 

 ցուցիչներ 

7.1. համալսարանի 

ուսումնական 

ենթակառուցվածքների 

ընթացիկ վիճակի 

պարբերական գնահատում 

և արդիականացում, 

մասնագիտացված 

լսարանների 

ստեղծում`ուսումնական 

գործընթացի որակի 

բարելավման նպատակով 

Ընթացքի 

մեջ է 

1. ենթակառուցվածքների 

գնահատման և արդիակա-

նացման մեխանիզմների 

կատարելագործում,  

2. ուսումնական 

ենթակառուցվածքների 

պատշաճ կահավորում՝ 

դրանք հագեցնելով 

ժամանակակից              գույքով և 

նոր կրթական տեխնոլոգիա-

ների կիրառման հնարավո-

րություններ ընձեռող 

տեխնիկայով ու 

ֆինան-

սական 

միջոցն եր 

արդիականացված 

ենթակառուցվածք

ն եր, լսարաններ, 

լաբորատորիաներ

, առկա են գործող 

մասնագիտական 

լսարաններ 

Ռեկտոր, 

վարչատնտեսական 

բաժին, ՖՌԿ 

 

2022- 2025թթ. գործում են կրթական 

պահանջներին 

համապատաս-

խանող ենթակառուց-

վածքների 

գնահատման և 

արդիականացման 

մեխանիզմներ, 

ԿԾ-ները ապահով-

ված են 

մասնագիտական  

լսարաններով 
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սարքավորումներով  

3. մշակել և իրականացնել 

ծրագրեր` ուղղված  

ՄԿԾ- ների պահանջներին 

համապատասխան 

մասնագիտացված 

լսարանների ստեղծմանը 

7.2. Համալրել 

նյութատեխնիկական 

բազան՝ ուսումնական 

գործընթացը  հիմքը` ժամանակակից կրթական և հետազոտական ծրագրերի մակարդակին համապատասխան՝ եղած ծրագրերը 

կատարելագործելու և 

նորարարական 

պահանջված ծրագրերի 

ներդրման 

հնարավորությունը 

ապահովելու նպատակով 

Ընթացքի 

մեջ է 

1. հայտնի ծրագրային 

ապահովումների անվճար 

օգտագործում` ըստ 

մասնագիտությունների 

 2. ամպային (cloud) 

միջավայրում անվճար 

գրանցման և տվյալների 

պահմանման 

կազմակերպում  

3. ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների ներդնում 

կրթական համակարգ 

ա) Moodle ուսման 

կառավարման համակարգի 

բազմակողմանի ներդրում 

ուսումնական գործընթաց,  

բ) հեռավար դասընթացների 

կազմակերպման ոլորտի 

ընդլայնում և աշխուժացում, 

 

Ներդրված 

ծրագրեր, 

ֆինան-

սական 

միջոցներ, 

համա-

կարգչային 

լսարան-

ներ, 

համա-

ցանց 

1. համալսարա-

նում մատուցվող 

ծառայությունները 

ապահովված են 

ժամանակակից 

ծրագրաշարերով 

2. գործող 

մեխանիզմներ, 

որոնք 

կարգավորում են 

ծրագրաշարերի 

ներդրումը, 

ներդրված 

ծրագրաշարեր,  

ՊԴ կազմը 

հեռավար 

ուսուցման 

նպատակով 

լայնորեն 

կիրառում է Moodle 

համակարգը 

ՏՏ կենտրոն 2021-2024 թթ. 1. կրթական 

գործընթացում 

կիրառվող 

ծրագրաշարերի 

վերանայման 

քաղաքականության 

արդյունավետու-

թյունը 

2. ուսումնական 

գործընթաց է 

ներդրված Moodle 

ուսման կառավար-

ման համակարգը, 

որի շնորհիվ 

ընդլայնվել է 

էլեկտրոնային 

կրթական 

միջավայրը 

7.3. Բարելավել 

գրադարանային 

ենթակառուցվածքները՝ 

ուսանողների, 

դասախոսների 

Ընթացքի 

մեջ է 

1. առարկայական 

գրականության համարժեք 

փոխարինումը 

էլեկտրոնայինով`ըստ 

կրթական ոլորտների, 2. 

առցան ց 

էլեկտր 

ոնային 

աղբյու 

րներ, 

էլեկտրոնային 

գրադարան 

գիտական 

աշխատանքների 

գծով պրոռեկտոր, 

գրադարան,   ՏՏԿ, 

ՖՌԿԲ 

2021-2025 թթ. 1. էլեկտրոնային 

գրքերի բավարար 

քանակ՝ ըստ 

բնագավառների, 

2. էլեկտրոնային 
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պահանջներին 

համապատասխան    և նոր տեխնոլոգիաների   կիրառմանը համահունչ 

կրթական գործընթացների 

մեջ էլեկտրոնային 

կրթական միջավայրի 

տարրերի համակողմանի և 

ամբողջական ներդրում 

ֆինան 

սական 

միջոցն եր 

գրադարանին 

ուսանողների և 

պրոֆեսորադասախո 

սական կազմի 

անդամակցություն 

7.4. Մշակել ներառական 

կրթության կազմակերպ-

ման ռազմավարություն՝ 

հենված  կրթական 

միջավայրի բարելավման 

քաղաքականության վրա 

Նախապա 

տրաստա 

կան փուլ 

1. առողջության սահմա-

նափակ հնարավորու-

թյուններով անձանց համար 

անվտանգ  և ապահով 

միջավայրի ստեղծում 

2. առկա և հեռավար ձևերով  

ուսուցման իրականացում 

3. անհրաժեշտ ուսումնամե-

թոդական նյութերի 

ձեռքբերում 

4. դասախոսների համապա-

տասխան վերապատրաստ-

ման իրականացում 

ֆինան-

սական 

միջոցն եր, 

մարդկա-

յին 

ռեսուրս-

ներ, 

համա-

պատաս-

խան 

ենթակա-

ռուցվածք-

ներ 

առողջության 

սահմանափակ 

հնարավորություն

ն երով անձանց 

բարձրագույն 

կրթության 

ապահովում 

ռեկտոր, 

պրոռեկտորներ,  

ԿԳԿԲ, ամբիոններ, 
 

 

2021-2025 թթ. առողջության 

սահմանափակ 

հնարավորություննե 

րով անձանց 

բարձրագույն 

կրթության 

ապահովում 

7.5.դրամաշնորհային 

ծրագրերից  միջոցներ 

ներգրավելու համար 

ստեղծել խմբեր` կազմված 

համալսարանի 

համապատասխան 

ստորաբաժանումների 

աշխատակից ներից, 

խթանել համալսարանի 

հետազոտական 

գործունեության 

աշխատանքները և 

ավելացնել 

հետազոտական 

աշխատանքներից 

Ընթացքի 

մեջ է 

1. դրամաշնորհային ծրագ-

րեր կազմող և իրականաց-

նող խմբի կազմավորում, 

2. գործարար ծրագրեր իրա-

կանացնող ստորաբաժան-

ման ստեղծում 

համալ-

սարան ի 

աշխա-

տակից 

ներ, 

շենքայ ին 

պայման-

ներ, 

տեխնի-

կական 

միջոցն եր 

համալսարանի 

եկամուտների 

կազմի 

բազմազանեցում և  

ավելացում 

ռեկտոր, 

պրոռեկտորներ, 

ստորաբաժանումներ

ի ղեկավարներ, 

 

2021-2023 թթ. արտաուսումնական 

ծրագրերից 

եկամուտների 

կազմի  ավելացում 
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ստացվող եկամուտը, այդ 

նպատակով ստեղծել 

գործարար ծրագրեր 

իրականացնող 

կառուցվածքային 

ստորաբաժանում 
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VIII. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ 
Առկա է հաշվետվողականության ապահովման մեխանիզմների բարելավման անհրաժեշտություն։ Հետադարձ կապի մեխանիզմների արդյունավետությունը և 

հուսալիությունը բարելավման կարիք ունեն։ 

 
ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 
 Զարգացնել հասարակությանը գիտելիք փոխանցելու մեխանիզմները  

 Մշակել և ներդնել շահակիցների հետ հետադարձ կապի արդյունավետ մեխանիզմներ 

 
Գործողություն Ընթացիկ 

վիճակը 

Քայլեր Ռեսուրս Վերջնարդյունք Պատասխանատու թիմ Ժամանակա -

հատված 

Վերջնարդյունքների          

(ազդեցության) 

գնահատման  

ցուցիչներ 

8.1. Կատարելագործել 

համալսարանի մասին 

տեղեկատվության 

տարածումը, 

հաշվետվողականության 

մեխանիզմները 

Ընթացքի 

մեջ 

1. բարելավել բուհի 

կայքը, ամբողջ 

տեղեկատվությունը 

թարգմանել 

ռուսերեն և 

անգլերեն՝  մշտա-

պես թարմացնելով 

կայքի տեղեկատ-

վությունը, 

 2. տեղեկություն-

ներն անընդհատ 

տարածել բուհի 

պաշտոնական 

ֆեյսբուքյան և 

ինստագրամի 

էջերում, 

3. անցկացնել 

հանդիպումներ 

գործատուների, 

դպրոցների 

ՎՊՀ պաշտո-

նական կայք,  

Facebook, 

Instagram, 

բուհեր, գոր-

ծատուներ, 

ուսանողներ, 

ՊԴԿ 

ՎՊՀ 

մարկետինգային  

պլան 

Գիտական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր, ԳԱՆՀԲ, 

ԿԲՎԿ, ամբիոններ, 

 

2021-2025թթ. 1. ՎՊՀ պաշտոնական 

կայքի թարմացումներ, 

2. անընդհատ գործող 

ֆեյսբուքյան և 

ինստագրամի էջեր, 

3. բուհ-դպրոց 

շրջանակներում 

անցկացված 

միջոցառումներ, 

4. գործատուների հետ 

անցկացված 

միջոցառումներ, 

5. տեսահոլովակ ներ 

(օտարալեզու), 

6. գործընկեր բուհերի 

հետ անցկացված 

միջոցառումներ 
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աշակերտների, 

գործընկեր բուհերի 

հետ՝ կազմակերպե-

լով տարբեր միջոցա-

ռումներ (լիագումար 

նիստեր, բաց դասեր, 

բաց դռների օր, 

նախապատրաս-

տական դասըն-

թացներ, վիկտորի-

նաներ, օլիմպիադա-

ներ, ասմունքի 

երեկոներ և այլն) 

8.2.Կատարելագործել 

շրջանավարտներին 

ներգրավելու 

մեխանիզմները 

Ընթացքի 

մեջ 

1. կազմակերպել 

շրջանավարտներին 

նվիրված միջոցա-

ռումներ՝ նրանց 

միջոցով բուհի 

մասին տեղեկատ-

վություն տարածելու, 

նոր նախագծերին 

մասնակից դարձնե-

լու և նոր կապեր 

հաստատելու նպա-

տակով  

2. ստեղծել առցանց 

հարթակ 

(#AlumiVSU) բուհի 

շրջանավարտներին 

ներգրավելու, նրանց 

հաջողությունները 

լուսաբանելու 

նպատակով 

շրջանավար 

տներ 

ՎՊՀ 

մարկետինգային  

պլան 

գիտահետազոտական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր, ԳԱՆՀԲ, 

ԿԲՎԿ 

2021-2025 թթ. Շրջանավարտների 

հետ տարվող 

պարբերական 

միջոցառումներ 
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IX. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ 
 
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ 

Թեև Համալսարանն ակտիվորեն արձագանքում է միջազգային բնույթի գրեթե բոլոր նախաձեռնություններին, այնուամենայնիվ, Համալսարանում անհրաժեշտ է 

ընդլայնել միջազգային համագործակցային միջավայրը, խթանել մասնակցությունը միջազգային գիտահետազոտական ծրագրերին, բարձրացնել շահակիցների 

իրազեկվածությունը համագործակցային ծրագրերի վերաբերյալ։ Ուսանողների և ՊԴԿ-ի միջազգայնացման գործընթացներին մասնակցությունը խրախուսող մեխանիզմներ 

ՎՊՀում մշակված չեն: Սա կարող է խոչընդոտել ՎՊՀ միջազգայնացման զարգացմանը: 

 
ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 

 դրական փորձի ներդրման նպատակով կատարել միջազգայնացման բենչմարքինգ, 

  ընդլայնել և բարելավել համագործակցությունը արտասահմանյան բուհերի հետ, 

  նպաստել ՎՊՀ-ում օտարալեզու կրթական ծրագրերի և դասընթացների ներդրմանն ու իրականացմանը, 

 նպաստել ուսանողների և աշխատակիցների ներգնա և արտագնա շարժունությանը, 

     խթանել ՎՊՀ-ի գիտահետազոտական գործունեությունը միջազգային ասպարեզում, 

 բարելավել բուհական մարքեթինգը՝ Համալսարանիի տեսանելիության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով: 

 
Գործողություն Ընթացիկ 

վիճակը 

Քայլեր Ռեսուրս Վերջնարդյունք Պատասխանատու թիմ Ժամանակա -

հատված 

Վերջնարդյունքների          

(ազդեցության) 

գնահատման 

ցուցիչներ 

9.1.Մշակել 

միջբուհական 

համագործակցությա

ն ռազմավարական 

ծրագիր, ընդլայնել 

համագործակցությա

ն շրջանակները` ըստ 

համալսարանի 

գիտահետազոտակա

ն ուղղությունների 

Մշակման 

փուլում է 

1. անցկացնել վերլու-

ծություն` ամբիոն ների 

հետաքրքրու թյունները և 

ներուժն ուսումնասիրելու 

նպատակով, 

2. կապ հաստատել 

գործընկեր բուհերի հետ և 

համաձայնեցնել 

միջբուհական համագոր-

ծակցության միջոցառում-

ները։ 

3. մշակել գործընկեր 

բուհերի հետ անցկացվող 

ԳԱՆՀԲ, 

ամբիոններ, 

գիտական խմբեր 

Ռազմավարական 

ծրագիր 

Համագործակցության 

պայմանագրեր, 

գործուն կապ 

գործընկեր բուհերի 

հետ, 

առցանց 

դասախոսություններ, 

կոնֆերանսներ, կլոր 

սեղաններ, 

սեմինարներ 

Գիտական 

աշխատանքնե րի 

գծով պրոռեկտոր, 

ԳԱՆՀԲ 

 

2021-2025 թթ. միջբուհական 

համագործակցութ 

յան ռազմավա 

րական ծրագիր, 

համագործակցութ 

յան պայմանա գրեր 

գործընկեր բուհերի 

հետ 
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միջոցառումների 

ժամանակացույց 

9.2. Խթանել 

ուսանողների և 

աշխատակիցների 

ներգնա և արտագնա 

շարժունությունը՝  

արտասահմանյան 

բուհերի դրական 

փորձը 

համալսարանում 

ներդնելու 

նպատակով 

Ընթացքի                  

մեջ է 

1. ուսումնասիրել ՀՀ և ԵՄ  

բուհերում գործող 

շարժունության 

կանոնակարգերը, 

2.բարելավել և հաստատ-

ման ներկայացնել  ուսա-

նողների և աշխատակից-

ների միջազգային 

շարժունության 

կանոնակարգը 

 3. ուսումնասիրել ՀՀ  և 

արտասահմանյան 

բուհերում կիրառվող շար-

ժունության մշտադի-

տարկման և դրական 

փորձի ներդրման 

մեխանիզմները, 

4. պարբերաբար անցկաց-

նել շարժունությանը 

մասնակցած ուսանողների 

և դասախոսների/ 

վարչական աշխատակից-

ների հետ հանդիպումներ` 

դրական փորձի փոխա-

նակման և ներդրման 

նպատակով, 

5.ուսումնասիրել 

գործընկեր օտարերկրյա 

բուհերի միջազգայնացման 

ռազմավարություն ները 

6.իրականցանել 

ԳԱՆՀԲ, ՊԴԿ, 

ուսանողներ 

ուսանողների և 

աշխատակիցների  

միջազգային 

շարժունության  

կանոնակարգ 

Գիտական 

աշխատանքնե րի 

գծով պրոռեկտոր, 

ԳԱՆՀԲ 

2021-2023 թթ. ուսանողների և 

աշխատակիցների                

շարժունության 

կանոնակարգ, 

արտագնա և 

ներգնա 

ուսանողների 

քանակ,  

արտագնա և 

ներգնա 

աշխատակիցների 

քանակ 
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միջազգայնացման 

չափանշում (բենչմարքինգ) 

9.3. Ընդլայնել 

համալսարանի 

միջազգայնացումը 

օտար լեզվի 

խթանման և 

օտարալեզու 

դասընթացների/կրթ

ական ծրագրերի 

ներդրման միջոցով 

Ընթացքի 

մեջ է 

1. նպաստել ուսանողների 

և դասավանդող կազմի 

օտար լեզվի իմացության 

մակարդակի 

բարելավմանը  

ա. ուսումնասիրել օտար 

լեզվին տիրապետող ՊԴ 

ներուժը, 

բ) ստեղծել օտար լեզվին            

տիրապետող աշխատա-

կիցների և ուսանողների 

տվյալների  բազա, 

գ) կազմակերպել օտար 

լեզվի դասընթացներ 

ուսանողների և 

աշխատակազմի համար,  

դ) ստեղծել խոսակցական 

ակումբներ 

2. Մշակել և ներդնել 

օտարալեզու դասըն-

թացներ և/կամ կրթական 

ծրագիր՝ վերլուծելով 

միջազգային փորձը և 

տարածաշրջանային 

առանձնահատկություն-

ները  

ա) ուսումնասիրել և 

պլանավորել օտար լեզվով 

դասընթացներ 

(արտալսարանային), 

համակարգել կրթական 

ՊԴԿ, 

վարչական 

աշխատակից-

ներ, ուսանողներ 

ուսանողների և 

աշխատակիցների հետ 

անցկացվող 

դասընթացներ, 

ուսումնական և 

գիտական 

աշխատանքնե րի 

գծով պրոռեկտորնե 

ր, ԳԱՆՀԲ, 

պատասխանա տու 

ամբիոններ, 

կրթական ԿԲՎԿ 

2021- 2025թթ. ուսանողների և 

աշխատակիցների 

հետ անցկացվող 

դասընթացներ, 

խոսակցական 

ակումբներ, 

օտար լեզվով 

դասավանդվող 

առնվազն 10 

դասընթաց 
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ծրագիր ներդնելու համար 

նախատեսվող 

անհրաժեշտ քայլերը, 

բ) կապ հաստատել 

արտասահմանյան 

գործակալների հետ` 

օտարերկրյա 

ուսանողների ներգրավման 

նպատակով,  

գ) կազմակերպել 

ամառային դպրոցներ, 

դ) պատրաստել 

օտարալեզու 

դասընթացների կրճատ 

նկարագրերը և կրթական 

ծրագրի մասնագիրը 

3. ընդլայնել օտարալեզու 

տեղեկատվական 

ռեսուրսները 

9.4. Խթանել 

պրոֆեսորադասախո

սական և  վարչական 

աշխատակազմի 

մասնակցությունը 

կրթական և 

հետազոտական 

դրամաշնորհներին 

Ընթացքի 

մեջ է 

1. Ուսումնասիրել գործող 

դրամաշնորհները՝ ելնելով 

համալսարանի 

ռազմավարական 

ուղղություններից և 

ամբիոնների 

հետազոտական 

ուղղվածությունից 

2. Տեղեկացնել 

պրոֆեսորադասախոսակ

ան  և վարչական 

աշխատակազմին գործող 

դրամաշնորհների մասին  

3. Տրամադրել անհրաժեշտ 

ԳԱՆՀԲ, 

ամբիոններ, 

Համալսարանի 

ռազմավա-

րական ուղղու-

թյուններ, 

ստորաբաժա-

նումներ,  

գիտական 

խմբեր 

Իրականացվում է ՊԴ և 

վարչական կազմի 

մասնակցությունը 

դրամաշնորհներին, 

առկա են գործող 

դրամաշնորհներ 

Գիտական 

աշխատանքնե րի 

գծով պրոռեկտոր, 

ԳԱՆՀԲ, մբիոններ 

2021-2025 թթ. Գործող 

դրամաշնորհներ, 

կրթական և 

հետազոտական 

նախագծեր 
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տեղեկավություն 

դրամաշնորհներին 

դիմելու կարգի մասին 
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X. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
 
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ 
Որակի ապահովման համակարգի զարգացման հիմնական խնդիրները պայմանավորված են գնահատման և բարելավման գործընթացների կատարելագործման 

հետ: Անհրաժեշտ է վերանայել արտաքին և ներքին շահակիցների ներգրավման մեխանիզմները, որակի ներքին ապահովման տեսանկյունից անհրաժեշտ 

տեղեկատվության       ստացման մեխանիզմները։ 

  

ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 
Կատարելագործման կարիք ունեն. 

 ՈԱ գործընթացներում արտաքին և ներքին շահակիցների մասնակցության քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և մեխանիզմները 

 ՈԱ համակարգի գործունեության մշտադիտարկման և վերլուծության մեխանիզմները 

 ՈԱ համակարգի գործունեության հարցումների և տվյալների հավաքագրման ու վերլուծության գործընթացների մեխանիզմները 

 
Գործողություն Ընթացիկ   

վիճակը 

Քայլեր Ռեսուրս Վերջնարդյունք Պատասխանատու 

թիմ 

Ժամանակա -

հատված 

Վերջնարդյունքների          

(ազդեցության) 

գնահատման 

 ցուցիչներ 

10.1.Մշակել և 

ներդնել   ՈԱ 

գործընթացներում 

ներքին  և արտաքին 

շահակիցների 

մասնակցության 

քաղաքականու-

թյուն, ընթացա-

կարգեր և 

մեխանիզմներ: 

Մշակման և 

փորձարկման 

փուլ 

1.Իրականացնել 

բենչմարքինգ 

2. Մշակել 

նախագծերը 

3. Քննարկել 

շահագրգիռ 

կողմերի հետ։ 
4. Վերանայել և 

հաստատել 

Ներքին և 

արտաքին 

շահակիցներ, 

Համալսարանի բյուջե 

Ներդրված է ՈԱ 

գործընթացներում  

արտաքին 

շահակիցների 

ներգրավման 

քաղաքականություն 

ՈԱՖԱ, ՈԱԿ 2021-2022 
/2024 թ. 

վերանա- 

յում/ 

Ապահովվել է 

արտաքին և 

ներքին շահա-

կիցների 

ներգրավվածու-

թյունը  կրթական 

գործընթացում, 

պրակտիկայի 

գնահատման, 

աշխատաշուկայի 

պահանջարկի 

ուսումնասիրման, 

պոտենցիալ 

դիմորդների մաս-

նագիտական 

նախընտրություն-
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ներ ի ուսումնա-

սիրման 

գործընթաց-

ներում։ 

Ավելացվել է 

արտաքին և 

ներքին 

շահակիցների 

ներգրավման 

հաճախականու-

թյուն ը ԿԾ-երի 

մշտադիտարկման 

գործընթացում 

10.2.Վերանայել ՈԱ համակարգի գործունեության մշտադիտարկման ընթացակարգերը  և մեխանիզմները։ Բարելավման 

փուլ 

1.Վերհանել 

կարիքները, 

բացահայտել 

խնդիրները, 

իրականացնել 

բենչմարքինգ, 

 2. բարելավել 

ՈԱ մշտադի-

տարկման 

ցուցիչները: 

Նյութատեխնիկակա

ն   ռեսուրսներ, 

ստորաբաժանում-

ներ, Համալսարանի 

բյուջե 

Համակարգված 

և   կատարելագործված 

են ՈԱ  համակարգի 

գործունեության 

մշտադիտարկման և 

վերլուծության 

մեխանիզմները 

ՈԱՖԱ, ՈԱԿ 2023 թ. 1. Ապահովված է 

ՈԱ  համակարգի 

գործունեության 

չափելիությունը 

2. 

Կատարելագործված 

են հետադարձ կապի 

ապահովման 

մեխանիզմները 

10.3. Բարելավել 

բուհում 

իրականացվող 

հարցումների և 

տվյալների 

հավաքագրման և 

վերլուծության 

գործընթացը 

Բարելավման 

փուլ 

1.Կատարելագոր

ծել տվյալների 

հավաքագրման 

մեխանիզմները 

2. Բարձրացնել 

ՏՏ կիրառության 

աստիճանը 

կարիքների  

Ստորաբաժանումներ, 

ուսումնասիրության 

համար անհրաժեշտ 

նյութական և 

ծրագրային 

ռեսուրսներ, 

Համալսարանի բյուջե 

Առկա են  տվյալների 

հավաքագրման  

հուսալի և 

հավաստի 

մեխանիզմներ: 

Ապահովված է տվյալ-

ների հավաքագրման և 

վերլուծության  

ՈԱՖԱ, ՈԱԿ 2021-2023 

թթ. 

Բարձրացված է 

 տվյալների  

հավաքագրման 

արդյունավետու-

թյուն ը, գործում է 

20%    ծախս,  

80% արդյունք 

հարաբերակցու- 

 




