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ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ 
 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ 

ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ 

 

ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

 

 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ 
  

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի (այսու-
հետ՝ Կենտրոն) որակի ապահովման հայեցակարգը նպա-
տակաուղղված է Կենտրոնի կրթական գործունեության ո-
րակի բնագավառում համաեվրոպական և ՀՀ-ի որդեգրած 
կրթության զարգացման և որակի ապահովման (ՈԱ) քաղա-
քականության իրագործմանը: Այն սահմանում է Կենտրո-
նում որակի ապահովման, հավաստման, մշտադիտարկման 
շրջանակը՝ ընդհանուր պահանջները և սկզբունքները, ինչ-
պես նաև վերջինիս կազմակերպական համակարգը:  

Հայեցակարգը Կենտրոնի կրթական գործունեության 
նորմատիվ ապահովման համակարգի մի մասն է: Այն 
Կենտրոնում որակի ներքին ապահովման քաղաքականութ-
յան հետ մեկտեղ բարձրագույն մասնագիտական կրթութ-
յան որակի համակարգի նորմատիվ հիմնարար փաստա-
թուղթ է:  
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ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 
 

Կարգը մշակված է հետևյալ գործող նորմատիվ փաստա-
թղթերի հիման վրա`  

 
 «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին» 

ՀՀ օրենք,  
 ՀՀ-ում կրթության որակավորումների ազգային շրջա-

նակ, 
  Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքում 

(ԵԲԿՏ) բարձրագույն կրթության որակի ապահովման 
եվրոպական չափորոշիչներ և ուղեցույցներ, 

 Կենտրոնի կանոնադրություն, 
 Կենտրոնի ռազմավարական պլան,  
 Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագիտական 

կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական 
հաստատությունների և դրանց մասնագիտությունների 
պետական հավատարմագրման կարգ, 

 ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 30-ի թիվ 959-Ն 
որոշմամբ հաստատված «Մասնագիտական կրթութ-
յան հավատարմագրման չափանիշներ»,  

 Կենտրոնի գիտական խորհրդի որոշումներ:  
  
 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  

Առաջնորդվելով Բոլոնիայի գործընթացի հիմնարար 
փաստաթղթերով, կրթական ծառայությունների արտաքին 
և ներքին շուկաներում գործունեության արդյունավետութ-
յան և մրցունակության բարձրացման, ուսանողների և շր-
ջանավարտների կրթության բարձր որակի ապահովման 
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հիմնախնդիրներով` Կենտրոնը որդեգրել է իր կրթական 
գործունեության և հասարակությանը կրթական ծառայութ-
յունների տրամադրման որակը, մրցունակությունը և ապա-
հովելու քաղաքականություն: 

Կրթության որակը Կենտրոնի կողմից դիտարկվում է ոչ 
միայն որպես ռազմավարական նպատակ գիտելիքահենք 
հասարակության ստեղծման և որակյալ կրթական ծառա-
յությունների տրամադրման համար, այլև ներքին և արտա-
քին ազդակների և մրցակցային դաշտի պայմաններում՝ որ-
պես ռազմավարական միջոց, Կենտրոնի գործունեությունը 
միջազգային ասպարեզում զարգացնելու համար: Կրթութ-
յան որակը տրամադրվող կրթական ծառայությունների հա-
մապատասխանությունն է Կենտրոնի առաքելությանը և որ-
դեգրած ռազմավարական ծրագրին: 

Կենտրոնը կարևորում է այնպիսի կրթական ծրագրերի և 
կրթական ծառայությունների ստեղծումն ու տրամադրումը, 
որոնք ձևավորված են բավարարելու միջազգային, ազգային 
և հանրային կարիքները ՀՀ-ում և միջազգային մակարդակ-
ներում տնտեսության ու հանրության պահանջների փոփո-
խությունների կանխատեսմամբ: 

Կենտրոնի շահառուներն են՝  
 ուսանողները 
 ակադեմիական հասարակությունը  
 պետությունը  
 հասարակությունը 
 գործատուները: 

 Կենտրոնում որակի ապահովումն իրականացվում է 
Կենտրոնի պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձ-
նակազմի կողմից ընդունված որակի համակարգային կա-
ռավարման քաղաքականության միջոցով՝ համապատաս-
խան աշխատանքների պլանավորմամբ, կազմակերպմամբ 
և իրագործմամբ:  



8 
 

Կենտրոնում կրթական գործունեության որակի ապահով-
ման, հավաստման և մշտադիտարկման աշխատանքներն 
իրականացվում են համակարգված, նրանցում տարբեր չա-
փամասերով ընդգրկվում են Կենտրոնի ողջ աշխատակազ-
մը, ուսանողները, ինչպես նաև արտաքին շահագրգիռ կող-
մերը (առաջին հերթին՝ գործատուները):  
  
 

1. ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

 
Ուսումնագիտական գործունեության որակի ապահով-

ման, հավաստման և մշտադիտարկման բնագավառում 
Կենտրոնի գործունեության ընդհանուր նպատակներն են`  

 ստեղծել կանոնակարգային և կազմակերպական հենք և ա-
պահովել վարչական օժանդակություն Կենտրոնի և նրա 
կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման և հա-
վատարմագրման համար, ապահովել կապ որակի ներքին և 
արտաքին գնահատման գործընթացների միջև, 

 ապահովել կրթական ծրագրերի մասնագիտական չափորո-
շիչների պահանջները, 

 ապահովել որակի միասնական չափանիշները, ներդաշնա-
կեցնել Կենտրոնի գործունեության բոլոր հիմնական ոլորտ-
ներում ՈԱ գործընթացները, 

 խրախուսել և ապահովել հետազոտական դասավանդումն 
ու ուսուցումը,  

 ապահովել կրթական վերջնարդյունքների արդիականացու-
մը, զարգացնել մասնագիտական և փոխանցելի կարողութ-
յուններ՝ աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապա-
տասխան,  
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 բացահայտել ուսանողների և շրջանավարտների գոհունա-
կությունը կրթությունից, վերհանել առաջարկություններն ու 
դիտողությունները, 

 ապահովել շնորհվող որակավորումների համապատասխա-
նությունը Որակավորումների ազգային շրջանակին, 

 ապահովել կրթական ծրագրերի գնահատման հավաս-
տիությունը, արդյունավետությունը և թափանցիկությունը,  

 բարելավել կրթական ծրագրերի մշակման և վերանայման 
գործընթացները՝ խթանելով դասախոսների կողմից կրթա-
կան ծրագրերի գնահատումը փորձագիտական գնահատ-
ման և գործատուների հետադարձ կապի միջոցով,  

 բարձրացնել դասավանդման և ուսուցման որակը` դասա-
խոսական կազմի մասնագիտական որակների կատարելա-
գործման, նոր դասավանդման մեթոդների և տեխնոլոգիա-
ների, համակարգչային տեխնիկական միջոցների ներմուծ-
ման ճանապարհով,  

 հետադարձ կապի միջոցով արձագանքել շահառուներից 
ստացած դիտողություններին և առաջարկություններին՝ 
կրթական ծառայությունների և գործընթացների որակը բա-
րելավելու նպատակով,  

 ապահովել հաշվետվողականությունը Կենտրոնի ներքին և 
արտաքին շահեկիցների միջև, 

 ապահովել հետազոտության միջոցով գիտելիքի զարգացու-
մը և կիրառելիությունը,  

 ապահովել «Մասնագիտական կրթության որակի ապահով-
ման ազգային կենտրոնի» պահանջները՝ շնորհվող որակա-
վորումների որակը բարելավելու ուղղությամբ, 

 բարձրացնել Կենտրոնի՝ իբրև բարձրագույն և հետբուհա-
կան կրթություն իրականացնող կառույցի գրավչությունը` ա-
պահովելով ուսանողների և դիմորդների համար մասնագի-
տական կրթության բարձր որակ, 
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 բարձրացնել Կենտրոնի՝ որպես աշխատավայրի գրավչութ-
յունը՝ ապահովելու պոտենցիալ և ներկայիս պրոֆեսորադա-
սախոսական ու վարչական աշխատակազմի համար ուսում-
նական գործունեության կազմակերպման բարձր մակար-
դակ, 

 հաստատել և ամրապնդել կապեր ազգային, տարածաշր-
ջանային և միջազգային ՈԱ գործակալությունների և այլ 
բուհերի ՈԱ բաժինների հետ: 

Վերոնշյալ նպատակներին հասնելու համար մշակվում և 
ներդրվում են որակի ապահովման և մշտադիտարկման 
գործուն ընթացակարգեր՝ Կենտրոնի առաքելությունն իրա-
կանացնելու և տրամադրվող կրթական ծառայությունների 
արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով իրատե-
սական և կշռադատված որոշումներ կայացնելու համար:  

Կենտրոնը որակի ապահովման սեփական քաղաքակա-
նությունը կիրառելիս և հայեցակարգի դրույթները մշակելիս 
առաջնորդվում է հետևյալ սկզբունքներով՝  

 Ընդգրկվածություն (Կենտրոնը կարևորում է բոլոր շա-
հառու մարմինների ընդգրկվածությունը՝ որակի ապահով-
ման գործընթացները բարելավելու համար: Մասնավորա-
պես, կարևորվում է Կենտրոնի ուսանողական մարմնի ներ-
կայացուցիչների ներգրավվածությունը ՈԱ-ի հանձնաժողով-
ներում և որակի ապահովման մշտադիտարկման գործըն-
թացներում):  

 Հաշվետվողականություն և թափանցիկություն (-
Կենտրոնը կապահովի շահառուներին տրվող տեղեկատ-
վության մատչելիությունը, ճշգրտությունը և կարևորությու-
նը: Կենտրոնի գործող կայքը պարբերաբար կթարմացվի 
կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ: 
Կենտրոնի ուսումնական գործընթացին ներգրավված բոլոր 
միավորները միաժամանակ կներկայացնեն տարեկան հաշ-
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վետվություն՝ կատարված աշխատանքների մասին, որը 
կներկայացվի Կենտրոնի պաշտոնական կայքում):  

 Թիմային մոտեցում (Կենտրոնում գործող որակի ապա-
հովման համակարգը, ընթացակարգերը, մեխանիզմները 
հասանելի կլինեն Կենտրոնի կառուցվածքային ստորաբա-
ժանումների շահագրգիռ ներկայացուցիչների դիտարկմա-
նը, ուսումնասիրմանը և հետադարձ կապի ապահովմանը, 
ինչը կստեղծի Կենտրոնում որակի ապահովման նկատ-
մամբ գործընկերային և թիմային մոտեցման մթնոլորտ):  

 Արժեհամակարգի ստեղծում (Կենտրոնը համապա-
տասխան միջոցառումներով և գործընթացներով կստեղծի 
որակի ապահովման արժեհամակարգ և մշակույթ, որը 
հետևողականորեն կիրագործվի Կենտրոնի բոլոր կառուց-
վածքային ստորաբաժանումներում):  

 Կենտրոնի կրթության որակի ապահովման բնագավա-
ռում գործունեության կոնկրետ նպատակներն ու ուղղութ-
յունները (երկարաժամկետ և կարճաժամկետ) հաստատվում 
են գիտական խորհրդի կողմից և ամրագրվում Կենտրոնի 
ռազմավարության և զարգացման ծրագրերում:  

Կենտրոնը որակի ապահովման հայեցակարգի հիման 
վրա մշակում է այլ նորմատիվ և նորմատիվ-մեթոդական 
ակտեր, որոնք ձևավորում են որակի ապահովման բնագա-
վառում բուհի աշխատանքի նորմատիվ բազան:  
  
 
2. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 
Որակի ապահովման գործընթացների հիմքում ընկած են 

Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքում Որակի 
ապահովման չափորոշիչներն ու ուղենիշները և ՀՀ կառա-
վարության 2011թ. հունիսի 30-ի թիվ 959-Ն որոշմամբ հաս-



12 
 

տատված Մասնագիտական կրթության հավատարմագր-
ման չափանիշները:  

Գործընթացները ներառում են՝  
 որակի ապահովման քաղաքականություն և ընթացակար-

գեր, կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների 
հաստատում, մշտադիտարկում և պարբերական վերանա-
յում (ծրագրի մշակման և իրականացման արտոնում, ծրագ-
րի ընթացքի մշտադիտարկում, ծրագրի ամփոփիչ գնահա-
տում և վերանայում),  

 որակի ներքին ապահովման գործընթացների մշակում, ի-
րականացում և մշտապես բարելավում, ընդունված եվրո-
պական պահանջներին համահունչ որակի ներքին չափա-
նիշների և չափորոշիչների սահմանում,  

 ուսանողների գնահատում (դիագնոստիկ, ընթացիկ և եզ-
րափակիչ գնահատման համակարգ),  

 Կենտրոնի բոլոր ստորաբաժանումներում ՈԱ գործընթաց-
ների իրականացմանը միտված վարչական աջակցության 
տրամադրում, համակարգում և վերահսկում, 

 պրոֆեսորադասախոսական համակազմի գործունեության 
որակի ապահովում (դասախոսների գործունեության արդ-
յունավետության փորձագիտական գնահատում, գնահա-
տում ուսանողների կողմից, վարկանիշավորման և խրա-
խուսման համակարգ),  

 Համագործակցություն ՀՀ ‹‹Մասնագիտական կրթության ո-
րակի ապահովման ազգային Կենտրոն›› հիմնադրամի հետ, 

 ՈԱ գործընթացների և ընթացակարգերի թափանցիկութ-
յան, դրանցում ուսանողների, շրջանավարտների, հիմնա-
կան գործատուների և ներքին փորձագետների մասնակ-
ցություն, 

 Կենտրոնի ինստիտուցիոնալ և/կամ ծրագրային հավատար-
մագրման, ինքնագնահատման գործընթացի կազմակեր-
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պում, հաջորդող գործողությունների պլանավորում և վե-
րահսկում, 

 անհրաժեշտ ուսումնական ռեսուրսների ապահովում, 
 տեղեկատվական համակարգերի առկայություն, 
 հանրային տեղեկատվության ապահովում: 

 
 
3.  ՁԵՌՆԱՐԿՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 Գնահատում – մասնագիտական ուսումնական հաստա-
տության (ՄՈՒՀ) կամ կրթական ծրագրի վերաբերյալ եզրա-
կացությունների և/կամ երաշխավորությունների հանգեցնող 
որակի համակարգված վերլուծական գործընթաց։ 

 Ինքնագնահատում - ինքնագնահատման զեկույցում ամ-
փոփվող փաստացի տվյալների համակարգված հավա-
քագրման, ուսանողների և շրջանավարտների հարցումնե-
րի, դասախոսների և ուսանողների հետ քննարկումների 
գործընթաց։ 

 Փորձագիտական գնահատում – ՄՈՒՀ-ի կամ կրթական 
ծրագրի որակի և արդյունավետության, կադրային-ռեսուր-
սային ապահովվածության վերաբերյալ արտաքին փորձա-
գետների կողմից իրականացվող գնահատման գործընթաց։ 

 Ծրագրի մշակման արտոնում - ուսումնական ստորաբա-
ժանմանը Կենտրոնի կողմից կրթական նոր ծրագրի մշակ-
ման թույլտվության գործընթաց։ 

 Ծրագրի հաստատում - ՄՈՒՀ-ի կողմից սահմանված չա-
փորոշիչներին համապատասխան նոր կրթական ծրագրի 
մշակման որակի և ծրագրային թիմի կարողության գնահա-
տման գործընթաց։ 

 Ծրագրի մշտադիտարկում - սահմանված նպատակներին 
և ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու և 
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ուսուցման որակի հետ կապված խնդիրները բացահայտելու 
տեսանկյունից ծրագրի արդյունավետության դիտարկման և 
առաջավոր փորձի տարածման նպատակով իրականացվող 
գործընթաց,  

 Ծրագրի պարբերական վերանայում - ՄՈՒՀ-ի կողմից 
ծրագրի ուսուցման ցիկլի ամբողջական իրականացման հա-
մար չափորոշիչների պահանջները կատարված ու նպա-
տակները իրականացված լինելու, մատուցման փաստացի 
որակի գնահատման արդյունքներով և ծրագրի շարունակ-
ման նպատակահարմարության կամ ծրագրում փոփոխութ-
յուններ կատարելու որոշում ընդունելու գործընթաց: 

 Չափորոշիչ - հավատարմագրման կամ լիցենզավորման 
համար Կենտրոնի կամ կրթական ծրագրի անհրաժեշտ ո-
րակի ապահովման և գնահատման սահմանված պահանջ-
ներ և պայմաններ։ 

 Չափանիշներ – որոշակի խնդիրների և/կամ չափորոշչի ի-
րագործման աստիճանը բնութագրող կողմնորոշիչներ։ 

 Որակավորման նկարագրիչներ - բարձրագույն կրթության 
համապատասխան մակարդակի որակավորումների վերջ-
նարդյունքները բնութագրող և դրանց միջև հիմնական 
տարբերությունները սահմանող ձևակերպումներ։ 

 Կրթական չափորոշիչներ – կրթական ծրագրերի բովանդա-
կության պարտադիր նվազագույնը, uովորողների ուuումնա-
կան բեռնվածության առավելագույն ծավալը և հայցվող որա-
կավորման շնորհման համար շրջանավարտներին ներկա-
յացվող որակական պահանջները սահմանող փաստաթուղթ: 

 Կրթական ծրագրի պրոֆիլ - կրթական ծրագրի իրակա-
նացման արդյունքում շնորհվող որակավորման՝ որակավո-
րումների ընդունված շրջանակին և աշխատանքային միջա-
վայրին հարաբերակցությունը ցույց տվող տարբերիչ հայ-
տանիշների նկարագրություն առանձնահատուկ նպատակ-
ների վրա հիմնված: 

 Որակ – ՄՈՒՀ-ի և դրա ծրագրի կամ դասընթացի շրջա-
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նակներում կրթության խնդիրներին համարժեք հիմնավոր-
ված «նպատակին համապատասխանություն», «նպատակին 
համարժեքություն», «գործընթացների և գործունեության 
արդյունքների որակի բարելավում»: 

 Որակի ապահովում - ՄՈՒՀ-ի և դրա կրթական ծրագրի ո-
րակի գնահատման, վերահսկման, և շարունակական բարե-
լավման գործընթաց։ 

 Որակի աուդիտ - իրավասու արտաքին մարմնի կողմից 
ՄՈՒՀ-ի և դրա ծրագրի որակի ապահովման ներքին ընթա-
ցակարգերի առկայության, նպատակներին դրանց համար-
ժեքության և փաստացի իրականացման ստուգման և որա-
կի գնահատման գործընթաց: 

 Որակի ներքին ապահովման համակարգ - Սահմանված 
ընթացակարգերի և մեխանիզմների օգնությամբ ՄՈՒՀ-ի և 
դրա ծրագրի որակի ապահովման քաղաքականության ու 
խնդիրների իրականացման կառավարման համակարգ: 

 Որակի բարելավում - կառավարման միջոցով որակի շա-
րունակական բարձրացման գործընթաց։ 

 Որակի փորձաքննություն - ՄՈՒՀ-ի և դրա ծրագրի որակի 
արտաքին գնահատման (ուսումնասիրման) փաստացի 
գործընթաց։ 

 Որակի կառավարում - որակի բարելավման նպատակով 
ՄՈՒՀ-ի կամ կրթական ծրագրի շրջանակներում կանոնա-
վոր իրականացվող միջոցառումների համալիր: 

 Որակի վերահսկում - ՄՈՒՀ-ի կամ կրթական ծրագրի որա-
կի ստուգման ներքին կամ արտաքին գործընթաց։ 

 Որակի քաղաքականություն – որակի ապահովման ոլոր-
տում ՄՈՒՀ-ի ընդհանուր մտադրություններն ու սկզբունք-
ները պաշտոնապես արտահայտող ձևակերպում։ 

 Որակի մշակույթ – ՄՈՒՀ-ի կազմակերպական մշակույթին 
կամ կառավարման համակարգին բնորոշ որակի համընդ-
հանուր ընդունելի և ինտեգրված սկզբունքների համակարգ։ 

 Որակի ապահովման Եվրոպական ստանդարտներ և ու-
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ղենիշներ – Բուհերում որակի ներքին ապահովման ու ար-
տաքին գնահատման, ինչպես նաև որակի ապահովման 
գործակալությունների համար որակի ապահովման եվրո-
պական ասոցիացիայի (ENQA) կողմից մշակված և 2005 թ. 
Բերգենի գագաթաժողովում ընդունված համաեվրոպական 
պաշտոնական փաստաթուղթ, որը ներառում է համապա-
տասխան չափորոշիչներ և ուղենիշներ։ 

 Հավատարմագրում - պետության (կամ հասարակական 
կազմակերպության) կողմից բուհի կամ դրա կրթական 
ծրագրի որակի գնահատման արդյունքում նախանշված 
նվազագույն չափանիշներին կամ չափորոշիչներին մաuնա-
գետների պատրաuտման որակի համապատասխանության 
պաշտոնապես ճանաչման գործընթաց՝ բաղկացած իրարա-
հաջորդ ինքնագնահատման ու համապատասխան զեկույցի 
կազմման, փորձագիտական ստուգայցի ու գնահատման և 
գնահատման զեկույցի կազմման փուլերից: 

 
 
4. ՈՐԱԿԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ՈՒՄ 
 

 Որակը որպես «նպատակին համապատասխանության» 
սկզբունք ընդգծում է համընդհանուր ընդունված չափանիշ-
ներին համապատասխանության կամ համապատասխանե-
լու անհրաժեշտությունը: Սկզբունքի գործողության առանց-
քը Կենտրոնի և դրա կրթական ծրագրերի սահմանված 
նպատակների իրականացմանը միտված գործընթացների 
արդյունավետությունն է։ Որակի ապահովման «նպատակին 
համապատասխանության» մոդելի հիմնական ուղղորդիչնե-
րը Կենտրոնի առաքելությունն է, նպատակները և խնդիրնե-
րը, որոնք սահմանում են արդյունքների պլանավորման, 
մշտադիտարկման և չափման շրջանակները: Միաժամա-
նակ, դրանք նպաստում են գործատուների, տնտեսության, 
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կառավարության, ուսանողների և ծնողների և այլ շահեկից-
ների հետ կապին: 

 Կենտրոնի ՈԱ համակարգում որակի չափանիշներ են սահ-
մանված նպատակներին հասնելու երաշխիքը՝ «նպատակին 
համապատասխանությունը» և ընտրված նպատակի պատ-
շաճությունը, տեղին լինելը, բոլոր շահակիցների ակնկալիք-
ների և պահանջների հաշվառումը՝ «նպատակի համարժե-
քությունը»: Այդ չափանիշները հնարավոր է ապահովել մի-
ջազգային կրթական չափորոշիչների և աշխատաշուկայի 
հետ սերտ կապի և դրանց պահանջներին ներդաշնակութ-
յան ու համապատասխանության պայմաններում։ 

 
 
5. ԳԱԱ ԳԿՄԿ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 
Կենտրոնի ՈԱ քաղաքականության հիմքում դրված են 

հետևյալ համընդհանուր սկզբունքները՝ 
1. Համակարգային մոտեցման - Կենտրոնի գործունեութ-

յան բոլոր ոլորտները` ուսումնական, գիտահետազոտական և 
վարչական, ենթակա են գնահատման և հաշվետվողակա-
նության: 

2. Կենտրոնացված կանոնակարգման - ուսումնական 
բոլոր ստորաբաժանումները իրենց գործունեության ընթաց-
քում կիրառում են ՈԱ գործընթացների համար հաստատ-
ված միասնական կանոնակարգերը, ընթացակարգերը և գ-
նահատման չափանիշները։ Այդ աշխատանքների հիմնա-
կան համակարգող դերը վերապահված է Գիտական խորհր-
դին (ԳԽ), որն իրականացնում է համապատասխան աշխա-
տանքների պլանավորումը, կանոնակարգային/ չափորոշիչ 
փաստաթղթերի և ընթացակարգերի հաստատումը, ՈԱ գոր-
ծընթացների վերահսկողությունը և արդյունքների քննարկու-
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մը։ Այս խնդիրների լուծման համար Կենտրոնը ստեղծել է 
վարչական կառույց` ՈԱ բաժին: 

3.  Գործընթացների ապաԿենտրոնացված իրականա-
ցում - Կրթական չափորոշիչների և ծրագրերի ՈԱ գործըն-
թացների համար պատասխանատու են համապատասխան 
ամբիոնները։ ՈԱ ապաԿենտրոնացված գործընթացների 
համապատասխանությունը Կենտրոնի միասնական չափա-
նիշներին ապահովվում է կանոնակարգային և ընթացա-
կարգային միասնական հենքի, ՈԱ բաժնի միջոցով։ 

4.  Ինքնագնահատման - Կենտրոնի գործունեությունը 
գնահատվում է ըստ իր նպատակների և դրանց իրակա-
նացված լինելու աստիճանով: ՈԱ ենթադրում է բոլոր գոր-
ծընթացների պլանավորման, իրականացման, գնահատման 
և բարելավման շրջափուլային իրագործում: Նպատակները 
պետք է պլանավորվեն, իսկ գործողությունները` լինեն չա-
փելի: Սահմանված նպատակները պետք է լինեն կոնկրետ, 
չափելի, իրագործելի, իրատեսական և ժամանակագրված 
(SMART): 

5.  Բարելավման - Կենտրոնի ՈԱ համակարգը միտված է 
որակի շարունակական բարելավման գործընթացների 
նպաստմանը: Ինքնագնահատումը, ուսանողների, շրջանա-
վարտների և գործատուների հարցումները դիտվում են 
կրթության որակի շարունակական բարելավման կարևոր 
գործիքակազմ: 

6.  Հենանշումների և վկայությունների վրա հիմնված 
մոտեցման - Կենտրոնը իր ձեռքբերումները գնահատում է 
ազգային և միջազգային հենանիշների համապատասխա-
նությամբ: Կենտրոնի ՈԱ մեթոդները հիմնված են ապա-
ցույցների/վկայությունների վրա: Շահեկիցների՝ ուսանողնե-
րի, դասախոսների, գործատուների և հանրության, հետա-
դարձ կապով ստացված տեղեկատվությունն ու վերջնարդ-
յունքները վերլուծությունների, եզրակացությունների և բա-
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րելավող միջոցառումների պլանավորման համար հանդի-
սանում են հիմք: 

7.  Անձնակազմի ընդլայնված մասնակցության - Կենտ-
րոնը խրախուսում է դասախոսական և վարչական կազմերի 
ընդլայնված մասնակցությունը ՈԱ և բարելավման գործըն-
թացներին, խթանում՝ անհատական նախաձեռնությունները 
ուսումնական և վարչական ստորաբաժանումների ՈԱ գործ-
ընթացներում։ 

8.  Ուսանողների և արտաքին գնահատողների ներ-
գրավման - Ուսանողների, շրջանավարտների և գործատու-
ների լիարժեք մասնակցությունը ՈԱ գործընթացներում հա-
մակարգի արդյունավետության հիմնական երաշխիքներից 
է, որը նաև Եվրոպական չափորոշիչների պահանջն է։ Տար-
բեր ոլորտներում նախատեսված է նրանց մասնակցության 
հետևյալ ձևերը` դասավանդման արդյունավետության վե-
րաբերյալ ուսանողական հարցումները, Կենտրոնում ստա-
ցած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության, 
շրջանավարտներից՝ գործատուների բավարարվածության 
վերաբերյալ հարցումները, Կենտրոնի գործունեության և կր-
թական ծրագրային գործընթացների ինքնագնահատումը։ 

9.  ՈԱ ներքին և արտաքին գործընթացների փոխկապ-
վածության - Որակի ներքին ապահովումը արտաքին գնա-
հատման հիմքն է և կառուցվում է վերջինիս չափանիշների 
և ընթացակարգերի հաշվառմամբ։ Կենտրոնի ենթակա-
ռուցվածքային և ծրագրային ինքնագնահատումները ՈԱ 
ներքին և արտաքին գործընթացների հիմնական փոխկա-
պակցող օղակներն են։ 

Կենտրոնը կրթության որակի ապահովման համակարգի 
ներդրման հետ կապված վերոնշյալ նպատակները և սկզ-
բունքներն իրագործելու համար պետք է՝  

 մշակի, իրականացնի և մշտապես բարելավի որակի ներքին 
ապահովման գործընթացները, սահմանի որակի ներքին 
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չափանիշներ ու չափորոշիչներ՝ եվրոպական պահանջներին 
համահունչ. 

 մշակի ԳԿՄԿ ՈԱ կանոնակարգային, ընթացակարգային և 
չափորոշիչ փաստաթղթեր. 

 համակարգի, վերահսկի և վարչական աջակցություն տրա-
մադրի ՈԱ գործընթացների իրականացմանը ԳԿՄԿ բոլոր 
ստորաբաժանումներում. 

 կատարի պարբերական մշտադիտարկում, ուսումնասիրութ-
յուններ և վերլուծություններ՝ տրամադրելով փաստագրված 
տեղեկատվություն կրթության, հետազոտության և ուսանող-
ներին տրամադրվող ծառայությունների բարելավման հա-
մար.  

 կազմակերպի ԳԿՄԿ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 
ինքնագնահատման գործընթաց, իրականացնի գործողութ-
յունների պլանավորում և վերահսկողություն. 

 փաստարկված տեղեկատվությունը և վերլուծությունները 
պետք է մատնանշեն թերացումները տարբեր մակարդակ-
ներում և լավագույն փորձը, որը կընդգրկվի և հիմք կհան-
դիսանա Կենտրոնի տարեկան ծրագրում՝ դրանց բարելավ-
մանն ուղղված միջոցառումների ցանկում ընդգրկելու հա-
մար.  

 իրականացնի հստակ ուղղորդված միջոցառումներ՝ Կենտ-
րոնում որակի մշակույթի ձևավորման համար. 

 ստեղծի բարենպաստ միջավայր Կենտրոնի վարչակազմի, 
պրոֆեսորադասախոսական համակազմի և ուսանողների 
մասնագիտական զարգացման, դասավանդման և ուսուց-
ման նորագույն հմտությունների և գիտելիքների ձեռք բեր-
ման համար.  

 ստեղծի կառավարման և հաշվետվողականության թափան-
ցիկ համակարգ, որտեղ ուսանողները, դասախոսները և 
վարչակազմը իրենց մասնագիտական տիրույթում մասնակ-
ցեն որակի ապահովման գործընթացներին և կարծիքներ և 
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առաջարկություններ տրամադրեն՝ որակի ընթացակարգե-
րի և գործընթացների բարելավման նպատակով.  

 Համագործակցի ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի, ուսանողական 
խորհրդի և գիտական հաստատություններում տեղակայ-
ված ԳԿՄԿ ամբիոնների ՈԱ պատասխանատուների հետ, 
աջակցի նրանց աշխատանքներին. 

 ծառայեցնի կառուցվածքային ստորաբաժանումները և ռե-
սուրսները որակի ապահովման գործընթացների անխոչըն-
դոտ իրագործմանը և համակարգի բարելավմանը: 
 

 
6. ԳԱԱ ԳԿՄԿ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 
ԳԿՄԿ ՈԱ համակարգի հիմնական նպատակներն են` 

 ապահովել Կենտրոնի բոլոր հիմնական ստորաբաժանում-
ների գործունեության բարձր չափանիշները, 

 ստեղծել կանոնակարգային և կազմակերպական հիմք Կենտ-
րոնի և նրա կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնա-
հատման և հավատարմագրման համար, ստեղծել կապ ո-
րակի ներքին ապահովման և արտաքին գնահատման գոր-
ծընթացների միջև, 

 խթանել կրթության որակի շարունակական բարելավումը և 
որակի մշակույթի զարգացումը Կենտրոնում, 

 Կենտրոնին, շահեկիցներին և արտաքին գնահատողներին 
հավաստել, որ ՈԱ որդեգրած քաղաքականությունը, համա-
կարգը և գործընթացներն արդյունավետ են, 

 ապահովել Կենտրոնի` կրթության որակի ապահովման վե-
րաբերյալ հաշվետվողականությունը ուսանողների, գործա-
տուների, հիմնադրի և ֆինանսավորող այլ կազմակերպու-
թյունների առջև, 

 օժանդակել ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային 
ՈԱ կառույցների և բուհերի հետ կապերի ամրապնդմանը: 
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Կենտրոնի ՈԱ համակարգի հետևյալ խնդիրներն են` 
 աջակցել կրթական չափորոշիչների պահանջների կատար-

մանը, կրթական ծրագրերի որակի շարունակական բարե-
լավմանը, 

 ստեղծել պայմաններ կրթական ծրագրերի որակի ինքնա-
գնահատման և արտաքին գնահատման ու հավատար-
մագրման համար, 

 մշակել ՈԱ հաշվետվողականության ընթացակարգեր և ի-
րականացնել համապատասխան գործընթացներ, 

 ապահովել ՈԱ ընթացակարգերի և գործընթացների թա-
փանցիկությունը, դրանցում ուսանողների և շրջանավարտ-
ների, գործատուների և արտաքին փորձագետների մաս-
նակցությունը, 

 ձևավորել կրթության որակի շարունակական բարելավման 
անհրաժեշտ նախադրյալներ և խթանող մեխանիզմներ, 

 ապահովել Կենտրոնի կրթական ծրագրերի որակի համա-
պատասխանությունը շահեկիցների ակնկալիքներին, աշ-
խատաշուկայի պահանջներին:  

 
 

7. ԳԱԱ ԳԿՄԿ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային Կենտրոնը (այսու-

հետ՝ Կենտրոն) կարևորում է որակի ապահովումը ուսումնա-
կան, հետազոտական և ենթակառուցվածքային (ինստիտու-
ցիոնալ) բոլոր մակարդակներում: Կենտրոնը որակի ապա-
հովման գործընթացներում և ընթացակարգերում առաջ-
նորդվում է՝ 

 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքով. 
 «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթութ-

յան մասին» ՀՀ օրենքով.  
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 Կենտրոնի զարգացման ռազմավարության սկզբունքներով.  
 որակի ապահովման եվրոպական և ազգային չափանիշնե-

րով և չափորոշիչներով.  
 նախորդ տարիներին կատարած աշխատանքների վերլու-

ծության արդյունքներով:  
Որակի քաղաքականությունը Կենտրոնի նպատակների, 

խնդիրների, ինչպես նաև ռազմավարական սկզբունքների և 
արժեքների հռչակագիրն է կրթության որակի բնագավա-
ռում: Կրթության որակի ապահովումը Կենտրոնի ծրագրա-
յին առաջնայնությունների օրակարգում է, որը գիտության և 
կրթության միահյուսվածությամբ զարգացման, անհրաժեշտ 
գիտելիքների ստեղծման, փոխանցման և տարածման հիմ-
նասյուներից է:  

 Որակի ապահովման քաղաքականությունը սահմանում է 
Կենտրոնի սկզբունքային մոտեցումները ՈԱ հիմնահարցե-
րին և դրանց իրագործման ուղիներին։ Քաղաքականության 
իրականացումը պահանջում է որոշակի ընթացակարգային 
ուղղորդում։ 

 ՈԱ քաղաքականության միջոցով Կենտրոնը ստեղծում է ՈԱ 
ենթակառուցվածքային գործընթացների իրականացման 
սկզբունքները, ուղենիշները, ՈԱ համակարգի կառուցվածքը 
և ընթացակարգերը սահմանող ՈԱ հստակ համակարգ: 

 Կենտրոնի որակի ապահովման քաղաքականության նպա-
տակն է ներդնել գործունեության արդյունքների և կիրառվող 
գործընթացների ներքին և արտաքին գնահատման վրա 
հիմնված  ՈԱ պաշտոնական, թափանցիկ և վստահելի հա-
մակարգ: 

 
Կենտրոնի որակի ապահովման քաղաքականության 
 խնդիրներն են` 

 նպաստել ռազմավարական նպատակներին և խնդիրներին 
համապատասխան Կենտրոնի առաքելության իրականաց-
մանը, 
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 ապահովել ՈԱ քաղաքականության և ռազմավարության 
համապատասխանությունը Կենտրոնի առաքելությանը, 
ռազմավարական նպատակներին և խնդիրներին, 

 ստեղծել կանոնակարգային և կազմակերպական հենք 
ԳԿՄԿ և նրա կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնա-
հատման և հավատարմագրման նպատակով,  

տրամադրել հրահանգավորումներ Կենտրոնի վարչական անձ-
նակազմին և կառուցվածքային ստորաբաժանումների շա-
հագրգիռ ներկայացուցիչներին` որակի ներքին ապահով-
ման ընթացակարգերի մշակման և ներդրման նպատակով,  

 պահպանել որակի միասնական չափանիշները, ներդաշնա-
կեցնել և իրականացնել ՈԱ գործընթացները ԳԿՄԿ գործու-
նեության բոլոր հիմնական ոլորտներում.  

 որակի ներքին ապահովման գործընթացների և ընթացա-
կարգերի մշակման և իրականացման համար տրամադրել 
ուղենիշներ,  

 իրականացնել հրահանգավորումներ՝ կրթության միջազգա-
յին չափանիշներին համապատասխան որակի ապահովման 
ուղղությամբ և տրամադրել որակի ներքին չափորոշիչների 
և չափանիշների սահմանման եվրոպական պահանջներին 
համահունչ ուղենիշներ, 

 նպաստել որակի շարունակական բարելավման մշակույթի 
ձևավորմանը ու հետագա զարգացմանը, ապահովել որակի 
մշակույթի ստեղծման նախադրյալներ, 

 շարունակական բարելավման համար բացահայտել Կենտ-
րոնի գործունեության ուժեղ և ուշադրության արժանի ո-
լորտները կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքնե-
րով,  

 ամրապնդել ՈԱ բաժնի դերը որակի ապահովման և կառա-
վարման հարցերում,  
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 պահպանելով գիտակրթական բնագավառում առկա ձեռք-
բերումները՝ իրականացնել բարձրորակ կրթություն` մա-
գիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի մակարդակներում,  

 նպաստել և խթանել հետազոտության ինտեգրումը դասա-
վանդման և ուսուցման գործընթացներում, ապահովել 
դրանցում ուսանողների ներգրավվածությունը, 

 պարբերական վերանայումների միջոցով շարունակաբար բա-
րելավել ՈԱ համակարգը, կատարելագործել և արդիականաց-
նել ՈԱ գործառույթները, ընթացակարգերը, չափանիշները և 
դրանց հետ առնչվող պաշտոնական փաստաթղթերը, 

 կրթության որակի ապահովման ճկուն ընթացակարգերի և 
մեխանիզմների միջոցով ապահովել Կենտրոնի ինտեգրումը 
Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին.  

 կապերի հաստատում և ամրապնդում ազգային ու միջազ-
գային ՈԱ գործակալությունների և այլ բուհերի ՈԱ բաժին-
ների հետ:  
 
 

8. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԸ 
 
Կենտրոնի ՈԱ համակարգում ներառված գործընթացնե-

րը, մեխանիզմները, չափորոշիչներն ու ընթացակարգերը 
պետք է հնարավորություն ընձեռեն գնահատելու հետևյալ 
բնագավառների որակը: 

1.  Կրթական ծրագրեր և դասընթացներ. Կրթական 
ծրագրերի և դասընթացների մշակման և իրականացման ո-
րակը գնահատվում է համապատասխան ուղեցույցների և 
ընթացակարգերի միջոցով: Կենտրոնի կրթական ծրագրերի 
իրականացման որակն ու սահմանված նպատակներին հա-
մապատասխանությունը նախատեսվում է իրականացնել 
«ԳԱԱ ԳԿՄԿ կրթական ծրագրերի ընթացիկ մշտադիտարկ-
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ման և պարբերական վերանայման» կարգով: Կրթական 
ծրագրի մշտադիտարկման առաջնային նպատակը ծրագրի 
իրականացման որակի և միջոցների օգտագործման գնա-
հատումն է, իսկ պարբերական վերանայման նպատակը` 
Կենտրոն առաքելության ու ռազմավարական նպատակնե-
րի իրագործմանը նպաստելը և որակավորումների ճանա-
չումը: 

Ծրագրի վերանայման գործընթացում նախատեսվում է 
ներառել ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական վեր-
լուծություն: Քանակական վերլուծությունը ենթադրում է 
ծրագրի հետ կապված թվային տվյալների հավաքում և վեր-
լուծում: Այդ տվյալները ներկայացվում են ինքնագնահատ-
ման զեկույցում: Որակական վերլուծությունը ներառում է եր-
կու մաս` ինքնավերլուծություն, որը կատարվում է ծրագիրն 
իրականացնող կառույցի կողմից և գնահատում` արտաքին 
փորձագիտական խմբի կողմից: 

2.  Պրոֆեսորադասախոսական կազմ. Պրոֆեսորադա-
սախոսական կազմի որակի գնահատումը ներառում է որա-
կավորումների, գիտական և գիտամանկավարժական աշ-
խատանքի, մասնագիտական շարունակական զարգացման 
չափանիշները: Որակավորման, գիտական աշխատանքի և 
շարունակական մասնագիտական զարգացման գործընթաց-
ներում ներգրավվածության վերաբերյալ նվազագույն չափա-
նիշները սահմանվում են Կենտրոնի ԳԽ կողմից: Պրոֆեսո-
րադասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջները/չա-
փանիշները մշակելիս հաշվի են առնվում Կենտրոնի պրոֆե-
սորադասախոսական կազմի մրցութային ընտրության կար-
գերը և ընթացակարգերը: 

3. Դասավանդում և ուսումնառություն. Դասավանդման 
և ուսումնառության որակի գնահատումը ներառում է` 

 դասալսումները ամբիոնի վարիչի կողմից, փոխադարձ դա-
սալսումները,  
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 առաջավոր փորձի փոխանակումը, 
 դասախոսական պորտֆոլիոները և ուսումնառության նյու-

թերը,  
 ուսանողների կողմից դասընթացների և դասավանդման ո-

րակի գնահատումը, 
 դասախոսների որակավորման բարձրացումը և մասնագի-

տական վերապատրաստումները: 
4.  Ուսանողների գնահատումը. Կենտրոնում առկա է ու-

սանողների ընթացիկ (միջանկյալ) և եզրափակիչ գնահատ-
ման միասնական մեխանիզմ: Ամբիոնները ապահովում են 
ուսանողների գիտելիքների գնահատման թափանցիկությու-
նը: Գնահատման միասնական մեխանիզմը պարունակում է 
գնահատման հստակ չափանիշներ ու չափորոշիչներ, ինչ-
պես նաև աջակցող ընթացակարգեր, որոնք ապահովում են 
ուսանողների գիտելիքների գնահատման օբյեկտիվությունը 
և գնահատականների նշանակման հուսալիությունը: Ամ-
բիոնների կողմից ուսանողներին մատուցվող օժանդակ ծա-
ռայությունների որակի գնահատումը ներառվում է ՈԱ հա-
մակարգում: 

5. Ռեսուրսներ և ենթակառուցվածքներ. Ռեսուրսների 
և ենթակառուցվածքների որակի գնահատումը ներառում է 
լսարանների, գրադարանի, ընթերցասրահների, տեղեկատ-
վական հաղորդակցման միջոցների, ուսումնական լաբորա-
տորիաների ու համապատասխան սարքավորումների առ-
կայության ու համարժեքության չափումները: 

6. Գիտահետազոտական գործունեություն. Կենտրոնի 
գիտահետազոտական գործունեությունը իրականացվում է 
ՀՀ ԳԱԱ համակարգի գիտահետազոտական ինստիտուտ-
ների միջոցով, իսկ գիտահետազոտական գործունեության 
որակի գնահատումն ընդգրկում է հետևյալ ոլորտները. 

 գիտահետազոտական ոլորտում Կենտրոնի հետաքրքրու-
թյուններն ու հավակնությունները արտահայտող երկարա-
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ժամկետ ռազմավարությունն ու կարճաժամկետ ծրագրերը, 
գիտահետազոտական գործունեության կառավարումը,  

 գիտահետազոտական գործունեության միջազգայնացումը, 
 Կենտրոնի ամբիոնների գիտահետազոտական ներուժը, 
 Կենտրոնի գիտահետազոտական ենթակառուցվածքների 

արդիականությունը, 
 հետազոտական դրամաշնորհների ֆինանսավորման ծա-

վալներն ըստ առանձին ստորաբաժանումների, 
 գիտահետազոտական գործունեության և ուսումնական 

գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմները, 
 գիտական հրատարակությունները, 
 հետազոտությունների արդյունքների ապրանքայնացման 

հնարավորությունները: 
7. Հանրային ներգրավում. Կենտրոնն իր գործունեութ-

յան ճանաչման նպատակով աջակցում է հասարակության 
մտավոր, կրթական, գիտական և մշակութային առաջընթա-
ցին: Այդ ուղղությամբ ծառայությունների որակի գնահատու-
մը ներառում է` 

 հասարակության հետ կապերի գնահատումը` հրատարակ-
վող նյութերը, տեղեկատվության տարածման ձևերը և մի-
ջոցները, PR գործունեության նպատակայնությունը, Կենտ-
րոնի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն-
ները, Կենտրոնի ներգրավումը հանրային կարիքներին 
ուղղված ծրագրերում և այլն, 

 ցկյանս ուսումնառության համակարգը` շարունակական 
կրթության և վերապատրաստման դասընթացները, Կենտ-
րոնի ուսանողների, շրջանավարտների, դասախոսների, 
հանրային ծառայողների և լայն հանրության կրթությունը 
Կենտրոնում շարունակելու հնարավորությունները և այլն,  

 Կենտրոնի ներգրավվածությունը պետական և հասարակա-
կան ծրագրերում։ 
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9. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
 
Որակի ներքին ապահովումը գտնվում է Կենտրոնի պրո-

ֆեսորադասախոսական և վարչական համակազմի յուրա-
քանչյուր անդամի պատասխանատվության շրջանակներում 
և նրանց առօրյա գործունեության անբաժանելի մասն է:  
 
 
ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ 

 
 Կենտրոնի տնօրենը պատասխանատու է Կենտրոնի ո-

րակի ապահովման քաղաքականության իրագործման համար:  
 Կենտրոնի գիտական խորհրդին կից գործող ՈԱ-ի 

ներկայացուցչական հանձնաժողովը պատասխանատու է 
ՈԱ-ի քաղաքականության և հայեցակարգի բարելավմանն 
ուղղված առաջարկների ուսումնասիրության, կանոնակարգա-
յին, ընթացակարգային, չափորոշիչ-փաստաթղթերի և կրթա-
կան ծրագրերի վերանայման և ներդրման, քննարկման ու գի-
տական խորհրդի հաստատմանը ներկայացնելու համար:  
 Կրթության որակի ապահովման բաժինը պատասխա-

նատու է ՈԱ-ի քաղաքականության և հայեցակարգի իրագործ-
ման, ՈԱ-ի գործընթացների, մշտադիտարկման, վերանայման 
և բարելավման համար: Բաժինը համագործակցում է ամբիո-
նային ՈԱ-ի պատասխանատուի, ՈԱ-ի հանձնաժողովի և ամ-
բիոնների հանձնաժողովների հետ:  
 Կենտրոնի ամբիոնների որակի կառավարման պա-

տասխանատուները պատասխանատու են ամբիոններում 
մասնագիտական կրթության որակի և գործող ծրագրերի վե-
րահսկման ու մշտադիտարկման, նոր ուսումնական ծրագրերի 
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քննարկման, որոշումների հետևողական իրագործման հսկո-
ղության համար:  
 Ամբիոնային ՈԱ-ի ներկայացուցիչը պատասխանատու 

է ամբիոնի մակարդակով որակի ապահովման և վերահսկման 
գործառույթների իրականացման և ամբիոնից բխող նոր ու-
սումնական ծրագրի ներդրման գործընթացի կազմակերպման 
համար, համագործակցում է Կենտրոնի այլ կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների հետ՝ տվյալների հավաքման և փո-
խանցման նպատակով:  
 Նպատակային հանձնախմբերը պատասխանատու են 

ուսումնական ծրագրերի, մասնագրերի (կոնսպեկտների), 
պլանների, կրթական վերջնարդյունքների, անհրաժեշտ ընթա-
ցակարգերի, կանոնակարգերի մշակման, վերանայման և կա-
տարելագործման համար: Նպատակային հանձնաժողովները 
կազմվում են ամբիոնային հանձնաժողովի կողմից:  

  
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ 
 

Կրթության որակի ապահովման բաժինը պատասխանա-
տու է Կենտրոնում որակի ապահովման քաղաքականութ-
յան, ընթացակարգերի և գործընթացների իրագործման վե-
րահսկողության և մշտադիտարկման համար:  

Կրթական գործընթացների կազմակերպումը, ինչպես 
նաև հաստատութենական (ինստիտուցիոնալ) տարբեր մա-
կարդակներում կառավարման գործընթացները մշտադի-
տարկվում են ուսումնական տարվա ողջ ընթացքում համա-
պատասխան գործիքակազմի միջոցով: Մշտադիտարկման 
և վերահսկման նպատակով տեղեկատվության հավաքման 
և մշակման համար Կրթության որակի ապահովման բաժի-
նը համագործակցում է Կենտրոնի կառուցվածքային բոլոր 
ստորաբաժանումների հետ: Արդյունքներն ամփոփվում են 
յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին և մշակվում 
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համապատասխան երաշխավորություններ, առաջարկութ-
յուններ և միջոցառումներ՝ թերությունները շտկելու, իսկ լա-
վագույն փորձը՝ տարածելու նպատակով: 

 
10. ԳԿՄԿ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ 

 
Կենտրոնի ՈԱ ընթացակարգերը ապահովում են ՈԱ քա-

ղաքականությունից բխող գործընթացների պլանավորումը, 
դրանց ուղղորդումն ու իրականացումը: 

 
Կենտրոնի ՈԱ հիմնական գործընթացներն ու ընթա-

ցակարգերն ըստ ոլորտների 
 
ԳԿՄԿ սահմանված կրթական ծրագրերը՝ 

1. մշակված են Եվրոպական բարձրագույն կրթական տա-
րածքի Որակավորումների շրջանակի  և Որակավորումների 
ազգային շրջանակին համապատասխան, 

2. բավարարում են համապատասխան պետական մասնա-
գիտական հաստատությունների և  օրենսդրության պահանջ-
ներին, 

3. արդիականությունն ու համապատասխանությունն ապա-
հովելու նպատակով պարբերաբար վերանայվում են, 

4. կրթական չափորոշիչների մշակման, մշտադիտարկման 
կամ վերանայման ընթացքում օգտագործվում են ներքին և 
արտաքին անկախ փորձագետների հետադարձ կապի արդ-
յունքները, հաշվի են առնվում շահառուների և գործատուների 
կարծիքները: 

Կրթական ծրագրերի ՈԱ 
5. կրթական ծրագրերն ունեն հստակ սահմանված և հրա-

պարակված նպատակ, ակնկալվող կրթական վերջնարդյունք-
ներ և դասավանդման, ուսումնառության ու գնահատման մե-
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թոդներ և տեխնոլոգիաներ, 
6. հիմնվում է ծրագրերի պլանավորման, մշակման,  ան-

հրաժեշտ փաստաթղթավորման, դրանց փորձաքննության, 
պաշտոնական հաստատման, երկարատև մշտադիտարկման, 
պարբերական գնահատման և վերանայման ընթացակարգերի 
և ուսանողների ու շրջանավարտների հետադարձ կապի մե-
խանիզմների վրա, 

7. գործընթացում ներգրավված են ուսանողները՝ ծրագրերի 
ընթացիկ մշտադիտարկման և պարբերական վերանայման 
գործընթացներում (ուսանողների պարբերական հարցումներ,  
կրթության որակից բավարարվածության ամենամյա հարցում-
ներ, կրթական ծրագրերի և դասընթացների բովանդակութ-
յան, ուսուցման մեթոդների,  ծրագրերի իրականացման որակի 
գնահատում), 

8. գործընթացում ծրագրերի որակի գնահատման ժամանակ 
հաշվի են առնվում արտաքին գնահատողների կարծիքները, 

9. գործընթացում ուշադրությունը Կենտրոնացվում է այն 
ծրագրերի վրա, որտեղ առկա է որակի անկման վտանգ (պար-
բերաբար ցածր ցուցանիշներ ունեցող ծրագրեր): 

Ուսանողների գնահատում: Գնահատման ենթակա են՝ 
10. դասընթացի և առանձին ուսումնական մոդուլի յուրաց-

ման արդյունքները (ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններ), 
11. ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները (ավարտական 

ամփոփիչ ատեստավորում  մագիստրոսական ատենախոսութ-
յունների  պաշտպանության ձևով):  

Գնահատման կիրառվող չափանիշների, ձևերի ու մեթոդ-
ների արդյունավետության գնահատման նպատակով իրա-
կանացվում է ուսանողների գնահատման գործընթացի վե-
րաբերյալ ամենամյա ուսանողական հարցումներ և դասա-
խոսական կազմի պարբերական հարցումներ: 
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Դասախոսական կազմի գործունեության ՈԱ: Կիրառ-
վում են՝ 
1. դասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետութ-

յունը գնահատվում է երկու բաղադրիչներով՝ գիտամանկավար-
ժական և գիտահետազոտական: Գնահատման յուրաքանչյուր 
բաղադրիչի համար սահմանված են առանձին չափանիշներ: 

2. Ուսանողների կողմից դասախոսի գնահատումը (դասա-
վանդման արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական 
հարցումներ (ամբիոնի վարիչի կողմից դասախոսի գնահատու-
մը, գործընկեր դասախոսների կողմից դասախոսի գնահատու-
մը, դասախոսի ինքնագնահատումը, 

3. Խրախուսվում է դասախոսների վերապատրաստումնե-
րը, մասնագիտական որակավորման շարունակական բարձ-
րացումը։ 

 
Ուսումնական ռեսուրսների և օժանդակ ծառայություն-

ների ՈԱ. Պարբերաբար իրականցվում է՝  
1. կրթական ծրագրի պահանջներին ուսումնառության ռե-

սուրսների որակական և քանակական համապատասխանու-
թյան գնահատում, 

2. ուսանողների կրթական և անհատական պահանջմուննե-
րի  և կարիքների բացահայտում և գնահատում, 

3. ուսումնական ռեսուրսների և օժանդակ ծառայություննե-
րի որակի գնահատում ուսանողների բավարարվածության վե-
րաբերյալ ամենամյա հարցումներ,  

4. գրադարանից, ընթերցասրահներից, համակարգչային 
լսարաններից օգտվելու հնարավորությունների,   համացանցի 
մատչելիության, լսարանների և ուսումնական լաբորատորիա-
ների կահավորանքի, խորհրդատվական այլ ծառայությունների 
արդյունավետության գնահատում, 

5. ուսումնական ստորաբաժանումներին և ենթակառուց-
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վածքներին տրամադրվող օժանդակ ծառայությունների որակի 
գնահատում: 

Գիտահետազոտական գործունեության գնահատումը 
իրականացվում է ԳԱԱ համակարգի գիտահետազոտա-
կան ինստիտուտներում տեղաբաշխված ԳԿՄԿ ամբիոն-
ների գործունեության գնահատման միջոցով՝ 
1. հետազոտական նախագծերում ընդգրկված դասախոս-

ների թիվը, 
2. հաստիքային գիտաշխատողների թիվը, 
3. ուսանողների ներգրավվածությունը հետազոտական աշ-

խատանքներում, 
4. գիտական հրատարակությունների թիվը։ 

 
Հանրային ներգրավման գնահատում 

1. Կենտրոնի վերաբերյալ հրատարակվող նյութերի քանա-
կը և ծավալը, 

2. Կենտրոնի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման օ-
պերատիվությունը, 

3. Կենտրոնի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասի-
րության արդյունքները: 

 
 

11. ԳԿՄԿ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԸ ԵՎ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 
ԳԿՄԿ ՈԱ փաստաթղթային ապահովումը և տեղեկատ-

վական համակարգը ներառում են` 
ՈԱ ձեռնարկը (ուղեցույցը), որը պարունակում է. 

1. ՈԱ համակարգի ընդհանուր նկարագրությունը և կազմա-
կերպական կառուցվածքը, 

2. ՈԱ քաղաքականության նպատակները, խնդիրները և 
ռազմավարության հիմնադրույթները, 
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3. ՈԱ սկզբունքները, գործառույթները, ընթացակարգերը և 
պատասխանատվությունների բաշխումը կառավարման տար-
բեր մակարդակների ու ստորաբաժանումների միջև, կապը և 
փոխազդեցությունը ԳԿՄԿ կառավարման այլ մարմինների 
հետ, 

4. ՈԱ հիմնական գործընթացների համառոտ նկարագրութ-
յունը և որակի գնահատման սահմանված ընթացակարգերի 
փաթեթը, 

5. Կանոնակարգեր և մեթոդական նյութեր` ՈԱ առանձին 
գործընթացների իրականացման վերաբերյալ, 

6. ԳԿՄԿ կրթական չափորոշիչների ձևակերպումները, 
7. ԳԿՄԿ ՈԱ համակարգի կիրարկման համար անհրաժեշտ 

այլ նյութեր։ 
ՈԱ և հավատարմագրման առցանց ռեսուրսային շտե-

մարանում նախատեսվում է ընդգրկել՝ 
1. ԳԿՄԿ ՈԱ համակարգին առնչվող բոլոր պաշտոնական 

փաստաթղթերը` ՈԱ հայեցակարգ, ՈԱ ձեռնարկ, կրթական 
ծրագրերի, դասախոսական կազմի, ուսանողների գնահատ-
ման և ուսումնառության ռեսուրսների որակի ու գնահատման 
հետ կապված փաստաթղթերը, 

2. ՈԱ գործընթացների իրականացման արդյունքների վե-
րաբերյալ բոլոր հաշվետվությունները և զեկույցները, 

3. ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման հա-
մար պատրաստված ինքնագնահատման վերլուծական զե-
կույցները և հարակից փաստաթղթերը, 

4. տարբեր հարցումների և այլ միջոցառումների ձևաթեր-
թերն ու արձանագրությունները, 

5. համակարգի տեղեկատվական ապահովմանը վերաբե-
րող այլ նյութեր ու փաստաթղթեր: 
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12. ՈՐԱԿԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ 
 
Որակի շարունակական բարելավումը Կենտրոնի քաղա-

քականության կարևորագույն բաղադրիչն է: Այն ապահո-
վում է ուսուցման գործընթացի որակի շարունակական և 
կայուն բարելավումը` ուսանողների և աշխատաշուկայի փո-
փոխվող պահանջմունքներին և կարիքներին համապա-
տասխան։ Այն  նպատակ ունի ստեղծել և գործածել աջակ-
ցող մեխանիզմներ կրթության որակի կայուն և շարունակա-
կան բարձրացման համար, նախադրյալներ՝ որակի մշակույ-
թի հիմնարար զարգացման նպատակով։ 

ԳԿՄԿ որակի շարունակական բարձրացման ռազմավա-
րությունն հիմքում դրել է ՈԱ գործընթացների՝ 
1. կանոնակարգվածության, մշտադիտարկման և պարբե-

րաբար վերանայման սկզբունքը, 
2. որակի մշտադիտարկման  զեկույցների, ուսանողների, 

շրջանավարտների և գործատուների հետադարձ կապի և շր-
ջանավարտների զբաղվածության վիճակագրական տվյալների 
հաշվառման սկզբունքը: 

3. Որակի շարունակական բարձրացման մեխանիզմի գոր-
ծողության շրջափուլային սկզբունքը; 

 Որակի շարունակական բարձրացման մեխանիզմը 
հիմնված է հիմնական չորս փուլերից բաղկացած գործըն-
թացի վրա` 

1. Պլանավորում՝ սահմանվում են հիմնական խնդիրնե-
րը և չափելի ակնկալվող վերջնարդյունքները, 

2.  Իրականացում՝ կատարվում են ակնկալվող վերջնար-
դյունքների ձեռքբերմանը նպատակաուղղված բոլոր անհ-
րաժեշտ գործողությունները և միջոցառումները, 

3.  Գնահատում՝ ստուգվում, չափվում և գնահատվում են 
փաստացի ստացված արդյունքները պլանավորված վերջ-
նարդյունքների համեմատությամբ: 
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4.  Բարելավում՝ մշակվում և պլանավորվում են լրացուցիչ 
միջոցառումներ` բացթողումները և թերացումները շտկելու 
և ակնկալվող վերջնարդյունքները գործընթացի հաջորդ 
փուլում ձեռք բերելու համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկար. ԳԿՄԿ ՈԱ համակարգի կազմակերպական կառուցվածքը 

  

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՏՆՕՐԵՆ 

Ուսումնական և 

գիտական մասեր, 

դեկանատ 

Արտաքին գնահատողներ

Ո
ւս
ա
ն
ո
ղ
ն
ե
ր

 

 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ 

Գիտական խորհուրդ 

Որակի ապահովման 

 բաժին
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Հաստատված է 
                                                    ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական 

միջազգային կենտրոնի գիտական         
                                                  խորհրդի 2013 թ.  

«  24  »  դեկտեմբերի թիվ  54  նիստում 
                                                  ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի 

նախագահ Ա. Սարգսյան 
 

     

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ 
 

1. Ընդհանուր դրույթներ 
 

1.1. Որակի ապահովման բաժինը (այսուհետ` Բաժին) ՀՀ ԳԱԱ 
Գիտակրթական միջազգային Կենտրոնի (ԳԿՄԿ) ինքնու-
րույն կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որի հիմնա-
կան նպատակը ԳԿՄԿ-ում որակի ներքին ապահովման 
մեխանիզմների գործադրումը և որակի շարունակական 
բարելավման մշակույթի խթանումն է: 

1.2. Բաժինը գործում է ՀՀ օրենսդրության համապատասխան, 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կանոնադրության և սույն կանոնադրութ-
յան հիման վրա: 

1.3. Բաժինը սույն կանոնադրությամբ սահմանված խնդիրների 
լուծման նպատակով համագործակցում է ԳԿՄԿ այլ կա-
ռուցվածքային ստորաբաժանումների և ակադեմիական 
տարբեր կազմակերպությունների հետ: 

1.4. Բաժնի գործունեությունը ֆինանսավորվում է ԳԿՄԿ մի-
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ջոցներից, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ և ԳԿՄԿ կա-
նոնադրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից: 

1.5. Սույն կանոնադրության մեջ փոփոխություններն ու լրա-
ցումները, ինչպես նաև Բաժնի վերակազմակերպումը կամ 
լուծարումն իրականացնում է ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի 
որոշմամբ: 

 
2. Բաժնի խնդիրներն ու գործառույթները 
 
2.1. Բաժնի խնդիրներն են` 
2.1.1. ԳԿՄԿ կրթության որակի ապահովման (ՈԱ) քաղաքա-

կանության և ռազմավարության մշակում և պարբերա-
կան վերանայում: 

2.1.2. Որակի միասնական չափանիշների պահպանում, ՈԱ 
գործընթացների ներդաշնակեցում և իրականացում 
ԳԿՄԿ գործունեության բոլոր հիմնական ոլորտներում: 

2.1.3. Ուսանողների և շրջանավարտների` ստացած կրթութ-
յունից գոհունակության, առաջարկությունների ու դի-
տողությունների բացահայտում: 

2.1.4. Կրթության որակի համար ԳԿՄԿ հաշվետվողակա-
նության ապահովում ներքին (ուսանողներ, դասախո-
սական և վարչական կազմ) և արտաքին (դիմորդներ, 
շրջանավարտներ, գործատուներ, պետություն և հա-
սարակություն) շահեկիցների առջև: 

2.1.5. Կանոնակարգային և կազմակերպական հենքի ստեղ-
ծում և վարչական օժանդակություն` ԳԿՄԿ և նրա 
կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման 
և հավատարմագրման գործում, որակի ներքին և ար-
տաքին գնահատման գործընթացների միջև կապի ա-
պահովում: 

2.1.6. Ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային ՈԱ գոր-
ծակալությունների և այլ բուհերի ՈԱ բաժինների հետ 
կապերի հաստատում և ամրապնդում: 
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2.2. Բաժնի գործառույթներն են 
 
         Բաժինը` 
2.2.1. մշակում, իրականացնում և մշտապես բարելավում է ո-

րակի ներքին ապահովման գործընթացները, զեկու-
ցում դրանց արդյունքների մասին,սահմանում է որակի 
ներքին չափանիշներ և չափորոշիչներ` ընդունված եվ-
րոպական պահանջներին համահունչ, 

2.2.2. մշակում է ԳԿՄԿ ՈԱ կանոնակարգային, ընթացակար-
գային և չափորոշիչ փաստաթղթերը, 

2.2.3. համակարգում, վերահսկում և վարչական աջակցութ-
յուն է տրամադրում ՈԱ գործընթացների իրականաց-
մանը ԳԿՄԿ բոլոր ստորաբաժանումներում, 

2.2.4. ապահովում է ՈԱ գործընթացների և ընթացակարգե-
րի թափանցիկությունը, դրանցում ուսանողների, 
շրջանավարտների, հիմնական գործատուների և ար-
տաքին փորձագետների մասնակցությունը, 

2.2.5. կազմակերպում է ԳԿՄԿ ինստիտուցիոնալ հավատար-
մագրման ինքնագնահատման գործընթացը, համա-
պատասխան զեկույցի պատրաստումը և հաջորդող 
գործողությունների պլանավորումն ու վերահսկումը, 

2.2.6. վերադաս մարմնի հետ համատեղ համակարգում է 
Կենտրոնի ստորաբաժանումների աշխատանքը հա-
վատարմագրող մարմինների փորձագիտական այցե-
րի ժամանակ, 

2.2.7. համագործակցում է ՀՀ մասնագիտական կրթության 
Որակի ապահովման ազգային Կենտրոն հիմնադրամի 
հետ, 

2.2.8. ապահովում է կրթական ծրագրերի մշակման և իրա-
կանացման որակի հսկողությունը և ստուգում, դրանց 
համապատասխանությունը սահմանված չափորոշիչ-
ներին, 
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2.2.9. պատրաստում է ՈԱ ընթացակարգեր կրթական ծրագ-
րերի մշակման, հաստատման, ընթացիկ մոնիթորինգի 
(մշտադիտարկման) և պարբերական վերանայման 
համար, համակարգում և աջակցում է դրանց իրակա-
նացմանը ԳԿՄԿ բոլոր ստորաբաժանումներում, 

2.2.10. կազմակերպում է կրթական ծրագրերի պարբերական 
վերանայման գործընթացները` ՈԱ ընթացակարգերին 
համապատասխան, ստուգում է նոր և վերանայված 
կրթական ծրագրերի փաստաթղթային փաթեթները, 

2.2.11. համակարգում է ԳԿՄԿ կրթական ծրագրերի որակի 
ինքնագնահատումը և օժանդակում դրանց արտաքին 
գնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին, 

2.2.12.  մշակում և իրականացնում է դասավանդման, ուսում-
նառության և ուսանողների գնահատման ՈԱ գործի-
քակազմը (հարցումներ և այլն) և ընթացակարգերը, 

2.2.13.  համագործակցում է ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի, ու-
սանողական խորհրդի և ԳԱԱ ինստիտուտներում տե-
ղակայված ԳԿՄԿ ամբիոնների ՈԱ պատասխանատու-
ների հետ և աջակցում նրանց աշխատանքներին: 

 
 
3. Բաժնի կառուցվածքը և կառավարումը 
3.1. Բաժնի աշխատանքների ընդհանուր համակարգումը 

ԳԿՄԿ տնօրենի համապատասխան հրամանով իրա-
կանացնում է ՈԱ բաժնի ղեկավարը: 

3.2. Բաժինը ղեկավարում է Բաժնի պետը, որին նշանա-
կում և պաշտոնից ազատում է ԳԿՄԿ տնօրենը: 

3.3. Բաժնի հաստիքացուցակը սահմանում և դրա մեջ փո-
փոխություններ է կատարում ԳԿՄԿ տնօրենը՝ բաժնի 
պետի ներկայացմամբ: 

3.4. Բաժնի աշխատակիցները պարտավոր են պահպանել 
աշխատանքային ներքին կանոնները, սահմանված 
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աշխատանքային գրաֆիկը և ծառայողական հրա-
հանգները: 
 

3.5. Բաժնի պետը` 
 
3.5.1. Պլանավորում, կազմակերպում, ղեկավարում և վե-

րահսկում է բաժնի ընթացիկ գործունեությունը, համա-
ձայն ԳԿՄԿ կանոնադրության մասնակցում ԳԿՄԿ 
վարչական աշխատանքներին, 

3.5.2. ԳԿՄԿ գիտական խորհրդում հանդես է գալիս համա-
պատասխան հաշվետվություններով, զեկույցներով և 
հաղորդումներով, 

3.5.3. ապահովում է Բաժնի հիմնական գործառույթների ի-
րականացումը, լուծում դրանից բխող հիմնախնդիրնե-
րը, աշխատողներին տալիս համապատասխան ցու-
ցումներ և հանձնարարականներ, ապահովում է այլ 
ստորաբաժանումների հետ Բաժնի փոխգործակցութ-
յունը, 

3.5.4. ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաս-
տաթղթերը, կատարում նշագրումներ, Բաժնի լիազո-
րությունների շրջանակներում նախապատրաստում 
զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, ա-
ռաջարկություններ և այլ գրություններ ու փաստաթղ-
թեր, 

3.5.5. Բաժնի առջև դրված խնդիրների լուծման հետ կապ-
ված կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ, ըստ 
անհրաժեշտության՝ ԳԿՄԿ տնօրենին ներկայացնում է 
համապատասխան զեկույց և առաջարկություններ 
Բաժնի գործունեությանն առնչվող ԳԿՄԿ համապա-
տասխան ստորաբաժանումների կողմից կատարվող 
աշխատանքների վերաբերյալ, 

3.5.6. ԳԿՄԿ տնօրենին ներկայացնում է առաջարկություն-
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ներ Բաժնի աշխատակիցներին սահմանված կարգով 
խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու, 
ատեստավորելու և վերապատրաստելու վերաբերյալ, 

3.5.7. ներկայացնում է Բաժինը արտաքին շփումներում, Բաժ-
նի աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով հան-
դիպում տարբեր կազմակերպությունների ներկայացու-
ցիչների հետ, նախապատրաստում համապատասխան 
համագործակցությանն առնչվող փաստաթղթեր՝ 
դրանք համաձայնեցնելով ԳԿՄԿ տնօրենի հետ, 

3.5.8. կազմակերպում և հսկում է Բաժնում տարվող գործա-
վարությունը, ինչպես նաև կատարում Բաժնի խնդիր-
ների լուծման հետ կապված այլ աշխատանքներ, 

3.5.9. աջակցում է  Կենտրոնի հավատարմագրման գործա-
ռույթներին, 

3.5.10. կազմակերպում է կրթական ծրագրերից, դասընթացը 
վարած դասախոսից և ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպման մակարդակից ուսանողների գոհու-
նակության  աստիճանի, ինչպես նաև ԳԿՄԿ շրջանա-
վարտներից գործատուների գոհունակության և ստա-
ցած կրթությունից շրջանավարտների գոհունակութ-
յան աստիճանի  պարբերական գնահատման գործըն-
թացները, 

3.5.11. պարբերական կազմակերպում է կրթության որակի ա-
պահովման վերաբերյալ սեմինարներ, ուսուցողական 
վարժանքներ՝ պրոֆեսորադասախոսական և վարչա-
կան կազմերի ներկայացուցիչների համար, 

3.5.12.  իր լիազորության  սահմաններում  համագործակցում 
է պետական կառավարման, տեղական ինքնակառա-
վարման և այլ մարմինների հետ, 

3.5.13. իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով 
և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազո-
րություններ, 
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3.5.14. պատասխանատվություն է կրում Բաժնի կողմից իրա-
կանացվող աշխատանքների որակի և Բաժնի առջև 
դրված խնդիրների հնարավորինս պատշաճ և արդյու-
նավետ լուծման համար: 
 

3.6   Բաժնի առաջատար մասնագետ/ներ/ը` 
3.6.1. կազմում և մշակում է ընթացիկ հարցումների համար 

անհրաժեշտ հարցաթերթիկների ձևերը` համաձայ-
նեցնելով դրանք բաժնի պետի հետ, 

3.6.2. իրականացնում է կրթական ծրագրերից, դասընթացը 
վարած դասախոսից և ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպման մակարդակից ուսանողների բավա-
րարվածության աստիճանի հարցումները, 

3.6.3 իրականացնում է ինստիտուցիոնալ կարողությունների 
տվյալների էլեկտրոնային բազայի(հարցաշարի) տա-
րեկան հավաքագրումը, 

3.6.4. իրականացնում է ստացված կրթությունից շրջանա-
վարտների բավարարվածության աստիճանի ամե-
նամյա հարցումներ, արդյունքները հավաքագրում, 
ամփոփում և վերլուծում է: Ներկայացնում է հաշվետ-
վություն գնահատման արդյունքների վերաբերյալ, 

3.6.5. մասնակցում է ՈԱ բնագավառի պարբերական սեմի-
նարների և ուսուցողական վարժանքների կազմա-
կերպմանը, ինչպես նաև ՈԱԱԿ-ի և Կենտրոնի միջև ի-
րականացվող գործընթացներին և միջոցառումներին, 

3.6.6. անհրաժեշտության դեպքում կատարում է թարգմա-
նություններ, 

3.6.7. մասնակցում է որակի ապահովման համակարգի տա-
րեկան վերլուծական հաշվետվության կազմմանը, 

3.6.8. կատարում է վերադասի այլ հանձնարարությունները, 
որոնք բխում են որակի ապահովման բաժնի նպա-
տակներից և խնդիրներից, 
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3.6.9. օգնում է բաժնի պետին կազմակերպչական հարցե-
րում (նամակագրություն, նյութերի բազմացում, հեռա-
խոսազանգ, հրավերներ և այլն): 

 
3.7      Բաժնի ավագ տեսուչ/ներ/ը` 
3.7.1. իրականացնում է ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

տվյալների էլեկտրոնային բազայի (հարցաշարի) տա-
րեկան հավաքագրում, 

3.7.2. մասնակցում է կրթական ծրագրերից, դասընթացը 
վարած դասախոսից և ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպման մակարդակից ուսանողների գոհու-
նակության աստիճանի ամենամյա հարցումները, 
տվյալները մուտքագրել բազայում,  

3.7.3. մասնակցում է ստացված կրթությունից շրջանա-
վարտների գոհունակության աստիճանի ամենամյա 
հարցումներին: Արդյունքներն հավաքագրում, ամ-
փոփում և հաշվետվության ձևով ներկայացնում է  
բաժնի պետին, 

3.7.4. մասնակցում է ՈԱ բնագավառի պարբերական սե-
մինարների և ուսուցողական վարժանքների կազ-
մակերպմանը, ինչպես նաև ՈԱԱԿ-ի և Կենտրոնի 
միջև իրականացվող գործընթացներին և միջոցա-
ռումներին, 

3.7.5. ըստ անհրաժեշտության` կատարում է թարգմա-
նություններ, 

3.7.6. մասնակցում է որակի ապահովման համակարգի տա-
րեկան վերլուծական հաշվետվության կազմմանը, 

3.7.7. կատարում է վերադասի այլ հանձնարարությունները, 
որոնք բխում են որակի ապահովման բաժնի նպա-
տակներից և խնդիրներից, 
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3.7.8. բաժնի պետին օգնում է կազմակերպչական հարցերում 
(նամակագրություն, նյութերի բազմացում, տեքստերի 
հավաքում, հեռախոսազանգ, հրավերներ և այլն): 

 
3.8. Համակարգչային ցանցի ադմինիստրատորը` 
3.8.1. տեղադրում, կարգաբերում է սերվերները, տեղադրում 

է անհրաժեշտ ծրագրային ապահովումը, իրականաց-
նում է տվյալների պահպանության, արխիվացման 
(առնվազն ամիսը մեկ անգամ) գործընթացը, 

3.8.2. տեղադրում, կարգաբերում և  թարմացնում է օպերա-
ցիոն համակարգերը, հակավիրուսային և այլ անհրա-
ժեշտ ծրագրերը, ինչպես նաև տեղակայում և կարգա-
բերում է նոր ծրագրերը և տեխնիկական միջոցները,  

3.8.3. գործարկում և սպասարկում է Կենտրոնի էլեկտրոնա-
յին համակարգում որակի ապահովման մոդուլը,  

3.8.4. աջակցում է էլեկտրոնային հարցաթերթիկների մշակ-
մանը, համակարգում է առցանց հարցումները, 

3.8.5. ստեղծում է օգտագործողների հաշիվները (users 
accounts), տրամադրում է գաղտնաբառերը և իրակա-
նացնում է ընթացիկ սպասարկումը, 

3.8.6. աջակցում և խորհրդատվության է տրամադրում դա-
սախոսներին և վարչական անձնակազմին` ներկա-
յացման ենթակա էլեկտրոնային նյութերի պատրաստ-
ման վերաբերյալ,   

3.8.7. իրականացնում է ցանցի նախագծում, ընդլայնում,  
մոնտաժման աշխատանքներ, փորձարկում, ընթացիկ 
սպասարկում, 

3.8.8. պատասխանատվություն է կրում ինֆորմացիոն և 
ցանցային անվտանգության, ինչպես նաև ինտերնետ 
կապի ապահովման համար, 

3.8.9. ապահովում է համակարգիչների, ցանցի և տեխնիկա-
կան այլ միջոցների անխափան աշխատանքը, ան-
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սարքությունների վերացումը, ծրագրային և տեխնի-
կական ընթացիկ սպասարկումը, 

3.8.10. ուսուցանում է աշխատակիցներին` տվյալների բազա-
ների և անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերով աշ-
խատելու հմտություններ, 

3.8.11. տրամադրում է խորհրդատվություն ծրագրերի և տեխ-
նիկական միջոցների ձեռքբերման և օգտագործման, 
ինչպես նաև ցանցային և ինտերնետային ռեսուրսնե-
րից օգտվելու վերաբերյալ, 

3.8.12. տարբեր միջոցառումների ու դասախոսությունների 
ժամանակ ապահովում է համակարգչային և տեխնի-
կական սարքավորումներով և իրականացնում է ըն-
թացիկ սպասարկումը,  

3.8.13. կազմակերպում է ձայնագրությունները, ինչպես նաև 
ֆոտո և տեսանկարահանումները, իրականացում է 
դրանց պահպանությունը, 

3.8.14. տպում, պատճենահանում, սկանավորում և մշակում է 
անհրաժեշտ նյութերը,  

3.8.15. իրականացնում է համակարգչային տեխնիկայի և հա-
րակից սարքավորումների հաշվառումը և վարում է ըն-
թացիկ մատյանը, 

3.8.16. ներկայացնում է փաստաթղթային հաշվետվություն` 
կատարված աշխատանքների վերաբերյալ, 

3.8.17. աջակցում է կազմակերպչական հարցերում (տեքստե-
րի հավաքում, նամակագրություն, հրավերներ և այլն): 
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ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ 
 

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ 
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՐԳԵՐ, 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ, ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 
ՆՅՈՒԹԵՐ 

 
Հաստատված է  

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի   
«  8  »  ապրիլի  2014 թ.  թիվ  60  նիստում  

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի  
նախագահ Ա. Սարգսյան    

 

 
ԿԱՐԳ 

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 
Երևան-2014 

          
1. Ընդհանուր դրույթներ 
 
1.1. Սույն կարգը (այսուհետ` կարգ) սահմանում է ՀՀ ԳԱԱ 

ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ (այսուհետ` 
Կենտրոն) մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրի 
կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի կազմա-
կերպման միասնական կանոնները։ 
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1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազ-
մակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և 
գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմութ-
յան չափանիշները, ինչպես նաև եզրափակիչ ատեստավոր-
ման կազմակերպման ընթացակարգը։ 

1.3. Կարգում տրված են նաև կրեդիտային համակար-
գում գործածվող առանձին տերմիններ, նկարագրված են 
համակարգի բնութագրիչները, բնորոշ գործառույթները և 
ընթացակարգերը։ 

 
2. Կրեդիտային համակարգի ընդհանուր նկարագիրը 
 
2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները 
Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի 

հետևյալ սահմանումները և դրույթները ընդունված են Հա-
յաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և գոր-
ծում են Կենտրոնի մագիստրոսի կրթական ծրագրում։ 

 
1. Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակութ-

յունների դինամիկ համակցություն է, որի ձևավորումը 
կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է։ Այն կարող է լի-
նել մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ 
բնագավառի համար) և ընդհանուր։ 

 
2. Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, 

հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողն ուսումնա-
ռության ավարտին։ Կրթական արդյունքը զուգակցվում է 
համապատասխան գնահատման չափանիշով, որը հնարա-
վորություն է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված 
կրթական արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալ։ Կրթական 
                                                 
1 Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ: 
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արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում 
են կրեդիտի շնորհման պահանջները։ 

 
3. Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագ-

րի ամենափոքր, համեմատաբար ինքնուրույն միավորն է, ո-
րի համար կրեդիտ է տրվում։ Կրթական մոդուլի ուսուցման 
տևողությունը 1 կիսամյակ է` դրանով սահմանված կրթա-
կան արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։ Կրթական 
մոդուլին հատկացված կրեդիտները ուսանողին շնորհվում 
են ամբողջությամբ, այլ ոչ թե առանձին մասերով։ 

 
4. ECTS կրեդիտը դասընթացն (կրթական մոդուլը) ա-

վարտելու և դրա ելքային կրթական արդյունքները ձեռք բե-
րելու համար ուսանողից պահանջվող ուսումնառության ժա-
մաքանակով արտահայտված բեռնվածքի չափման համըն-
դունելի միավոր է, որը տրվում է ուսանողին դասընթացով 
նախանշված կրթական արդյունքների դրական գնահատու-
մից հետո։ 

 
5. ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են. 

 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը 
ներառում է ուսանողի լսարանային, արտալսարանային 
և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնա-
կան աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը 
դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պա-
րապմունքներին, լաբորատոր աշխատանքներին և 
պրակտիկաներին, ավարտական աշխատանքների կա-
տարումը, քննություններին նախապատրաստվելը և 
դրանք հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և 
այլն, 

 կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռն-
վածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ կրթական 
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մոդուլի բարդության աստիճանը, կարևորությունը և մա-
կարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից 
դրա յուրացման որակը (գնահատականը), 

  կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդու-
լով նախանշված ելքային կրթական արդյունքի գնա-
հատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ 
Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկաց-
ված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքնե-
րի (գնահատականների կամ գնահատման միավորնե-
րի) հետ միասին, 

 ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական 
գործունեության (դասավանդման) աշխատածավալը։ 
Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ու-
սումնառության) ծավալը,  

 կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով 
գնահատմանը, իսկ ուսանողի վաստակած կրեդիտների 
քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով 
(գնահատման միավորներով),  

 կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելի-
քի որակը, այն չափվում է գնահատականներով։ 

 
6. Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման, ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ու-
սումնառության արդյունքների հաշվառման (արժևորման), 
կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ համա-
պատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագ-
րով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակութ-
յան և քանակի ձեռքբերումից հետո։ 

 
7. Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համա-

կարգը միասնական համաեվրոպական կրեդիտային համա-
կարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածքը 1 
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ուստարում գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ։ Այն նախա-
տեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարած-
քում ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների 
չափման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ փոխան-
ցումը դյուրացնելու համար։ 

 
8. ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են. 

 կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառութ-
յան լրիվ ծրագիրը հաջողությամբ ավարտելու համար 
ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով սահ-
մանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը, 

 կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնա-
հատման ենթակա բոլոր բաղկացուցիչներին` դասըն-
թացներին, կրթական մոդուլներին, պրակտիկաներին,  
ավարտական աշխատանքներին և այլն, 

 կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները 
բնութագրող բոլոր պայմանները` ծրագրի նպատակը և 
ավարտական պահանջները, դասընթացների ելքային 
կրթական արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, 
ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մե-
թոդները և այլն, հրապարակվում են նախապես և հա-
սանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսանողներին և 
դասախոսներին)։ 

 
2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական  
      գործառույթները 
 
2.2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթ-

ները երկուսն են` 
ա) կրեդիտների փոխանցում. 
այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի 
(պլանի) բոլոր դասընթացների և կրթական մոդուլների 
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աշխատածավալների արտահայտում կրեդիտների օգ-
նությամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում կրեդիտներով 
չափված կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրերի և 
բուհերի միջև, 
բ) կրեդիտների կուտակում. 
այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթա-
կան կրեդիտների աստիճանական կուտակման գործըն-
թացի առկայություն, ինչն իրականացվում է ուսանողի ու-
սումնառության անհատական  ծրագրի օգնությամբ։ 

 
Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատ-

կանիշներով և ուղեկցվում համապատասխան ընթացակար-
գերով։ 
 

2.2.2. Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնա-
կան հատկանիշներն են. 
 գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց 

բոլոր բաղադրամասերի (դասընթացներ,կրթական մո-
դուլներ, ավարտական աշխատանքներ, պրակտիկաներ 
և այլն) աշխատածավալները տրված են ուսանողի լրիվ 
ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, արտալ-
սարանային և ինքնուրույն աշխատանք) արտահայտող 
ECTS կրեդիտներով, 

 կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների 
փոխադարձ ճանաչման և որոշակի թվով կրեդիտների` 
ծրագրից ծրագիր փոխանցման (տեղափոխման) հնա-
րավորություն նույն բուհի ներսում կամ բուհերի միջև` 
ընդունող ծրագրի պահանջներին համապատասխան։ 

 
2.2.3. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական 
հատկանիշներն են. 
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  պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած 
ուսումնական ծրագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրի յու-
րացման հաջորդականությունը սահմանվում է դասըն-
թացների նախապայմաններով, 

  ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դ-
րանցում ընդգրկվելու համար գրանցման ընթացակար-
գերի առկայություն, 

  ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրե-
րի առկայություն, 

  դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքե-
րի առկայության դեպքում ուսանողի կողմից դրանց 
ընտրության հնարավորություն` ելնելով դասընթացի 
կայացման ժամանակացույցից և (կամ)դասախոսի նա-
խապատվությունից, 

  ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, 
հետևաբար նաև ուսումնառության ծրագրի տևողության 
կարգավորման հնարավորություն։ 

 
2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կր-

թական ծրագրերի աշխատածավալը 
 
1. Կենտրոնում մագիստրոսի կրթական աստիճաններում 

ուսանողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը 
սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS կրե-
դիտի։ 

2. 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ 
(լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսում-
նական բեռնվածությանը։ 

3. Ուսումնական տարվա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 
32-ը տրամադրվում է ուսումնական պարապմունքներին։ 
Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամ-
յակով` աշնանային և գարնանային։ Ըստ այդմ, կիսամյա-
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կի ուսումնական պարապմունքների տևողությունը սահ-
մանվում է 16 շաբաթ: 

4. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լսարանային լրիվ 
բեռնվածությունը 14-18 ժամ է2։ 

5. Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը 
կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական 
բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ու-
սումնական տարում` 60 կրեդիտ։ 

6. Որոշ դեպքերում, ուսման բարձր առաջադիմություն ցու-
ցաբերած ուսանողը սահմանված կարգով կարող է 
ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական բեռնվածություն։ 

7. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշ-
խատածավալը` 120 կրեդիտ է։ 

 
 

3. Դասընթացները և կրթական մոդուլները 
 
1. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասըն-

թացները կամ կրթական մոդուլները ներկայացվում են 
հատկացված կրեդիտների հետ միասին։ 

2. Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպ-
քում բաժանվում են 1 կիսամյակ տևողությամբ առանձին 
կրթական մոդուլների։ 

3. Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման 
բնույթի բաժանվում են 2 հիմնական խմբի` 

ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամ-
րագրված է որոշակի կիսամյակներում, 
բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնց յուրացման կի-
սամյակը ամրագրված է մագիստրոսի կրթական ծրագ-
րում, ուսանողը դրանք ընտրում է առաջարկվող ցանկից։ 

                                                 
2 Առանց լրացական դասընթացների 
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4. Կրեդիտների հատկացումը 
 
1. Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների 

հատկացումը ելնում է մոդուլով սահմանված կրթական 
արդյունքին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
միջին աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվա-
ծության) իրատեսական կանխատեսումից։ 

2. Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակ-
տային) ժամերի միջև միարժեք կապ չկա։ Կրեդիտների 
թիվը, ինչպես արդեն նշվել է, կախված է նաև պարապ-
մունքի ձևից (դասախոսություն, սեմինար, գործնական 
կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), ուսումնառութ-
յան, դասավանդման և գնահատման մեթոդներից և այլն։ 

3. Դասընթացի ծրագիրը մշակող ուսումնական կառույցը 
(ամբիոնը) այնպես է պլանավորում ուսանողի ուսումնա-
կան աշխատանքը, որ դրա կատարման համար պա-
հանջվող ժամաքանակը համապատասխանի դասընթա-
ցին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքին։ 

4. Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները պետք է 
ներկայացվեն ամբողջական թվերով։ 

 
 
5. Կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջները 
 
1. Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու հա-

մար Կենտրոնի ուսանողը ծրագրի կատարման արդյուն-
քում պետք է հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ ուսում-
նագիտական բեռնվածություն:  

2. Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, 
պետք է կուտակեն առնվազն 6 կրեդիտ` ընդհանուր դա-
սընթացների կրթամասից, և 48 կրեդիտ`հետազոտական 
կառուցամասից (ներառյալ` մագիստրոսական թեզը): 
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3. Մնացած կրեդիտների (մինչև 66) բովանդակային կազմը 
սահմանվում է մասնագիտական պարտադիր կրթամա-
սով և կամընտրական դասընթացներով` ելնելով տվյալ 
մասնագիտությամբ մագիստրոսի պատրաստման ծրագ-
րի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մաս-
նագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբեր-
ման պայմանից, և յուրաքանչյուր ծրագրի համար տրվում 
է առանձին (ընդ որում, մինչև 18 կրեդիտ հատկացվում է 
կամընտրական դասընթացների ձևով որոշակի ուղղութ-
յամբ անհատական ուսուցում իրականացնելու համար)։ 
 

 
6. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման  

համակարգը 
 
6.1. Համակարգի հիմնադրույթները 
 
1. Կենտրոնում գործում է ուսանողների գիտելիքների 

պարբերական ստուգման և գնահատման բազմագործոն 
համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն 
են՝ 
ա)  ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների ա-

նընդհատ ստուգման և գնահատման օգնությամբ 
կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխա-
տանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնու-
րույն աշխատանքը, ուսումնառության գործընթացում 
ներմուծել մրցակցության տարրեր և բարելավել դա-
սահաճախումները, 

բ)  ընթացիկ քննությունների և ստուգումների իրակա-
նացման օգնությամբ ներմուծել դիագնոստիկ գնա-
հատման տարրեր` գնահատման արդյունքները դա-
սախոսների և ուսանողների կողմից օգտագործելով 
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որպես հետադարձ կապ` դասավանդման և ուսումնա-
ռության շարունակական բարելավման և կատարողա-
կանի բարձրացման նպատակով, բարելավել դասըն-
թացի արդյունարար գնահատման հիմնավորվածութ-
յունն ու արժանահավատությունը՝ գիտելիքների գնա-
հատման գործընթացում հաշվի առնելով ուսումնա-
ռության տարբեր բաղադրիչները։ 

 
2. Գիտելիքների գնահատումը (ստուգումը) ներառում է 

հետևյալ բաղադրիչները. 
ա)  դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատում 

դասահաճախումների հաշվառման օգնությամբ, 
բ)  դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների 

և ծրագրով նախատեսված անհատական առաջադ-
րանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստու-
գում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ 
քննություններ և ստուգումներ), 

գ)  ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրա-
փակիչ գնահատում քննաշրջանում, 

դ)  ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին 
ուսանողի մասնակցության աստիճանի, ընթացիկ և 
եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթա-
ցի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատա-
կանի ձևավորում։ 

 
3. Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նա-

խատեսված դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշ-
խատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մե-
թոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը 
ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողություն-
ների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման 
ձևի բաժանվում են 2 խմբի՝ 
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ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ, 
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ։ 
6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը 
 
6.2.1. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ներառված բո-

լոր դասընթացները եզրափակիչ գնահատումով դասըն-
թացներ են: 
1. Դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզ-

րափակիչ քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ըն-
թացիկ (միջանկյալ) քննություն, որոնցից առնվազն մեկն 
անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ 
մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման 
վրա: Եզրափակիչ քննության ձևը դասընթացը կազմա-
կերպող դասախոսի առաջարկությամբ հաստատում է 
ամբիոնի վարիչը: 

2. Դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստա-
ցած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/ 
միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ 
ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝ 

 
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցության ակտիվության աստիճանից, որը լիար-
ժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը վաստակում է 
2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության   
Գմաս. միավորը որոշվում աղյուսակ 1-ում բերված սանդ-
ղակի չափանիշներին համապատասխան (ուսումնա-
ռության անհատական ժամանակացույցով սովորող ու-
սանողի՝ դասընթացի մասնակցության համար տրվող 
միավորների քանակը հաշվարկվում է նրա ինքնուրույն 
աշխատանքի կատարողականի հիման վրա). 
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Աղյուսակ 1. 
 

Մասնակցության 
աստիճանը (%) 

Հատկացվող միավորը 

91-100 2 
81-90 1,5 
71-80 1 
61-70 0,5 
< 60 0 

 
 

Օրինակ 1. Եթե 32 լսարանային ժամ աշխատածավալով 
դասընթացից ուսանողն ունի 15 ժամ բացակայություն, 
ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`  

[ 1- 15/32 ] x 100% = (1-0.47) x 100% = 53% 
Համաձայն աղյուսակի` Գմաս. = 0 միավոր: 
 
Օրինակ 2. Եթե 64 լսարանային ժամ աշխատածավալով 

դասընթացից ուսանողն ունի 12 ժամ անհարգելի և 4 ժամ 
հարգելի բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցու-
թյան աստիճանը կլինի`  

[1- 12/(64-4) ] x 100% = (1-0.2) x 100% = 80% 
Համաձայն աղյուսակի` Գմաս. = 1 միավոր: 

  

բ)  ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աս-
տիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթա-
ցիկ (միջանկյալ) քննությունների (գրավոր աշխատանք 
և բանավոր ներկայացում) արդյունքներից (ΣՔընթ.), ո-
րոնց հատկացվող միավորների առավելագույն քանակը 
սահմանվում է 8, 
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գ)  եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է 
գնահատվել մինչև 10 միավոր։ 

 
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնա-

հատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման 
առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գու-
մար`  

Գարդ. = Գմաս. + ΣՔընթ. + Քեզր. : 
Ըստ այդմ, մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկ-

ված դասընթացն ունի գնահատման հետևյալ սխեման, որ-
տեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի 
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորնե-
րը (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միա-
վորներով) 3. 

Աղյուսակ 2. 
 
Գնահատման 
բաղադրամասը 

Գմաս. Քընթ.1 Քընթ.2 Քեզր. Գարդ. 

Միավորը 2 8 10 20 
 
3. Ընթացիկ գնահատման ձևերի միջև միավորների բաշխ-

ման քանակական հարաբերակցությունը որոշում է դա-
սընթացը վարող դասախոսը, ինչը պարտադիր կերպով 
արձանագրվում է մագիստրոսական ծրագրի ուսանողի 
ուսումնառության ուղեցույցում զետեղված դասընթացի 
նկարագրության մեջ (դասընթացի ընթացիկ գնահատ-
ման կառուցվածքի փոփոխություն ուղեցույցի հրապա-
րակումից հետո չի թույլատրվում)։ 

 
                                                 
3 Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է 
առնվազն 1 միավոր, իսկ գնահատման քայլը` առնվազն 0.5 է  
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4. Գնահատման վերը նկարագրված եղանակը կիրառվում 
է միայն ուսումնական կառուցամասի բաղկացուցիչ դա-
սընթացների (բացի լրացական դասընթացներից) գնա-
հատման համար: Հետազոտական կառուցամասի մո-
դուլները, այդ թվում նաև պրակտիկաները, գնահատ-
վում են ստուգարքի ձևով: Մագիստրոսական ատենա-
խոսությունը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղա-
կով` սույն կարգում բերված գնահատման չափանիշնե-
րին համապատասխան: 

 
6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման  
      կազմակերպումը 

 
1. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների/ստուգումների 

ենթակա ուսումնական նյութի բովանդակությունը, 
քննությունների ձևերը, հարցաշարերը և ժամանակա-
ցույցը, ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափա-
նիշները տրամադրվում են ուսանողներին նախապես 
(կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում)։  

2. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակա-
ցույցները կազմում են ամբիոնները, և հաստատում Է ու-
սումնական մասի պետը։ Քննությունների հաստատված 
ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է ուսումնա-
կան մաս: 

3. Ընթացիկ քննություններն անց են կացվում ուսումնա-
ռության կիսամյակի 7÷8-րդ և 15÷16-րդ շաբաթներում: 

4. Լրացական դասընթացներից ընթացիկ ստուգումներն 
անց են կացվում յուրաքանչյուր 8 շաբաթը մեկ: ( Ընթա-
ցիկ ստուգումն անց է կացնում տվյալ առարկան դասա-
վանդող դասախոսը` առարկայի` դասացուցակով հատ-
կացված ժամերին (ուսանողը չի ազատվում դասերից):  
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5. Եզրափակիչ քննություններն անց են կացվում կիսամյա-
կային քննաշրջաններում` 17÷20-րդ շաբաթներում: 

6. Քննության/ստուգման ավարտից հետո քննությունն ըն-
դունած դասախոսը քննական ամփոփագիրը նույն օրը 
ներկայացնում է ամբիոն։ 

7. Քննության գնահատականը հրապարակելու պահից ու-
սանողն իրավունք ունի այն գանգատարկելու գնահա-
տումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական 
հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնութ-
յան դեպքում` նույն օրը դիմելու դասընթացը կազմա-
կերպող ամբիոնի վարիչին, այնուհետև` ուսումնական 
մասի պետին: 

 
6.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը 

 
1. Կենտրոնում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների 

գնահատման համար կիրառվում է  գնահատականների 
20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է 

ստորև.  
Աղյուսակ 3. 

Գնահատման արդյունարար 
միավորը 

Գնահատականը 
 

18-20 «Գերազանց» 
13-17 «Լավ» 
8-12 «Բավարար» 
0-7 «Անբավարար» 
0 Չներկայացած 
- «Ստուգված»/ «Չստուգված» 
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Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննա-
կան ամփոփագրում գնահատման արդյունարար միավորի 
հետ մեկտեղ փակագծերում նշվում է նաև համապատաս-
խան գնահատականը օրինակ` 18 (գերազ.): 
2. Դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 8-ից 

ցածր արդյունարար միավոր կամ գնահատվել է «Չս-
տուգված», կրեդիտներ չեն տրվում: «Ստուգված» գնա-
հատման դեպքում ուսանողի օգտին վարկանիշային 
միավորներ4 չեն գրանցվում, հետևապես այն չի ազդում 
ուսանողի միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) 
վրա: 

 
6.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը 

 
1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն 

ու առաջադիմության ցուցանիշներն ուսման որոշակի 
ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վա-
վերագրելու համար Կենտրոնի ուսումնական մասը,  
ամբիոնի հետ համատեղ յուրաքանչյուր ուսանողի հա-
մար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում են ակա-
դեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշր-
ջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած 
դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած 
կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատական-
ներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների։ Տե-
ղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսում-
նական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերում-
ների որակը։ 

2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և 
կուտակվում են նրա ակադեմիական տեղեկագրում և մ-

                                                 
4 Վարկանիշային միավորի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը 



65 
 

նում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ շրջանում` ան-
կախ ուսումնառության ընդհատումից կամ տվյալ ուսում-
նական ծրագրի հետագա հնարավոր փոփոխություննե-
րից։ 

3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված 
արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական 
տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո 
նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժա-
մանակաhատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամ-
բողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են 
հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները. 

 գումարային կրեդիտների քանակը, 
 գնահատված կրեդիտների քանակը, 
 վարկանիշային միավորները, 
 միջին որակական գնահատականը։ 

 
4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավար-

տական պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի 
վաստակած կրեդիտների գումարն է։ 

5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտների 
այն մասն է, որը գնահատված է թվային միավորներով. 

ԳԿ=Σ Կրեդիտ  
6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) հաշվարկվում է որպես 

առանձին դասընթացների (մոդուլների) գնահատված կրե-
դիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների ար-
տադրյալների գումար. 

 ՎՄ=Σ (Կրեդիտ x Գարդ.) 
որտեղ Գարդ-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից  կամ առան-

ձին դասընթացից ստացված արդյունարար գնահատա-
կանն է:  
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7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտնե-

րով կշռված գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկ-
վում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտ-
ների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 
1/100-ի ճշտությամբ). 

ՄՈԳ= ՎՄ/ ԳԿ 
 

 
8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանց-

վում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի 
համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ 
շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։ 

 
  

 
Օրինակ, եթե ուսանողը 5,4, և 6 կրեդիտանոց դասըն-

թացից գնահատվել է (վաստակել է) համապատասխանա-
բար 12,16, և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից 
ուսանողի վաստակած վարկանիշային միավորը հավասար 
է`  

ՎՄ= 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238`300 հնարավորից ( 5 
x 20 + 4x 20 + 6 x 20 ) 

 

 
Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների 

խմբի համար հաշվարկված միջին որակական գնահատա-
կանը կլինի`  

ՄՈԳ= 238/15 = 15,87 
20 հնարավորից: 
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6.6. Ուսման առաջադիմությունը 
 
1. Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասա-

կարգվում են՝ առաջադիմող, փորձաշրջանի կարգավի-
ճակում գտնվող և հեռացման ենթակա ։ 

2. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե` 
ա)  կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ ուսումնական միջին բեռն-

վածություն(10% թույլատրելի շեղումով), 
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրա-
գրով սահմանված բոլոր պարտադիր դասընթացների5 կրե-
դիտները։ 
3. Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճա-

կում, եթե չի բավարարել նախորդ կետում նշված պայ-
մաններից որևէ մեկը, և ուսումնական մասի կողմից 
նրան թույլատրվել է մասնակցել ակադեմիական 
պարտքերի մարմանը (լուծարքին)։ 

4. Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնա-
րավորություն է տրվում ուղղելու թերացումներն ու բաց-
թողումները և բարձրացնելու ուսման առաջադիմությու-
նը ծրագրի նվազագույն պահանջներին համապատաս-
խան։ 

5. Մագիստրոսի ծրագրում ուսանողին կարող է տրվել 
նաև լրացուցիչ ժամանակ` դասընթացը կրկնելու հա-
մար։ 

6. Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը հա-
մարվում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված ժամ-
կետում դուրս չի գալիս այդ կարգավիճակից։ Հեռաց-
ված ուսանողի վերականգնումը կատարվում է նույն կի-
սամյակում՝ ուսումնառության նախորդ ընթացքում վաս-
տակած բոլոր կրեդիտների պահպանմամբ: 

                                                 
5 Տե՛ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 3, 3-րդ կետ։ 
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7. Նույն ուսումնական բեռնվածությամբ ուսանողների ա-
կադեմիական առաջադիմությունները համեմատվում 
են (ուսանողական նպաստներ, պետական և այլ տեսա-
կի կրթաթոշակներ հատկացնելիս) նրանց միջին որա-
կական գնահատականներով, իսկ միևնույն կրթական 
ծրագրում ընդգրկված տարբեր ուսումնական բեռնվա-
ծություն ունեցող ուսանողներինը` վարկանիշային միա-
վորներով։ 

 
7. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի  

կրկնումը 
 
1. Դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանը ո-

րոշելիս հաշվի չեն առնվում հարգելի պատճառներով բա-
ցակայության դեպքում բաց թողնված դասաժամերը, եթե 
այն հավաստող սահմանված կարգի բժշկական տեղե-
կանքը կամ դիմումը ներկայացվում է հաճախումները 
վերսկսելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

2. Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում 
է հարգելի միայն 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում ու-
սումնական մասում գրանցված սահմանված կարգի 
բժշկական տեղեկանքի կամ դիմումի առկայության դեպ-
քում: 

3. Ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների կամ ստուգումնե-
րի արդյունքների վերահանձնում, այդ թվում նաև ակա-
դեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում, չի 
թույլատրվում։ 

4. Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամ ստուգ-
մանը չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել 
մինչև հաջորդ ընթացիկ քննությունը/ստուգումն ընկած 
ժամանակահատվածում (համապատասխանաբար, 2-րդ 
ընթացիկ քննությունը` մինչև եզրափակիչ քննությունը, 
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իսկ 2-րդ ընթացիկ ստուգումը` մինչև քննաշրջանի սկիզ-
բը)` նախապես այն համաձայնեցնելով ուսումնական մա-
սի և դասընթացը վարող դասախոսի հետ: 

5. Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներ-
կայացած ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման 
շրջանում կարող է վերահանձնել այն: 

6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման 
արդյունարար միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահո-
ված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման (լու-
ծարքի) շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ 
քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի 
ձեռքբերման հնարավորությամբ: 
 

7. Եթե մագիստրոսական ծրագրում դասընթացի գնա-
հատման արդյունարար միավորը գտնվում է 5÷7 միա-
վորի տիրույթում, ապա թույլատրվում է դասընթացի վե-

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին 
գնահատվել է 2 միավոր, դասընթացի համար նախա-
տեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է 
համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, իսկ 
եզրափակիչ քննությունից` 2 միավոր, ապա այդ 
դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝  
Գարդ.= 2 + 1 + 2 + 2 = 7, 
որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): 
Այս դեպքում ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում 
վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` 
սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման 
հնարավորությամբ, իսկ արդյունարար գնահատականը 
փոխվում է եզրափակիչ քննության միավորների 
տարբերությամբ: Օրինակ, եթե եզրափակիչ քննության 2 
միավորը լուծարքում բարձրացվել է մինչև 5, ապա  
Գարդ. = 7 + (5 - 2) = 10։ 
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րահանձնում նախորդ կետում բերված պահանջներին 
համապատասխան, ընդ որում` նույն կիսամյակի ըն-
թացքում ուսանողն ունի յուրաքանչյուր այդպիսի դա-
սընթաց վերահանձնելու ընդամենը մեկ հնարավորութ-
յուն։ 4 միավոր և ցածր արդյունք ցուցաբերած մագիստ-
րոսական ծրագրով սովորող ուսանողը պարտավոր է 
կրկնել դասընթացը։ 

8. Ուսումնառության 1-ին կիսամյակում 2 դասընթաց 
չհանձնած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսա-
նողին հնարավորություն է տրվում անհատական ծրագ-
րով կրկնել դասընթացները հաջորդ աշնանային կի-
սամյակում՝ շարունակելով ուսումը։ 2-րդ և 3-րդ կիսամ-
յակներում որևէ դասընթաց չհանձնած ուսանողը ա-
զատվում է Կենտրոնից։ 

9. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտնե-
րը կուտակվում են ուսանողի ակադեմիական տեղեկագ-
րում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ցածր ա-
ռաջադիմությամբ պայմանավորված ուսման ընդհատ-
ման հանգամանքից։ 

10. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերա-
նում է տարբեր պատճառներով ուսումնառությունն ընդ-
հատած և այն վերսկսող ուսանողի կողմից կիսամյակն 
ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը։ 

 
8. Մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական կառուցամասի 
կազմակերպման ընթացակարգը 
 
1. Ուսումնառության առաջին կիսամյակի սկզբում մա-

գիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողը ծրագ-
րի ղեկավարից ստանում է ուսումնառության իր անհա-
տական ծրագրի ձևաթերթը, որտեղ նախապես լրաց-
ված են ուսումնական և հետազոտական կառուցամասե-
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րի բաղկացուցիչ դասընթացները և գիտակրթական մո-
դուլները` բացառությամբ կամընտրական դասընթացնե-
րի: 

2. Անհատական ծրագրում տրվում է դասընթացների ընտ-
րացանկն ըստ ուսման տարիների և կիսամյակների` 
դրանց հատկացված կրեդիտների հետ միասին։ Մա-
գիստրոսի կրթական ծրագրի ուսանողների ուսումնա-
ռության անհատական ծրագրի ձևաթերթը բերված է 
հավելված 1-ում։ 

3. Ուսման առաջին շաբաթում ուսանողն իր ուսումնական 
խորհրդատուի հետ միասին լրացնում է կամընտրական 
դասընթացները ուսումնառության իր անհատական 
ծրագրում, որն այնուհետև հաստատվում է ծրագրի ղե-
կավարի կողմից և ներկայացվում ամբիոն: 

4. Անհատական ծրագրում ներառված տվյալ կիսամյակի 
կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրան-
ցումն իրականացվում է համապատասխան ամբիոնում։ 
Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված լինեն մինչև 
տվյալ կիսամյակի 2-րդ շաբաթվա վերջը։ Սահմանված 
վերջնաժամկետից հետո դասընթացներին մասնակցե-
լու բոլոր տեսակի գրանցումները դադարեցվում են։ 

5. Հետագա կիսամյակների ընթացքում, անհրաժեշտութ-
յան դեպքում, ուսանողը կարող է փոփոխություններ կա-
տարել ուսումնառության իր անհատական ծրագրի դա-
սընթացների ընտրացանկում՝ նախապես ստանալով ու-
սումնական խորհրդատուի և ծրագրի ղեկավարի համա-
ձայնությունը։ Ուսումնառության անհատական ծրագրի 
փոփոխությունների ձևաթերթը բերված է հավելված    
2-ում։ 

6. Դասընթացի փոփոխությունը կարող է կատարվել նաև 
մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնա-
կան ստորաբաժանման նախաձեռնությամբ, եթե տվյալ 
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դասընթացում բավարար թվով մասնակիցներ չեն 
ընդգրկվել։ 

7. Անհատական ծրագրի փոփոխությունը ենթադրում է 
դասընթացի բացթողում, նոր դասընթացի ընտրություն 
(ավելացում) ընտրացանկում, որի իրականացման ըն-
թացակարգը հետևյալն է. 

 ուսանողը կարող է բաց թողնել իր ընտրած դասընթա-
ցը ուսումնական խորհրդատուի համաձայնությամբ՝ 
մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը, 

 տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 4-րդ շաբաթվա վերջը 
բացթողումը ձևակերպելու համար ուսանողը պետք է 
ստանա նաև դասընթացը վարող դասախոսի և ծրագ-
րի ղեկավարի համաձայնությունը, 

 ուսանողն իր ընտրացանկում նոր դասընթաց կարող է 
ավելացնել ուսումնական խորհրդատուի և դասընթացը 
վարող դասախոսի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապ-
մունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը։ 

8. Նախորդող կրթական աստիճանի մասնագիտության 
փոփոխությամբ մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկ-
ված ուսանողների համար ուսումնառության 1-ին շա-
բաթվա ընթացքում կարող են նշանակվել լրացական 
դասընթացներ։ Լրացական դասընթացներ նշանակելու 
հարցը համապատասխան հարցազրույցից հետո առա-
ջադրվում է մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի կող-
մից և համաձայնեցվում մասնագիտացվող ուսումնա-
կան ստորաբաժանման հետ։ 

9. Ուսանողը պատասխանատու է ուսումնառության իր ան-
հատական ծրագրի ճշտության և ամբողջականության 
ապահովման համար։ 

10. Կենտրոնը իրեն իրավունք է վերապահում հանել ցան-
կացած դասընթացի առաջադրումը տվյալ կիսամյա-
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կում, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ու-
սանողներ։ 

 
9. Մագիստրոսի ծրագրի հետազոտական  
  կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը  

 
1. Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում մա-

գիստրոսական ծրագրի ղեկավարը կազմում և ուսանող-
ներին է տրամադրում տվյալ կիսամյակի հետազոտա-
կան աշխատանքների պլանը (ծրագրի հետազոտական 
կառուցամասով նախատեսվող գիտակրթական մոդուլ-
ների կազմակերպման ժամանակացույցը)։ 

2. Ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատես-
ված գիտակրթական մոդուլների կատարողականի 
ստուգման համար կիրառվում է ատեստավորում։ Գի-
տական ղեկավարի սեմինարի, ինքնուրույն գիտահե-
տազոտական աշխատանքի և պրակտիկաների ատես-
տավորումը կատարում է մագիստրանտի գիտական ղե-
կավարը, որը լրացված ատեստավորման թերթիկն ան-
ձամբ հանձնում է ամբիոն։ 

3. Ուսումնառության 1-ին կիսամյակի ավարտին ծրագրի 
համապատասխան հետազոտական մոդուլից ատեստա-
վորում չստացած ուսանողին հնարավորություն է 
տրվում շարունակելու ուսումը 2-րդ կիսամյակում՝ այդ 
ընթացքում կատարելով չատեստավորված մոդուլով նա-
խատեսված անավարտ աշխատանքը։ 2-րդ և 3-րդ կի-
սամյակներում որևէ հետազոտական մոդուլով չատես-
տավորված ուսանողն ազատվում է Կենտրոնից։ 
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10. Դասընթացների տեղեկագիրքը 
 
1. Կենտրոնը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապա-

րակում է Կենտրոնի դասընթացների տեղեկագիրք 
(տպագրված և/կամ կայքէջում տեղադրված է էլեկտրո-
նային տարբերակով), որը նաև կրեդիտային համակար-
գով ուսումնառության ուղեցույց է։ 

2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է Կենտ-
րոնում իրականացվող կրթական ծրագրերի վերաբեր-
յալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական 
ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը 
մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.  

ա)  ընդհանուր տեղեկություն Կենտրոնի վերաբերյալ` տե-
սակը և կարգավիճակը, ուսումնական ստորաբաժա-
նումները, առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսում-
նական գործընթացի ժամանակացույցը, ներբուհական 
հիմնական կանոնները (հատկապես կրեդիտների կու-
տակման, պաշտոնական ճանաչման և փոխանցման 
վերաբերյալ) և այլն, 

բ)  տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.  
 ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորու-

մը, մուտքի շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակ-
ները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, 
կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, 
ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությու-
նը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ա-
վարտական ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,  

 առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի 
անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամ-
յակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառ-
յալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն՝ ըստ 



75 
 

պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները` ար-
տահայտված կրթական արդյունքներով և սպասվող 
մասնագիտական և/կամ փոխանցելի գիտելիքներով ու 
կարողություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հա-
կիրճ բովանդակությունը/թեմաները), անհրաժեշտ նա-
խապայմանները, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն 
ու չափանիշները, դասավանդման լեզուն և այլն, 

գ)    ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար. 
 նյութական օգնության հնարավորությունները, ուսման 

վարձերի զեղչման և փոխհատուցման պայմաններն ու 
կանոնները, գործող ուսանողական ծառայությունները, 
ուսանողներին հասանելի ուսումնական/լաբորատոր են-
թակառուցվածքները և այլն։ 

 
11. Կրթական ծրագրերի եզրափակիչ  
   ատեստավորումը 

 
1. Ուսանողի կողմից մագիստրոսի ծրագրի ելքային կրթա-

կան արդյունքներին համապատասխան մասնագիտա-
կան գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերումը 
հաստատվում է մագիստրոսական ատենախոսության 
կատարումով և պաշտպանությամբ։ 

2. Մագիստրոսական ատենախոսության գիտական ղեկա-
վարի նշանակումը և թեմայի հաստատումը իրականաց-
վում է 1-ին կիսամյակում: Համապատասխան ընթացա-
կարգը ներառում է. 

 ծրագրի ղեկավարի հետ խորհրդատվությունների անց-
կացում, որոնց ընթացքում ճշգրտվում են մագիստրան-
տի հետազոտական հետաքրքրությունները, կազմա-
կերպվում է հանդիպում տվյալ մագիստրոսական ծրագ-
րի ատենախոսությունների ղեկավարների հետ, 
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 գիտական ղեկավարի հետ թեմայի ընտրության վերա-
բերյալ խորհրդատվությունների անցկացում,  

 մագիստրոսական ատենախոսության համաձայնեցված 
թեմաների և գիտական ղեկավարների թեկնածություն-
ների ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրակա-
նացնող ամբիոնի (միջամբիոնային հանձնախմբի) հաս-
տատմանը, գիտական ղեկավարի նշանակումը և հրա-
մանագրումը։ 

3. Մագիստրանտի կողմից գիտական ղեկավարի հետ հա-
մաձայնեցված մագիստրոսական թեզի թեմայի առա-
ջարկի պատրաստում և ներկայացում ամբիոնում (մի-
ջամբիոնային հանձնախմբում) քննարկման և հաս-
տատման համար, որն իրականացվում է 2-րդ կիսամյա-
կում։ Ատենախոսական առաջարկը պետք է պարունա-
կի թեմայի բնագավառում առկա իրադրության նկա-
րագրությունը, աշխատանքի նպատակը, ածանցյալ 
խնդիրների առաջադրումն ու սահմանումը, դրանց հա-
վանական լուծումները, հետազոտական մեթոդները և 
գրականության ցանկը։ Ատենախոսական աշխատանքի 
կատարումը շարունակվում է ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կի-
սամյակներում։ 

4. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանության կազմակերպ-
ման համար հատկացվում են ուսումնառության վերջին 4 
շաբաթները, որոնց ընթացքում նախատեսվում է. 

ա) մագիստրոսական թեզի ներկայացում մագիստրոսա-
կան ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբա-
ժանման քննարկմանը պաշտպանությունից 4 շաբաթ 
առաջ։ Մագիստրոսական թեզի հետ ներկայացվում է 
գիտական ղեկավարի կարծիքը, որը պետք է ներառի 
կատարված աշխատանքի վերաբերյալ դրական եզրա-
կացություն, 
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բ)  մագիստրոսական թեզի նախնական քննարկում մաս-
նագիտացնող ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմ-
բում) մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի, մագիստ-
րանտի գիտական ղեկավարի և մագիստրանտի պար-
տադիր մասնակցությամբ մեկ շաբաթյա ժամկետում /ա-
ռաջին շաբաթ/։ Էական դիտողությունների առկայութ-
յան դեպքում մագիստրոսի աստիճան հայցողը պար-
տավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխա-
տանքը և լրացուցիչ քննարկման ներկայացնել այն։ Լրա-
ցուցիչ քննարկման արդյունքում դրական եզրակացութ-
յան դեպքում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող 
ուսումնական ստորաբաժանման կողմից մագիստրոսա-
կան թեզը երաշխավորվում է պաշտպանության,  

գ)  մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնա-
կան ստորաբաժանման կողմից աշխատանքի արտա-
քին գրախոսության կազմակերպում, որի արդյունքում 
ոչ ուշ, քան պաշտպանությունից 3 օր առաջ մասնագի-
տացնող ամբիոնին (միջամբիոնային հանձնախմբին) է 
ներկայացվում ատենախոսության վերաբերյալ գրախո-
սականը,  

դ)  մագիստրոսական թեզի հրապարակային պաշտպա-
նություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի 
նիստում և մագիստրոսի աստիճանի շնորհում։ 

5. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանությունն իրակա-
նացվում է համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից 
սահմանված կարգի։ 

6. Մագիստրոսական թեզի գնահատումը կատարվում է 
աղյուսակ 4-ում ներկայացված 20 միավորանոց սանդ-
ղակով։ 

7. Մագիստրոսական թեզի գնահատման ընդհանուր որա-
կական չափանիշների համար սահմանվում են գնա-
հատման միավորների հետևյալ չափաքանակները. 
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Աղյուսակ 4. 
 

Թիվ Չափանիշ 
Առավելա-
գույն միա-
վորը 

1 Արդիականությունը/նորույթը 6 
2 Ինքնուրույնության աստիճա-

նը 
6 

3 Ձևակերպման որակը 4 
4 Ներկայացման որակը 4 
 Ընդամենը 20 

 
8. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամնե-

րի կողմից մագիստրոսական թեզի գնահատումները 
կատարվում են սահմանված նմուշի գնահատման ձևա-
թերթում (տե՛ս հավելված 4 ): 

12. Կրեդիտների փոխանցումը 
 
1. Այլ բուհերից ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային 

Կենտրոն մագիստրոսի կրթական ծրագրեր կրեդիտնե-
րը փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասըն-
թացների խմբի կամ ուսումնառության որոշակի շրջան-
ների (կիսամյակ, ուստարի) տեսքով։ Փոխանցումը կա-
տարվում է ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու բուհերի 
փոխադարձ համաձայնությամբ` ECTS կրեդիտների փո-
խանցման կանոնների պահպանմամբ։ 

2. Այլ կրթական ծրագրից ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական մի-
ջազգային Կենտրոն կրթական ծրագիր կրեդիտներ կա-
րող են փոխանցվել, եթե դրանց բովանդակությունները 
միանման են կամ առկա են բովանդակային տարբե-
րություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունք-
ները համարժեք են։ 
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3. Այլ բուհում ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային 
Կենտրոնի ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի 
(կիսամյակ, ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամա-
նակահատվածի ուսումնառության ծրագիրը դառնում է 
եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի, ՀՀ ԳԱԱ 
Գիտակրթական միջազգային Կենտրոնի  և ընդունող 
բուհի միջև։ 

4. Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհա-
կան փոխանակման գործընթացների կազմակերպման 
համար ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային Կենտրո-
նը նշանակում է ECTS-ի բուհական համակարգող, որի 
գործունեության հիմնական ոլորտները և պարտակա-
նությունների շրջանակները կանոնակարգվում են ա-
ռանձին կարգով (անհրաժեշտության դեպքում): 

 
 
13. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը 
 
1. Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին 

ուսման գործընթացում օժանդակելու նպատակով ամ-
բիոնները կազմակերպում են ուսումնական խորհրդա-
տուների (կուրատորների) ծառայություն, որում ընդգր-
կում են մասնագիտության կամ մասնագիտությունների 
խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնա-
գետներ։ 

2. Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի 
ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է 
Կենտրոնը` ելնելով տարբեր կրթական ծրագրերում 
ընդգրկված ուսանողների թվի և ամբիոնների դասախո-
սական ներուժի համադրումից։ 

3. Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհր-
դատվական ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարա-
կից մասնագիտությունների գծով և հսկում իրեն ամ-
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րագրված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը 
նրանց ուսումնառության ողջ շրջանում։ 

4. Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնա-
կան շահերը, ուսումնական գործընթացի հետ կապված 
տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար պարբերա-
բար կազմակերպում խմբային և անհատական խորհր-
դատվություններ, օգնում դասընթացների ընտրության 
և անհատական ուսումնական ծրագրերի կազմման գոր-
ծընթացներում։ 

 
14. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները 
 
1. Ուսանողը պարտավոր է` 
 ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման 

սույն կարգին և խստորեն հետևել դրա պահանջներին, 
 կատարել ուսումնական դասընթացների և քննություն-

ների համար սահմանված պահանջները, 
 կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում 

ընդգրկված բոլոր դասընթացներին։ 
 
2. Ուսանողն իրավունք ունի` 
 ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) 

ուսուցման համար Կենտրոնի կողմից առաջադրվող կա-
մընտրական դասընթացներ` ուսումնական ծրագրի պա-
հանջներին համապատասխան, 

 միջբուհական փոխանակման և (կամ) ակադեմիական 
շարժունության ծրագրերի շրջանակներում ուսումնա-
ռության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսում-
նառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա), 

 փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ` օտարերկրյա)` 
համաձայն ՀՀ Կառավարության սահմանած կարգի, 
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 շարունակելու ուսումնառությունը ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթա-
կան միջազգային Կենտրոնում՝ համաձայն գործող կար-
գի, 

 հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադե-
միական տեղեկագիրը` ավարտված ուսումնառության 
կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար,  

 մագիստրոսի աստիճանը և համապատասխան որակա-
վորումը հաստատող ավարտական փաստաթղթի (դիպ-
լոմի) հետ միասին ստանալու ՀՀ Կառավարության ո-
րոշմամբ հաստատված համաեվրոպական նմուշի դիպ-
լոմի հավելված` երկու լեզվով՝ հայերեն և անգլերեն: 

 
15. Եզրափակիչ դրույթներ 
Սույն կարգը գործողության մեջ է դրվում 2012 թվակա-

նից` ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային Կենտրոնի մա-
գիստրոսի կրթական ծրագրերում ընդգրկված  ուսանողնե-
րի ուսումնառությունը կազմակերպելու համար։ 
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Հաստատված է  
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի   

« 28 »   փետրվարի   2014 թ. թիվ  57  նիստում  
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի  

նախագահ Ա. Սարգսյան    
 

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ 
ՆԿԱՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Երևան 2014 թ .  
 

Սույն ռազմավարությունը (այսուհետ` Ռազմավարություն) 
մշակվել է ուսումնամեթոդական փաթեթի հիման վրա և 
կազմում է փաթեթի այն մասը, որը ծառայում է որպես ու-
սանողի և դասախոսի շփման միջոց տվյալ առարկայի ու-
սումնասիրման ընթացքում: Ուսանողն առարկայական նկա-
րագրից պետք է պատկերացում կազմի առարկայի բովան-
դակության, կառուցվածքի, նպատակների, խնդիրների, մե-
թոդների, «գիտելիքներ, կարողություններ, ունակություններ» 
և կոմպետենցիաների (ընդհանրական և մասնագիտական) 
եզրույթներով արտահայտված վերջնական արդյունքների և 
գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին: Հենց այդ 
պատճառով առարկայական նկարագիրը պետք է պարունա-
կի սպառիչ տեղեկություն դասախոսի, նրա կոնտակտային 
տվյալների (հեռախոս, e-mail, web-site) և խորհրդատվութ-
յունների գրաֆիկի մասին:  

 
ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ  
Առարկայական նկարագիրը ուսումնական ծրագրի ուսա-

նողական լսարան  ներկայացվող փաստաթուղթն է, որը 
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կազմվում է յուրաքանչյուր դասախոսի կողմից՝ ելնելով հաս-
տատված հիմնական աշխատանքային ծրագրի պահանջնե-
րից:  

 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ 

ԵՆ.  
• գիտելիքների, կարողությունների, ունակությունների, 

ինչպես նաև կոմպետենցիաների սահմանումը, որոնք 
ուսանողը պետք է ձեռք բերի տվյալ առարկան յուրաց-
նելիս.  

• առարկա մուտքի համար (թվարկել մուտքի համար ու-
սումնասիրած պարտադիր առարկաները, որոնց ուսում-
նասիրման ընթացքում ստացած գիտելիքները, կարո-
ղությունները և ունակությունները տվյալ առարկան յու-
րացնելու համար հիմք են) անհրաժեշտ պայմանները  

• վերջնարդյունքի սահմանումը (վերջնական արդյունքնե-
րը նկարագրելու համար անհրաժեշտ է նշել գիտելիքնե-
րը, կարողությունները, ունակությունները, ինչպես նաև 
կոմպետենցիաները, որոնք պետք է ձևավորվեն տվյալ 
առարկան ուսումնասիրելուց հետո):  

• Կառուցվածքի և առարկայի նկարագրի բովանդակութ-
յան բացահայտումը,  

• ուսումնական առարկայի ժամերի ծավալի բաշխումը, 
• ուսումնական առարկայի տիրապետման մակարդակի 

գնահատման ձևի որոշումը:  
 

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻ ՈՐԱԿԸ  
 Առարկայի նկարագիրը պետք է`  

• համապատասխանի բարձրագույն մասնագիտական 
պետական կրթական  չափանիշների առնվազն նվազա-
գույն բովանդակության պահանջներին,  
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• բացահայտի ուսումնասիրվող առարկայի բաժինների 
հերթականությունը և համապատասխան դեդուկցիոն 
միավորների բովանդակությունը,  

• համապատասխանի գիտության և կրթության, դասա-
վանդման մեթոդների ժամանակակից պահանջներին, 

• որոշ դասընթացի ուսումնասիրության նպատակներն ու 
նրա տեղն ուսումնասիրվող մասնագիտական առարկա-
ների համակարգում:  
 

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  
• առարկայի նկարագրի կառուցվածքը պետք է համա-

պատասխանի ուսումնական առարկայի աշխատան-
քային ծրագրի պահանջներին ու չափանիշներին: 

• Առարկայի նկարագրի տիտղոսաթերթը պետք ներառի 
հետևյալ տվյալները.  

1. հղում,  
2. ամբիոնի և բաժնի անվանում,  
3. առարկայի անվանում,  
4. նկարագրի դասիչն ու անվանումը, մասնագիտությունը,  
5. հեղինակ/հեղինակներ, ԱԱՀ, գիտական աստիճան,  

կոչում:  
 

ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԱՌԻ ՀԵՏԵՎՅԱԼԸ.  
 

• տվյալ առարկայի համառոտ նկարագիրը, նրա առանձ-
նահատկությունները, տեղը և դերը՝ որպես բարձրա-
գույն մասնագիտական կրթության կրթական-մասնագի-
տական  աստիճանի բաղադրամաս,  

• գիտելիքների և կարողությունների մակարդակը, որոնք 
ուսանողը պետք է ունենա տվյալ առարկան ուսումնա-
սիրելու համար,  

• առարկայի ուսումնական նպատակներն ու խնդիրները,  



85 
 

• առարկայի յուրացման պահանջների մակարդակը՝ որ-
պես ուսումնասիրման արդյունք, 

• առարկայի ծավալը և ուսանողների աշխատանքի ձևե-
րը` դասախոսություններ, սեմինարներ, լաբորատոր և 
գործնական պարապմունքներ, կուրսային աշխատանք-
ներ, էսսեներ, տնային հանձնարարություններ, ստուգո-
ղական աշխատանքներ և այլն, որոնք նախատեսված 
են ուսումնական առարկայի աշխատանքային ծրագրով,  

• ստուգման ձևերը` ընթացիկ, միջանկյալ, ամփոփիչ,  
• ընթացիկ, միջանկյալ, ամփոփիչ գնահատականների 

ձևակերպման մեթոդիկա,  
• հեղինակի այլ բացատրություններ,  
• Դասընթացի նկարագրի բաղադրիչ է ուսումնական 

քարտեզը, որը պետք է ձևավորված լինի աղյուսակի 
տեսքով և տեղեկացնի թեմատիկ բովանդակության 
բաշխումն  ըստ շաբաթների, դասավանդման ձևը, ու-
սումնառության եղանակը և գնահատման ձևը, 

• Առարկայի բովանդակությունը պետք է բաշխված լինի 
մոդուլների` իրենց բաժիններով և թեմաներով, 

• Նկարագրի ուսումնամեթոդական ապահովումը պետք է 
ներառի գրականության ցանկը, ծրագրային և նյութա-
տեխնիկական միջոցներն առարկան յուրացնելու հա-
մար, 

• Գրականության ցանկը պետք է բաժանվի հիմնական և 
այլ գրականություն հատվածների, 

Առարկայի նկարագրերը հաստատվում են ամբիոնների 
նիստերում,  բոլոր հաստատված նկարագրերը` տպագիր և 
էլեկտրոնային տարբերակներով, պետք է լինեն հասանելի 
ուսանողներին առարկայի դասավանդման նախորդող շա-
բաթվա ընթացքում և պետք է հրապարակվեն  Կենտրոնի 
կայքում:  
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Հաստատված է  
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի   

« 28 »  փետրվարի 2014 թ.    թիվ     57  նիստում 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի  

նախագահ Ա. Սարգսյան    
 
 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՄԲԻՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական Միջազգային Կենտրոնի 
«___________» ամբիոնը (այսուհետ` Ամբիոն) իր գործու-
նեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ Սահմանադ-
րությամբ, ՀՀ քաղաքացիական և ՀՀ աշխատանքային 
օրենսգրքերով, «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և 
հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ 
օրենքներով, Կենտրոնի կանոնադրությամբ, ինչպես 
նաև Կենտրոնի կառավարման մարմինների իրավա-
սության շրջանակներում ընդունված իրավական ակտե-
րով և համապատասխան այլ իրավական ակտերով: 

2. Սույն կանոնակարգով կարգավորվում է ամբիոնի կող-
մից իրականացվող համապատասխան կրթական, ու-
սումնական և գիտահետազոտական գործունեությունը: 

3. Ամբիոնը Կենտրոնի առանձին ուսումնագիտական ստո-
րաբաժանում է: Ամբիոնը կազմակերպում է ուսումնա-
կան, մեթոդական աշխատանքներ սովորողների հետ, 
իրականացնում է գիտահետազոտական աշխատանք-
ներ իր իրավասության սահմաններում: 
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4. Ամբիոնը ապահովում է «________________» մասնագի-
տությամբ ուսումնական առարկաների դասավանդման 
գործընթացը, ուսանողների գիտամանկավարժական և 
գիտահետազոտական պրակտիկաների ղեկավարումը, 
գիտելիքների ստուգման գործընթացի կազմակերպումը 
և իրականացումը: 

5. Ամբիոնի գործունեության նկատմամբ հսկողություն են 
իրականացնում Կենտրոնի տնօրենը և տնօրենի տեղա-
կալները, դեկանը` իրենց իրավասության շրջանակնե-
րում: 

6. Ամբիոնի կանոնակարգն ընդունվում, փոփոխվում կամ 
լրացվում է Կենտրոնի գիտական խորհրդի որոշմամբ: 

7. Ամբիոնն ունի իր անվանումը, ինչպես նաև կարող է ու-
նենալ պաշտոնաթուղթ, խորհրդանիշ: 

 
ԱՄԲԻՈՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ  
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 
8. Ամբիոնի հիմնական խնդիրներն են՝ 
 կազմակերպել և իրականացնել ուսումնական և գիտա-

կան աշխատանքներ, 
 իրականացնել ամբիոնի գործունեության ուղղվածութ-

յանը համապատասխան գիտական հետազոտություն-
ներ, 

 բարձրացնել ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական 
կազմի գիտահետազոտական աշխատանքների որա-
կը, 

 ապահովել ամբիոնում իրականացվող գիտահետազո-
տական, ուսումնական և նորարարական գործընթաց-
ների միասնականությունը, 
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 ամբիոնի գիտահետազոտական գերակա ուղղություն-
ներին համապատասխան ընդլայնել համագործակ-
ցությունն այլ ուսումնական հաստատությունների հետ, 

 ընդլայնել և ուսումնական գործընթացի մասնակիցնե-
րի համար հասանելի դարձնել ուսումնական ռեսուրս-
ները, 

 ամբիոնում ստեղծել գիտական, գիտամեթոդական, ու-
սումնամեթոդական նյութերի, դասընթացների էլեկտ-
րոնային բազա, 

 մասնակցել գիտական ծրագրերին, 
 նպաստել Կենտրոնի կողմից իրականացվող քաղաքա-

կանության իրականացմանը, 
 բարձրացնել կրթության որակն ու ստեղծել ուսանողա-

կենտրոն ուսուցման արդյունավետ պայմաններ: 
9.  Ամբիոնի հիմնական գործառույթներն են՝ 
 անցկացնել ուսումնական պարապմունքներ առարկա-

յական ծրագրերին  համապատասխան, ղեկավարել 
սովորողների պրակտիկաները, մագիստրոսական ա-
տենախոսությունները, 

 ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայաց-
նել համապատասխան ուսումնական պլանների նա-
խագծերը, 

 մշակել և հաստատել առարկայական ծրագրեր, 
 համագործակցել ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադա-

րանի հետ` սովորողներին անհրաժեշտ գրականության 
ապահովման նպատակով, 

 մշակել, երաշխավորել ամբիոնի մասնագիտական 
ուղղվածության դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկ-
ներ, ուղեցույցներ և գիտաուսումնական այլ անհրա-
ժեշտ նյութեր, տալ կարծիքներ այլ ամբիոնների աջակ-
ցությամբ կազմված դասագրքերի, ուղեցույցների և գի-
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տաուսումնական այլ անհրաժեշտ նյութերի վերաբեր-
յալ, 

 ապահովել ամբիոնի դասախոսական կազմի մասնակ-
ցությունը մասնագիտական ուղղվածությանը վերաբե-
րող միջոցառումներին, 

 իրականացնել փոխադարձ դասալսումներ և կազմա-
կերպել դրանց քննարկումները,  

 իրականացնել ծրագրային աշխատանքներ պրոֆեսո-
րադասախոսական կազմի գիտական ներուժի, մաս-
նագիտական հետաքրքրությունների, գիտատեսական 
և գործնական կարողությունների զարգացման աշխա-
տանքների կառավարման, կատարելագործման և 
զարգացման ուղղությամբ, 

 ամբիոնում քննարկել կրթության որակին վերաբերող 
հարցեր,  

 ուսումնասիրել և տարածել ամբիոնի դասախոսների 
առաջավոր փորձը, 

 իրականացնել գիտական կոնֆերանսներ, գիտագործ-
նական սեմինարներ, 

 պլանավորել և իրականացնել անհրաժեշտ այլ միջո-
ցառումներ ամբիոնի առջև դրված խնդիրների իրակա-
նացման համար: 

 Կենտրոնի համապատասխան կառուցվածքային ստո-
րաբաժանումներին ներկայացնել Ամբիոնի գործու-
նեության հաշվետվություն և ծրագրեր` յուրաքանչյուր 
ուսումնական տարվա համար, ուսումնական գործըն-
թացի կազմակերպման հարցերով գրություններ (ամ-
փոփիչ ատեստավորման քննական հանձնաժողովնե-
րի նախագահների թեկնածուների մասին, աշխատող-
ներին խրախուսելու, կարգապահական պատասխա-
նատվության ենթարկելու և այլն): 

 



90 
 

ԱՄԲԻՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
 
10. Ամբիոնը ղեկավարում է ամբիոնի վարիչը, որն ընտր-

վում է Կենտրոնի գիտական խորհրդի կողմից սահման-
ված կարգով:  Ամբիոնի գիտամանկավարժական կազ-
մը բաղկացած է պրոֆեսորներից, դոցենտներից, ասիս-
տենտներից, դասախոսներից: Ամբիոնի կազմի մեջ 
մտնում է նաև  ուսումնաօժանդակ կազմը: Ամբիոնում 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատողների աշ-
խատանքի ընդունումը, նրանց և ԳԿՄԿ-ի միջև աշխա-
տանքային հարաբերությունները կանոնակարգվում են 
ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ: Պրոֆեսորադա-
սախոսական կազմի և ԳԿՄԿ-ի միջև հարաբերություն-
ները կարող են կարգավորվել նաև քաղաքացիաիրա-
վական պայմանագրերի միջոցով` ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 

11. Ամբիոնի գործունեության համար պատասխանատու է 
ամբիոնի վարիչը: Ամբիոնի վարիչը կազմակերպում և 
ղեկավարում է ամբիոնի ուսումնական,  գիտական և այլ 
աշխատանքներ, ներկայացնում է Ամբիոնի կազմը, նրա 
կոլեկտիվը Կենտրոնի, այլ ստորաբաժանումների, ինչ-
պես նաև այլ կազմակերպությունների հետ հարաբե-
րություններում: 

12.  Ամբիոնի վարիչը՝ 
 մշակում է ամբիոնի ռազմավարությունը, ամբիոնի 

զարգացման ուղղությունները և խնդիրները. 
 կազմակերպում է ուսումնական գործընթացը` ուսում-

նական պլաններին և առարկայական նկարագրերին 
համապատասխան.  

 վերահսկում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
կողմից ուսումնական դասընթացի, գիտելիքների 
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ստուգման, ինքնուրույն և այլ աշխատանքների անց-
կացման կարգը. 

 վերահսկում է գիտելիքների ստուգման ընթացակար-
գը. 

 ապահովում է  ուսումնական գործընթացում կրթական 
նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը և իրականացնում է 
համապատասխան վերահսկողություն.  

 իր իրավասության սահմաններում ստորագրում է հա-
մապատասխան փաստաթղթեր. 

 ապահովում է ամբիոնի դասախոսական կազմի մաս-
նագիտական որակի բարձրացումը. կազմակերպում է 
փոխադարձ դասալսումներ, մասնագիտական նոր 
գրականության վերաբերյալ քննարկումներ. 

 վերահսկում է գիտահետազոտական աշխատանքների 
կատարման գործընթացը. 

 նախագծում է ամբիոնի գիտական գերակա ուղղութ-
յուններն ըստ Ամբիոնում իրականացվող կրթական 
ծրագրի, պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտա-
կան հետաքրքրությունների. 

 կազմակերպում է մագիստրոսական ատենախոսութ-
յունների խորհրդատվություն, սահմանված կարգով 
մասնակցում դրանց անցկացմանը և դրանց պաշտ-
պանությանը. 

 քննարկում և Կենտրոնի տնօրենի հաստատմանն է 
ներկայացնում ամբիոնի աշխատանքների տարեկան 
պլանի նախագիծը. 

 կազմակերպում է ամբիոնի համապատասխան մաս-
նագիտություններով մագիստրատուրայի դիմորդների 
ընդունելության մրցույթը. 

 իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությունից և Կենտրոնի 
կառավարման մարմինների կողմից ընդունված ակտե-
րից բխող այլ գործառույթներ: 
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13. Ամբիոնը, ելնելով կատարվող ուսումնական և գիտա-
կան աշխատանքների ծավալից, ըստ սահմանված չա-
փանիշների, մշակում է իր աշխատողների ուսումնական 
բեռնվածությունը և ներկայացնում Կենտրոնի տնօրենի 
հաստատմանը: 

14. Ամբիոնի կրթական և գիտական հիմնական հարցերը 
քննարկվում են ամբիոնի նիստերում, որոնք անցկաց-
վում են ամբիոնի վարիչի կամ ամբիոնում ներառված 
դասախոսների նախաձեռնությամբ, ըստ անհրաժեշ-
տության, սակայն ոչ պակաս, քան մեկ ուսումնական 
տարում 5 անգամ: Ամբիոնի նիստերի ընթացքում 
քննարկվում և որոշումներ են ընդունվում ամբիոնի գոր-
ծունեության հետ առնչվող ցանկացած հարցի վերաբեր-
յալ: Ամբիոնի նիստերում քվեարկվող հարցերի վերա-
բերյալ ձայնի իրավունք ունեն միայն պրոֆեսորադասա-
խոսական կազմի ներկայացուցիչները, որոնցից յուրա-
քանչյուրն ունի մեկ ձայնի իրավունք և քվեարկում է 
կողմ կամ դեմ: Ամբիոնի ուսումնաօժանդակ կազմի աշ-
խատողները և հրավիրված անձինք նիստերին մաս-
նակցում են խորհրդակցական ձայնի իրավունքով: Ամ-
բիոնի նիստը համարվում է իրավազոր, եթե դրան մաս-
նակցում է ամբիոնում ներառված անդամների կեսից ա-
վելին: Ամբիոնի որոշումներն ընդունվում են նիստի 
մասնակից անդամների ձայների պարզ մեծամասնութ-
յամբ: Ձայների հավասարության դեպքում ամբիոնի վա-
րիչի ձայնը վճռորոշ է:  Ամբիոնի որոշումները կարող են 
ընդունվել նիստի մասնակիցների, հարցման (հեռակա 
կարգով քվեարկության): Ամբիոնի նիստերն արձանագ-
րում է քարտուղարը, իսկ ստորագրում են ամբիոնի վա-
րիչը և քարտուղարը: 
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ԱՄԲԻՈՆԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
15.  Ամբիոնն իր գործունեության ընթացքում համագործակ-

ցում է` 
 Կենտրոնի համապատասխան կառուցվածքային ստո-

րաբաժանումների հետ` համատեղ միջոցառումների 
(կոնֆերանսների, ժողովների, խորհրդակցությունների  
կամ այլ միջոցառումների),  ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպման նպատակով. 

 այլ ուսումնական հաստատությունների  համապա-
տասխան ամբիոնների հետ` համատեղ ծրագրերի ի-
րականացման և այլ նպատակներով` Կենտրոնի կանո-
նադրության, կառավարման մարմինների կողմից ըն-
դունված որոշումների, սույն կանոնակարգի և այլ իրա-
վական ակտերի հիման վրա, և դրանց շրջանակնե-
րում. 

 պետական մարմիների և կազմակերպությունների 
հետ` սույն կանոնակարգի և այլ իրավական ակտերի 
հիման վրա,ինչպես նաև աշխատանքային անհրաժեշ-
տությունից ելնելով: 

  
 
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
16. Ամբիոնի աշխատողների իրավունքները և պարտակա-

նությունները սահմանվում են աշխատանքային և քա-
ղաքացիաիրավական պայմանագրերով, Կենտրոնի կա-
նոնադրությամբ, սույն կանոնակարգով, ներքին կար-
գապահական կանոններով և այլ  իրավական ակտե-
րով: 
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                                                                        Հաստատված է  
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի   

«20 » հունվարի 2014թ. թիվ  66  նիստում 
                            ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի  

նախագահ Ա. Սարգսյան 
 

 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

Կ Ա Ր Գ 
 

I.Ընդհանուր դրույթներ 
 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Կենտրոնի կառուցվածքա-
յին հիմնական ուսումնագիտական ստորաբաժանման` 
մասնագիտական ամբիոնների գործունեության գնա-
հատման (իրականացվում է կրթության որակի պարբե-
րական մշտադիտարկման և ամենամյա ներքին գնա-
հատման շրջանակներում) կարգը: 

2. Մասնագիտական ամբիոնների գնահատումը իրակա-
նացվում է յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա արդ-
յունքների ամփոփմամբ՝ նպատակ ունենալով բարձրաց-
նել ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և իրա-
կանացման, ուսումնամեթոդական, հետազոտական և 
կազմակերպչական աշխատանքների,  մասնագետների 
և գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման, 
նրանց որակավորման բարձրացման և վերաորակա-
վորման, ուսուցման որակի ապահովման, կրթության 
բովանդակության արդիականացման արդյունավետութ-
յունը:  
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3. Գնահատման գործընթացը իրականացվում է Կենտրո-
նի կանոնադրության և ամբիոնների կանոնակարգերին 
համապատասխան, սահմանված իրավական և նորմա-
տիվ փաստաթղթերի պահանջների և սույն կարգով նա-
խատեսված չափանիշներին համապատասխան: 

4. Մասնագիտական ամբիոնի գործունեության գնահատ-
ման գործընթացում գնահատվում է գիտամանկավար-
ժական անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի աշխա-
տանքը: 

5. Ամբիոնի գործունեության գնահատման արդյունքի վե-
րաբերյալ Կենտրոնի տնօրենին ներկայացվում է հաշ-
վետվություն: 

 
   
I I.  Գնահատման ընթացակարգ 
 
1. Մասնագիտական ամբիոնի գործունեության գնահատ-

ման համար ուսումնական տարվա ավարտին ամբիոնի 
վարիչը Կենտրոնի որակի բաժին է ներկայացնում`  

 ամբիոնի կանոնակարգը (առաջին անգամ), 
 դրանում կատարված փոփոխությունները, 
 պրո ֆեսորադասախոսական կազմը, ըստ N 1աղյուսա-

կի`         
 

  



96 
 

------------------------------- ԱՄԲԻՈՆԻ 

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ 
 
 
N 

 
 
Ազգանուն, 
անուն 

Որակավորումը` 
ըստ   
բարձրագույն  
կրթության 
դիպլոմի 
(գիտական 
աստիճան կամ 
կոչում 
չունեցողների 
համար) 

Գիտ. 
աստի-
ճան 

Գիտ. 
կոչումը 

Պաշտոնը Բեռնվա-
ծությունը` 
տարեկան 
ժամերով 

1       

2       

3       

4       

 

 Տեղեկանք ամբիոնի գործունեության մասին ըստ 
գործառույթների`         
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N 2 աղյուսակ 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 
«--------------------------» ամբիոնի գործունեության մասին 
 

 Ամբիոնի տարեկան աշխատանքային պլանի առկա-
յությունը -------------------------------------------------------------- 

 Ամբիոնի տարեկան բեռնվածությունը կազմվել և հաս-
տատվել է ----------------------------------------------------------- 

 Ուսումնական տարվա ընթացքում անցկացված նիստե-
րի թիվը  -------------------------------------------------------------- 

 Նիստերում քննարկված հարցերի բովանդակային 
կազմը` 

~  ուսումնական ծրագրերի քննարկում ------------------------- 
~  նոր ուսումնական առարկայական ծրագրերի կազմում, 

քննարկում ---------------------------------------------------------- 
~  ուսումնական պլաններում լրացումներ և  փոփոխութ-

յուններ կատարելու մասին առաջարկություններ --------- 
~  առաջարկություններ պրո ֆեսորադասախոսական նոր 

պաշտոններ ստեղծման վերաբերյալ ------------------------ 
~  ուսուցման գործընթացի արդյունավետության բարձ-

րացման ուղղված քննարկումներ ----------------------------- 
~  ատենախոսությունների շրջանակներում սեմինարներ -

----------, հաղորդումներ ----------- դրանց քննարկումներ 
------------------/ եթե նման գործառույթ նախատեսված է/   

~  պրո ֆեսորադասախոսական կազմի անդամների տա-
րեկան հաշվետվություններ և քննարկումներ 

 տվյալներ պրո ֆեսորադասախոսական կազմի վերա-
պատրաստման,  որակավորման բարձրացման, վե-
րաորակավորման վերաբերյալ-------------------------------- 

 գիտական զեկույցներ ---------------, հաղորդումներ ------
-----, հոդվածներ -------- 
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 տպագրված գիտական զեկույցներ------, հոդվածներ----
-----, դասագրքեր -------, ուսումնական ձեռնարկներ ----
------- , մեթոդական ուղեցույցներ---------,   մենագրութ-
յուններ ---------------, հրապարակախոսական հոդված-
ներ --------------------------------------------------------------------- 

 պրո ֆեսորադասախոսական կազմի անդամների մաս-
նակցությունը գիտաժողովներին ------------------------------ 

 ուսումնամեթոդական և գիտական սեմինարներ --------, 
պրակտիկաների արդյունավետության բարձրացման 
հիմնախնդիրների ուսումնասիրում և առաջարկություն-
ների ներկայացում ------------------------------------------------ 

 առաջավոր փորձի ուսումնասիրում---------------------------  
 դասալսումներ, փոխադարձ դասալսումներ --------------- 
 ուսումնական առարկաների դրվածքի ուսումնասի-

րում----------------------------------------------------------------- 
 հետազոտական նորագույն մեթոդների մշակում և ներ-

դրում ------------------------------------------------------------------ 
 միջոցառումներ ուսումնական գործընթացի կառավար-

ման և վերահսկողության ուղղությամբ ---------------------- 
 ՀՀ այլ բուհերի ամբիոնների հետ ստեղծագործական 

կապը ------------------------------------------------------------------ 
 

2. Ամբիոնի գործունեության ամբողջական գնահատման 
նպատակով ներկայացված տեղեկանքների հիման վրա 
ամբիոնում իրականացվում է փաստաթղթային ուսումնա-
սիրություն` 

 ամբիոնի աշխատանքային պլանի առկայության,  
 պրո ֆեսորադասախոսական կազմի անդամների գնա-

հատման վարկանիշային թերթերի առկայության և 
դրանց իսկության և անկողմնակալության, 

 ամբիոնի նիստերի արձանագրությունների գրքի առ-
կայության,  
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 ամբիոնի նիստերի, դրանցում քննարկվող հարցերի  
հայտարարությունների, որոշումների իրավական հիմ-
քերի, 

 ուսումնական պլանների քանակական և որակական 
լրացումներ և փոփոխություններ,  

 առարկայական ծրագրերի արդիականության,  
 հաղորդումների, զեկույցների, ուսումնամեթոդական և 

գիտական հոդվածների, ուսումնական ձեռնարկների, 
դասագրքերի, մասնագիտական գրականության, մե-
նագրությունների հրատարակման երաշխավորելու, 
ներամբիոնային մրցույթների, դասախոսների խրա-
խուսման կարգի պահպանման, 

 պրո ֆեսորադասախոսական կազմի անդամների ան-
հատական զարգացման պլանների առկայության, այդ 
ուղղությամբ ամբիոնի ձեռնարկած միջոցառումների, 

 պրո ֆեսորադասախոսական կազմի անդամների ներ-
բուհական և հասարակական կառույցներում ընդգրկ-
վածության և ակտիվության, 

 ՀՀ այլ և արտասահմանյան բուհերի ամբիոնների հետ 
ստեղծագործական կապերի, 

 գիտաժողովների և գիտական ամսագրերի հրատա-
րակման նախաձեռնությունների: 

3. Ուսումնասիրության արդյունքներով կազմակերպվում է 
ամբիոնի ամբողջական գնահատում 100 միավորանոց 
համակարգով, դրական համարվում է 60-ից 100 միա-
վորները: Միավորները բաշխվում են ներքոնշյալ չափա-
նիշների համապատասխան`  
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N ԱՇԽԱՏԱՆՔ Սահմանված 
միավորը 

Տրված 
միավորը 

1 ամբիոնի աշխատանքային 
պլանի առկայությունը 

5  

2 առարկայական ծրագրերի    
-  առկայությունը 2    բոլոր ծրագրերի 

առկայության 
դեպքում 

 

-  դրանց արդիականության, 5    բոլոր ծրագրերի 
դեպքում 

 

3 պրո ֆեսորադասախոսական 
կազմի անդամների գնահատման 
վարկանիշային թերթերի  

  

-  առկայությունը 5    բոլոր թերթերի 
առկայության 
դեպքում 

 

- դրանց իսկությունը և 
անկողմնակալությունը 

  

4 
 

ամբիոնի նիստերի 
արձանագրությունների գրքի  

  

-  առկայությունը 3    բոլոր արձանա-
գրությունների 
առկայության 
դեպքում 

 

-  ամբիոնի նիստերի, դրանցում 
քննարկվող     
հարցերի  հայտարարությունները,  

2    բոլոր 
հայտարարու-
թյունների 
առկայության 
դեպքում 

 

5 Առաջարկություններ և դրանց 
ներկայացում  

  

-  պլաններում լրացումների և 
փոփոխությունների կատարման 
մասին, 

3    առնվազն 2 
առաջարկության 
առկայության 
դեպքում 

 

- ուսումնական առարկայական 
ծրագրերի արդիականացման 
մասին առաջարկությունների   

3    առնվազն 2 
առաջարկության 
առկայության 
դեպքում 
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6 գրախոսություն, 
ընդդիմախոսություն, 
փորձագիտական 
աշխատանքների իրականացում 

3  

7 ուսուցման և ուսումնառության 
որակի բարձրացման   

  

-  հետազոտություններ 3  
-  արդյունքների ներդրում 5  

8 գիտական աշխատանքների 
քննարկում, տպագրության 
երաշխավորում հրատարակում 

  

-  հաղորդումների 1    առնվազն 10–ի 
առկայության 
դեպքում 

 

-  զեկույցներ 1    առնվազն 10–ի 
առկայության 
դեպքում 

 

-  ուսումնամեթոդական հոդված 2    առնվազն 10–ի 
առկայության 
դեպքում 

 

-  գիտական հոդված 3    առնվազն 10–ի 
առկայության 
դեպքում 

 

-  ուսումնական ձեռնարկ 4    առնվազն 3–ի 
առկայության 
դեպքում 

 

-  դասագիրք 5    առնվազն 2–ի 
առկայության 
դեպքում 

 

-  մասնագիտական 
գրականություն 

5 1-ի առկայության 
դեպքում 

 

-  մենագրություն 6 1-ի առկայության 
դեպքում 

 

9 ներամբիոնային մրցույթներ, 
դասախոսների խրախուսման 
կարգի պահպանմում 

2  

10 պրո ֆեսորադասախոսական 
կազմի անդամների 
անհատական զարգացման 

5  
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պլանների առկայության, այդ 
ուղղությամբ ամբիոնի 
ձեռնարկած միջոցառումների, 
կադրերի վերապատրաստում, 
որակավորման բարձրացում, 
վերաորակավորում 

11 պրո ֆեսորադասախոսական 
կազմի անդամների 
ներբուհական և հասարակական 
կառույցներում 
ընդգրկվածություն և 
ակտիվություն 

2  

12 ՀՀ այլ և արտասահմանյան 
բուհերի ամբիոնների հետ 
ստեղծագործական կապեր 

5    առնվազն 1 ՀՀ 
և 1 արտասահ-
մանյանի դեպքում 

 

13 գիտաժողովների և գիտական 
ամսագրերի հրատարակման 
նախաձեռնություններ 

5  

 

4. Պրո ֆեսորադասախոսական կազմի անդամների գործու-
նեությունը գնահատվում է գնահատման վարկանիշային 
թերթերի և դասախոսի վարկանիշային թերթիկի, դրանց 
իսկության և անկողոմնակալության հիման վրա: 

 
 

I I I.  Ամփոփիչ դրույթներ 
- Ամբիոնի ամբողջական գնահատման արդյունքները 

քննարկվում է ամբիոնի վարիչի հետ, անհրաժեշտութ-
յան դեպքում ներկայացվում ամբիոնի նիստում: 

- Գնահատման արդյունքները և համապատասխան ա-
ռաջարկությունները ներկայացվում են Կենտրոնի տնօ-
րենին: 
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Հաստատված է  
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի   

« 23  »  01  2014 թ.  թիվ  56  նիստում  
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի  

նախագահ Ա. Սարգսյան    
 
                                  

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՎ 
ԱՐԴՅՈւՆԱՎԵՏՈւԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՈւՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ 
Երևան 2014 թ .  

 
1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1. Դասավանդման որակի և արդյունավետության վե-
րաբերյալ ուսանողական հարցման (այսուհետ՝ ու-
սանողական հարցման) կանոնակարգը սահմա-
նում է ԳԿՄԿ մագիստրանտների կողմից Կենտրո-
նի պրոֆեսորադասախոսական կազմի դասա-
վանդման որակի և արդյունավետության գնահատ-
ման, հարցման անցկացման և արդյունքների օգ-
տագործման կարգը: 

1.2. Ուսանողական հարցումն անցկացվում է «Կրթութ-
յան մասին» ՀՀ օրենքի և ԳԿՄԿ կանոնադրության 
պահանջների հիման վրա և համարվում է ԳԿՄԿ 
մագիստրանտների ուսուցման որակն ապահովող 
գործառույթներին մասնակցելու և պրոֆեսորադա-
սախոսական կազմի գործունեության արդյունավե-
տությունը գնահատելու իրավունքի դրսևորում: 

1.3. Ուսանողական հարցման կանոնակարգը հաստա-
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տում և դրանում փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարում է ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ Կրթության որակի ա-
պահովման բաժինը: 

2. Ուսանողական հարցման անցկացումը 
2.1. Առկա ուսուցման համակարգում ուսանողական 

հարցումն իրականացվում է յուրաքանչյուր կիսամ-
յակի քննաշրջանի ավարտից հետո, հեռակա ու-
սուցման համակարգում՝ նախորդ ուստարվա 
տվյալների հիման վրա: Ավարտական կուրսերում 
2-րդ կիսամյակի վերաբերյալ հարցումն իրակա-
նացվում է քննաշրջանի ավարտից հետո՝ մինչև 
մագիստրոսական թեզի պաշտպանության սկիզբը: 

2.2. Ուսանողական հարցումն իրականացվում է ԳԿՄԿ 
Կրթության որակի ապահովման բաժնի կողմից: 

2.3. Ուսանողական հարցումն անցկացվում է սույն կա-
նոնակարգին կից գնահատման հարցաթերթով 
(հավելված 1), որում ուսանողը 5 միավորից բաղ-
կացած սանդղակով գնահատում է առաջադրված 
հարցերը կամ «այո»,  «ոչ» տարբերակների միջո-
ցով հաստատում կամ հերքում տրված հարցերը: 

2.4. Գնահատման արդյունքները ներկայացվում են յու-
րաքանչյուր դասախոսի (դասընթացի) համար 
հաշվարկված գնահատականների միջին թվաբա-
նականով6 : 

2.5. Ուսանողական հարցումն անանուն է:  
2.6. Ուսանողական հարցումն անց է կացվում Կրթութ-

յան որակի ապահովման բաժնի կողմից սահման-

                                                 
6 Միջին թվաբանականր հաշվարկվում է ըստ աոանձին դասընթաց-
ների և հարցերի, որի բարձր արժեքը մատնանշում է տվյալ դասախոսի 
բարձր վարկանիշը հարցման մասնակիցների տվյալ խմբում: 
 



105 
 

ված և ամբիոնների կողմից նախապես ներկայաց-
ված ժամանակացույցի համաձայն՝ դասաժամերին, 
խմբի ուսանողների առնվազն 70-90%-ի մասնակ-
ցության պայմաններում:  

2.7. Հարցումը ԳԿՄԿ-ում իրականցվում է էլեկտրոնա-
յին տարբերակով: 

 
3. Ուսանողական հարցման արդյունքների մշակումը 

և պահպանումը 
3.1. Ուսանողական հարցման արդյունքները մշակվում 

են ԳԿՄԿ Կրթության որակի ապահովման բաժ-
նում: 

3.2 Ուսանողական հարցման արդյունքները 5 տարի, 
իսկ գնահատված հարցաթերթերը 3 տարի պահ-
վում են ԳԿՄԿ էլեկտրոնային բազայում: 

 
4. Ուսանողական հարցման արդյունքների օգտագոր-

ծումը 
4.1. Ուսանողական հարցման արդյունքները Կրթութ-

յան որակի ապահովման բաժինը ներկայացնում է 
համապատասխան ամբիոն, անհրաժեշտության 
դեպքում նաև այլ ստորաբաժանումներ: 

4.2. Ուսանողական հարցման արդյունքները քննարկ-
վում են համապատասխան ամբիոնում: Ուսանող-
ների գրավոր կարծիքները քննարկվում են ամբիո-
նի նիստում: Քննարկման արդյունքում մշակվում 
են համապատասխան առաջարկություններ և ե-
րաշխավորություններ՝ ուղղված դասախոսի դասա-
վանդման որակի բարելավմանը: 

4.3. Ամբիոնի վարիչը պարտավոր է կազմակերպել 
հարցման արդյունքների քննարկում դասախոսնե-
րի և ուսանողների շրջանում՝ մեկ ամսվա ընթաց-
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քում: Դասախոսն իրավունք ունի ամբիոնի վարիչի 
ներկայությամբ ծանոթանալու հարցման՝  իրեն վե-
րաբերող կարծիքներին: 

4.4. Ուսանողական հարցման անհատական արդյունք-
ները հրապարակվում են միայն տվյալ ամբիոնում: 

4.5. Ուսանողական հարցման արդյունքներն օգտա-
գործվում են՝ 

• աջակցելու դասախոսներին՝ վերլուծելու, զարգաց-
նելու իրենց դասավանդման մոտեցումները և կի-
րառվող մեթոդները, 

• դասախոսների պաշտոնակալման, առաջխաղաց-
ման և խրախուսման նպատակով: 
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ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ7 

 
Սիրելի´ ուսանող, Դուք մասնակցում եք դասավանդման 

որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ԳԿՄԿ կողմից 
պարբերաբար անցկացվող ուսանողական հարցմանը:  

Ձեր անկեղծ և օբյեկտիվ գնահատականներն ու կարծիք-
ները կնպաստեն ուսումնական գործընթացի` էլ ավելի արդ-
յունավետ կազմակերպմանը: 

Հարցումն անանուն է և ստացված տվյալները կօգտա-
գործվեն միայն ընդհանրացված տեսքով: 

Խնդրում ենք Ձեզ՝ ուշադիր կարդալ և ամբողջությամբ 
լրացնել թերթիկը, որտեղ թվարկվում են անցյալ կիսամյա-
կում Ձեզ դասավանդած բոլոր դասախոսների մանկավար-
ժական որակները: 

Այդ որակներից յուրաքանչյուրը պետք է գնահատել 5 
միավորանոց սանդղակով, որտեղ 5-ը ամենաբարձր գնա-
հատականն է, իսկ 1-ը՝ ամենացածր:  
 

Շնորհակալություն հարցմանը մասնակցելու և մեզ աջակ-
ցելու համար: 

 
  

                                                 
7 ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ում մշակվել, ներդրվել և արդյունավետորեն գործում է 
ուսանողների հարցման էլեկտրոնային տարբերակ: 
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Հարցեր 
1. Արդյ՞ոք անցած քննաշրջանի ընթացքում 
վճարել եք գնահատականի (ստուգարքի) 
համար: 

 
այո 
ոչ 

          

2. Արդյ՞ոք անցած քննաշրջանի ընթացքում 
հարկադրված եք եղել մասնավոր 
հիմունքներով պարապել՝ գնահատական 
(ստուգարք) ստանալու համար: 

 
 
այո 
ոչ 

3. Գնահատեք Ձեր բաժնի համակարգողի 
(ուսումնական խորհրդատու) և 
ուսումնական մասի` ուսանողների հետ 
տարվող աշխատանքը: 

 
1    2 
   3 
4    5 

4. Գնահատեք Ձեր ամբիոնի վարիչի` 
ուսանողների հետ տարվող աշխատանքը: 

1    2 
   3 
4    5 

5. Դասախոսը ներկայացնում էր դասընթացի 
կառուցվածքը, դասավանդման, ուսումնառության և 
գնահատման եղանակները: 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

6. Նյութը մատուցում էր պարզ, հասկանալի, 
հետաքրքիր և մատչելի:  Օժանդակում էր 
դասընթացի նյութը յուրացնելուն: 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

7. Դասընթացն անհրաժեշտության դեպքում 
կառուցում էր մուլտիմեդիական միջոցների 
կիրառմամբ: 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

8. Դասախոսը լսարանում կառավարում է ժամանակը 
և պլանավորում դասընթացը: 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

9. Դասախոսը կիրառում էր ինտերակտիվ մեթոդներ 
դասավանդման գործընթացում: 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

10. Դասախոսը ուսանողներին հնարավորություն էր 
տալիս իրեն դիմել լսարանից դուրս՝ դասընթացին 
առնչվող հարցերով: 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

11. Դասախոսը խրախուսում էր ուսանողների ինքնո-
ւրույն աշխատանքը: 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

12. Դասախոսը օբյեկտիվ էր և ուսանողներին 
գնահատում էր սահմանված չափանիշներով: 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

13. Լսարանում դասախոսը կարգապահությունը պա-
հում էր պատշաճ մակարդակի վրա: 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

14. Դասախոսը բարյացակամ էր և հարգալից ուսա-
նողների հանդեպ: 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

15. Դասընթացի ընդհանրացված գնահատականը: 1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

1   2 
   3 
4   5 

16.Կցանկանայի՞ք մասնակցել տվյալ դասախոսի 
կողմից դասավանդվող մեկ այլ դասընթացի: 


այո 
 ոչ 


այո 
 ոչ 

 
այո 
 ոչ 


այո 
 ոչ 


այո 
 ոչ 


այո 
 ոչ 


այո 
 ոչ 


այո 
 ոչ 

 
այո 
 
ոչ 

 

 



ՁԵՐ ԿԱՐԾԻՔԸ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ 
 
(Խնդրում ենք նշել գործոնները, որոնք, ըստ Ձեզ, 

կնպաստեն ուսումնական գործընթացի արդյունավետ 
կազմակերպմանը): 

___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Ամբիոն 
Մասնագիտ. 
(առկա/հեռակա) 
Կուրս, կիսամյակ 
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 Հաստատված  է  
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի   

«  23 » հունվարի 2014 թ. թիվ  56  նիստում  
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի  

նախագահ Ա. Սարգսյան    
 
 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ-ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
Երևան 2014 թ.  

 
1. Ընդհանուր դրույթներ 

 
1.1. ԳԿՄԿ-ում ստացած կրթությունից գոհունակության 

վերաբերյալ շրջանավարտների հարցում-գնա-
հատման (այսուհետ՝  շրջանավարտների հարց-
ման) կանոնակարգը սահմանում է ԳԿՄԿ շրջանա-
վարտների կողմից Գիտակրթական միջազգային 
կենտրոնում ստացած կրթության արդյունավե-
տության և կրթական ծառայությունների որակի 
գնահատման կարգը: 

1.2. Շրջանավարտների հարցումը ԳԿՄԿ որակի ապա-
հովման ներքին համակարգի կարևորագույն բա-
ղադրիչներից է: 

1.3. Շրջանավարտների հարցման կանոնակարգը հաս-
տատում և դրանում փոփոխություններ ու լրացում-
ներ է կատարում ԳԿՄԿ Կրթության որակի ապա-
հովման բաժինը:  
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2. Շրջանավարտների հարցման անցկացումը 
 
2.1. Շրջանավարտների հարցումն իրականացվում է 

մագիստրատուրայի ավարտական ուսումնական 
տարվա վերջում: 

2.2. Շրջանավարտների հարցումն իրականացվում է 
ԳԿՄԿ Կրթության որակի ապահովման բաժնի 
կողմից: 

2.3. Շրջանավարտները դիպլոմները ստանալիս Կր-
թության որակի ապահովման բաժնից ստանում են 
հարցաթերթը, լրացնում և հանձնում են Կրթութ-
յան որակի ապահովման բաժին: 

2.4. Շրջանավարտների հարցումն անցկացվում է սույն 
կանոնակարգին կից գնահատման հարցաթերթով 
(Հավելված 1, Հավելված 2), որում շրջանավարտը 
նշում է այն պատասխանը, որն առավել ճշգրիտ է 
արտացոլում իր կարծիքը՝ անհրաժեշտության 
դեպքում ավելացնելով լրացուցիչ մեկնաբանութ-
յուններ: 

2.5. Շրջանավարտների հարցումն անանուն է: Սակայն 
շրջանավարտներին հնարավորություն է տրված, 
ցանկության դեպքում, նշել իրենց անուն, ազգա-
նունը: 
 

3. Շրջանավարտների հարցման արդյունքների  
 մշակումը և պահպանումը 

 
3.1. Շրջանավարտների հարցման արդյունքները մշակ-

վում են ԳԿՄԿ Կրթության որակի ապահովման 
բաժնի առաջատար մասնագետի կողմից: 

3.2. Հարցաթերթում կատարված ուղղումները չեն հաշ-
վարկվում: 
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4. Շրջանավարտների հարցման արդյունքների  
     օգտագործումը 
 
4.1. Շրջանավարտների հարցման արդյունքները 

քննարկվում են ամբիոններում, անհրաժեշտութ-
յան դեպքում նաև այլ ստորաբաժանումներում՝ 
Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գործու-
նեության տարբեր ասպեկտների որակի բարելավ-
մանն ուղղված միջոցառումներ մշակելու և իրակա-
նացնելու նպատակով: 
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Հավելված 1. 
 

ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ  

(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ) ԿՈՂՄԻՑ ԿՐԹԱԿԱՆ 
ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ն շարունակաբար ձգտում է վերանայել և բա-

րելավել դասավանդման և ուսումնառության որակը: Սույն հարց-
ման նպատակն է ԳԿՄԿ պրոֆեսորադասախոսական կազմին 
հնարավորություն ընձեռել` կրթական ծրագիրը վերանայելիս 
հաշվի առնել շրջանավարտների կարծիքները: Ձեր պատաս-
խանները շատ արժեքավոր են և կարևոր մեզ համար, հարցաշա-
րի լրացումը ձեզանից կպահանջի ընդամենը մի քանի  րոպե:  

Մեկնաբանությունները (կետեր 14-16) պետք  է լինեն կոնստ-
րուկտիվ և հավաստի: Հարցման ամփոփ տվյալները սահման-
ված կարգով կդիտարկվեն ամբիոններում և Կենտրոնի համա-
պատասխան կառույցներում՝ ապահովելով հետադարձ կապը 
շրջանավարտների հետ: 

 
1-13 հարցերին խնդրում ենք արձագանքել` նշելով այն պա-

տասխանը, որն առավել ճշգրիտ է արտացոլում Ձեր կարծիքը:  
 
14-16 հարցերին խնդրում ենք տալ գրավոր մեկնաբանումներ: 
 
Յուրաքանչյուր հարցից հետո կարող եք ավելացնել լրացուցիչ 

մեկնաբանություններ, եթե դրանց կարիքը կլինի: 
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Կրթական ծրագրի (մասնագիտության) անվանումը  

Ուսումնառության  տարիները  

Շրջանավարտի ներկայիս աշխատանքի վայրը  

Շրջանավարտի ներկայիս աշխատանքի բնույթը  

1. Ծրագիրը և ուսուցման մեթոդները թույլ են տալիս ստանալ մասնագիտական գործունեության
համար բավարար տեսական գիտելիքներ 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ 
Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Համաձայն 
չեմ 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ. 
 

2. Ծրագիրը և ուսուցման մեթոդները թույլ են տալիս ստանալ գործնական հմտություններ 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Համաձայն 
չեմ 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.
 

3. Կրթական ծրագիրը և ուսուցման մեթոդները թույլ են տալիս ձևավորել գործնական խնդիրներ
ձևակերպելու և լուծելու կարողություններ 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Համաձայն
չեմ 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

4. Ծրագիրը և ուսուցման մեթոդները թույլ են տալիս ձևավորել կազմակերպչական
ունակություններ 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Համաձայն
չեմ 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

5. Ծրագիրը և ուսուցման մեթոդները թույլ են տալիս ստանալ բավարար կարողություն`
օգտագործելու համակարգչային տեխնիկան և կիրառական ծրագրերը  

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Համաձայն
չեմ 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.
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6. Ծրագիրը և ուսուցման մեթոդները թույլ են տալիս ստանալ օտար լեզուների  բավարար
իմացություն, ինչպես նաև դրանք կիրառել մասնագիտական գործունեության ընթացքում  

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Համաձայն
չեմ 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ

7. Ընդհանուր կրթաբլոկի առարկաներն ապահովված էին բավարար որակավորմամբ
դասախոսական կազմով 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Համաձայն
չեմ 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

8. Մասնագիտական բլոկի առարկաներն ապահովված էին բավարար որակավորմամբ
դասախոսական կազմով 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Համաձայն
չեմ 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

9. Ուսանողների գիտելիքների գնահատման մեթոդներն օբյեկտիվ են

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Համաձայն
չեմ 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

10. Պրակտիկան թույլ տվեց կատարելագործել մասնագիտական գիտելիքները և գործնական
հմտությունները 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Համաձայն
չեմ 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

    11. Պրակտիկայի համար ընտրված ձեռնարկության պրոֆիլը համապատասխանում էր          
մագիստրոսական թեզի թեմային և մասնագիտական ուղղվածությանը 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Համաձայն
չեմ 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

12. Ուսումնական լաբորատորիաները/ մասնագիտացված լսարանները բավարար չափով 
հագեցված են ժամանակակից տեխնիկական սարքերով 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Համաձայն
չեմ 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 
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Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

13. Կրթական ծրագիրը ապահովված է մասնագիտական գրականությամբ, դասախոսությունների 
համառոտագրերով (այդ թվում` էլեկտրոնային) և ուսումնամեթոդական այլ նյութերով 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Համաձայն
չեմ 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

14. Ի՞նչն է Ձեզ առավել գոհացրել տվյալ կրթական ծրագրի ուսուցման ընթացքում
 (դասընթացները, ուսուցման մեթոդները, գնահատման համակարգը, ուսումնալաբորատոր բազան,
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը, դասախոսական կազմի մակարդակը, պրակտիկաների 
իրականացման օբյեկտների ընտրությունը, լսարանային և լաբորատոր հագեցվածությունը և այլն): 

 
Մեկնաբանում 1) 

 
Մեկնաբանում 2) 

15. Ի՞նչն է Ձեզ ամենաքիչը գոհացրել տվյալ կրթական ծրագրի ուսուցման ընթացքում
 (դասընթացները, ուսուցման մեթոդները, գնահատման համակարգը, ուսումնալաբորատոր բազան,
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը, դասախոսական կազմի մակարդակը, պրակտիկաների 
իրականացման օբյեկտների ընտրությունը,  լսարանային և լաբորատոր հագեցվածությունը և այլն): 

 
Ցանկության դեպքում կարող եք նշել Ձեր Անուն, Ազգանունը՝  
Ամսաթիվ՝ «____» _________________ 201   թ. 
 Շնորհակալություն հարցմանը մասնակցելու համար: 
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Հավելված 2. 
 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ  
(ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ) ԿՈՂՄԻՑ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ն շարունակաբար ձգտում է վերանայել 

և բարելավել դասավանդման և ուսումնառության որակը: 
Սույն հարցման նպատակն է կրթական ծրագիրը վերանա-
յելիս հաշվի առնել շրջանավարտների կարծիքները: Ձեր 
պատասխանները շատ արժեքավոր և կարևոր են մեզ հա-
մար, հարցաշարի լրացումը ձեզանից կպահանջի ընդամե-
նը մի քանի  րոպե:  

Հարցման ամփոփ տվյալները սահմանված կարգով 
կդիտարկվեն ամբիոններում և Կենտրոնի համապատաս-
խան կառույցներում՝ ապահովելով հետադարձ կապը շրջա-
նավարտների հետ: 

1-12 հարցերին խնդրում ենք արձագանքել` նշելով այն 
պատասխանը, որն առավել ճշգրիտ է արտացոլում Ձեր 
կարծիքը:  

Յուրաքանչյուր հարցից հետո կարող եք անհրաժեշ-
տության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ մեկնաբանութ-
յուններ: Մեկնաբանությունները պետք  է  լինեն կոնստ-
րուկտիվ և հավաստի: 
  



118 
 

Կրթական ծրագրի (մասնագիտության) անվանումը  

Ուսումնառության  տարիները  
Շրջանավարտի ներկայիս աշխատանքի վայրը  

Շրջանավարտի ներկայիս աշխատանքի բնույթը  
1. Ծրագիրը և ուսուցման մեթոդները թույլ են տալիս ստանալ մասնագիտական գործունեության 
համար բավարար տեսական գիտելիքներ: 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.
 

    2. Ծրագիրը և ուսուցման մեթոդները թույլ են տալիս ստանալ գործնական հմտություններ:

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

3. Կրթական ծրագիրը և ուսուցման մեթոդները թույլ են տալիս ձևավորել գործնական խնդիրներ
ձևակերպելու և լուծելու կարողություններ: 
Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 

համաձայն չեմ 
Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

 4. Ծրագիրը և ուսուցման մեթոդները թույլ են տալիս ստանալ բավարար կարողություն`
օգտագործելու համակարգչային տեխնիկան և կիրառական ծրագրերը: 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

 
5. Ծրագիրը և ուսուցման մեթոդները թույլ են տալիս ստանալ օտար լեզուների  բավարար
իմացություն, ինչպես նաև դրանք կիրառել մասնագիտական գործունեության ընթացքում:  

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ

6. Կրթական ծրագրի առարկաներն ապահովված էին բավարար մասնագիտական պատրաստ-
վածությամբ դասախոսական կազմով: 
Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 

համաձայն չեմ 
Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

7. Ուսանողների գիտելիքների գնահատման համակարգն օբյեկտիվ է եղել:
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Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 
 

Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

 8. Պրակտիկան թույլ տվեց կատարելագործել մասնագիտական գիտելիքները և գործնական
հմտությունները: 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

 9.Պրակտիկայի համար ընտրված ձեռնարկության պրոֆիլը համապատասխանում էր 
մագիստրոսական թեզի թեմային և մասնագիտական ուղղվածությանը: 
Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 

համաձայն չեմ 
Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

10. Ուսումնական լաբորատորիաները/ մասնագիտացված լսարանները (համակարգչային) բավա-
րար չափով հագեցված են ժամանակակից տեխնիկական սարքերով: 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

11. Կրթական ծրագիրը ապահովված է մասնագիտական գրականությամբ և ուսումնամեթոդական
այլ նյութերով: 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

12. Գիտական ղեկավարի հետ իրականացված գիտահետազոտական աշխատանքը գոհացրել է
ինձ: 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 
 

Դժվարանում եմ
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

13. Ի՞նչ փոփոխություններ կառաջարկեիք կատարել տվյալ կրթական ծրագրում:

 
Ցանկության դեպքում կարող եք նշել Ձեր Անուն, Ազգանունը՝  
______________________  
Ամսաթիվ՝ «____» _________________ 2014  թ. 
Շնորհակալություն հարցմանը մասնակցելու համար: 
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Հաստատված է  
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի   

« 06 » հունվարի 2014 թ. թիվ 64 նիստում  
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի  

նախագահ Ա. Սարգսյան    
 
 

ԿԱՐԳ 
ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳԿՄԿ 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ԳՈՀՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ 

Երևան 2014 
 

 Ընդհանուր դրույթներ 
1.1  ԳԿՄԿ-ում ստացած կրթությունից գործատուների կող-

մից կրթական ծրագրի շրջանավարտներից գոհունա-
կության հարցում-գնահատման կանոնակարգը սահ-
մանում է ԳԿՄԿ շրջանավարտների մագիստրատու-
րայում ստացած կրթության արդյունավետության և 
կրթական ծառայությունների որակի գնահատման 
կարգը: 

1.2  գործատուների կողմից կրթական ծրագրի շրջանա-
վարտներից գոհունակության հարցումը ԳԿՄԿ որակի 
ապահովման ներքին համակարգի կարևորագույն բա-
ղադրիչներից է:  

1.3  գործատուների հարցման կանոնակարգը սահմանում, 
հաստատում, փոփոխություններ և լրացումներ է կա-
տարում ԳԿՄԿ Կրթության որակի ապահովման բա-
ժինը:  

 
Գործատուների հարցման անցկացումը 

2.1 Գործատուների հարցումն իրականացվում է մագիստ-
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րատուրայի ավարտական ուսումնական տարվա վեր-
ջում: 

2.2 Գործատուների հարցումը կազմակերպվում է ԳԿՄԿ 
Կրթության որակի ապահովման բաժնի կողմից:  

2.3 Գործատուների հարցումն անցկացվում է սույն կանո-
նակարգին կից գնահատման հարցաթերթով (հավել-
ված), որում գործատուն նշում է այն պատասխանը, 
որն առավել ճշգրիտ է արտացոլում իր կարծիքը՝ անհ-
րաժեշտության դեպքում ավելացնելով լրացուցիչ մեկ-
նաբանություններ: 

2.4 Գործատուների հարցումը հրապարակային է: Գործա-
տուները նշում են իրենց անուն, ազգանունը, այլ 
տվյալներ:  

2.5 Գործատուները հարցման ընթացքում կարող են ներ-
կայացնել առաջարկություններ և դիտողություններ, ո-
րը հետագայում հիմք է հանդիսանում ուսումնական 
պլանը մշակելիս:  
 
Գործատուների հարցման արդյունքների  
պահպանումը 

2.6 Գործատուների հարցման արդյունքները ներկայաց-
վում են ԳԿՄԿ Կրթության որակի ապահովման բա-
ժին՝ առաջատար մասնագետի կողմից ուսումնասի-
րության համար: 

 
Գործատուների հարցման արդյունքների  
օգտագործումը 

2.7 Գործատուների հարցման արդյունքները քննարկվում 
են ամբիոններում, անհրաժեշտության դեպքում նաև 
այլ ստորաբաժանումներում՝ Գիտակրթական միջազ-
գային կենտրոնի գործունեության տարբեր ասպեկտ-
ների որակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ 
մշակելու և իրականացնելու նպատակով: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. 
 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆ 
 

Գործատուների կողմից կրթական ծրագրի  
շրջանավարտներից գոհունակության  գնահատման  

հարցաշար 
 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ն շարունակաբար ձգտում է վերանայել 

և բարելավել դասավանդման և ուսումնառության որակը: 
Տվյալ հարցման նպատակն է ԳԿՄԿ-ի պրոֆեսորադասա-
խոսական կազմին հնարավորություն ընձեռել կրթական 
ծրագիրը վերանայելիս հաշվի առնել գործատուների կար-
ծիքները: Ձեր պատասխանները շատ արժեքավոր են, հար-
ցաշարի լրացումը ձեզանից կպահանջի շատ քիչ ժամա-
նակ: Հարցման ամփոփ արդյունքները սահմանված կար-
գով կդիտարկվեն ամբիոնի և ԳԿՄԿ ուսումնական մասի 
համապատասխան կառույցներում՝ ապահովելով հետա-
դարձ կապը գործատուների հետ: 

1-8-րդ հարցերին խնդրում ենք արձագանքել` նշելով այն 
պատասխանը, որն առավել ճշգրիտ է արտահայտում Ձեր 
կարծիքը: Յուրաքանչյուր  հարցից  հետո  կարող  եք  ավե-
լացնել  լրացուցիչ  մեկնաբանություններ, որոնք կցանկա-
նայիք արտահայտել:  

9-րդ հարցին խնդրում ենք տալ գրավոր մեկնաբանում-
ներ: Մեկնաբանությունները պետք է լինեն կոնստրուկտիվ 
և հավաստի:  

10-11-րդ հարցեր մեկնաբանելու համար տրվում է տվյալ 
կրթական ծրագրի մասնագիտական հմտությունների ընդ-
լայնված ցանկը: 
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Կրթական ծրագրի (մասնագիտության/մասնագիտացման) 
անվանումը 
 

 

Որ տարվա շրջանավարտներն են դիտարկված  
Որակավորման աստիճանը   
Ձեր կազմակերպությունում աշխատող ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տվյալ 
կրթական ծրագրի շրջանավարտների թիվը  

Կազմակերպության անվանումը  

1.  Շրջանավարտների տեսական գիտելիքները համապատասխանում են աշխատատեղին
ներկայացված պահանջներին 

Լիովին 
համաձայն եմ 

Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 
 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

    2.  Շրջանավարտները ցուցաբերում են գործնական հմտություններ

Լիովին 
համաձայն եմ 

Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 
 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

 
3. Շրջանավարտներն ունակ են բացահայտել, ձևակերպել և լուծել առաջադրված խնդիրներ 

Լիովին 
համաձայն եմ 

Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 
 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

 4. Շրջանավարտներն ունեն կազմակերպչական հմտություններ

Լիովին 
համաձայն եմ 

Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

5. Շրջանավարտները ցուցաբերում են համակարգչային տեխնիկայի և կիրառական ծրագրերի
անհրաժեշտ իմացություն 

Լիովին 
համաձայն եմ 

Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 
 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 
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Լրացուցիչ մեկնաբանություններ

 
6.  Շրջանավարտները ցուցաբերում են մասնագիտական օտար լեզուների բավարար
իմացություն  
Լիովին 
համաձայն եմ 

Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

 
7. Շրջանավարտները ունակ են ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում իրենց
մասնագիտական գործունեության ընթացքում 

Լիովին 
համաձայն եմ 

Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 
 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

 8. Շրջանավարտներն ունեն գործընկերների հետ համագործակցության և թիմային
աշխատանքի ունակություն 

Լիովին 
համաձայն եմ 

Համաձայն եմ Համաձայն չեմ Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 
 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ.

9. Ի՞նչ փոփոխություններ կառաջարկեիք կատարել տվյալ կրթական ծրագրում մասնագիտական
պատրաստվածության բարձրացման ուղղությամբ: 
 
10. Ո՞րոնք են Ձեր կարծիքով տվյալ կրթական ծրագրի համար առավել կարևոր 8 ընդհանրական 
մասնագիտական հմտությունները:   

11. Ո՞րոնք են Ձեր կարծիքով տվյալ կրթական ծրագրի համար առավել կարևոր 5 հիմնական 
մասնագիտական հմտությունները:  

 
Կազմակերպության ղեկավար                   /         / 
Կնիք՝ 
Ամսաթիվ՝ «____» _________  2014  թ. 
Շնորհակալություն հարցմանը մասնակցելու համար: 
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Նախագիծ 

ԿԵՆՏՐՈՆԻ  ԴԱՍԱԽՈՍԻ  ԳԻՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ  
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿ* 
 
Դասախոս___________________________________ 

(Անուն, ազգանուն, հայրանուն) 

Ամբիոն_____________________________________ 
 Մ

իա
վո

րն
եր

 

Տր
վո

ղ 
 

մի
ա

վո
րն

եր
 

 
1. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

 գիտությունների դոկտոր 4  
 գիտությունների թեկնածու 2  
 պրոֆեսոր 4  
 դոցենտ 2  
 մագիստրոսների, ասպիրանտների և հայցորդների 

ղեկավարում 1-4  

 վերջին հինգ տարիների գիտամեթոդական աշխա-
տանքների ցուցակը 1-4  

 մասնակցություն տեղական և միջազգային 
գիտաժողովներին 1-4  

 մասնակցություն գիտական դրամաշնորհային ծրա-
գրերին 1-3  

 մասնակցություն տեղական, միջազգային և առցանց 
վերապատրաստումներին 1-4  

 մասնակցություն գիտական աստիճանաշնորհման խոր-
հուրդների աշխատանքներին 2-4  

 
2. ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

 մասնակցություն կրթական բարեփոխումների գործըն-
թացին 1-3  

 անդամակցություն գիտամեթոդական պարբերականնե-
րի խմբագրական կոլեգիաների աշխատանքներին 1-2  

 մասնակցություն Կենտրոնի գիտական աշխատանք-
ներին 1-3  
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3. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

 մասնակցություն հանրապետական և միջազգային գի-
տաժողովներին 1-3  

 ուսանողների հետ գիտահետազոտական և ուսումնա-
կան աշխատանքների կազմակերպում և ղեկավարում 1-2  

 աշխատանքային կատարողական կարգապահություն 1-4  
 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԿՆԱՌՈՒ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ** 

 
 Հայաստանի Հանրապետության շքանշաններ, մեդալ-

ներ, կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ 5  

 անդամակցություն Հայաստանի Հանրապետության ազ-
գային և արտասահմանյան երկրների գիտությունների 
ակադեմիաներին 

5  

 միջազգային մրցանակներ, մեդալներ, պարգևներ 5  
 պատվավոր կոչումներ, անդամակցություն ճյուղային 

ակադեմիաներին 2-5  

 
 
Ծանոթություն 
* Lրացվում է դասախոսի, ամբիոնի վարիչի և դեկանի կողմից: 
** Լրացուցիչ միավորներ, որոնք ավելանում են հիմնական միավո-
րին 
 

Ուսումնական մաս 
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Նախագիծ 
 

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ 

ԹԵՐԹԻԿ* 
 

20__ - 20__ ուս. տարի ______ կիսամյակ 
«_____» «______________ » 20__ թ. 
Դասախոս ________________________________________  
Ամբիոն ___________________________________________  
Առարկա __________________________________________  
Կուրս _____________ 

 

Հ/հ Հարց Միավոր 

1 Ուսանողներին տրամադրում է դասախոսություն-
ների փաթեթ

2 Բացահայտում է նյութի առանցքային հարցերը

3 Բացահայտում է նյութի տեսական ու գործնական
նշանակությունը

4 Նյութը շարադրում է պարզ ու մատչելի, մասնագի-
տական շարադրանքով

5 Ապահովում է կապը լսարանի հետ 

6 Ուսանողներին տրամադրում է մասնագիտական
բանավեճի, քննարկում նրանց տեսակետները

7 Ուսանողներին նախապատրաստում է հետազոտա-
կան աշխատանքի

8 Դասաժամն օգտագործում է արդյունավետ
9 Ապահովում է լսարանի կարգապահությունը
10 Խստապահանջ է, բարյացկամ ու հարգալից
11 Ունի պատշաճ պահվածք ու կեցվածք
12 Գիտելիքները գնահատում է անկողմնակալ

 

 

Ծանոթություն 
* Թերթիկի յուրաքանչյուր հարցին տրվում է 1-5 միավոր: 
Ուսումնական մաս 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


