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ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային Կենտրոնը (այսուհետ՝ Կենտրոն) կարևորում է

որակի ապահովումը ուսումնական, հետազոտական և հաստատութենական (ինստիտու-

ցիոնալ) բոլոր մակարդակներում: Կենտրոնը որակի ապահովման գործընթացներում և ըն-

թացակարգերում առաջնորդվում է՝

 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքով.

 «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքով.

 Կենտրոնի զարգացման ռազմավարության սկզբունքներով.

 որակի ապահովման եվրոպական և ազգային չափանիշներով և չափորոշիչներով.

 նախորդ տարիներին կատարած աշխատանքների վերլուծության արդյունքներով:

Որակի քաղաքականությունը Կենտրոնի նպատակների, խնդիրների, ինչպես նաև

ռազմավարական սկզբունքների և արժեքների հռչակագիրն է կրթության որակի

բնագավառում: Կրթության որակի ապահովումը Կենտրոնի ծրագրային

առաջնայնությունների օրակարգում է, որը գիտության և կրթության միահյուսվածությամբ

զարգացման, անհրաժեշտ գիտելիքների ստեղծման, փոխանցման և տարածման

հիմնասյուներից է:

1. Որակի ապահովման քաղաքականությունը սահմանում է Կենտրոնի սկզբունքային

մոտեցումները ՈԱ հիմնահարցերին և դրանց իրագործման ուղիներին։

Քաղաքականության իրականացումը պահանջում է որոշակի ընթացակարգային

ուղղորդում, որը ապահովում է քաղաքականության իրականացման վերաբերյալ

մանրամասն տեղեկատվություն միջոցները, և կորդինացնում ու կոնկրետ

գործողությունների վերածում այդ միջոցները։

2. ՈԱ քաղաքականության միջոցով Կենտրոնը ստեղծում է ՈԱ ենթակառուցվածքային

գործընթացների իրականացման սկզբունքները, ուղենիշները, ՈԱ համակարգի

կառուցվածքը և ընթացակարգերը սահմանող ՈԱ հստակ համակարգ:

3. Կենտրոնի որակի ապահովման քաղաքականության նպատակն է ներդնել

գործունեության արդյունքների և կիրառվող գործընթացների ներքին և արտաքին

գնահատման վրա հիմնված ՈԱ պաշտոնական, թափանցիկ և վստահելի համակարգ:

4. Կենտրոնի որակի ապահովման քաղաքականության խնդիրներն են`



 նպաստել ռազմավարական նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան

Կենտրոնի առաքելության իրականացմանը,

 ապահովել ՈԱ քաղաքականության և ռազմավարության համապատասխանությունը

Կենտրոնի առաքելությանը, ռազմավարական նպատակներին և խնդիրներին,

 ստեղծել կանոնակարգային և կազմակերպական հենք ԳԿՄԿ և նրա կրթական

ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման և հավատարմագրման նպատակով,

 տրամադրել հրահանգավորումներ Կենտրոնի վարչական անձնակազմին և

կառուցվածքային ստորաբաժանումների շահագրգիռ ներկայացուցիչներին` որակի

ներքին ապահովման ընթացակարգերի մշակման և ներդրման նպատակով,

 պահպանել որակի միասնական չափանիշները, ներդաշնակեցնել և իրականացնել

ՈԱ գործընթացները ԳԿՄԿ գործունեության բոլոր հիմնական ոլորտներում.

 որակի ներքին ապահովման գործընթացների և ընթացակարգերի մշակման և

իրականացման համար տրամադրել ուղենիշներ,

 իրականացնել հրահանգավորումներ՝ կրթության միջազգային չափանիշներին համապա-

տասխան 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 Կենտրոնի գործունեության ուժեղ և

ուշադրության արժանի ոլորտները կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքներով,

 ամրապնդել ՈԱ բաժնի դերը որակի ապահովման և կառավարման հարցերում,

 պահպանելով գիտակրթական բնագավառում առկա ձեռքբերումները՝ իրականացնել

բարձրորակ կրթություն` մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի մակարդակներում,

 նպաստել և խթանել հետազոտության ինտեգրումը դասավանդման և ուսուցման

գործընթացներում, ապահովել դրանցում ուսանողների ներգրավվածությունը,

 պարբերական վերանայումների միջոցով շարունակաբար բարելավել ՈԱ համակարգը, կա-

տարելագործել և արդիականացնել 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 միջազգային ՈԱ գործակալությունների

և այլ բուհերի ՈԱ բաժինների հետ:
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