I.
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

ԳԿՄԿ-ի ՌԾ-ի «Առաքելություն և նպատակներ» բաժնում առկա Փորձագիտական այցից հետո ուսումնասիրվել և գնահատվել է ԳԿՄԿ-ի ՌԾ-ի առաքելությունն
էին մի շարք բացթողումներ, որոնք հնարավորություն չէին և նպատակները, արձանագրվել, որ Կենտրոնն ունի հստակ ձևակերպված առաքելություն,
ընձեռում առավելագույնս ապահովել առաքելության ու հաստատության հիմնարար արժեքները, առաջնահերթությունները և գործունեության
նպատակների իրականացման արդյունքների գնահատման և սկզբունքները պարունակող Ռազմավարական Ծրագիր` իրականացման ժամանակացույցով,
բարելավմանն ուղղված գործողությունները, բացակայում էր որոշակի հստակեցված են ներքին և արտաքին շահակիցները, որոնց հետ քննարկվել են
ռազմավարական
ծրագրի
առանձին
նպատակների
և ռազմավարական
առաջնահերթությունները:
Հիմնական
գործունեությունը
խնդիրների
իրականացման
փաստացի
առաջընթացի համապատասխանում է առաքելությանը և նպատակներին:
գնահատման առանցքային որակական և քանակական Բացահայտվել է , որ անհրաժեշտ է.
ցուցիչների լրակազմը, շահակիցների ակտիվ մասնակցությունը
1) Մշակել առաքելության ու նպատակների իրականացման արդյունքների գնահատման և
կենտրոնի առաքելության, նպատակների և խնդիրների
բարելավմանն ուղղված մեխանիզմներ և ընթացակարգեր,
մշակման, իրականացման, գնահատման և բարելավման
2) Մշակել ռազմավարական ծրագրի առանձին նպատակների և խնդիրների
գործընթացներին,
Կենտրոնի
կողմից
իրականացվող
իրականացման փաստացի առաջընթացի գնահատման առանցքային որակական և
մասնագիտությունների համար Որակավորումների սեփական
քանակական ցուցիչների լրակազմ,
շրջանակի մշակվածության բացակայությունը:
3) Ակտիվացնել շահակիցների (հատկապես` շրջանավարտների որպես շահակիցների
կարևոր մաս) մասնակցությունը կենտրոնի առաքելության, նպատակների և խնդիրների
մշակման, իրականացման, գնահատման և բարելավման գործընթացներին,
4) Կենտրոնի
կողմից
իրականացվող
մասնագիտությունների
համար
մշակել
Որակավորումների սեփական շրջանակ:
Ընթացիկ
Ժամանա Վերջնարդյունքնե
ՊատասխաԳործողություն
Քայլեր
վիճակը
Ռեսուրս
Վերջնարդյունք
կահատվ
րի գնահատման
նատու
ած
ցուցիչներ
1.Մշակել առաքելության 1.Ստեղծել
Պլանավոր Դեկանատ,
Գործող
Տնօրեն
09. 2017
Աշխատանքային
ու նպատակների
աշխատանքային խումբ
ման
ՈԱ բաժին
աշխատանքային
խմբի ձևավորման
իրականացման արդփուլում է ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ
խումբ
հրաման
յունքների գնահատման և
ամբիոններ և
բարելավմանն ուղղված
ստորաբաժանումներ
մեխանիզմներ և
2. Մշակել
Պլանավոր Աշխատանքային խումբ Խնբի հստակ
Աշխատանքա 10-12. 2017 Խմբի
ընթացակարգեր,
աշխատանքային խմբի
ման
գործողություններ
յին խումբի
գործողությունների
2

առաջընթացի
գնահատման
առանցքային որակական
և քանակական
ցուցիչների լրակազմ

գործողությունների
պլան
3. Իրականացնել
նպատակների և
խնդիրների
իրականացման
արդյունքների
գնահատման
բենչմարքինգ`
ուսումնասիրելու
գնահատման
առանցքային
ցուցիչների
առանձնահատկություններն ու էությունը
4. Մշակել
Ռազմավարական
ծրագրի նպատակների
և խնդիրների
իրականացման ԳԱՑ –
երի համակարգը

5. Կազմակերպել ԳԱՑերի քննարկում
շահակիցների հետ

փուլում է
Պլանավոր Աշխատանքային խումբ
ման
փուլում է

Պլանավոր Աշխատանքային խումբ
ման
փուլում է

Պլանավոր ՈԱ բաժին
ման
փուլում է

6. ՌԾ-ի իրականացման Պլանավոր ՌԾ-ի մշակող խումբ
ժամանակացույցի
ման
Աշխատանքային խումբ
փոփոխություն`
փուլում է
ներառելով
նպատակների և
խնդիրների
իրականացման

և դրանց
ղեկավար
ժամանակացույցը
Գնահատման
Աշխատանքա 01-03.2018
առանցքային
յին խմբի
ցուցիչների`
ղեկավար
որպես
նպատակների և
խնդիրների
իրականացման
արդյունքների
գնահատման
գործիքի
ընտրության
հիմնավորում

հաստված պլան

ՌԾ նպատակների Աշխատանքա 04.2018և խնդիրների
յին խմբի
09.2018
իրականացման
ղեկավար
ԳԱՑ –երի
նախնական ցանկ

Աշխատանքային
խմբի նիստերի
արձանագրություն

Շահակիցների
ՈԱ բաժնի 10-12.2018
կողմից ընդունելի
պետ
ԳԱՑ-երի
լրակազմ
Հստակ
ՌԾ-ի մշակող 01-03.2019
սահմանված
խմբի
ցուցիչներ ՌԾ
ղեկավար
բոլոր
նպատակների և
խնդիրների
համար

Բենչմարքինգի
հաշվետվություն

Գիտական
խորհրդում ԳԱՑերի քննարկման
արձանագրություն
Գիտական
խորհրդի կողմից
հաստատված ԳԱՑերի ցանկ
Գիտական
խորհրդի կողմից
հաստատված ՌԾ-ի
իրականացման նոր
ժամականացույց
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ցուցիչները

2.Ակտիվացնել
շահակիցների
(հատկապես`
շրջանավարտների
որպես շահակիցների
կարևոր մաս)
մասնակցությունը
կենտրոնի

7. Մշակել ըստ
համապատասխան
ԳԱՑ-երի
տեղեկատվության
հավաքագրման,
վերլուծության և
կիրառման
ընթացակարգ

Պլանավոր Աշխատանքային խումբ
ման
փուլում է

8. ԳԱՑ-երի վերաբերյալ
տեղեկատվության
հավաքագրման,
վերլուծության և
կիրառման
հաստատված
ընթացակարգի
կիրարկում
1. Իրականացնել
շահակիցների հետ
կապերի
մեխանիզմների
արդյունավետության
վերլուծություն

Պլանավոր Տնօրինություն,
ման
ՈԱ բաժին
փուլում է Ստորաբաժանումների
ղեկավարներ

Պլանավոր
ման
փուլում է

Շրջանավարտների հետ
կապերի և կարիերայի
բաժին
ՈԱ բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ

Ըստ ԳԱՑ-երի
Իրավագիտու 04-06.2019
տեղեկատվության
թյան
հավաքագրման
ամբիոնի
հստակ
վարիչ
աղբյուրներ և
ժամանակցույց,
վերլուծության և
կիրառման
պատասխանատո
ւներ և
ժամանակցույցեր
ԳԱՑ-երի
Փոխտնօրեն 07.2019
վերաբերյալ
հավաքագրված
տեղեկատվության
վերլուծություն

ԳԱՑ-երի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
հավաքագրման,
վերլուծության և
կիրառման
հաստատված
ընթացակարգ

Շահակիցների
հետ կապերի
մեխանիզմների
արդյունավետութ
յան գնահատում

Շահակիցների
հետ կապերի
մեխանիզմների
արդյունավետությ
ան վերլուծության
հաշվետվություն

Շրջանավար
տների հետ
կապերի և
կարիերայի
բաժնի
պետ

09-11.2017

ԳԱՑ-երի
հրապարակված
արդյունքներ
Գիտական
խորհրդի
արձանագրություն
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առաքելության,
նպատակների և
խնդիրների մշակման,
իրականացման,
գնահատման և
բարելավման
գործընթացներին

2. Կազմակերպել
Պլանավոր
ֆոկուս-խմբային
ման
քննարկումներ
փուլում է
շահակիցների տարբեր
խմբերի հետ

ՈԱ բաժին
Շրջանավարտների հետ
կապերի և կարիերայի
բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ

Շահակիցների
մոտեցումները
համագործակցու
թյան
արդյունավետութ
յան
բարձրացման
վերաբերյալ

ՈԱ բաժնի
պետ,
Շրջանավար
տների հետ
կապերի և
կարիերայի
բաժնի պետ

3. Մշակել ԳԿՄԿ
Պլանավոր
գործունեության մեջ
ման
շահակիցների
փուլում է
մասնակցության աճին
ուղղված նոր
քաղաքականություն

Շրջանավարտների հետ
կապերի և կարիերայի
բաժին
ՈԱ բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ

ԳԿՄԿ
գործունեության
բոլոր
ոլրտներում
շահակիցների
մասնակցության
ավելացման
պահանջի
հստակեցում

Տնօրեն

4. Հստակեցնել
Պլանավոր
շահակիցների
ման
կարիքների
փուլում է
ուսումնասիրման
քաղաքականությունը և
վերանայել
ընթացակարգերը

Շրջանավարտների հետ
կապերի և կարիերայի
բաժին
ՈԱ բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ

Շահակիցների
կարիքների
ուսումնասիրման
վերանայված
քաղաքականությ
ուն և
ընթացակարգեր

Շրջանավար
տների հետ
կապերի և
կարիերայի
բաժնի պետ

12.201704.2018

Հանդիպումների
մասնակցության
թերթիկներ

Արձանագրություն
ներ
Ֆոկուս-խմբային
քննարկումների
վերլուծություններ
05-08.2018 Գիտական
խորհրդի
արձանագրություն
Շահակիցների
հետ
հարաբերությունն
երի նոր
հաստատված
քաղաքականությո
ւն
09-11.2018 Շահակիցների
կարիքների
ուսումնասիման
հաստատված
քաղաքականությու
ն և ընթացակարգեր
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5. Վերանայել
կենտրոնի
նպատակների և
խնդիրների
իրականացման,
գնահատման և
բարելավման
գործընթացներին
շահակիցների
մասնակցության
ընթացակարգերը
6. Մշակված
մեխանիզմների և
ընթացակարգերի
փորձարկում

3.Կենտրոնի կողմից
իրականացվող
մասնագիտությունների
համար մշակել
Որակավորումների
սեփական շրջանակ

Շրջանավարտների հետ
կապերի և կարիերայի
բաժին
ՈԱ բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ

Կենտրոնի
գործընթացներին
շահակիցների
մասնակցության
ավելացմանը
ուղղված նոր
ընթացակարգեր

Պլանավո
րման
փուլում է

Որակի ապահովման
բաժին

7. Վերլուծությունների
հիման վրա
բարելավված
մեխանիզմների և
ընթացակարգերի
կիրարկում

Պլանավո
րման
փուլում է

Շրջանավարտների հետ
կապերի և կարիերայի
բաժին

1.Ստեղծել

Պլանավո

աշխատանքային

Պլանավոր
ման
փուլում է

րման

խումբ

փուլում է

2. Որակավորումների

Պլանավո

սեփական շրջանակի

րման

կառուցվածքի
վերաբերյալ
պահանջների և

փուլում է

12.201802.2019

Կենտրոնի
գործընթացներին
շահակիցների
մասնակցության
հաստատված նոր
ընթացակարգեր

Մշակված
ՈԱ բաժնի
մեխանիզմների
պետ
և
ընթացակարգերի
արդյունավետութ
յան գնահատում
Փորձարկված
Շրջանավար
մեխանիզմներ և
տների հետ
ընթացակարգեր
կապերի և
կարիերայի
բաժնի պետ

03-07.2019

Փորձարկված
մեխանիզմների և
ընթացակարգերի
արդյունավետությ
ան
վերլուծություններ
Բարելավված
ընթացակարգերի
առկայություն
կայքում

ՈՒսումնական մաս

Գործող

01. 2018

Ծրագրերի ղեկավարներ

աշխատանքային
խումբ

Աշխատանքային խումբ

Շրջանավար
տների հետ
կապերի և
կարիերայի
բաժնի
պետ

Ուսումնակա
ն մասի պետ

09. 2019

Խմբի ձևավորման
հրաման
Արձանագրություն
ներ

Որակավորումնե Աշխատանքայ 01-03. 2018 Հաստատված
ին խմբի
պահանջներ և
րի սեփական
ղեկավար
ձևաչափ
շրջանակի
կառուցվածքի
հստակեցված
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պահանջներ և

ձևաչափի մշակում

ձևաչափ
3. Կենտրոնի կողմից

Պլանավո

իրականացվող բոլոր

րման

մասնագիտություններ
ի համար

փուլում է

ՈՒսումնական մաս

Որակավորում-

Ամբիոնների վարիչներ

ների շրջանակի

Ծրագրերի ղեկավարներ

առկայություն
բոլոր

Որակավորումների

մասնագիտությու

սեփական շրջանակի

նների համար

Ուսումնակա 04-12. 2018
ն մասի պետ

Որակավորումներ
ի հաստատված
շրջանակներ բոլոր
մասնագիտություն
ների համար

մշակում
4. ԳԿՄԿ կրթական

Պլանավո

ՈՒսումնական մաս

ԳԿՄԿ կրթական

ՈՒսումնակ

ծրագրերի

րման

Ամբիոնների վարիչներ

ծրագրերի

ան մասի

համապատասխանեցո

փուլում է

Ծրագրերի ղեկավարներ

համապատասխ

պետ

ւմ որակավորումների

անություն

սեփական շրջանակին

որակավորումնե
րի սեփական

01-08.2019 Կրթական
ծրագրերի ՈՍՇ
համապատասխան
ության
վերլուծություններ

շրջանակին

II. Կառավարումն ու վարչարարությունը
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ

ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

ԳԿՄԿ-ի Կառավարուման համակարգում առկա են մի շարք
բացթողումներ, որոնք հնարավորություն չեն ընձեռում
առավելագույնս լավ իրականացնել Կենտրոնի ղեկավարումն ու
վարչարարությունը, ուստի խնդիր է դրվում նախ Կենտրոնի
կառուցվածքը
համապատասխանեցնել
ռազմավարական
ծրագրի
նպատակներին,
ապա
հստակեցնել
բոլոր
ստորաբաժանումների պատասխանատվությունները, ներդնել
պաշտոնների անձնագրերի համակարգ, հասնել կառավարման
համակարգի արդյունավետությանը:

Փորձագիտական այցից հետո ուսումնասիրվել և գնահատվել
է ԳԿՄԿ-ի ՌԾ-ի
առաքելությունն և նպատակները, կառավարման համակարգի առկա էությունը և
բարելավման հնարավորությունները, կառուցվածքի համապատասխանությունը ԳԿՄԿ
ռազմավարական ծրագրի նպատակներին:
Բացահայտվել է , որ անհրաժեշտ է.
1) Վերլուծել և գնահատել Կենտրոնի կառուցվածքի համապատասխանությունը
ռազմավարական
ծրագրի
նպատակներին
և
կառավարման
համակարգի
արդյունավետությունը:
2) Հստակեցնել բոլոր ստորաբաժանումների պատասխանատվությունները, ներդնել
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Գործողություն

Քայլեր

4.Վերլուծել և գնահատել 1. Ձևավորել
Կենտրոնի կառուցվածքի աշխատանքային խումբ
համապատասխանությու
նը ռազմավարական
ծրագրի նպատակներին
և կառավարման
համակարգի
արդյունավետությունը

Ընթացիկ
վիճակը
Պլանավոր
ման
փուլում է

պաշտոնների անձնագրերի համակարգ,
3) Ղեկավար պաշտոնյաների գործառույթների հստակեցման միջոցով՝ մարդկային
ռեսուրսներ տրամադրել Կենտրոնի գիտաուսումնական աշխատանքները, ինչպես
նաև կրթական ծրագրերի հետազոտական բաղադրիչները համակարգելու համար,
4) Մշակել կառավարման էթիկայի նորմեր,
5) Ապահովել դասախոսների և ուսանողներին ավելի լայն և գործնական
մասնակցությունը իրենց վերաբերյալ որոշումների կայացման գործառույթներում,
6) Մշակել ռազմավարական ծրագրի և կենտրոնի պլանների գնահատման և
վերանայման քաղաքականություն և ընթացակարգեր, իրականացնել ՌԾ
մշտադիտարկում և գնահատում,
7) Վերանայել Կենտրոնի վարչարարությունը` ներդնելով որակի կառավարման ՊԻԳԲ
սկզբունքը բոլոր գործընթացներում,
8) Մշակել արտաքին գործոնների ազդեցության և Կենտրոնի գործունեության
արդյունավետության գնահատման առանցքային ցուցանիշների լրակազմ, ըստ այդ
ցուցանիշների իրականացնել տարեկան գնահատումներ և վերլուծություններ,
9) Հստակեցնել Կենտրոնում իրականացվող կրթական ծրագրերի և այլ գործընթացների
կառավարման և արդյունավետության գնահատման ու վերլուծության համար
հավաքագրվող անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, մշակել որակի ապահովման
անհրաժեշտ մեխանիզմները:
Ժաման
Վերջնարդյունքնե
Պատասխա
Ռեսուրս
Վերջնարդյունք
ակահա
րի գնահատման
-նատու
տված
ցուցիչներ
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ
Գործող
Տնօրեն
09.2017
Աշխատանքային
տնօրինություն
աշխատանքային
խմբի ձևավորման
Դասախոսական կազմ խումբ
հրաման
Ուսանողական
խորհուրդ
Խմբի
աշխատանքային
պլան
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2. Մշակել Կենտրոնի
կառավարման
համակարգի
արդյունավետության
գնահատման ցուցիչներ

Պլանավոր
ման
փուլում է

3. Իրականացնել
Կենտրոնի գործող
կառուցվածքի
արդյունավետության
գնահատում

Պլանավոր
ման
փուլում է

4.Ուսումնասիրել
ԳԿՄԿ ՌԾ
նպատակների և
խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ,
ինչպես նաև ՀՀ ԳԱԱ
ԳԿՄԿ հիմնադիր
փաստաթղթերով
նախատեսված
մարմինների և
ստորաբաժանումների
համապատասխանութ
յունը Կենտրոնի
գործող կառուցվածքին

Աշխատանքային
խումբ
Արտաքին
փորձագետներ

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

Աշխատանքային
խումբ

Կառավարման
Տնօրեն
համակարգի
արդյունավետությա
ն գնահատման
ցուցիչների
առկայություն

10-12.2017

Կառավարման
Տնօրեն
համակարգի
արդյունավետությա
ն գնահատումը ըստ
մշակված
ցուցիչների

01-04.2018

ԳԿՄԿ ՌԾ
նպատակների և
խնդիրների
լուծմանը
Կենտրոնի գործող
կառուցվածքի
համապատասխան
ության
գնահատումը

Փոխտնօրեն 05-072018

ԳԽ-ի կողմից
հաստատված
կառավարման
համակարգի
արդյունավետությ
ան գնահատման
ցուցիչների
Կառավարման
համակարգի
արդյունավետությ
ան գնահատման
հաշվետվություն`
փոփոխություններ
ի առարարկներով
ԳԽ-ում
հաշվետվության
քննարկման
նիստի
արձանագրություն
Կառավարման
համակարգի
համապատասխա
նության
գնահատման
հաշվետվություն`
փոփոխություններ
ի առարարկներով
ԳԽ-ում
հաշվետվության
քննարկման
նիստի
արձանագրություն
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5. Հստակեցնել բոլոր
ստորաբաժանումների
պատասխանատվությու
նները, ներդնել
պաշտոնների
անձնագրերի
համակարգ

5. ԳԿՄԿ
կառուցվածքի
համապատասխանեցո
ւմ ռազմավարական
ծրագրի
նպատակներին

Պլանավոր
ման
փուլում է

1.Ստեղծել
աշխատանքային
խումբ

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

ԳԿՄԿ ՌԾ
Տնօրեն
նպատակներին
համապատասխանե
ցված նոր
կառուցվածք

08--10.
2018

Տնօրինություն,
ԳԿՄԿ կադրերի
բաժին
Իրավախորհրդատու
Ստարաբաժանումներ
ի ղեկավարներ

Գործող
աշխատանքային
խումբ

01.2018

Տնօրեն

2.Ըստ ԳԿՄԿ նոր
կառուցվածքի՝
կատարել
փոփոխություններ
ստորաբաժանումների
աշխատանքները
կանոնակարգող
փաստաթղթերում

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

Բոլոր
Փոխտնօրեն, 02-07.2018
ստարաբաժանումն Իրավախորհ
երի համար
րդատու
հստակեցված
գործառույթներ ըստ
ԳԿՄԿ նոր
կառուցվածքի

3. Հստակեցնել ԳԿՄԿ
ղեկավար
պաշտոնյաների
իրավասությունները

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

Ուսումնական և
Տնօրեն
գիտահետազոտակ
ան բաղադրիչներով
տարանջատված
պատասխանատուն
երի առկայություն

06-07.2018

ԳԱԱ ԳԿՄԿ
հաստատված նոր
կառուցվածք
ԳԽ-ում
կառուցվածքի
քննարկման
նիստի
արձանագրություն
Աշխատանքային
խմբի ձևավորման
հրաման
Խմբի
աշխատանքային
պլան
Ըստ նոր
կառուցվածքի
ԳԿՄԿ
ստորաբաժանումն
երի հաստատված
և հրապարակված
կանոնակարգեր
Գործառույթների
նկարագրությունն
եր
Տնօրենի
հրամաններ
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6.Մշակել կառավարման
էթիկայի նորմեր

3.Ըստ հստակեցված
կառուցվածքային
միավորների՝ ներդնել
պաշտոնների
անձնագրեր

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ
Կադրերի բաժնի պետ
Իրավախորհրդատու

Պաշտոնի
անձնագրերի
առկայություն
աշխատակիցների
համար

1.Ստեղծել
աշխատանքային
խումբ

Իրականար
ած
գործողությ
ուն:

Իրավախորհրդատու
Դասախոսական կազմ

Ձևավորված
աշխատանքային
խումբ

2.Կառավարման
էթիկայի ընդունված
նորմերի
ուսումնասիրում

Իրավախոր
հրդատուի
կողմից

Ուսանողական

Տնօրեն

Տնօրեն

08-12.2018

08.2017

խորհուրդ

Աշխատանքային
խումբ

Կառավարման
էթիկայի նորմերի
լավ փորձի
օրինակներ

Աշխատան 05-09.2017
քային խմբի
ղեկավար

Աշխատանքային
խումբ
Արտաքին փորձագետ

ԳԿՄԿ Էթիկայի

Աշխատան

կանոնագրքի

քային խմբի

նախագծի

ղեկավար

ուսումնաս
իրման

Հաստատված
պաշտոնների
անձնագրեր

Աշխատանքային
խմբի ձևավորման
հրաման
Խմբի
աշխատանքային
պլան
Կառավարման
էթիկայի նորմերի
ուսումնասիրությ
ան
հաշվետվություն

փուլում է:
3. ԳԿՄԿ
կառավարման
մարմինների էթիկայի
կանոնագրքի
նախագծի մշակում

Ընթացքի

4. Էթիկայի
կանոնագրքի
նախագծի քննարկում
ստորաբաժանումներո
ւմ

Պլանավոր

մեջ է:

0509.2018

առկայություն

ված է:

Աշխատանքային
խումբ
Ստորաբաժանումների
ղեկավարներ

ԳԿՄԿ Էթիկայի
կանոնագրքի
նախագծի
վերաբերյալ
կարծիքներ

Տնօրեն

09-10.2017

Էթիկայի
կանոնագրքի
նախանական
տարբերակ

Ստորաբաժանում
ներում նախագծի
քննարկման
արձանագրություն
ներ`առաջարկությ
ուններով
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7.Ապահովել դասախոսների և ուսանողների
ավելի լայն և
գործնական
մասնակցությունը
իրենց վերաբերյալ
որոշումների կայացման

5.Նախագծի
քննարկման
արդյունքում ԳԿՄԿ
կառավարման
մարմինների էթիկայի
կանոնագրքի
բարելավում

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

ԳԿՄԿ Էթիկայի
մշակված
կանոնագիրք

Աշխատան 11-12.2017
քային խմբի
ղեկավար

6. Էթիկայի
կանոնագրքի
նախագծի
հաստատում
Գիտական խորհրդում

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

Հաստատված
էթիկայի
կանոնագիրք

Տնօրեն

7. ԳԿՄԿ
Պլանավոր
կառավարման
ման
մարմինների էթիկայի
փուլում է
կանոնագրքի ներդրում

Տնօրինություն
Իրավախորհրդատու

ԳԿՄԿ Էթիկայի
Շահակիցներին
հասանելի
կանոնագիրք

Տնօրեն

01.2018

1.Ստեղծել
աշխատանքային
խումբ

Իրավախորհրդատու,

Ձևավորված
աշխատանքային
խումբ

Իրավախոր
հրդատու

09.2017

Պլանավոր
ման
փուլում է

Դեկանատ

ՈԱ բաժին,
Դասախոսական կազմ
Ուսանողական
խորհուրդ

12.2017

Քննարկումների
արձանագրություն
ներ
ԳԿՄԿ էթիկայի
կանոնագրքի
բարելաված
տարբերակի
առկայություն
ԳԽ-ում նախագծի
քննարկման
արձանագրություն
Էթիկայի
կանոնագրքի
հաստատման
որոշում
ԳԿՄԿ էթիկայի
կանոնագրքի
առկայություն
կայքում
Աշխատանքային
խմբի ձևավորման
հրաման
Խմբի
աշխատանքային
պլան
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գործառույթներում

2.Ուսումնասիրել
ԳԿՄԿ կառվարման
համակարգի գործող
կանոնակարգերն ու
ընթացակարգերը

Պլանավոր
ման
փուլում է

3. Ուսումնասիրել
դասախոսների և
ուսանողների կարծիքը
իրենց վերաբերյալ
որոշումների
կայացման
գործընթացներում
նրանց
մասնակցության
վերաբերյալ

Պլանավոր
ման
փուլում է

4.Վերանայել գործող
կանոնակարգեը՝
հստակեցնելով և
ավելացնելով
դասախոսների և
ուսանողների ավելի
լայն և գործնական
մասնակցությունը
կառավարման
գործընթացներում

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

Դասախոսական կազմ
Ուսանողներ
Ուսանողական
խորհուրդ

Աշխատանքային
խումբ

Իրենց վերաբերյալ
որոշումների
կայացման
գործընթացներում
դասախոսների և
ուսանողների
մասնակցության
կանոնակարգումնե
րը

Իրավախոր 10.2017հրդատու
01.2018

Դասախոսների և
ուսանողների
կարծիքը
որոշումների
կայացման
գործընթացներում
նրանց
մասնակցության
ավելացման
վերաբերյալ

Աշխատան 02-04.2018
քային խմբի
ղեկավար

Վերանայված
կանոնակարգեր`կա
ռավարման
գործընթացներին
ներքին
շահակիցների
մասնակցության
ավելացումով

Իրավախոր 05-07.2018
հրդատու

Աշխատանքային
խմբի զեկույց
Գիտական
խորհրդում
զեկույցի
քննարկման
արձանագրություն

ՈԱ բաժնի
պետ

Ֆոկուս-խմբայի
հանդիպումների
արձանագրություն
ներ`առաջարկությ
ուններով
Մասնակիցների
ցանկեր

Հաստատված նոր
կանոնակարգեր և
ընթացակարգեր

Աշխատան
քային խմբի
ղեկավար
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8.Մշակել
ռազմավարական
ծրագրի և կենտրոնի
պլանների գնահատման
և վերանայման
քաղաքականություն և
ընթացակարգեր,
իրականացնել ՌԾ
մշտադիտարկում և
գնահատում

5. Իրականացնել
իրազեկման
աշխատանքներ՝
կանոնկարգերով
դասախոսներին և
ուսանողներին
վերապահված
կառավարման
հնարավորությունների
մասին
1.Ստեղծել
աշխատանքային
խումբ

Պլանավոր
ման

ՈԱ բաժին

փուլում է

Պլանավոր
ման
փուլում է

2.Մշակել կենտրոնի
պլանների /այդ թվում
Ռազմավարական/
գնահատման
և վերանայման
քաղաքականության

Պլանավոր

3. Մշակել կենտրոնի
պլանների
գնահատման
և վերանայման
ընթացակարգ

Պլանավոր

ման

Տնօրինություն
Դեկանատ
Իրավագիտության
ամբիոն
Ամբիոնների վարիչներ
ՈԱ բաժին

Ձևավորված
աշխատանքային
խումբ

Աշխատանքային
խումբ

ՊԻԳԲ սկզբունքի
մոտեցումների
կիրառում
ռազմավարական և
այլ պլանավորման
գործընթացների
նկատմամբ
Պլանների
գնահատումը և
վերանայումը
կարգավորող
ընթացակարգ`գնահ
ատման
ցուցիչներով և
հաշվետվություններ
ի ձևաչափերով

փուլում է

ման
փուլում է

Իրազեկ
ուսանողնություն և
դասախոսական
կազմ

Աշխատանքային
խումբ

ՈԱ բաժնի 08.2018պետ,
08.2019
աշխատան
քային
խումբ

Փոխտնօրեն

Աշխատան
քային խմբի
ղեկավար

09.2017

09.201711.2017

Իրավախոր 12.2017հրդատու
02.2018

Հանդիպումների
արձանագրություն
ներ
Նոր
կանոնակարգեր և
ընթացակարգերի
առկայություն
կայքում
Աշխատանքային
խմբի ձևավորման
հրաման
Խմբի
աշխատանքային
պլան
Պլանների
գնահատման և
վերանայման
հաստատված
քաղաքականությո
ւն
Պլանների
գնահատման և
վերանայման
հաստատված
ընթացակարգ
ԳԽ-ում
քննարկումների
արձանագրություն
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7.Վերանայել Կենտրոնի
վարչարարությունը`
ներդնելով որակի
կառավարման ՊԻԳԲ
սկզբունքը բոլոր
գործընթացներում

4. Պլանների
գնահատման և
վերանայման
ընթացակարգի
ներդրում

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

Գործող
ընթացակարգով
գնահատված և
վերանայված
պլաններ

5.Գործող
ընթացակարգերով ՌԾ
գնահատում,
մշտադիտարկում

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ
Որակի ապահովման
մշտական
հանձնաժողով

ՌԾ
Տնօրեն
մշտադիտարկման և
գնահատման
արդյունքներ

1.Ստեղծել
աշխատանքային
խումբ

Պլանավոր
ման
փուլում է

Տնօրինություն
ՈԱ բաժին
Իրավախորհրդատու

Փոխտնօրեն 03.201804.2018

0507.2018

Ձևավորված
աշխատանքային
խումբ

Տնօրեն

02.2018

Մշակված
գործողություններ և
ժամանակացույց

Աշխատան
քային խմբի
ղեկավար

02.201805.2018

Պլանների
գնահատման և
վերանայման
ընթացակարգի
կիրարկման
հրաման
Պլանների
գնահատման և
վերլուծության
հաշվետվությունն
եր
ՌԾ
մշտադիտարկման
և գնահատման
արդյունքների
վերլուծություններ
ԳԽ-ում
քննարկման
արձանագրություն
Աշխատանքային
խմբի ձևավորման
հրաման

Դասախոսական կազմ
Ուսանողական
խորհուրդ
2.Մշակել
գործողությունների
պլան՝ համաձայն որի
կվերանայվի
Կենտրոնի
վարչարարությունը
ՊԻԳԲ սկզբունքով

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

Խմբի
աշխատանքային
պլան
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3.Նախապատրաստել
ՊԻԳԲ շրջափուլի
բոլոր փուլերի համար
անհրաժեշտ
ձևաչափերը և
ընթացակարգերը

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

4.Իրականացնել
աշխատակիցների
վերապատրաստումնե
ր

Պլանավոր
ման
փուլում է

ՈԱ բաժին

5.ՊԻԳԲ սկզբունքի
ներդրում ԳԿՄԿ
հիմնական
գործընթացներում

Պլանավոր
ման
փուլում է

Փոխտնօրեն

ՈԱ բաժին
Արտաքին
փորձագետներ

Արտաքին
փորձագետներ

Ստորաբաժանումների
ղեկավարներ
Ուսումնական մաս
Դեկանատ
Ամբիոնների վարիչներ
ՈԱ բաժին

6.ԳԿՄԿ հիմնական
գործընթացներում
ՊԻԳԲ սկզբունքի
ներդրման
գնահատման
մեխանիզմների
մշակում
7.ԳԿՄԿ հիմնական
գործընթացներում
ՊԻԳԲ սկզբունքի
ներդրման գնահատում

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ
Ստորաբաժանումների
ղեկավարներ
ՈԱ բաժին

Պլանավոր
ման
փուլում է

ՈԱ բաժին

Պլանավորումիրականացումգնահատումբարելավում
փուլերի
կազմակերպման
փաստաթղթային
փաթեթների
առկայություն
Վերապատրաստվա
ծ աշխատակազմ

ՊԻԳԲ սկզբունքի
ներդրում ԳԿՄԿ
վարչարարության
մեջ՝ համաձայն
գործողությունների
պլանի
ժամանակացույցի
ԳԿՄԿ հիմնական
գործընթացներում
ՊԻԳԲ սկզբունքի
գնահատման
մեխանիզմների
առկայություն
Գնահատման
արդյունքներ և
բարելավման
առաջարկներ

Տնօրեն

06-10.2018

ՊԻԳԲ շրջափուլի
բոլոր փուլերի
համար ԳԽ կողմից
հաստատված
ձևաչափեր և
ընթացակարգեր

ՈԱ բաժնի

11-12.2018

Մասնակիցների
ցանկեր

պետ

Տնօրեն

Վերապատրաստմ
ան նյութեր
01-12.2019 Աշխատանքային
պլանով
նախատեսված
պլաններ,
իրականացման
հաշվետվություննե
ր և գնահատումներ

Փոխտնօրեն 09-12.2019

Որակի
01-06.2020
բաժնի պետ

ՊԻԳԲ սկզբունքի
գնահատման
հաստատված
մեխանիզմներ և
ընթացակարգ

ՊԻԳԲ սկզբունքի
ներդրման
արդյունքների
վերլուծություններ
ԳԽ-ում
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հաշվետվությունն
երի քննարկման
արձանագրություն
ներ

8. Հստակեցնել Կենտրոնում իրականացվող
կրթական ծրագրերի և
այլ գործընթացների
կառավարման և
արդյունավետության
գնահատման ու վերլուծության համար հավաքագրվող անհրաժեշտ տեղեկատվությունը

8.ԳԿՄԿ հիմնական
Պլանավոր
գործընթացներում
ման
ՊԻԳԲ սկզբունքի
փուլում է
ներդրման բարելավում

Աշխատանքային
խումբ

1.Ստեղծել
աշխատանքային
խումբ

Ուսումնական մաս
ՈԱ բաժին

Պլանավոր
ման
փուլում է

ՏՏ բաժին

Բարելավման
Փոխտնօրեն 07-09.2020 Բարելավման
առաջարկների
գործողությունների
իրականացման
հաստատված պլան
գործողություններ և
ժամանակացույց
Ձևավորված
Փոխտնօրեն 09.2018
Աշխատանքային
աշխատանքային
խմբի ձևավորման
խումբ
հրաման

Դասախոսական կազմ
Ուսանողական
խորհուրդ
2.Մշակել կրթական
ծրագրերի
իրականացման
արդյունավետության
գնահատման
ցուցիչներ

Պլանավոր
ման
փուլում է

3.Ըստ կրթական
ծրագրերի
իրականացման
արդյունավետության
գնահատման
ցուցիչների մշակել
անհրաժեշտ
տեղեկատվության
ցանկը

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ
ՈԱ բաժին
Կրթական ծրագրերի
ղեկավարներ
Աշխատանքային
խումբ
ՈԱ բաժին
Կրթական ծրագրերի
ղեկավարներ
ՏՏ բաժին

Կրթական
ծրագրերի
իրականացման
արդյունավետությա
ն գնահատման
ցուցիչների
առկայություն
Կրթական
ծրագրերի
իրականացման
արդյունավետությու
նը գնահատել թույլ
տվող
տեղեկատվության
ցանկ

Ուսումնակ
ան մասի
պետ

10-12.2018

Ուսումնակ
ան մասի
պետ

01-02.2019

Խմբի
աշխատանքային
պլան
Հաստատված
կրթական
ծրագրերի
իրականացման
արդյունավետությ
ան գնահատման
ցուցիչներ
Հաստատված
տեղեկատվության
ցանկ`ըստ
կրթական
ծրագրերի
իրականացման
արդյունավետությ
ան գնահատման
ցուցիչների
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4. Ըստ Կենտրոնում
իրականացվող այլ
գործընթացների
գնահատման
ցուցիչների մշակել
անհրաժեշտ
տեղեկատվության
ցանկը

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

5.Մշակել
ընթացակարգ՝
կրթական ծրագրերի և
այլ գործընթացների
արդյունավետության
գնահատման համար
անհրաժեշտ
տեղեկատվության
հավաքագրման
վերաբերյալ
6.Գործարկել
կրթական ծրագրերի և
այլ գործընթացների
արդյունավետության
գնահատման համար
անհրաժեշտ
տեղեկատվության
հավաքագրման
ընթացակարգերը
7.Իրականացնել
կրթական ծրագրերի և
այլ գործընթացների
արդյունավետության
գնահատումներ

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային

ՈԱ բաժին

խումբ
ՈԱ բաժին

Կենտրոնի այլ
Փոխտնօրեն 03-04.2019
գործընթացների
իրականացման
արդյունավետությու
նը գնահատել թույլ
տվող
տեղեկատվության
ցանկ
Տեղեկատվության
հավաքագրման
ընթացակարգ

Իրավախորհ 05-06.2019
րդատու

Հաստատված
տեղեկատվության
ցանկ` ըստ
Կենտրոնում
իրականացվող այլ
գործընթացների
արդյունավետությ
ան գնահատման
ցուցիչների
ԳԽ-ում հարցի
քննարկման
արձանագրություն

ՏՏ բաժին
Տեղեկատվության
հավաքագրման
հաստատված
ընթացակարգ
Պլանավոր
ման
փուլում է

Փոխտնօրեն
Ստորաբաժանումների
ղեկավարներ
Կրթական ծրագրերի
ղեկավարներ

Պլանավոր
ման
փուլում է

Փոխտնօրեն
Ստորաբաժանումների
ղեկավարներ
Կրթական ծրագրերի
ղեկավարներ

Կրթական
Տնօրեն
ծրագրերի և այլ
գործընթացների
արդյունավետությա
ն գնահատման
համար անհրաժեշտ
տեղեկատվություն

09.201906.2021

Կրթական
Փոխտնօրեն 09-12.2021
ծրագրերի և այլ
գործընթացների
արդյունավետությա
ն գնահատումներ

Տվյալների հենքեր
Հաշվետվությունն
եր
Հանդիպումների
արձանագրություն
ներ
Կրթական
ծրագրերի և այլ
գործընթացների
արդյունավետությ
ան
վերլուծություննր
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Քննարկումների
արձանագրություն
ներ
III. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ

Կենտրոնի մասնագիտական կրթական ծրագրերում առկա
էին մի շարք խնդիրներ, որոնք հնարավորություն չէին
ընձեռում
առավելագույնս
ապահովել
ուսանողների
կրթական
վերջնարդյունքների
գնահատումը
և
դասավանդում-ուսումնառություն-գնահատում գործընթացի
միասնականությունը: Բացակայում են կրթական ծրագրերի
մշտադիտարկման և վերանայման մեխանիզմները և
եվրոպական կրթափորձին համահունչ մասնագիտական
ծրագրերը:
Անհրաժեշտ է Կենտրոնում մշակել կրթական ծրագրերի և
այլ գործընթացների բենչմարքինգի քաղաքականություն և
ընթացակարգեր՝ լիարժեք օգտագործելու միջազգային
առաջատար փորձը, Կենտրոնի ծրագրերը համադրելի
դարձնելու
արտասահմանյան
համալսարաններում
իրականացվող համանման և եվրոպական առաջավոր
կրթափորձին համահունչ նոր մասնագիտական կրթական
ծրագրերի հետ, մշակել ուսանողների գիտելիքների,
կարողությունների ու գործընթացի մշտական գնահատման
ու վերանայման մեխանիզմներ:

Գործողություն

Քայլեր

Ընթացիկ

Փորձագիտական այցից հետո ուսումնասիրվել և գնահատվել է Կենտրոնի մասնագիտական
կրթական ծրագրերի առկա իրավիճակը, նախանշվել են դրանց գնահատման և վերանայման
բոլոր միջոցառումները, որոնք կապահովեն դրանց մշտական բարելավումը արտաքին և
ներքին շահեկիցների արձագանքների և առաջավոր կրթափորձի հետ համեմատության հիման
վրա: Բացահայտվել է, որ անհրաժեշտ է.
1) Հստակեցնել Կենտրոնի ՄԿԾ-ների վերջնարդյունքները բենչմարքինգի, այնպես էլ
աշխատաշուկայի, ներքին ու արտաքին շահակիցների կարիքների ուսումնասիրման
հիման վրա,
2) Կանոնակարգել ՄԿԾ-երը մշտադիտարկելու և վերանայելու գործընթացները: Այս
գործընթացները պետք է հիմնված լինեն ՄԿԾ-ի արդյունավետության գնահատման
հավաստի գործիքակազմի մշակման և կիրառման վրա:
3) Բարելավել Կենտրոնի ՄԿԾ-ների առարկաների դասավանդման, ուսումնառության և
գնահատման մեթոդները:
4) Այլ հետազոտական կամ ուսումնական հաստատությանների, արտադրությունների հետ
կապված ծրագրերի իրականացում:
5) Բարելավել ՄԿԾ-ի բովանդակային և կառուցվածքային նորացման գործընթացում
աշխատաշուկայի, ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքների վերհանման և
վերլուծության մեխանիզմները:
6) Գնահատման համակարգում և դասընթացների մասնագրերում վերջնարդյունքների և
թեզերի գնահատման չափանիշների վերանայում
7) Գնահատման համակարգում և դասընթացների մասնագրերում վերջնարդյունքների և
թեզերի գնահատման չափանիշների վերանայում
8) Ներքին և արտաքին շահակիցների մասնակցությամբ կրթական ծրագրերի
մշտադիտարկման իրականացում:
Ռեսուրս
Վերջնարդյունք
Պատասխ Ժամանա Վերջնարդյունքների
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վիճակը
9.Միջազգային և
հայաստանյան
բուհերի
համապատասխան
ՄԿԾ-ների հետ
Կենտրոնի ՄԿԾների համեմատում
և առաջավոր
փորձի յուրացում

1. Ամբիոններում
ձևավորել
համապատասխան
աշխատանքային խմբեր,
որոնք կիրականացնեն
ՄԿԾ-ների բենչմարքինգ

2. Ճշտել այն ՄՈՒՀ-երի
ցանկը, որոնց ՄԿԾ-ների
հիման վրա կատարվում է
բենչմարքինգ

Ընթացքի
մեջ է:
Առկա է
խմբերի
ձևավորմ
ան
հրամանը
, մի քանի
ամբիոնն
երում
արդեն
իսկ կան
ձևավորվ
ած
խմբեր,
որոնք
իրական
ացնում
են ՄԿԾների
բենչմարք
ինգ
Ընթացիկ
գործողու
թյուն

անատու

Ամբիոնների վարիչներ
Դասախոսներ

Գործող
աշխատանքային
խմբեր

կահատվ
ած
Ուսումնակ 02ան մասի
04.2017
պետ

Աշխատանքային խմբեր

Բուհերի և
ընտրված ՄԿԾների ցանկեր

Ուսումնակ 05ան մասի
09.2017
պետ
Աշխատան
քային
խմբերի
ղեկավարն
եր

գնահատման
ցուցիչներ
Խմբերի ձևավորման
մասին տնօրենի
հրաման
Ամբիոնների
նիստերի
արձանագրություննե
ր

Ամբիոնների
նիստերի և
աշխատանքային
խմբերի
արձանագրություննե
ր
Հաստատված
բուհերի և ՄԿԾ-ների
ցանկեր
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10.Կենտրոնի ՄԿԾների
վերջնարդյունքների
համապատասխան
եցում
բենչմարքինգի
արդյունքներին և
ներքին ու
արտաքին
շահակիցների
պահանջներին

3.Կենտրոնի և ընտրված
բուհերի ՄԿԾ-ների
բերչմարքինգի
իրականացում

Պլանավո
րման
փուլում է

Աշխատանքային խմբեր

1. Ուսումնասիրել ներքին
և արտաքին շահակիցների
կարիքների վերլուծության
մեխանիզմների այլ
բուհերի փորձը

Պլանավո
րման
փուլում է

ՈԱ բաժին
Շրջանավարտների հետ
կապերի և կարիերայի
բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ

2.Վերանայել ներքին և
արտաքին շահակիցների
կարիքների վերլուծության
մեխանիզմները

Պլանավո
րման
փուլում է

3.Մշակել նոր
ընթացակարգեր և
գործիքներ շահակիցների
կարիքների վերլուծության
համար

Պլանավո
րման
փուլում է

4.Կրթական
վերջնարդյունքների
վերաբերյալ շահակիցների
/ուսանողներ,
դասախոսներ,
շրջանավարտներ,
գործատուներ/

Պլանավո
րման
փուլում է

ՈԱ բաժին
Շրջանավարտների հետ
կապերի և կարիերայի
բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ
ՈԱ բաժին
Շրջանավարտների հետ
կապերի և կարիերայի
բաժին
ՏՏ բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ
ՈԱ բաժին
Շրջանավարտների հետ
կապերի և կարիերայի
բաժին
ՏՏ բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ

Ընտրված բուհերի
ՄԿԾ-ների
լավագույն փորձի
վերհանում`
փոփոխություններ
ի առաջարկներով
Շահակիցների
կարիքների
վերլուծության
մեխանիզմների
լավ փորձի
օրինակներ`
բարելավումների
առաջարկներով
Շահակիցների
կարիքների
վերլուծության
մեխանիզմների
տեղայնացված լավ
փորձը
Շահակիցների
կարիքների
վերլուծության նոր
ընթացակարգեր և
գործիքներ

Աշխատան
քային
խմբերի
ղեկավարն
եր
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Բենչմարքինգի
հաշվետվություններ
ըստ կրթական
ծրագրերի`
բարելավումների
առաջարկներով
Շահակիցների
կարիքների
վերլուծության
մեխանիզմների
ուսումնասիրության
հաշվետվություն՝
բարելավումների
առաջարկներով
Շահակիցների
կարիքների
վերլուծության
հաստատված
մեխանիզմներ

ՈԱ բաժնի
պետ

0406.2018

ՈԱ բաժնի
պետ

0709.2018

Իրավագի
տության
ամբիոնի
վարիչ,
Սոցիոլոգ

1012.2018

Շահակիցների
կարիքների
վերլուծության
հաստատված
ընթացակարգեր և
գործիքներ

Ներքին և
արտաքին
շահակիցների
առաջարկությունն
երը կրթական
վերջնարդյունքներ
ի վերաբերյալ

ՈԱ բաժնի
պետ

0106.2019,
պարբեր
աբար

Կրթական
վերջնարդյունքների
վերաբերյալ
շահակիցների
կարծիքների
վերլուծություն`
փոփոխությունների
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կարծիքների
ուսումնասիրություն
5. Ամբիոններում
ձևավորել ՄԿԾ-ների
վերջնարդյունքների
շահակիցների
պահանջներին
համապատասխանեցման
աշխատանքային խմբեր

առաջարկներով
Պլանավո
րման
փուլում է

Ամբիոնների վարիչներ
Դասախոսներ

Գործող
աշխատանքային
խմբեր

Ուսումնակ 09ան մասի
12.2019
պետ

6. Գործող ՄԿԾ-ների
վերջնարդյունքների
վերանայում
բենչմարքինգի
վերլուծությունների և
շահակիցների կարիքների
ուսումնասիրման
արդյունքներին
համապատասխան
7. ՄԿԾ-ների
վերջնարդյունքների
նախնական ցանկի
քննարկումներ
շահակիցների հետ

Պլանավո
րման
փուլում է

Աշխատանքային խմբեր

Գործող ՄԿԾ-ների
շահակիցների
կարիքներին
համապատասխա
ն վերանայված
վերջնարդյունքներ

Ուսումնակ 05-07.2020 Որակավորումների
ան մասի
սեփական շրջանակին
պետ
համապատասխանեցվ
ած
վերջնարդյունքների
նախնական ցանկ

8. ՄԿԾ-ների
բովանդակության
վերանայում և
համաձայնեցում
վերջնարդյունքների նոր
ցանկին

Պլանավո
րման
փուլում է

Պլանավո
րման
փուլում է

Ուսումնական մաս
Դեկանատ
ՈԱ բաժին
Շրջանավարտների հետ
կապերի և կարիերայի
բաժին
ՏՏ բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ
Աշխատանքային խմբեր
Դասախոսական կազմ

Շահակիցների
հետ
համաձայնեցված
ՄԿԾ-ների
վերջնարդյունքներ

ՄԿԾ-ների
վերջնարդյունքներ
ին
համապատասխա
ն դասընթացների
վերջնարդյունքներ

Խմբերի ձևավորման
մասին տնօրենի
հրաման
Ամբիոնների նիստերի
արձանագրություններ

Ամբիոնների նիստերի
արձանագրություններ
Ուսումնակ 08-10.2020 Քննարկումների
ան մասի
արձանագրություններ
պետ
ՄԿԾ-ների
հաստատված
վերջնարդյունքներ

Ուսումնակ 11.2020ան մասի
04.2021
պետ
Ամբիոննե
րի

Ամբիոնների նիստերի
արձանագրություններ
ՄԿԾ-ների
մասնագիտական
փորձաքննության
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և
բովանդակություն

1.Ստեղծել
աշխատանքային խումբ

11. Այլ
հետազոտական
կամ ուսումնական
հաստատությաննե
րի,
արտադրություններ
ի հետ կապված
ծրագրերի
իրականացում

2.Ուսումնասիրել
Կենտրոնի
հնարավորությունները
համատեղ ծրագրերի
իրականացման համար

3.Կազմակերպել
հանդիպումներ
պոտենցիալ գործընկեր
ուսումնական և
արտադրական
կազմակերպությունների
հետ

Պլանավո
րման
փուլում է

Պլանավո
րման
փուլում է

Պլանավո
րման
փուլում է

վարիչներ

արդյունքներ

Ուսումնակ 01.2018
ան մասի
պետ

Բարելավված ՄԿԾներ
Աշխատանքային
խմբի ձևավորման
հրաման

Ուսումնական մաս
Ամբիոնների վարիչներ
Միջազգային կապերի
բաժին

Ձևավորված
աշխատանքային
խումբ

Աշխատանքային խումբ

Կենտրոնի կողմից Փոխտնօրեն
առաջարկվող
մասնագիտություն
ների կամ
ռեսուրսների,
հնարավոր
շահակիցների
ճշտված ցանկ

02-04.2018 ԳԽ-ում քննարկված
մասնագիտություններ
ի կամ ռեսուրսների
ցանկ

Հնարավոր
գործընկերների
հստկեցում

05-08.2018 Հանդիպումների
մասնակիցների ցանկ
Հանդիպումների
արձանագրություններ
Համագործակցության
պայմանագրեր

Աշխատանքային խումբ

Խմբի
աշխատանքային
պլան

Տնօրեն

Հնարավոր
շահակիցների ցանկ
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12. Բարելավել
դասավանդման,
ուսումնառության
մեթոդները և
գնահատման
համակարգը
Կենտրոնում

4.Համատեղ
աշխատանքային խմբերի
ձևավորում՝ ծրագրերի
մշակման համար

Պլանավո
րման
փուլում է

Ամբիոնների վարիչներ
Արտաքին շահակիցներ

Գործող
աշխատանքային
խմբեր

Ուսումնակ 09.2018
ան մասի
պետ

5.Համատեղ ծրագրերի
մշակում

Պլանավո
րման
փուլում է

Աշխատանքային խմբեր

Ներդրման
պատրաստ
կրթական
ծրագրերի
փաթեթներ

Ուսումնակ 10.2018ան մասի
05.2019
պետ

6. Համատեղ ծրագրերի
ներդրում

Պլանավո
րման
փուլում է

Ուսումնական մաս
Դեկանատ
Գործընկեր
կազմակերպություն

1. Մշակել դասավանդման
և ուսումնառության
մեթոդների ընտրության
ԳԿՄԿ
քաղաքականություն

Պլանավո
րման
փուլում է

2.Մշակել գնահատման
մեթոդների ընտրության
ԳԿՄԿ
քաղաքականություն

Պլանավո
րման
փուլում է

Այլ ուսումնական
Տնօրեն
կամ
արտադրական
կազմակերպությու
նների հետ
համատեղ
իրականացվող
ծրագրեր
Ընդհանուր
ԳԿՄԿ –ում
Դեկան
մանկավարժության
դասավանդման և
ամբիոն
ուսումնառության
Հոգեբանության ամբիոն մեթոդների ըստ
կրթական
վերջնարդյունքների
ընտրության
հստակեցված
մոտեցումներ
Մանկավարժության և
ԳԿՄԿ –ում
Դեկան
սոցիոլոգիայի ամբիոն
գնահատման
Մասնագիտական
մեթոդների ըստ
ամբիոններ
կրթական
վերջնարդյունքների

09.2019

Աշխատանքային
խմբի ձևավորման
հրաման
Խմբի
աշխատանքային
պլան
Լիցենզավորված 3
համատեղ ծրագրեր

Գործող համատեղ
ծրագրեր

09-112017

Դասավանդման և
ուսումնառության
մեթոդների
ընտրության
հաստատված
քաղաքականություն

12.201703.2018

Գնահատման և
ուսումնառության
մեթոդների
ընտրության
հաստատված
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3.Վերանայել
դասավանդման,
ուսումնառության և
գնահատման կիրառվող
մեթոդների վերաբերյալ
ուսանողների և
դասախոսների կարծիքը
ուսումնասիրող
հարցաշարերը
4.Ուսումնասիրել
դասավանդման,
ուսումնառության և
գնահատման կիրառվող
մեթոդների վերաբերյալ
ուսանողների և
դասախոսների կարծիքը
5.Կենտրոնի ՄԿԾ-ներում
փաստացի կիրառվող
դասավանդման,
ուսումնառության և
գնահատման մեթոդների
ուսումնասիրություն

6. Վերլուծությունների
արդյունքների հիման վրա
և գործող
քաղաքականության
շրջանակներում
վերանայել ԳԿՄԿ-ում
կիրառվող դասավանդման

ընտրության
հստակեցված
մոտեցումներ
Իրական
ՈԱ բաժին
ՄԿԾ-ների
ՈԱ բաժնի
ացման
Մանկավարժության և
առանձնահատկությ պետ
փուլում է սոցիոլոգիայի ամբիոն
ունները հաշվի
Հոգեբանության ամբիոն առնող
Արտաքին փորձագետներ հարցաշարեր

Պլանավո
րման
փուլում է

Իրական
ացման
փուլում է

ՈԱ բաժին
ՈԱ ամբիոնային
պատասխանատուներ

Կիրառվող
ՈԱ բաժնի
դասավանդման և
պետ
գնահատման
մեթոդների
արդհունավետությա
ն գնահատումը

Դեկանատ
Դասավանդման,
ՈԱ բաժին
ուսումնառության և
Ամբիոնների վարիչներ
գնահատման
Դասախոսներ
մեթոդների
Ուսանողական խորհուրդ արդյունավետությա
նև
ուսանողակենտրոն
ության գնահատում
Պլանավո Ուսումնական մաս
Վերանայված
րման
ՈԱ բաժին
դասավանդման և
փուլում է Ամբիոնների վարիչներ
ուսումնառության և
Դասախոսներ
հստակ մեթոդների
առկայության
դասընթացների
ծրագրերում ամեն

Դեկան

Ուսումնակ
ան մասի
պետ

քաղաքականություն

04-07.2018

Վերանայված
հարցաշարեր

09.201811.2018

Հարցումների
արդյունքներ
Հարցումների
արդյունքների
վերլուծություններ

12.201806.2019

07.201912.2019

Ֆոկուս-խմբային
հանդիպումների
արձանագրություննե
ր
Դասալսումների
արդյունքների
վերլուծություններ
Վերջնարդյունքների
ն համապատսխան
դասավանդման և
ուսումնառության
մեթոդներ
պարունակող
հաստատված
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և ուսումնառության
մեթոդները

մի վերջնարդյունքի
համար

7. Ձևավորել գնահատման
համակարգի վերանայման
աշխատանքային խումբ,
մշակել աշխատանքային
պլան
8. Այլ ուսումնական
հաստատություններում
կիրառվող գնահատման
փորձի
ուսումնասիրություն

Պլանավո Ուսումնական մաս
րման
ՈԱ բաժին
փուլում է Ամբիոնների վարիչներ
Դասախոսներ

Գործող
աշխատանքային
խումբ

Ուսումնակ
ան մասի
պետ

01-02.2020

Պլանավո Աշխատանքային խումբ
րման
փուլում է

Ուսումնառության
բոլոր ձևերի
արդյունքների
գնահատման
առաջավոր փորձի
օրինակներ

Խմբի
ղեկավար

03-04.2020

9.Մագիստրոսական
թեզերի գնահատման
չափանիշների
վերանայում

Պլանավո Աշխատանքային խումբ
րման
Ամբիոնների վարիչներ
փուլում է Դասախոսներ

Ուսումնակ
ան մասի
պետ

05-06.2020

10. Վերլուծությունների
արդյունքների հիման վրա
վերանայել ԳԿՄԿ
ուսանողների
գնահատման համակարգը

Պլանավո Ուսումնական մաս
րման
Մասնագիտական
փուլում է ամբիոնների վարիչներ

Մագիստրոսական
թեզերին
ներկայացվող
պահանջներ և
գնահատման
չափանիշներ
Գնահատման
վերանայված
համակարգ, որի
միջոցով
գնահատվում են

Ուսումնակ
ան մասի
պետ

07-08.2020

դասընթացների
ծրագրեր
Ուսանողների
գոհունակության
հարցումներ
կիրառվող
մեթոդների
արդյունավետությու
նից
Խմբի ձևավորման
հրաման
Խմբի
աշխատանքային
պլան
Աշխատանքային
խումբ
Նիստերի
արձանագրություննե
ր
Վերլուծության
հաշվետվություններ
բարելավման
առաջարկներով
Մագիստրոսական
թեզերի գնահատման
հաստատված
պահանջներ և
չափանիշներ
Գնահատման
համակարգի
նախնական
տարբերակ
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բոլոր կրթական
վերջնարդյունքները
2 ծրագրերի
Ուսումնակ
սահմաններում
ան մասի
փորձարկված
պետ
գնահատման նոր
համակարգի
արդյունավետությա
ն գնահատում

11. Գնահատման
համակարգի նախնական
տարբերակի փորձարկում
2 ծրագրերի
սահմաններում

Պլանավո Ուսումնական մաս
րման
Դեկանատ
փուլում է Մասնագիտական
ամբիոնների վարիչներ

12. Փորձարկումների
արդյունքների հիման վրա
վերանայել ուսանողների
գնահատման համակարգը

Պլանավո Ուսումնական մաս
րման
Մասնագիտական
փուլում է ամբիոնների վարիչներ
ՈԱ բաժին

Ուսանողների
գնահատման
փորձարկված
համակարգ

13.Լրամշակված և
վերանայված գնահատման
համակարգի ներդրում

Պլանավո Ուսումնական մաս
րման
Դեկանատ
փուլում է Մասնագիտական
ամբիոնների վարիչներ

Նոր՝ լրամշակված Ուսումնակ
գնահատման
ան մասի
համակարգի
պետ
առկայություն

Ուսումնակ
ան մասի
պետ

09.202003.2021

04.202112.2021

01.2022

Գնահատման
համակարգի
նախնական
տարբերակի
փորձարկման
արդյունքների
հաշվետվություն
փոփոխությունների
առաջարկներով
Գնահատման
հաստատված
համակարգի
առկայությունը
կայքում
Ուսանողների և
դասախոսների
բավարավածություն
ը կիրառվող
գնահատման
համակարգի
արդյունավետությու
նից
Հաստատված
գնահատման նոր
համակարգ
Ուսանողների և
դասախոսների
բավարավածություն
ը կիրառվող
գնահատման
համակարգի
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13.Ներքին և
արտաքին
շահակիցների
մասնակցությամբ
կրթական
ծրագրերի
մշտադիտարկման
իրականացում

1.Ծրագրերի
մշտադիտարկման խմբերի
ձևավորում` ներառելով
ներքին և արտաքին
շահակիցներին

Պլանավո
րման
փուլում է

2. Մոնիտորիգ
իրականացնող խմբերի
մասնակիցների
վերապատրաստումներ

Պլանավո
րման
փուլում է

Ուսումնական մաս
Որակի ապահովման
բաժին
Ամբիոնի վարիչներ
Դասախոսներ
ուսումնական մաս
Գործատուներ
Ուսումնական մաս
Որակի ապահովման
բաժին
Արտաքին
փորձագետներ

Ձևավորված
մշտադիտարկման
խմբեր, որոնցում
մասնակցում են
շահակիցների
ներկայացուցիչներ

Որակի
ապահովմ
ան բաժնի
պետ

Վերապատրաստվ
ած մոնիտորինգի
խմբերի
անդամներ

Ուսումնակ 2018 –
ան մասի
2019 թթ.
պետ,
Որակի
ապահովմ
ան բաժնի
պետ
Ուսումնակ 01-03.2019
ան մասի
պետ

3. Մոնիտորինգի պլանի,
տվյալների
հավաքագրման և
հաշվետվությունների
կազմման ձևաչափերի
մշակում

Պլանավո
րման
փուլում է

Ուսումնական մաս
ՈԱ բաժին
Մշտադիտարկման
խմբեր
Արտաքին
փորձագետներ

Հստակեցված
մոնիտորինգի
պլան, տվյալների
հավաքագրման և
հաշվետվությունն
երի ձևաչափեր

4. Ամեն կիսամյակում
գործող կրթական
ծրագրերի 25%-ի չափով
մոնիտորինգի
իրականացում

Պլանավո
րման
փուլում է

Մոնիտորինգի խմբեր
ՈԱ բաժին

Տեղեկատվություն
ծրագրերի
իրականացման
որակի մասին

IV.

2018 –
2019,
պարբերա
բար

Ուսումնակ 04.2019ան մասի
12.2021
պետ

օբյեկտիվությունից
Ներքին և արտաքին
շահակիցներ
պարունակող
մոնիտորինգի
խմբերի ձևավորման
հրաման
Վերապատրաստմա
ն մասնակիցների
ցանկեր
Վերապատրաստմա
ն նյութեր
Հաստատված
մոնիտորինգի պլան
և ժամանակացույց,
տվյալների
հավաքագրման և
հաշվետվություններ
ի ձևաչափեր
Ըստ մոնիտորինգի
պլանի
գործողությունների
արձանագրված
քայլեր
Առաջարկություններ
և դիտողություններ
պարունակող
մոնիտորինգի
հաշվետվություններ

Ուսանողները
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ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ

ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

ԳԿՄԿ-ի Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փաթեթում Փորձագիտական այցից հետո ուսումնասիրվել և գնահատվել է <<Ուսանողները>> բաժնում
ներառված <<Ուսանողները>> բաժնում առկա էին մի շարք առկա էին մի շարք բացթողումներ:
բացթողումներ, որոնք հնարավորություն չէին ընձեռում Բացահայտվել է , որ անհրաժեշտ է.
ամբողջությամբ վերհանել ուսանողների կրթական կարիքները,
1) Մշակել
ուսանողների
կրթական
կարիքների
վերհանման
հատուկ
հաշվետու լինել ներքին և արտաքին շահակիցների առջև,
քաղաքականություն և ընթացակարգեր,
լիարժեքորեն
ապահովել
կարիերայի
կենտրոնի
2) Բարելավել կարիերայի կենտրոնի աշխատանքները, ապահովելով դրանց
աշխատանքները: Թերի են ուսանողների ինքնակառավարման
շարունականությունը
և
հաշվետվողականությունը
ներքին
և
արտաքին
մակարդակը և նրանց առավել լայն ներգրավվածությունը
շահակիցների առջև,
կառավարման մարմիններում, մշակված չէ
ուսանողների
3) Ընդլայնել ուսանողների ինքնակառավարման մակարդակը, ապահովելով նրանց
վճարովի հիմունքներից անվճարի տեղափոխման ռոտացիոն
առավել լայն ներգրավվածությունը կառավարման մարմիններում իրենց վերաբերյալ
կարգը, ուսանողների խորհրդատվական և այլ մատուցվող
որոշումների կայացման գործառույթներում,
ծառայությունների գնահատման և որակի ապահովման
4) Կիրարկել ուսանողների վճարովի հիմունքներից անվճարի տեղափոխման
մեխանիզմները:
ռոտացիոն կարգը,
5) Մշակել ուսանողների խորհրդատվական և այլ մատուցվող ծառայությունների
գնահատման և որակի ապահովման մեխանիզմներ:
Ընթացիկ
Ժաման
Վերջնարդյունքնե
ՊատասխաԳործողություն
Քայլեր
վիճակը
Ռեսուրս
Վերջնարդյունք
ակահա
րի գնահատման
նատու
տված
ցուցիչներ
14.Մշակել
1.Աշխատանքային
Պլանավոր
ՈԱ բաժին
Գործող
ՈԱ բաժնի
01.2018
Աշխատանքային
ուսանողների կրթական խմբի ձևավորում
ման
Մասնագիտական
աշխատանքային պետ
խմբի ձևավորման
կարիքների վերհանման
փուլում է
ամբիոններ
խումբ
հրաման
հատուկ
քաղաքականություն և
Ուսանողների
Խմբի
ընթացակարգեր
ներկայացուցիչներ
աշխատանքային
պլան
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2.Այլ բուհերի փորձի
ուսումնասիրում

Պլանավոր
ման
փուլում է

3.Ուսանողների
կրթական կարիքների
բացահայտմանն
ուղղված ԳԿՄԿ
քաղաքականության և
ընթացակարգերի
մշակում

Պլանավոր
ման
փուլում է

4.Ուսանողների
կրթական կարիքների
բացահայտմանն
ուղղված
քաղաքականության
կարգերի և
ընթացակարգերի
կիրարկում

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

Աշխատանքային
խումբ
Իրավագիտության
ամբիոն
ՈԱ բաժին
Շրջանավարտների
հետ կապերի և
կարիերայի բաժին
ՈԱ բաժին
ՈԱ մշտական
հանձնաժողով
Մասնագիտական
ամբիոններ

Ուսանողների
կրթական կարիքների վերհանման
քաղաքականությ
ան և
ընթացակարգերի
լավ փորձի
վերհանված
օրինակներ

Աշխատանքայ 01-06.2018 Այլ բուհերի փորձի
ին խմբի
ուսոմնասիրություն
ղեկավար
ների
վերլուծություններ

Ուսանողների
կրթական կարիքների վերհանման
քաղաքականությ
ան և
ընթացակարգերի
առկայություն

ՈԱ բաժնի
07-09.2018 Ուսանողների
պետ
կրթական կարիքՇրջանավարտ
ների վերհանման
ների հետ
հաստատված և
կապերի և
հրապարակված
կարիերայի
քաղաքականությու
բաժնի պետ
նև
ընթացակարգեր
ՈԱ մշտական 09.2018- Ուսանողների
հանձնաժողով 03.2019
կարիքների
գնահատման
արդյունքներ
վերլուծություններ

Գնահատման
արդյունքներ
/լրացված
հարցաթերթեր,
ֆոկուս խմբային
հարցումների
տվյալներ և այլն/

Քննարկումների
արձանագրությունն
եր

Ընթացակարգի
գնահատման
վերլուծություններ
Քննարկումների
արձանագրությունն
եր
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5.Ուսանողների
կրթական կարիքների
բացահայտմանն
ուղղված
քաղաքականության
կարգերի և
ընթացակարգերի
բարելավում և
կիրարկում
15. Բարելավել
կարիերայի կենտրոնի
աշխատանքները,
ապահովելով դրանց
շարունականությունը և
հաշվետվողականություն
ը ներքին և արտաքին
շահակիցների առջև

Պլանավոր
ման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ
Իրավագիտության
ամբիոն
ՈԱ բաժին

Նոր , բարելաված ՈԱ բաժնի
քաղաքականությո պետ
ւն և
ընթացակարգեր

04-06.2019 Վերանայված
քաղաքականությա
ն կարգերի և
ընթացակարգերի
առկայություն
կայքում
Ընթացակարգի
կիրարկման
տնօրենի հրամանը

1.Ստեղծել
շրջանավարտների հետ Իրականաց
կապերի և կարիերայի
ված
բաժին
գործողությ
ուն:

Տնօրինություն

2. Շրջանավարտների
հետ կապերի և
կարիերայի բաժնի
գործունեության կարգի
մշակում,
աշխատանքային
պլանի ստեղծում

Շրջանավարտների
հետ կապերի և
կարիերայի բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ
Իրավագիտության
ամբիոն

Իրականաց
ված
գործողությ
ուն

Շրջանավարտների
հետ կապերի և
կարիերայի բաժին
Կադրերի բաժին

Նորաստեղծ
շրջանավարտնե
րի հետ կապերի
և կարիերայի
բաժին

Շրջանա02-04.2017 Բաժինի ստեղծման
վարտների հետ
մասին ԳԽ որոշում
կապերի և կարիերայի բաժնի
պետ

Գործունեության
կարգի,
աշխատանքային
պլանի և
ընթացակարգերի
առկայություն

Իրավախորհրդ 05-10.2017 Հաստատված
ատու,
գործունեության
Շրջանավարտն
կարգի և
երի հետ
ընթացակարգերի
կապերի և
առկայությունը
կարիերայի
կայքում
բաժնի պետ
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3. Շրջանավարտների
հետ կապերի և
կարիերայի բաժնի
գործունեության
հաշվետվողականության մեխանիզմների
մշակում

16. Մշակել ուսանողների
վարչական
աշխատակազմին
դիմելու մեխանիզներ և
ընթացակարգեր

Պլանավոր
ման
փուլում է

Շրջանավարտների
հետ կապերի և
կարիերայի բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ
ՈԱ բաժին

Հաշվետվողակա
նության
մեխանիզմների,
ձևաչափերի և
ընթացակարգերի
առկայություն

Շրջանա11.2017վարտների հետ 02.2018
կապերի և կարիերայի բաժնի
պետ

Քննարկումների
արձանագրությունն
եր
Կարիերային
կենտրոնի
հաշվետվողականո
ւթյան
հաստատված
ընթացակարգեր`
հստակեցված
մեխանիզմներով և
ձևաչափերով

1.Ոուսանողների
կողմից վարչական
աշխատակազմին
դիմելու մեխանիզների
և ընթացակարգերի
մշակում

Մշակման
փուլում է

Իրավագիտության
ամբիոն
ԳԿՄԿ ուսանողական
խորհուրդ

Ուսանողների
Իրավախորհրդ 09.2017վարչական
ատու
03.2018
աշխատակազմին
դիմելու մշակված
մեխանիզներ և
ընթացակարգեր

Հաստատված
ընթացակարգեր և
մեխանիզմներ

2.Ոուսանողների
կողմից վարչական
աշխատակազմին
դիմելու մեխանիզների
և ընթացակարգերի
ներդրում

Մշակման
փուլում է

Տնօրինություն
Դեկանատ

Ուսանողների
Տնօրեն
վարչական
աշխատակազմին
դիմելու գործող
ընթացակարգեր և
ժամանակացույցե
ր

Տնօրենի հրաման
ընթացակարգերի
ներդրման
վերաբերյալ

04.2018

Ուսանողների
բավարավածությու
նը վարչական
անձնակազմի
հասանելիությունից
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3.Ուսանողների
կողմից վարչական
աշխատակազմին
դիմելու
մեխանիզներում և
ընթացակարգերում
առկա խնդիրների
վերհանում
17. Կիրարկել
ուսանողների վճարովի
հիմունքներից անվճարի
տեղափոխման
ռոտացիոն կարգը

Մշակման
փուլում է

ՈԱ բաժին
Ուսանողական

Ուսանողների
արձագանքների

խորհուրդ

հիման վրա

ՈԱ բաժնի պետ 05-12.2018 Վերլուծությունների
հաշվետվությունՈւսանողական
ներ
խորհրդի

վերանայված

նախագահ

ընթացակարգեր

1. Ուսանողների
Մշակված է
վճարովի հիմունքներից
անվճարի
տեղափոխման
ռոտացիոն կարգի
ուսումնասիրում և
տեղայնացում

Տնօրինություն
ՈՒսումնական մաս
Դեկանատ

2. Ուսանողների
Պլանավճարովի հիմունքներից վորման
անվճարի
փուլում է
տեղափոխման
ռոտացիայի
ընթացակարգի
ներդրում

Տնօրինություն
ՈՒսումնական մաս
Դեկանատ

Վերանայված
ընթացակարգեր և
մեխանիզմներ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ
Իրավախորհրդ 07-09.2017 ԳԽ-ում
ռոտացիայի կարգի ատու
քննարկումների
առկայություն
արձանագրությունն
եր
Ուսանողների
վճարովի հիմունքներից անվճարի
տեղափոխման
ռոտացիոն կարգի
առկայություն
կայքում
Ռոտացիայի
Տնօրեն
10.2017Ուսումնական մասի
գործող կարգ
01.2018
հաշվետվություն
Կենտրոնում
ռոտացիաների
մասին
Ռոտացիայի
կիրարման
վերաբերյալ
հրամաններ
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18. Մշակել ուսանողների 1.Աշխատանքային
խորհրդատվական և այլ խմբի ձևավորում
մատուցվող
ծառայությունների
գնահատման և որակի
ապահովման
մեխանիզմներ

Պլանավորմ Դեկանատ,
Գործող
աշխատանքային
ան փուլում է Ուսումնական մաս,
Շրջանավարտների հետ խումբ
կապերի և կարիերայի
բաժին, ՈԱ բաժին,
ԳԿՄԿ ուսանողական
խորհուրդ

ՈԱ բաժնի պետ 09.2017

Աշխատանքային
խմբի ձևավորման
հրաման
Խմբի
աշխատանքային
պլան

2. Ուսանողների
Պլանավորմ Աշխատանքային խումբ
խորհրդատվական և այլ ան փուլում է
մատուցվող
ծառայությունների
գնահատման
մեխանիզմների և
ընթացակարգերի
մշակում

Ուսանողների
Դեկան, Որակի 09.2017խորհրդատվական ապահովման
12.2017
և այլ մատուցվող բաժնի պետ
ծառայությունների
գնահատման
մեխանիզմների և
ընթացակարգերի
առկայություն

Քննարկումների
արձանագրությունն
եր

3.Ուսանողների
Պլանավորմ Աշխատանքային խումբ
խորհրդատվական և այլ ան փուլում է
մատուցվող
ծառայությունների
գնահատման և որակի
ապահովման
մեխանիզմների
ներդրում

Ուսանողների
ՈԱ բաժնի պետ 09.2018խորհրդատվական
06.2019
և այլ մատուցվող
ծառայությունների
գնահատման և
որակի
ապահովման
մեխանիզմների
ներդրման
արդյունքներ,

Ուսանողների
խորհրդատվական և
այլ մատուցվող
ծառայությունների
գնահատման և
որակի
ապահովման
գործընթացների
վերլուծություններ
Հարցումների
արդյունքների

Ուսանողների
խորհրդատվական և
այլ մատուցվող
ծառայությունների
գնահատման
հաստատված
մեխանիզմների և
ընթացակարգերի
առկայություն
կայքում
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4.Ուսանողների
Պլանավորմ Աշխատանքային խումբ Ուսանողների
խորհրդատվական և այլ ան փուլում է
կարծիքների
մատուցվող
հիման վրա
ծառայությունների

վերանայված

գնահատման և որակի

խորհրդատվական

ապահովման

և այլ մատուցվող

մեխանիզմների

ծառայությունների
գնահատման և

բարելավում

վերլուծություններ
Ֆոկուս խմբային
քննարկումների
տվյալներ
ՈԱ բաժնի պետ, 06-09.2019 Քննարկումների
արձանագրությունն
Դեկան
եր

որակի
ապահովման
բարելավված
մեխանիզմներ

Խորհրդատվական և
այլ մատուցվող
ծառայությունների
գնահատման և
որակի
ապահովման
բարելավված
մեխանիզմների
առկայություն
կայքում

V.
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ

VI.

Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմ

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ
ԵՎ ՈՒԱՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

ԳԿՄԿ-ի
պրոֆեսորադասախոսական
և
ուսումնաօժանդակ Փորձագիտական այցից հետո բացահայտվել է, որ «Պրոֆեսորադասախոսական և
անձնակազմի հետ կապված խնդիրները հիմնականում առնչվում ուսումնաօժանդակ անձնակազմը» բաժնում առկա էին մի շարք բացթողումներ:
էին Կենտրոնի ՊԴ կազմի մրցույթային հիմունքներով համալրման, Բացահայտվել է , որ անհրաժեշտ է.
ՊԴ կազմի խրախուսման, տույժի ենթարկման քաղաքականության և
1) Գործարկել «Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման» կարգը և
ընթացակարգերի ոչ լիարժեք կիրառման, ՊԴ կազմի գնահատման
իրականացնել Կենտրոնի ՊԴ կազմի համալրումը մրցույթային հիմունքներով,
մեխանիզմների լրամշակման անհրաժեշտության, ՊԴ կազմի
2) Մշակել ՊԴ կազմի խրախուսման տույժի ենթարկման քաղաքականությունը և
որակավորման
բարձրացման
համակարգի
և
ընթացակարգերը, ներառելով հեռացումը աշխատանքից,
վերապատրաստումների
արդյունավետության
գնահատման
3) Բոլոր
մասնագիտության
կրթական
ծրագրերի
համար
սահմանել
մեխանիզմների ոչ լիարժեք կիրառության, ինչպես նաև վարչական
դասախոսական կազմի կոմպետենցիաներին ներկայացվող պահանջները՝
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աշխատակազմի գործունեության արդյունավետության գնահատման
անհրաժեշտ մեխանիզմների և գործիքների բացակայության հետ։

Գործողություն
19.Գործարկել
«Պրոֆեսորադասախոսական
կազմի ձևավորման» կարգը և
իրականացնել Կենտրոնի ՊԴ
կազմի համալրումը
մրցույթային հիմունքներով

Քայլեր

Ընթացիկ
վիճակը

1.Համաձայն «Պրոֆեսո- Պլանավո
րադասախոսական
րման
կազմի
ձևավորման» փուլում է
կարգի՝ իրականացնել
Կենտրոնի ՊԴ կազմի
մրցույթային հիմունքներով համալրում որևէ
ամբիոնի օրինակով

շրջանավարտներին շնորհվող որակավորումներին համապատասխան,
4) Լրամշակել
ՊԴ
կազմի
գնահատման
մեխանիզմները,
ընդգրկելով
ինքնագնահատման և գործընկերային գնահատման մեխանիզմները, ինչպես նաև
բազմակողմ գնահատման արդյունքների ամփոփման պահանջները և
ընթացակարգը,
5) Ներդնել ՊԴ կազմի որակավորման բարձրացման համակարգ և մշակել
վերապատրաստումների արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներ,
6) ձեռնարկել միջոցառումներ կանոնակարգելու պրոֆեսորադասախոսական
կազմի երիտասարդացման, կայունության ապահովման և մասնագիտական
առաջընթացի գործառույթները,
7) Մշակել վարչական աշխատակազմի գործունեության արդյունավետության
գնահատման անհրաժեշտ մեխանիզմներ և գործիքներ։
Ժամանա Վերջնարդյունքն
Պատասխ
Ռեսուրս
Վերջնարդյունք
կահատվ երի գնահատման
անատու
ած
ցուցիչներ
Տնօրինություն
«Պրոֆեսորադասախ
Տնօրեն
09. 2017 – Մրցույթի
Դեկանատ
ոսական կազմի
09. 2018
անցկացման
Կադրերի բաժին
ձևավորման» կարգի
փաստաթղթերի
ներդրում և
փաթեթ
մրցույթային
Մրցույթի
հիմունքներով
արդյունքների
համալրված ՊԴ
հիման վրա ՊԴ
կազմ մեկ ամբիոնում
կազմի
ձևավորման
տնօրենի
հրամաններ
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20. Մշակել ՊԴ կազմի
խրախուսման տույժի
ենթարկման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը,
ներառելով հեռացումը
աշխատանքից

2.Թերությունների
Պլանավո
վերհանում և կարգի րման
վերանայում
փուլում է

Տնօրինություն
Դեկանատ
ՈԱ բաժին

Բարելավված
Իրավախո 09. 2018«Պրոֆեսորադասախ րհրդատու 12.2018
ոսական
կազմի
ձևավորման» կարգ

3. ԳԿՄԿ բոլոր
ամբիոններում
դասախոսական կազմի
ընտրությունների
կազմակերպում
միցութային
հիմունքներով

Տնօրինություն
Դեկանատ
Ամբիոնների
վարիչներ
Կադրերի բաժին

Մրցույթային
հիմունքներով
համալրված ՊԴ
կազմ բոլոր
ամբիոններում

Պլանավո
րման
փուլում է

1. ԳԿՄԿ-ում գործող Պլանավոր Իրավագիտության
ընթացակարգերի
ման
ամբիոն
ուսումնասիրում, առկա փուլում է Դասախոսական
թերությունների
կազմ
վերհանում,
բարելավման
առաջարկների մշակում

Շահակիցների
կողմից ՊԴ կազմի
խրախուսման,
տույժի ենթարկման
քաղաքականության
և ընթացակարգերի
բարելավման
առաջարկներ

Դեկան

01.201907.2021

Իրավախոր 09.2017
հրդատու

Ընտրությունների
ընթացակարգի և
արդյունքների
վերլուծություն
Հաստատված
«Պրոֆեսորադաս
ախոսական կազմի ձևավորման»
վերանայված
կարգ
Մրցույթի
անցկացման
փաստաթղթերի
փաթեթներ
Մրցույթի
արդյունքների
հիման վրա ՊԴ
կազմի
ձևավորման
տնօրենի
հրամաններ
Հանդիպումների
արձանագրությու
ններ
Առաջարկությունն
երի
վերլուծություններ
ԳԽ-ում
քննարկումների
արձանագրություն
ներ
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21. Լրամշակել ՊԴ կազմի
գնահատման մեխանիզմները,
ընդգրկելով ինքնագնահատման
և գործընկերային գնահատման
մեխանիզմները, ինչպես նաև
բազմակողմ գնահատման
արդյունքների ամփոփման
պահանջները և ընթացակարգը

2. ՊԴ կազմի
խրախուսման, տույժի
ենթարկման
քաղաքականության և
ընթացակարգերի
մշակում

Պլանավոր Իրավագիտության
ման
ամբիոն
փուլում է

ՊԴ կազմի
Իրավախոր 10.2017խրախուսման,
հրդատու
02.2018
տույժի ենթարկ-ման
քաղաքակա-նության
և ընթացակարգերի
առկայություն

3. ՊԴ կազմի
խրախուսման և տույժի
ենթարկման
ընթացակարգերի
կիրարկում

Պլանավոր Ուսումնական մաս
ման
Դեկանատ
փուլում է Ամբիոնների
վարիչներ

ՊԴ կազմի
խրախուսման և
տույժի ենթարկման
գործող
ընթացակարգեր

Տնօրեն

03.2018

1. Ձևավորել
Պլանավորմ ՈԱ բաժին
աշխատանքային խումբ ան փուլում Ամբիոնների
է
վարիչներ
Դասախոսներ

Գործող
աշխատանքային
խումբ

ՈԱ բաժնի
պետ

09.2018

2. Լրամշակել ՊԴ կազմի Պլանավորմ Աշխատանքային
գնահատման
ան փուլում խումբ
մեխանիզմները
է

ՊԴ կազմի
Աշխատան 10.2018 գնահատման
քային խմբի 02.2019
մեխանիզմների
ղեկավար
լրամշակված
տարբերակի
առկայություն՝
ընդգրկելով
ինքնագնահատման և
գործընկերային

ՊԴ կազմի խրախուսման, տույժի
ենթարկման
հաստատված
քաղաքականությ
ան և
ընթացակարգերի
առկայություն
կայքում,
ամբիոններում
Ընթացակարգի
կիրարկման
տնօրենի հրաման
Խրախուսման
կամ տույժի
ենթարկման
տնօրենի
հրամաններ
Խմբի ձևավորման
հրաման
Խմբի
աշխատանքային
պլան
ԳԽ-ում ՊԴ կազմի
գնահատման
վերանայված
մեխանիզմների
քննարկման
արձանագրություն
ը
Հաստատված և
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բազմակողմ
գնահատման
մեխանիզմները
3. Լրամշակել ՊԴ կազմի Պլանավորմ Աշխատանքային
գնահատման
ան փուլում խումբ
ընթացակարգերը
է

4.Անցկացնել
փորձնական
հարցումներ և
գնահատումներ՝
համաձայն նոր
ընթացակարգերի

Պլանավորմ Դեկանատ
ան փուլում ՈԱ բաժին
է
Ամբիոնների
վարիչներ

հրապարակված
ՊԴ կազմի
գնահատման նոր
մեխամիզմներ
ՊԴ կազմի
Իրավախոր 03.-06.2019 ԳԽ-ում ՊԴ կազմի
գնահատման
հրդատու
գնահատման
վերանայված
վերանայված
ընթացակարգ`
ընթացակարգի
համապատասխանեց
քննարկման
ված նոր
արձանագրություն
մեխանիզմներին և
ը
բազմակողմ
Հաստատված և
գնահատման
հրապարակված
արդյունքների
ՊԴ կազմի
ամփոփման
գնահատման նոր
պահանջներին
թացակարգ
Բազմակողմ
ՈԱ բաժնի 07.2019ՊԴ կազմի
գնահատման և
պետ
03.2020
գնահատման
ինքնագնահատման
արդյունքների
փորձարկման
վերլուծություններ
արդյունքներ
ՊԴ կազմի
գնահատման
արդյունքների
քննարկումների
արձանագրություն
ներ
ՊԴ կազմի
գնահատման
մեխանիզմների և
ընթացակարգերի
վերլուծություններ
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5. Բարելավել
ինքնագնահատման և
գործընկերային
գնահատման
մեխանիզմները և
ընթացակարգը

22. Ներդնել ՊԴ կազմի
որակավորման բարձրացման
համակարգ և մշակել
վերապատրաստումների
արդյունավետության
գնահատման մեխանիզմներ

Պլանավորմ Աշխատանքային
ան փուլում խումբ
է

Ինքնագնահատման և Իրավախոր 04. 2020
գործընկերային
հրդատու
գնահատման
փորձարկված
մեխանիզմներ և
ընթացակարգեր

1. Ձևավորել
Պլանավորմ ՈԱ բաժին
աշխատանքային խումբ ան փուլում Ամբիոնների
է
վարիչներ
Դասախոսներ

Գործող
աշխատանքային
խումբ

2.ՊԴ կազմի
Պլանավորմ Աշխատանքային
որակավորման
ան փուլում խումբ
բարձրացման
է
համակարգի ներդրման
փորձի
ուսումնասիրություն

ՊԴ կազմի
որակավորման
բարձրացման
համակարգի
ներդրման
Կենտրոնում
կիրառելի փորձ

3.ՊԴ կազմի
որակավորման
բարձրացման կարգի
մշակում

ՊԴ կազմի
որակավորման
բարձրացման
համակարգի
նկարագիրը
ՊԴ կազմի
որակավորման

Պլանավորմ Աշխատանքային
ան փուլում խումբ
է
Իրավագիտության
ամբիոն,
ՈԱ բաժին

ՈԱ բաժնի
պետ

06.2018

Հաստատված և
հրապարակված
ՊԴ կազմի
գնահատման
վերանայված
թացակարգ
Տնօրենի հրամանը
նոր
ընթացակարգի
գործարկման
վերաբերյալ
Խմբի ձևավորման
հրաման

Խմբի
աշխատանքային
պլան
Դեկան
07-10. 2018 ՊԴ կազմի
որակավորման
բարձրացման
համակարգի
ներդրման փորձի
վերլուծություններ
ԳԽ-ում
քննարկումների
արձանագրություն
ներ
Իրավախոր 11-12. 2018 ՊԴ կազմի
հրդատու
որակավորման
բարձրացման
հաստատված
կարգ
ԳԽ-ում
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բարձրացման կարգի
առկայություն

4.Վերապատրաստումնե Պլանավորմ Աշխատանքային
րի արդյունավետության ան փուլում խումբ
գնահատան
է
մեխանիզմների մշակում

5. ՊԴ կազմի
որակավորման
բարձրացման
համակարգի
փորձնական
գործարկում

Պլանավորմ Դեկանատ
ան փուլում Ամբիոնների
է
վարիչներ

6.Վերապատրաստումնե Պլանավորմ Տնօրինություն
րի արդյունավետության ան փուլում ԳԿՄԿ դեկանատ
գնահատման մեխանիզ- է
ՈԱ բաժին
մների ներդրում,

քննարկումների
արձանագրություն

Վերապատրաստումն Դեկան
երի
արդյունավետության
գնահատան
մեխանիզմների
առկայություն

11-12. 2018 ՊԴ կազմի
վերապատրաստու
մների
արդյունավետությ
ան գնահատան
հաստատված
մեխանիզմների
առկայություն
կայքում
ԳԽ-ում
քննարկումների
արձանագրություն
ներ
ՊԴ կազմի
Տնօրեն
01-12. 2019 ՊԴ կազմի
որակավորման
որակավորման
բարձրացման
բարձրացման
համակարգի
համակարգի
փորձարկման
փորձարկման
արդյունքները
արդյունքների
վերլուծություններ`
բարելավման
առաջարկություննե
րով
Վերապատրաստումն ՈԱ բաժնի 01-06. 2020 ՊԴ կազմի
երի
պետ
որակավորման
արդյունավետության
բարձրացման
գնահատման
համակարգի
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գործարկում

7.ՊԴ կազմի
որակավորման
բարձրացման
համակարգի
վերանայում

23. Մշակել վարչական
աշխատակազմի
գործունեության
արդյունավետության
գնահատման անհրաժեշտ
մեխանիզմներ և գործիքներ

արդյունքների
վերլուծություն

Պլանավորմ Աշխատանքային
ան փուլում խումբ
է
Իրավագիտության
ամբիոն
ՈԱ բաժին

ՊԴ կազմի
Դեկան
07. 2020
որակավորման
ՈԱ բաժնի
բարձրացման
պետ
փորձարկված կարգի
առկայություն

1. Ձևավորել
Պլանավորմ Տնօրինություն
աշխատանքային խումբ ան փուլում ՈԱ բաժին
է
Ամբիոնների
վարիչներ
Դասախոսներ

Գործող
աշխատանքային
խումբ

2. Վարչական
աշխատակազմի
գործունեության
արդյունավետության
գնահատման այլ
բուհերի փորձի
ուսումնասիրություն

Վարչական
Դեկան
աշխատակազմի
գործունեության
արդյունավետության
գնահատման
Կենտրոնում
կիրառելի փորձ

Պլանավորմ Աշխատանքային
ան փուլում խումբ
է

Փոխտնօրե 06.2019
ն

արդյունավետությ
ան գնահատման
արդյունքների
վերլուծություններ`
բարելավման
առաջարկություննե
րով
ՊԴ կազմի
որակավորման
բարձրացման
վերանայված
կարգ
Վերանայված
կարգի
կիրարկման
հրաման
ԳԽ-ում
քննարկումների
արձանագրություն
Խմբի ձևավորման
հրաման
Խմբի
աշխատանքային
պլան

07.-09. 2019 Վարչական
աշխատակազմի
գործունեության
արդյունավետությ
ան գնահատման
փորձի
վերլուծություններ
ԳԽ-ում
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քննարկումների
արձանագրություն
ներ

3. Վարչական
աշխատակազմի
գործունեության
արդյունավետության
գնահատման
անհրաժեշտ
մեխանիզմների և
գործիքների մշակում

Պլանավորմ Աշխատանքային
ան փուլում խումբ
է
ՈԱ բաժին
Իրավագիտության
ամբիոն

4.Վարչական
աշխատակազմի
գործունեության
արդյունավետության
գնահատում

Պլանավորմ ՈԱ բաժին
ան փուլում
է

5. Վարչական
աշխատակազմի
գործունեության
արդյունավետության

Պլանավորմ ՈԱ բաժին
ան փուլում Իրավագիտության
է
ամբիոն

Վարչական
Իրավախոր 09-12. 2019
աշխատակազմի
հրդատու
գործունեության
արդյունավետության
գնահատման
անհրաժեշտ
մեխանիզմների և
գործիքների
առկայություն

Վարչական
աշխատակազմի
գործունեության
արդյունավետությ
ան գնահատման
հաստատված
կարգ`
համապատասխան
գործիքակազմով
Քննարկումների
արձանագրություն
ներ
Վարչական
Տնօրեն
01-12.2020 Վարչական
աշխատակազմի
աշխատակազմի
գործունեության
գործունեության
արդյունավետության
արդյունավետությ
գնահատականը
ան
վերլուծությունը`
փոփոխություններ
ի առաջարկներով
Քննարկումների
արձանագրություն
ներ
Առաջարկություններ ՈԱ բաժնի 01.2020
Բարելավված
ի հիման վրա
պետ,
արդյունավետությ
բարելավված
Իրավախոր
ան գնահատման
արդյունավետության հրդատու
կարգի և
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գնահատման
բարելավում

գնահատման կարգ և
գործիքակազմ

VI.
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ
Հետազոտությունը և զարգացումը ԳԿՄԿ-ում ենթադրում է
գիտահետազոտական գործունեության՝ իբրև առանձին ոլորտի
համակարգման անհրաժեշտությունը՝ համապատասխան
պատասխանատու անձով, ինչպես նաև ոլորտում սեփական
հետաքրքրությունները և հավակնություններն արտահայտող
ռազմավարության և պլան-ժամանակացույցի առկայություն`
հիմքում ունենալով հետազոտության արդյունքների
ապրանքայնացումը, ենթադրվում է նաև երիտասարդ
գիտաշխատողների խրախուսման քաղաքականության
առկայություն:
Կարևորվում է ակադեմիական ազնվությունը երաշխավորող և
գրագողությունը կանխարգելող միջոցների քաղաքականության ու
ընթացակարգերի առկայությունը, այս ամենի հիմքում դնելով
հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի
փոխկապակցման հնարավորությունը:

Գործողություն

Քայլեր

Ընթացիկ
վիճակը

գործիքակազմի
առկայություն
կայքում
Քննարկումների
արձանագրություն
ներ
Տնօրենի հրամանը
նոր կարգի
կիրարկման
վերաբերյալ

Հետազոտությունը և զարգացումը
ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ
Փորձագիտական այցից հետո բացահայտվել է, որ անհրաժեշտ է.
1) մշակել հետազոտական ոլորտում սեփական հետաքրքրությունները և
հավակնություններն արտահայտող ռազմավարություն` կարևորելով
հետազոտության արդյունքների հնարավոր ապրանքայնացումը և դրա հետ
կապելով Կենտրոնի զարգացման հեռանկարները,
2) Կառավարման համակարգի վերակառուցման շրջանակներում դիտարկել
գիտահետազոտական գործունեությունը համակարգող պատասխանատու
կառավարիչի պաշտոնատեղի ներմուծման հնարավորությունը,
3) Մշակել երիտասարդ գիտաշխատողների խրախուսման քաղաքականություն,
զարգացնել գործող մեխանիզմները` հիմքում դնելով հետազոտական
գործունեության արդյունքների որակի և արդիականության գնահատման ցուցիչներ,
4) Ներդնել ակադեմիական ազնվությունը երաշխավորող և գրագողությունը
կանխարգելող միջոցների կիրառման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր,
5) Իրականացնել հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի
փոխկապակցման կիրառվող մեխանիզմների արդյունավետության
ուսումնասիրություններ:
Ժաման
Վերջնարդյունքների
Պատասխա ակահ
Ռեսուրս
Վերջնարդյունք
գնահատման
-նատու
ատվա
ցուցիչներ
ծ
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24. Մշակել հետազոտական
ոլորտում սեփական
հետաքրքրությունները և
հավակնություններն
արտահայտող
ռազմավարություն`
կարևորելով հետազոտության
արդյունքների հնարավոր
ապրանքայնացումը և դրա
հետ կապելով Կենտրոնի
զարգացման հեռանկարները

1.Ատեղծել
աշխատանքային
խումբ

2.Մշակել
հետազոտական
ոլորտում ԳԿՄԿ
հետաքրքրությունները
և հավակնություններն
արտահայտող
ռազմավարություն

3. Կենտրոնի
զարգացման
հայեցակարգի
մշակում` հիմնված
հետազոտության
արդյունքների
հնարավոր
ապրանքայնացման
վրա
4. Ստեղծել
հետազոտության
ոլորտում Կենտրոնի
ռազմավարության

Պլանավո
րման
փուլում է

Պլանավո
րման
փուլում է

Պլանավո
րման
փուլում է

Պլանավո
րման
փուլում է

Դեկանատ,
ԳԿՄԿ
ամբիոններ
ՀՀ ԳԱԱ
գիտահետազոտա
կան
ինստիտուտներ
Աշխատանքային
խումբ

Աշխատանքային
խմբի առկայություն

Դեկան

12.2017

Խմբի ձևավորման
հրաման
Խմբի
աշխատանքային
պլան

Հետազոտական
ոլորտում սեփական
հետաքրքրությունն
երը և
հավակնություններ
ն արտահայտող
ռազմավարության
առկայություն

Աշխատան 01-04.2018 Քննարկումների
քային խմբի
արձանագրություննե
ղեկավար
ր
Դեկան
Հետազոտական
ոլորտում ԳԿՄԿ
հետաքրքրություննե
րը և
հավակնություններն
արտահայտող
ռազմավարության
առկայություն
կայքում

Աշխատանքային
խումբ ԳԿՄԿ
ամբիոններ
ՀՀ ԳԱԱ
գիտահետազոտա
կան
ինստիտուտներ

Հետազոտության
արդյունքների
հնարավոր
ապրանքայնացման
ն ուղղված
հայեցակարգի
առկայություն

Դեկան

Աշխատանքային
խումբ ԳԿՄԿ
ամբիոններ
ՀՀ ԳԱԱ

Հետազոտության
ոլորտում
Կենտրոնի
ռազմավարության

Դեկան

Վերլուծություններ
05.2018 ԳԽ-ում
քննարկումների
09.2018 արձանագրություն
Հաստատված
հայեցակարգի
առկայություն
կայքում
1012.2018

Պլանժամանակացույցի
առկայություն`քայլե
րով,
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իրականացման պլանժամանակացույց

25 Մշակել երիտասարդ
գիտաշխատողների
խրախուսման
քաղաքականություն,
զարգացնել գործող
մեխանիզմները` հիմքում
դնելով հետազոտական
գործունեության արդյունքների
որակի և արդիականության
գնահատման ցուցիչներ

գիտահետազոտա
կան
ինստիտուտներ

իրականացման
քայլերի
ժամանակացույցի

5. Հետազոտության
ոլորտում Կենտրոնի
ռազմավարության
իրականացման պլանի
գործարկում

Պլանավո
րման
փուլում է

ԳԿՄԿ
ամբիոններ
ՀՀ ԳԱԱ
գիտահետազոտա
կան
ինստիտուտներ

Պլանով
նախատեսված
գործողությունների
արդյունքներ

1.Ատեղծել
աշխատանքային
խումբ:

Պլանավո
րման
փուլում է

Դեկանատ
ՈԱ բաժին
Իրավախորհրդա
տու
Դասախոսական
կազմ
Աշխատանքային
խումբ

Աշխատանքային
խմբի առկայություն

2. Մշակել երիտասարդ Պլանավո
գիտաշխատողների
րման
խրախուսման
փուլում է
քաղաքականություն

Հետազոտական
գործունեության
արդյունքների
որակի և
արդիականության
վրա հիմնված
երիտասարդ
գիտաշխատողների
խրախուսման
քաղաքականությու
ն

Դեկան

Տնօրեն

02.2019

01.2019

Աշխատան 01քային խմբի 03.2019
ղեկավար

պատասխանատունե
չով, տրամադրվող
ռեսուրսներով և
արդյունքների
ցուցիչներով
Գիտական
հոդվածների թիվ
Պլանի
իրականացման
արդյունքների
ցուցիչների
վերաբերյալ
հաշվետվություններ
Քննարկումների
արձանագրություննե
ր
Խմբի ձևավորման
հրաման
Խմբի
աշխատանքային
պլան
ԳԽ-ում
քննարկումների
արձանագրություննե
ր
Երիտասարդ
գիտաշխատողների
խրախուսման
հաստատված և
հրապարակված
քաղաքականություն
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26. Ներդնել ակադեմիական
ազնվությունը երաշխավորող
և գրագողությունը
կանխարգելող միջոցների
կիրառման
քաղաքականություն ու
ընթացակարգեր

3. Մշակել երիտասարդ
գիտաշխատողների
խրախուսման
ընթացակարգ

Պլանավո
րման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

4. Երիտասարդ
գիտաշխատողների
խրախուսման
ընթացակարգի
կիրարկում

Պլանավո
րման
փուլում է

Դեկանատ
ՈԱ բաժին
Ամբիոնների
վարիչներ

1.Ատեղծել
աշխատանքային
խումբ

Պլանավո
րման
փուլում է

Դեկանատ
Ասպիրանտուրայ
ի բաժին
ԳԿՄԿ
ամբիոններ
Ուսանողական
խորհուրդ
Աշխատանքային
խումբ

2. Իրականացնել
ակադեմիական
ազնվությունը

Պլանավո
րման
փուլում է

Երիտասարդ
Իրավախորհ 04գիտաշխատողների րդատու
06.2019
խրախուսման
ընթացակարգ՝
հետազոտական
գործունեության
արդյունքների
որակի և
արդիականության
գնահատման
ցուցիչներոով
Երիտասարդ
Տնօրեն
09.2019
գիտաշխատողների
հետազոտական
գործունեության
գնահատման և
խրախուսման
գործընթացների
ներդրում

Աշխատանքային
խմբի առկայություն

Տնօրեն

01.2018

ԳԽ-ում
քննարկումների
արձանագրություննե
ր
Երիտասարդ
գիտաշխատողների
խրախուսման
հաստատված և
հրապարակված
ընթացակարգ`գնահ
ատման ցուցիչներով
Երիտասարդ
գիտաշխատողների
հետազոտական
գործունեության
գնահատման
հաշվետվություններ
Խրախուսված
գիտնականների
ցանկ
Գիտաշխատողների
բավարարվածությու
նը խրախուսման
ընթացակարգով
Խմբի ձևավորման
հրաման
Խմբի
աշխատանքային
պլան

Ակադեմիական
ազնվությունը
երաշխավորող և

Աշխատան 01քային խմբի 03.2018
ղեկավար

Ակադեմիական
ազնվությունը
երաշխավորող և
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երաշխավորող և
գրագողությունը
կանխարգելող
միջոցների
քաղաքականության ու
ընթացակարգերի
բենչմարքինգ
3. Ակադեմիական
ազնվությունը
երաշխավորող և
գրագողությունը
կանխարգելող
միջոցների սեփական
քաղաքականության ու
ընթացակարգերի
մշակում

27.Իրականացնել
հետազոտական
գործունեության և

4. Ակադեմիական
ազնվությունը
երաշխավորող և
գրագողությունը
կանխարգելող
միջոցների
քաղաքականության ու
ընթացակարգերի
ներդրում
1. Ստեղծել
աշխատանքային
խումբ

գրագողությունը
կանխարգելող
միջոցների
քաղաքականության
ու ընթացակարգերի
լավ փորձի
օրինակներ
Պլանավո
րման
փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

Պլանավո
րման
փուլում է

Դեկանատ
Ասպիրանտուրայ
ի բաժին
ԳԿՄԿ
ամբիոնների
վարիչներ

Պլանավո
րման
փուլում է

Դեկանատ
Ասպիրանտուրայ
ի բաժին

Ակադեմիական
ազնվությունը
երաշխավորող և
գրագողությունը
կանխարգելող
միջոցների
քաղաքականության
ու ընթացակարգերի
առկայություն
Ազնվության
ապահովման
գործիքների
նկարագրություն
Ակադեմիական
ազնվությունը
երաշխավորող և
գրագողությունը
կանխարգելող
միջոցների գործող
քաղաքականությու
ն և ընթացակարգեր
Աշխատանքային
խմբի առկայություն

գրագողությունը
կանխարգելող
միջոցների
քաղաքականության
ու ընթացակարգերի
այլ բուհերի
օրինակաների
վերլուծություն
Ասպիրան 04ԳԽ-ում
տուրայի 08.2018 քննարկումների
բաժնի
արձանագրություն
վարիչ
Ակադեմիական
Իրավախորհ
ազնվությունը
րդատու
երաշխավորող և
գրագողությունը
կանխարգելող
միջոցների
հաստատված և
հրապարակված
քաղաքականություն,
ընթացակարգեր և
գործիքներ
Տնօրեն
09Քաղաքականության
12.2018
կիրառման
օրինակներ
Շահակիցների
տեղեկացվածության
մակարդակը
Շահակիցների
բավարարվածության
մակարդակը
Տնօրեն
09.2018 Խմբի ձևավորման
հրաման
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ուսումնական գործընթացի
փոխկապակցման կիրառվող
մեխանիզմների
արդյունավետության
ուսումնասիրություններ

ԳԿՄԿ
ամբիոններ
Ուսանողական
խորհուրդ
Աշխատանքային
խումբ

2. Հետազոտական
գործունեության և
ուսումնական
գործընթացի
փոխկապակցման
կիրառվող
մեխանիզմների
արդյունավետության
ուսումնասիրում

Պլանավո
րման
փուլում է

3.Հետազոտական
գործունեության և
ուսումնական
գործընթացի
փոխկապակցման
կիրառվող
մեխանիզմների
արդյունավետության
ավելացման
առաջարկների
փաթեթի քննարկում

Պլանավո
րման
փուլում է

Տնօրինություն
Ստորաբաժանում
ների
ղեկավարներ

4.Հետազոտական
գործունեության և
ուսումնական
գործընթացի
փոխկապակցման

Պլանավո
րման
փուլում է

Տնօրինություն
Դեկանատ
Ամբիոնների
վարիչներ

Խմբի
աշխատանքային
պլան
Հետազոտական
գործունեության և
ուսումնական
գործընթացի
փոխկապակցման
կիրառվող
մեխանիզմների
արդյունավետությա
ն գնահատականը
և առաջարկների
փաթեթ

Ասպիրան
տուրայի
բաժնի
վարիչ

Հետազոտական
գործունեության և
ուսումնական
գործընթացի
փոխկապակցման
լրացուցիչ
մեխանիզմների
առաջարկների
փաթեթ`
արդյունավետությա
ն ավելացման
նպատակով
Հետազոտության և
ուսումնառության
կապի
արդյունավետությա
ն ավելացման

Տնօրեն

Ասպիրան
տուրայի
բաժնի
վարիչ

09.2018 Հետազոտության և
ուսումնառության
12.2019 կապի
արդյունավետության
գնահատման
ընթացակարգ և
գործիքներ

0910.2019

10.2019
05.2020

Կապի
արդյունավետության
վերլուծություններ`
առաջարկների
փաթեթով
Տնօրինության և ԳԽ
նիստերի
արձանագրություննե
ր
Հետազոտության և
ուսումնառության
կապի
արդյունավետության
ավելացման
մեխանիզմների
հաստատված
լրակազմ
Տնօրենի հրաման
Մեխանիզմների
առկայություն
կրթական ծրագրերի
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վերանայված
մեխանիզմների
լրակազմի ներդրում

մեխանիզմների
գործող նոր
լրակազմ

VII.
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ
1) Կենտրոնի ենթակառուցվծքներն ու ռեսուրսները ունեն բարելավման
կարիք՝
ռազմավարական ծրագրի իրականացմանը առավելագույն
համապատասխանության տեսանկյունից:Բացակայում էին ըստ
ռազմավարական նպատակների ֆինանսական պլանավորման և
հաշվետվողականության
սահմանված
ընթացակարգերը
և
ձևաչափերը, մարդկային, ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների
հիմնավոր ուսումնասիրությունները և դրանց գծով համապատասխան
վերլուծություննեը:

մասնագրերում
Ուսանողների և
դասախոսների
բավարարվածությու
նը հետազոտության
և ուսումնառության
կապի
արդյունավետություն
ից

Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ
ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ
Փորձագիտական այցից հետո ուսումնասիրվել և գնահատվել
է ԳԿՄԿ-ի
ենթակառուցվածքների և ռեսուրսների արդի վիճակը: Բացահայտվել է , որ
անհրաժեշտ է կոնկրետ քայլեր ձենարկել ռազմավարական ծրագրից
բխող`
ֆինանսական պլանավորման և հաշվետվողականության ընթացակարգերի և և
ձևաչափերի
մշակումը,ռեսուրսների
կիրառելիության,հասանելիության
և
արդյունավետության գնահատման մեխանիզմների վերանայումը:Բացահայտվել է որ
անհրաժեշտ է՝
1) Մշակել
ֆինանսական
միջոցներին
համապատասխան
Կենտրոնի
գործունեության պլանավորման, կառավարման և մշտադիտարկման
քաղաքականություն,
2) Մշակել Կենտրոնի ռազմավարական նպատակներին համապատասխան
ֆինանսական միջոցների բաշխման մեխանիզմները, ընդգրկելով նրանցում
առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների
ֆինանսավորման գործոնը,
3) Մշակել ԳԿՄԿ գործավարության և փաստաթղթաշրջանառության կարգ,
4) Վերանայել տրամադրվող ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և
արդյունավետության գնահատման կիրառվող մեխանիզմները, ներառելով
դրանցում դասավանդողների շրջանակներում բավարարվածության և
կարիքների վերհանման մեխանիզմներ,
5) Քայլեր ձեռնարկել Կենտրոնի ամբիոնները հատուկ կարիքներ ունեցող
ուսանողների
ուսուցման
կազմակերպման
համար
հարմարեցնելու
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տեսակետից:

Գործողություն
28. Մշակել ֆինանսական
միջոցներին

Քայլեր
1. Ատեղծել
աշխատանքային խումբ

Ընթացիկ
վիճակը

Պլանավորմ
ան փուլում է

համապատասխան
Կենտրոնի
գործունեության
պլանավորման,
կառավարման և
մշտադիտարկման
քաղաքականություն

2. ֆինանսական
միջոցներին
համապատասխան
գործունեության
պլանավորման,
կառավարման և
մշտադիտարկման փորձի
ուսումնասիրում
2. Ֆինանսական
միջոցներին
համապատասխան
գործունեության
պլանավորման Կենտրոնի
քաղաքականության
մշակում

Պլանավորմ
ան փուլում է

Պլանավորմ
ան փուլում է

Ռեսուրս

Վերջնարդյունք

Տնօրինություն
Փոխտնօրեն
Հաշվապահական
հաշվառման բաժին
Տնտեսագիտության
ամբիոն

Գործող
աշխատանքային
խումբ

Աշխատանքային
խումբ

Ֆինանսական
միջոցներին
համապատասխա
ն գործունեության
պլանավորման
Կենտրոնի համար
կիրառելի լավ
փորձի օրինակներ
Կենտրոնի
գործունեության
պլանավորման և
մշտադիտարկման
քաղաքականությ
ան առկայություն

Աշխատանքային
խումբ

Պատասխանատու
Տնօրեն

Ժամա
նակահ
ատվա
ծ
10.2017

Վերջնարդյու
նքների
գնահատման
ցուցիչներ
Խմբի
ձևավորման
հրաման
Խմբի
աշխատանք
ային պլան

Աշխատանքային 11.2017խմբի ղեկավար 01.2018

Աշխատանքային 02խմբի ղեկավար 03.2018

Քննարկումն
երի
արձանագրո
ւթյուներ
Բենչմարքին
գի
հաշվետվութ
յուն
Կենտրոնի
գործունեությ
ան
պլանավորմա
նև
մշտադիտար
կման
հաստատված
քաղաքական
ություն
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29. Մշակել ֆինանսական
միջոցների բաշխման

3.Ֆինանսական
միջոցներին
համապատասխան
գործունեության
պլանավորման և
մշտադիտարկման
ընթացակարգերի մշակում

Պլանավորմ
ան փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

Ֆինանսական
միջոցներին
համապատասխա
ն գործունեության
պլանավորման և
մշտադիտարկման
ընթացակարգերի
առկայություն

Աշխատանքային
խմբի ղեկավար

4.Ֆինանսական
միջոցներին
համապատասխան
գործունեության
պլանավորման և
մշտադիտարկման
ընթացակարգերի
կիրարկում

Պլանավորմ
ան փուլում է

Փոխտնօրեն
Ստորաբաժանումնե
րի ղեկավարներ

Կենտրոնի
գործունեության
պլանավորման
իրականացում
ըստ
ֆինանսական
միջոցների

Տնօրեն

1. Ատեղծել
աշխատանքային խումբ

Պլանավորմ
ան փուլում է

Գործող
աշխատանքային
խումբ

Տնօրեն

մեխանիզմներ

2.ԳԿՄԿ ֆինանսական
միջոցների բաշխման
մեխանիզմների մշակում

Պլանավորմ
ան փուլում է

Տնօրինություն
Փոխտնօրեն
Հաշվապահական
հաշվառման բաժին

Աշխատանքային
խումբ

Ֆինանսական
պլանավորման և
ռեսուրսների
բաշխման
ընթացակարգի և

04Ֆինանսակա
09.2018 ն միջոցներին
համապատա
սխան
գործունեությ
ան
պլանավորմա
նև
մշտադիտար
կման
հաստատված
ընթացակարգ
եր
10.2018 Պլանների
գնահատման
հաշվետվությ
ուներ

09.2018

Աշխատանքային 09խմբի ղեկավար 12.2018

Մշտադիտար
կման
հաշվետվությ
ուններ
Խմբի
ձևավորման
հրաման
Խմբի
աշխատանք
ային պլան
Քննարկումնե
րի
արձանագրու
թյուններ
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ձևաչափերի
առկայություն

3.ԳԿՄԿ ֆինանսական
միջոցների բաշխման
ընթացակարգի և
ձևաչափերի կիրարկում

30. Մշակել ԳԿՄԿ
գործավարության և փաս
տաթղթաշրջանառության
կարգ

1. Ստեղծել
աշխատանքային խումբ

2.Գործավարության և փա
ստաթղթաշրջանառությա
ն բենչմարքինգի
իրականացում

Պլանավորմ
ան փուլում է

Պլանավորմ
ան փուլում է

Պլանավորմ
ան փուլում է

Փոխտնօրեն
Հաշվապահական
հաշվառման բաժին

Տնօրինություն
Փոխտնօրեն
ՈԱ բաժին
ՏՏ բաժին

Աշխատանքային
խումբ

Գործող
ֆինանսական
պլանավորման և
ռեսուրսների
բաշխման
ընթացակարգ

Տնօրեն

Գործող
աշխատանքային
խումբ

Տնօրեն

01.2019

09.2017

ԳԿՄԿ
ֆինանսական
պլանավորմա
ն և
ռեսուրսների
բաշխման
հաստատված
ընթացակարգ
և ձևաչափեր
Ֆինանսական
աուդիտի
հաշվետվությ
ուններ
Շահակիցների
բավարարվածո
ւթյունը
ռեսուրսների
բաշխման
գործընթացից
Խմբի
ձևավորման
հրաման

Խմբի
աշխատանք
ային պլան
Գործավարության Աշխատանքային 10.2017- Քննարկումնե
և փաստաթղթաշր խմբի ղեկավար 03.2018 րի
ջանառության Կեն Գիտական
արձանագրու
տրոնի համար
քարտուղար
թյուներ
կիրառելի լավ
Բենչմարքինգ
փորձի օրինակներ
ի
հաշվետվությ
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ուն

31. Քայլեր ձեռնարկել
Կենտրոնի ամբիոնները
հատուկ կարիքներ
ունեցող ուսանողների
ուսուցման
կազմակերպման համար
հարմարեցնելու
տեսակետից

3.Գործավարության և փա
ստաթղթաշրջանառությա
ն կարգի մշակում

Պլանավորմ
ան փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

Գործավարության Իրավախորհրդա
և փաստաթղթաշր տու
ջանառության կա
րգ

4.Գործավարության և փա
ստաթղթաշրջանառությա
ն կարգի կիրարկում

Պլանավորմ
ան փուլում է

Փոխտնօրեն
Ստորաբաժանումնե
րի ղեկավարներ

Ըստ հաստատված
կարգի
իրականացվող
գործավարություն

Տնօրեն

1. Ստեղծել
աշխատանքային խումբ

Պլանավորմ

Տնօրինություն
Ֆինանսատնտեսակ
ան բաժին
Ուսոմնական մաս

Գործող
աշխատանքային
խումբ

Տնօրեն

2. Հատուկ կարիքներ
ունեցող ուսանողների
ուսուցման
կազմակերպման այլ
բուհերի փորձի
ուսումնասիրում

ան փուլում է

Պլանավորմ
ան փուլում է

Աշխատանքային
խումբ

Հատուկ
կարիքներ
ունեցող
ուսանողների
ուսուցման
կազմակերպման

04Գործավարու
06.2018 թյան և փաստ
աթղթաշրջան
առության կա
րգի
առկայություն
ը կայքում
07.2018 Ստորաբաժ
անումներում
ներում
իրականացվ
ած
փաստաթղթ
ային
աուդիտի
հաշվետվութ
յուններ
01.2019 Խմբի
ձևավորման
հրաման

Աշխատանքային 02խմբի ղեկավար 08.2019

Խմբի
աշխատանք
ային պլան
Քննարկումնե
րի
արձանագրու
թյուներ
Բենչմարքինգ
ի
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Կենտրոնի համար
կիրառելի լավ
փորձի օրինակներ
3. «Արև» համակարգչային
ծրագրի ներդրում

Բանակցային
փուլում է

Տնօրինություն
Ֆինանսատնտեսակ
ան բաժին
Ուսոմնական մաս

4. Հեռավար ուսուցմամբ
դասընթացների թվի
ավելացում

Ընթացքի մեջ
է:

Տնօրինություն
Ֆինանսատնտեսակ
ան բաժին,
դրամաշնորհային
ծրագրեր,
Ուսումնական մաս

5.Հատուկ կարիքներ
ունեցող ուսանողների
համար անհրաժեշտ
ուսումնառության
միջոցների
(գրականություն,
տեխնիկական միջոցներ
ևն) ապահովում

Պլանավորմ
ան փուլում է

Ուսումնական մաս
Ֆինանսատնտեսակ
ան բաժին

Թույլ
տեսողություն
ունեցող
ուսանողների
համար առկա
ծրագիր
Հատուկ
կարիքներ
ունեցող
ուսանողների
համար
մասնակցության
հնարավորություն
ների սահմանում
Հատուկ
կարիքներ
ունեցող
ուսանողների
համար
անհրաժեշտ
ուսումնական
միջավայրի
առկայություն

հաշվետվությ
ուն
Տնօրեն

09.2019

Ներդրված
համակարգչ
ային ծրագիր
«Արև»

Աշխատանքային 2017խմբի ղեկավար 2019

Ուսումնական
մասի պետ

Հեռավար
դասընթացնե
րին
մասնակցած
հատուկ
կարիքներով
ուսանողների
թիվ
12.2019 Հատուկ
կարիքներ
ունեցող
ուսանողների
թվի աճ

VIII. Հասարակական պատասխանատվությունը
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ

ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

ԳԿՄԿ-ն
իր
գործունեության
մասին
որպես
հիմնական Փորձագիտական այցից հետո ուսումնասիրվել և գնահատվել է ԳԿՄԿ-ի հանրային
տեղեկատվական աղբյուր կիրառում է իր պաշտոնական կայքը: կապերի հայեցակարգը: Բացահայտվել է , որ անհրաժեշտ է.
Սակայն կայքը դեռևս լիովին հանրայնացում չի ապահովում: Ուստի՝
1) Հիմք ընդունելով գործունեության արդյունավետության առանցքային
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այս պահի դրությամբ անհրաժեշտություն կա հանրային կապերի
բաժնի ստեղծման, հասարակայնության հետ առավել արդյունավետ
աշխատանքներ տանելու, հանրային կապերի հայեցակարգը
վերամշակելու և այս ոլորտի բացերը ծածկելու ուղղությամբ:

Գործողություն
32. Հիմք ընդունելով
գործունեության
արդյունավետության
առանցքային ցուցանիշների
լրակազմը՝ վերակառուցել
հաշվետվությունների
ձևաչափը
33. Լրամշակել հանրային
կապերի հայեցակարգը՝
ամրագրելով հասարակության
հետ կապերի ձևավորմանը
նպաստող գործող
մեխանիզմների
արդյունավետության
գնահատման գործիքները

Քայլեր

ԳԱՑ չափանիշներին
համապատասխան
մշակել
հաշվետվության նոր
ձևաչափ
1.Հասարակայնության
հետ կապերի
պատասխանատուի
պարտականություննե
րը դնել
Շրջանավարտների
հետ կապերի և
կարիերայի բաժնի
աշխատակցի վրա
2. Լրամշակել
հանրային կապերի
հայեցակարգը և
«Շրջանավարտների
հետ կապերի և
կարիերայի բաժնի

Ընթացիկ
վիճակը

ցուցանիշների լրակազմը վերակառուցել հաշվետվությունների ձևաչափը,
2) Մշակել ցուցիչներ հասարակությանը Կենտրոնի հաշվետվողականությունն
ապահովող մեխանիզմների արդյունավետության գնահատման համար,
3) Լրամշակել հանրային կապերի հայեցակարգը՝ ամրագրելով հասարակության
հետ
կապերի
ձևավորմանը
նպաստող
գործող
մեխանիզմների
արդյունավետության գնահատման գործիքները,
4)Մշակել գործիքներ մատուցվող լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական
ծառայությունների գնահատման համար։

Ռեսուրս

Վերջնարդյունք

Ժաման
ակահա
տված
Փոխտնօրե 09-12.2019
ն
Պատասխ
անատու

Պլանավոր
ման
փուլում է

Տնօրինություն
ՈԱ բաժին
ՏՏ բաժին

ԳԱՑ լրակազմի
չափանիշներին
համապատասխան
հաշվետվության
նոր ձևաչափի
առկայություն

Պլանավոր
ման
փուլում է

Տնօրենություն

Հասարակայնությա
ն հետ կապերի
պատասխանատուի
գործառույթների
հստակեցում

Տնօրեն

Պլանավոր
ման
փուլում է

Շրջանավարտների
հետ կապերի և
կարիերայի բաժին,
ՈԱ բաժին,
Իրավաբանության
ամբիոն

Լրամշակված
հանրային կապերի
հայեցակարգ,
Լրամշակված
«Շրջանավարտների
հետ կապերի և

ՈԱ բաժնի 09-10.2017
պետ,
Շրջանավ
արտների
հետ
կապերի և

09.2017

Վերջնարդյունքնե
րի գնահատման
ցուցիչներ
Կայքում առկա
հաշվետվությունն
երի նոր
ձևաչափով

Տնօրենի հրաման

Հանրային
կապերի նոր՝
լրամշակված
հայեցակարգի և
«Շրջանավարտնե
րի հետ կապերի և
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կանոնադրության» մեջ
ավելացնել հանրային
կապերի մասնագետի
գործառույթներն ու
իրավունքները
3. Վերանայել
հանրային կապերի
մեխանիզմները և
ընթացակարգերը

34. Մշակել գործիքներ
մատուցվող լրացուցիչ
կրթական և խորհրդատվական
ծառայությունների
գնահատման համար

Պլանավոր
ման
փուլում է

1.Լրացուցիչ կրթական
և խորհրդատվական
ծառայությունների
գնահատման համար
գործիքների մշակում

Պլանավոր
ման
փուլում է

2.Լրացուցիչ կրթական
և խորհրդատվական
ծառայությունների
գնահատման
գործիքների
փորձարկում

Պլանավոր
ման
փուլում է

Շրջանավարտների
հետ կապերի և
կարիերայի բաժին
ՈԱ բաժին
Իրավագիտության
ամբիոն

Իրավագիտության
ամբիոն
ՈԱ բաժին
Հասարակայնությա
ն հետ կապերի
բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ
ՈԱ բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ

կարիերայի բաժնի
կանոնադրություն»

կարիերայ
ի բաժնի
պետ

Հանրայաին
կապերի
արդյունավետությա
ն աճին միտված
մեխանիզմներ և
գնահատման
գործիքներ

Հասարակ 11.2017այնության 02.2018
հետ
կապերի
պատասխ
անատու

Ծառայությունների
գնահատման
գործիքների
առկայություն

Լրացուցիչ
կրթական և
խորհրդատվական
ծառայությունների
գնահատման
գործիքների
փորձարկման
արդյունքներ

կարիերայի բաժնի
կանոնադրության
» նոր տարբերակի
առկայություն
կայքում
Հաստատված
հանրային
կապերի նոր
մեխանիզմներ և
արդյունավետությ
ան գնահատման
գործիքներ

Գնահատման
հաշվետվությունն
եր
ՈԱ բաժնի 09-11.2018 Լրացուցիչ
պետ,
կրթական և
Սոցիոլոգ
խորհրդատվական
ծառայությունների
գնահատման
գործիքակազմ

ՈԱ բաժնի 12.2018պետ
06.2019

Ծառայություններ
ի գնահատման
գործիքների
փորձարկման
հաշվետվությունն
եր՝ բարելավման
առաջարկներով
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3.Լրացուցիչ կրթական
և խորհրդատվական
ծառայությունների
գնահատման
գործիքների
բարելավում

Պլանավոր
ման
փուլում է

Իրավագիտության
ամբիոն
ՈԱ բաժին
Ուսանողական
խորհուրդ,
Շրջանավարտների
հետ կապերի և
կարիերայի բաժին

Մատուցվող
լրացուցիչ
կրթական և
խորհրդատվական
ծառայությունների
գնահատման
փորձարկված
գործիքների
առկայություն

Իրավախո 07.2019
րհրդատու
ՈԱ բաժնի
պետ

Լրացուցիչ
կրթական և
խորհրդատվակա
ն
ծառայությունների
բարելավված
գնահատման
գործիքակազմի
առկայություն
կայքում

IX. Արտաքին կապեր և միջազգայնացում
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ

ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

Արտաքին կապերի բաժինը հիմնվելով տվյալ ոլորտում իր Փորձագիտական այցից հետո պարզվել է, որ արտաքին կապերի և միջազգայնացման
գործառույթները ուղղորդող ՌԾ-ի համապատասխան նպատակների խթանման համար անհրաժեշտ է՝
1) Ամբիոնի միջազգայնացման գծով պատասխանատուներ նշանակել ավելի
և դրանցից բխող գործողությունների վրա, ծավալում է
նպատակուղղված վերապատրաստումներ և աշխատանքներ կազմակերպելու
գործունեություն՝ միտված միջազգայնացմանն ու արտաքին կապերի
նպատակով:
զարգացմանը։ Սակայն հավատարմագրման գործընթացը ցույց
2)
Ուսումնասիրել
ՀՀ
ԳԱԱ
այն
գիտական
կազմակերպությունների
տվեց, որ միջազգայնացման առավել բարեհաջող գործընթացի
միջազգայնացման ներուժը և միջազգային կապերը, որտեղ տեղակայված են ՀՀ
իրականացման համար անհրաժեշտ է՝
ԳԱԱ ԳԿՄԿ մասնագիտական ամբիոնները.
 առավել հստակ մշակված փաստաթղթեր, որոնք կներառեն
3)
Մշակել
արտաքին կապերի և միջազգայնացման քաղաքականություն և դրանից
արտաքին կապերի և միջազգայնացման գործընթացին ուղղված
բխող
ընթացակարգեր՝
ՀՀ
ԳԱԱ
համապատասխան
գիտական
հստակ գործողությունների պլան և ժամանակացույց,
կազմակերպությունների հետ քննարկումների և նրանց միջազգայնացման
 ամբիոնի
միջազգայնացման
գծով
կոմպետենտ
ներուժի և միջազգային կապերի ուսումնասիրության հիման վրա:
պատասխանատուներ,
4) Վերանայել ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի կողմից կնքված բոլոր հուշագրերը, պայմանագրերը
 կոնկրետ գործողությունների պլան և ժամանակացույց ներառող
և համաձայնագրերը, բանակցել համապատասխան կողմերի հետ նոր և/կամ
միջազգային պայմանագրեր և համաձայնագրեր,
լրամշակված պայմանագրերի և համաձայնագրերի կնքման մասին՝ կոնկրետ
 դասախոսական, վարչական անձնակազմի, ինչպես նաև
գործողությունների պլանով և ժամանակացույցով և ուսումնասիրել ՀՀ ԳԱԱ
ուսանողների
համար
օտար
լեզվի
պարբերական
համապատասխան
գիտական
կազմակերպությունների
միջազգային
վերապատրաստումներ,
պայմանագրերը և համաձայնագրերը:
 օտար լեզվով դասավանդվող դասընթացներ,
5)
Ներդնել
օտար
լեզվով
դասավանդվող
առարկայի
յուրաքանչյուր
 համատեղ մագիստրոսական կրթական ծրագրեր,
մասնագիտական կրթական ծրագրում, ինչպես նաև
ներդնել համատեղ
 եվրոպական համալսարանների հետ համատեղ իրականացվող
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մագիստրոսական ծրագրեր:

Գործողություն
35. Նշանակել
միջազգայնացման գծով
պատասխանատուներ
մասնագիտական
ամբիոններում

36. Ուսումնասիրել ՀՀ
ԳԱԱ գիտական
կազմակերպությունների
միջազգայնացման
ներուժը և միջազգային
կապերը

մագիստրոսական կրթական ծրագրեր և եվրոպական համալսարանների հետ
համատեղ մշակվող մագիստրոսական ծրագրեր:
6) Անցկացնել
ՊԴ
կազմի
համար
օտար
լեզվի
պարբերական
վերապատրաստումներ:
Ընթացիկ
վիճակ

Ռեսուրս

Վերջնարդյունք

1. Մասնագիտական
ամբիոնների կողմից
միջազգայնացման գծով
պատասխանատուների
նշանակում և
պաշտոնական ծանուցում
2. ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ արտաքին
կապերի բաժնի կողմից
տվյալների շտեմարանի
ստեղծում
1. Միջազգայնացման
ներուժի մասին
քննարկումների
կազմակերպում ՀՀ ԳԱԱ
այն գիտական
կազմակերպություններում,
որտեղ տեղակայված են ՀՀ
ԳԱԱ ԳԿՄԿ
մասնագիտական
ամբիոնները

Իրականա
ցրած
գործողու
թյուն:

Արտաքին կապերի
բաժին
Մասնագիտական
ամբիոններ

Միջազգայնացման
համար նշանակված
պատասխանատունե
ր մասնագիտական
ամբիոններում

Տնօրեն

Իրականա
ցրած
գործողու
թյուն:
Ընթացքի
մեջ է

Արտաքին կապերի
բաժին
ՏՏ բաժին

Պատասխանատունե
րի տվյալներ

Արտաքին կապերի
բաժին

Միջազգայնացման
ներուժի
գնահատական և
զարգացման
հնարավորություննե
րը

Արտաքին
կապերի
բաժնի
պետ
Արտաքին
կապերի
բաժնի
պետ

2. Համապատասխան
հաշվետվության կազմում
ՀՀ ԳԱԱ գիտական
կազմակերպությունների
հետ քննարկումների և

Պլանավո
րման
փուլում է

Քայլեր

Ամբիոններ
ՀՀ ԳԱԱ
համապատասխան
գիտական
կազմակերպությու
ններ

Արտաքին կապերի Միջազգայնացման
բաժին
ուղղությամբ
առաջարկությունների
հաշվետվետվություն

Պատասխ
անատու

Ժաման Վերջնարդյունքնե
ակահա
րի գնահատման
տված
ցուցիչներ
Մինչև
Նշանակված
04.2017
պատասխանատու
ների թիվ

Մինչև
06.2017

09.201706.2018

Տվյալների
շտեմարան

Քննարկումների
արձանագրությու
ններ
Քննարկումների
մասնակիցների և
շահակիցների
գոհունակություն

Արտաքին 07-12.2018
կապերի
բաժնի
պետ

Հրապարակված
հաշվետվություն
վեբկայքում
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նրանց կողմից լրացված
հարցաշարերի հիման վրա

37. Մշակել արտաքին
կապերի և
միջազգայնացման
քաղաքականություն և
դրանից բխող
ընթացակարգեր՝ ՀՀ ԳԱԱ
համապատասխան
գիտական
կազմակերպությունների
հետ քննարկումների և
միջազգայնացման
ներուժի և միջազգային
կապերի
ուսումնասիրության
հիման վրա

1. Արտաքին կապերի և
միջազգայնացման
քաղաքականության
մշակում

38. Վերանայել,
լրամշակել և/կամ
չեղարկել ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿի կողմից կնքված բոլոր
հուշագրերը,
պայմանագրերը և
համաձայնագրերը

1. ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի կողմից
կնքված բոլոր հուշագրերի,
պայմանագրերի և
համաձայնագրերի
վերանայում,
համապատասխան
կողմերի հետ
բանակցությունների
վարում պայմանագրերի
թարմացման և
համաձայնագրերի կնքման

2. Հարակից
ընթացակարգերի մշակում

Պլանավո
րման
փուլում է

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ
արտաքին կապերի
բաժին

Պլանավո
րման
փուլում է

Ամբիոնների
միջազգայնացման
գծով
պատասխանատու
ներ
Հ ԳԱԱ ԳԿՄԿ
արտաքին կապերի
բաժին

Իրականա
ցման
փուլում է

Ամբիոնների
միջազգայնացման
գծով
պատասխանատու
ներ
Տնօրեն
Արտաքին կապերի
բաժին
Ամբիոնների
միջազգայնացման
գծով
պատասխանատու
ներ

Մշակված
քաղաքականություն

Մշակված հարակից
ընթացակարգեր

Նոր կնքված և/կամ
լրամշակված
պայմանագրեր և
համաձայնագրեր

Արտաքին 01.-05.2019 Քննարկման
կապերի
արձանագրությու
բաժնի
ններ
պետ
Հաստատված և
կայքում
տեղադրված
քաղաքականությո
ւն
Իրավախո 06.2019Կայքում
րհրդատու 06.2020
տեղադրված
ընթացակարգեր

Տնօրեն
Արտաքին
կապերի
բաժնի
պետ

09.201609.2019

Նոր կնքված
և/կամ
լրամշակված
պայմանագրեր և
համաձայնագրեր
ի թիվ
Կնքված և/կամ
լրամշակված
պայմանագրեր և
համաձայնագրեր
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մասին՝ կոնկրետ
գործողությունների պլանով
և ժամանակացույցով
2. Բանակցությունների
արդյունքում նոր
համաձայնագրերի կնքում
կամ համաձայնագրերի և
պայմանագրերի
լրամշակում և/կամ
չեղարկում
3. ՀՀ ԳԱԱ
համապատասխան
գիտական
կազմակերպությունների
միջազգային
պայմանագրերի և
համաձայնագրերի
ուսումնասիրություն և
քննարկում առ այն, թե
արդյոք հնարավոր է նոր
գիտակրթական բնույթի
պայմանագրեր և
համաձայնագրեր կնքել ՀՀ
ԳԱԱ գիտական
կազմակերպությունների
համապատասխան
միջազգային
գործընկերների հետ

ի հրապարակում
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ
կայքում
Իրականա
ցման
փուլում է

Արտաքին կապերի
բաժին
Ամբիոններ
իրավախորհրդատ
ու

Պլանավո
րման
փուլում է

Արտաքին կապերի
բաժին
ամբիոններ
ՀՀ ԳԱԱ
համապատասխան
գիտական
կազմակերպությու
ններ

Նոր
համաձայնագրեր
կամ
արձանագրություննե
ր

Տնօրեն
Արտաքին
կապերի
բաժնի
պետ

09.201609.2019

Արձանագրությու

Նոր կնքված և/կամ
լրամշակված
պայմանագրեր և
համաձայնագրեր

Տնօրեն

09.201809.2019

Նոր կնքված
պայմանագրեր և
համաձայնագրեր
ի թիվ

նների թիվ

Կնքված
պայմանագրեր և
համաձայնագրեր
ի հրապարակում
վեբ կայքում
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39. Ներդնել օտար լեզվով
դասավանդվող առարկա
յուրաքանչյուր
մասնագիտական
կրթական ծրագրում,
ինչպես նաև ներդնել
համատեղ
մագիստրոսական
կրթական ծրագրեր

1. Օտար լեզվով
դասընթացների
դասավանդման
կարողությունների
գնահատում

Իրականա
ցման
փուլում է

Արտաքին կապերի
բաժին
Ուսումնական մաս
Ամբիոններ

Յուրաքանչյուր
մասնագիտական
կրթական ծրագրի
համար օտար լեզվով
դասընթացների
դասավանդման
կարողությունները

Ուսումնա
կան մասի
պետ

Պարբեր
աբար

Հաշվետվություն՝
յուրաքանչյուր
մասնագիտական
կրթական ծրագրի
համար

2. Առնվազն մեկ
դասընթացի դասավանդում
օտար լեզվով
յուրաքանչյուր
մասնագիտական կրթական
ծրագրում

Իրականա
ցման
փուլում է

Ուսումնական մաս

Օտար լեզվով
դասավանդվող
առնվազն մեկ
դասընթաց
յուրաքանչյուր
մասնագիտական
կրթական ծրագրում

Ուս. մասի
պետ

09.201602.2019

Օտար լեզվով
դասավանդվող
դասընթացների
թիվ

3. Համատեղ
մագիստրոսական ծրագրի
իրականացում ՀՀ
պետական կառավարման
ակադեմիայի հետ
համատեղ

Իրականա
ցման
փուլում է

Ամբիոնների
վարիչներ

Արտաքին կապերի
բաժին
Ուսումնական մաս
տնտեսագիտությա
ն և կառավարման
ամբիոն
ՈԱ բաժին

Ուսանողների
բավարարվածությ
ան մակարդակը
Տնտեսագ
իտության
և
կառավար
ման
ամբիոնի
վարիչ
Ծրագրի
համակար
գող

09.201512.2017

Համատեղ
մագիստրոսական
կրթական ծրագիր
հեռավար
ձևաչափով
Մշակված կարգեր
Ուսանողների
բավարարվածությ
ան հարցում

ՀՀ ԿԳՆ «Կրթական
ծրագրերի
կենտրոն» ԾԻԳի «Կրթության
բարելավում» ծրագ
րի
շրջանակներում «Հ
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4. Եվրոպական

Պլանավո

համալսարանների հետ
համատեղ/կրկնակի

րման
փուլում է

դիպլոմի մագիստրոսական
ծրագրերի մշակում

այաստանի
բարձրագույն
կրթության
նորարարություննե
րի մրցակցային
հիմնադրամ»-ի
ֆինանսավորմամբ
իրականացվող «Հե
ռավար
մագիստրոսական
կրթություն՝
համատեղ դիպլոմի
շնորհմամբ»
ծրագիր
Արտաքին կապերի
բաժին
Ուսումնական մաս
Ամբիոններ

Եվրոպական
համալսարանների
հետ համատեղ
իրականացվող
մագիստրոսական
ծրագրեր

տնօրեն
ամբիոննե
րի
վարիչներ

09.2017
—
06.2021

ՈԱ բաժին
40. Դասախոսական
անձնակազմի համար
կազմակերպել օտար
լեզվի
վերապատրաստումներ

1. Դասախոսական կազմի
օտար լեզվի իմացության
կարիքների գնահատում

Ընթացքի
մեջ է

Օտար լեզուների
ամբիոն
ՈԱ բաժին

Վերապատրաստման
կարիք ունեցող
դասախոսների
վերհանում

ՈԱ բաժնի Մինչև
պետ
09.2017
Ամբիոննե
րի
վարիչներ

2. ԳԿՄԿ ՊԴ կազմի
անգլերենի իմացության
մակարդակի թեստավորում

Պլանավո
րման
փուլում է

Օտար լեզուների
ամբիոն
ՈԱ բաժին

Դասախոսների
օտար լեզվի
իմացության
մակարդակների

Օտար
լեզուների
ամբիոնի
վարիչ

10.201712.2017

Եվրոպական
համալսարաններ
ի հետ համատեղ
իրականացվող
մագիստրոսական
ծրագրերի թիվ
Ուսանողների
բավարարվածությ
ան հարցում
Վերապատրաստմ
ան կարիք
ունեցող
դասախոսների
թիվ
Մշակված թեստ
Թեստավորման
արդյունքներ
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ճշտում

3. Խմբերի կազմում ըստ
դասախոսների լեզվի
իմացության մակարդակի
համաձայն Լեզուների
իմացության
համաեվրոպական համակ
արգի (ԼԻՀՀ/CEFR)
4. Դասախոսական կազմի
վերապատրաստումների
կազմակերպում

ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ

Պլանավո
րման
փուլում է

Օտար լեզուների
ամբիոն
ՈԱ բաժին

Ձևավորված
վերապատրաստման
խմբեր՝ ըստ
լեզուների

Օտար
լեզուների
ամբիոնի
վարիչ

01.2018-

Խմբերի ցուցակեր

Դեկան
Օտար
լեզուների
ամբիոնի
վարիչ,
ՈԱ բաժնի
վարիչ

02.201807.2018

Վերապատրաստվ
ած դասախոսների
թիվ

իմացության
մակարդակների
Պլանավո
րման
փուլում է

Օտար լեզուների
ամբիոն
ՈԱ բաժին

Վերապատրաստված
դասախոսական
անձնակազմ

Գոհունակության
հարցում

X. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

ԳԿՄԿ-ում որակի ներքին ապահովման խնդիրներով
Փորձագիտական այցից հետո ուսումնասիրվել և գնահատվել է ԳԿՄԿ որակի ներքին
հիմնականում զբաղվում է ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ որակի ապահովման ապահովման համակարգը:
բաժինը: Փորձագիտական այցից հետո՝ համապատասխան
Բացահայտվել է , որ անհրաժեշտ է.
փորձագիտական խմբի առաջարկությունների, մշակվեց
1) Հստակեցնել
ՈԱ
համակարգի
կառուցվածքը
և
գործող
կառույցները
գործողությունների պլան և ժամանակացույց՝ համաձայն որի
համապատասխանեցնել դրան:
հիմնականում խնդիր դրվեց՝ Կենտրոնում hստակեցնել ՈԱ
2) ՈԱ համակարգին առնչվող փաստաթղթերը հասանելի դարձնել շահակիցներին և
համակարգի կառուցվածքը և գործող կառույցները
մեխանիզմներ մշակել բոլոր դերակատարների կողմից Որակի ապահովման
համապատասխանեցնել դրան, ՈԱ գործընթացների
ձեռնարկով նախատեսված գործողություններն իրականացնելու համար:
իրականացման համար նախահաշվով հատկացնել
3) Մշակել ՈԱ գործընթացների իրականացումը երաշխավորող ֆինանսական և
ֆինանսական և նյութական ռեսուրսներ, մշակել մեխանիզմներ,
նյութական ռեսուրսների բաշխումը կարգավորող փաստաթղթերի փաթեթ:
որոնք կհստակեցնեն հարցումների արդյունքների կիրառումը
4) Մշակել մեխանիզմներ, որոնք կհստակեցնեն հարցումների արդյունքների կիրառումը
կրթական ծրագրերի շարունակական բարելավման նպատակով,
կրթական ծրագրերի շարունակական բարելավման նպատակով, և արտաքին
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և արտաքին փորձագետների գործառույթները կրթական
ծրագրերի մոնիթորինգի և վերանայման գործընթացներում,
ինչպես նաև մշակել ՈԱ համակարգի պարբերաբար
վերանայման մեխանիզմները և գործիքները:

Գործողություն

Քայլեր
1. ՈԱ համակարգի
կառուցվածքի
հստակեցում

2. ՈԱ համակարգի
խմբերի և
պատասխանատուների
գործողությունների
հստակեցում

41. Հստակեցնել ՈԱ
համակարգի
կառուցվածքը և
գործող կառույցները 3. Հաստատված
համապատասխանեց կառուցվածքի
նել դրան
համապատասխան
խմբերի ձևավորում և
պատասխանատուների
առաջադրում
4. Գործող ՈԱ բաժնի
հետ ամբիոնային և
մյուս
պատասխանատուների
համագործակցության
մեխանիզմների
մշակում

Ընթացիկ
վիճակը
Մասամբ
իրականաց
ված է

փորձագետների գործառույթները կրթական ծրագրերի մոնիթորինգի և վերանայման
գործընթացներում:
5) Մշակել ՈԱ համակարգի պարբերաբար վերանայման մեխանիզմները և գործիքները:

Ռեսուրս

Վերջնարդյունք

ՈԱ բաժին

Որակի ապահովման
համակարգ
վերանայված
կառուցվածք

Մասամբ
իրականաց
ված է

ՈԱ բաժին

Մասամբ
իրականաց
ված է

Տնօրինություն,
Մասնագիտական
ամբիոններ

Պլանավոր
ման
փուլում է

ՈԱ բաժին

ՈԱ համակարգի
խմբերի և առանձին
պաշտոնյաների
փաստաթղթավորված
պատասխանատվությ
ուններ
ՈԱ համակարգի
կառուցվածքով
նախատեսված բոլոր
պատասխանատունե
րի առկայություն

Պատասխանատու

Ժամանակա
հատված

ՈԱ բաժնի
պետ

09.2017

09-12.2017
ՈԱ բաժնի
պետ

Տնօրեն

ՈԱ համակարգի
ՈԱ բաժնի
պատասխանատուների պետ
համագործակցության
մեխանիզմների և
ընթացակարգերի
հստակեցում

Մինչև
12.2017

01-03.2018

Վերջնարդյունքն
երի գնահատման
ցուցիչներ
Քննարկումների
արձանագրությու
ններ
Հաստատված
ՈԱ համակարգի
կառուցվածք
Խմբերի և
առանձին
պաշտոնյաների
փաստաթղթավո
րված
պատասխանատ
վություններ
Պատասխանատո
ւների
նշանակման
հրամաններ

Համագործակցու
թյան
հաստատված
ընթացակարգեր
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5. ՈԱ կառույցների
աշխատակիցների և
պատասխանատուների
վերապատրաստումներ
ի կազմակերպում
1.ՈԱ համակարգի
առնչվող փաստաթղթերը փաստաթղթերի առավել լայն հասանելիուհասանելի դարձնել
թյան ապահովում
շահակիցներին
42. ՈԱ համակարգին

Պլանավոր
ման
փուլում է

ՈԱ բաժին
Արտաքին
փորձագետներ

Ընթացքի մեջ ՈԱ բաժին
է
ՏՏ բաժին

2.Ամբիոններում ՈԱ
Ընթացքի մեջ
համակարգի
է
փաստաթղթերի
ներկայացում, քննարկումների
կազմակերպում, բաշխիչ
նյութերի տարածում

ՈԱ բաժին,
Մասնագիտական
ամբիոններ,
Ուսանողական
խորհուրդ

1. Մշակել ՈԱ
Պլանավորմ ՈԱ բաժին
գործողությունների
ան փուլում է
ընթացների իրականաֆինանսական
ցումը երաշխավորող
պլանավորման և
ֆինանսական և
ռեսուրսների բաշխման
նյութական ռեսուրսների ընթացակարգ և
ձևաչափեր
բաշխումը կարգավորող
43. Մշակել ՈԱ գործ-

Վերապատրաստված
աշխատակիցներ

ՈԱ համակարգին
առնչվող
շահակիցներին
հասանելի
փաստաթղթերի
փաթեթի առկայություն

ՈԱ բաժնի
պետ

ՈԱ բաժնի
պետ
ՏՏ բաժնի
պետ

ՈԱ գործընթացներին ՈԱ բաժնի
իրազեկ
պետ
պրոֆեսորադասախոս
ական և
ուսումնաօժանդակ
անձնակազմ,
ուսանողնություն

ՈԱ գործողությունների ՈԱ բաժնի
ֆինանսական
պետ
պլանավորման և
ռեսուրսների բաշխման
ընթացակարգի և
ձևաչափերի
առկայություն

Պարբերաբա
ր

Վերապատրաստ
վածների
ցուցակներ

Վերապատրաստ
ման նյութեր
Պարբերաբար Կայքի ՈԱ
բաժնում
բոլոր
փաստաթղթերի
առկայություն
Շահակիցների
բավարարվածությ
ունը
փաստաթղթերի
հասանելիությունի
ց
Պարբերաբար Հանդիպումների
արձանագրություն
ներ
Վերպատրաստմա
ն նյութեր
Բաշխիչ նյութեր
Վերապատրաստո
ւմների
գնահատումներ
09-11. 2017
ՈԱ ֆինանսական
պլանավորման և
ռեսուրսների
բաշխման
հաստատված
ընթացակարգ և
ձևաչափեր
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փաստաթղթերի փաթեթ

2.Վերանայել ԳԿՄԿ
Պլանավորմ
տարեկան բյուջեն՝
ան փուլում է
ներառելով առանձին
տող` որակի
ապահովման
գործառույթների
ֆինանսավորման
համար
1.Աշխատանքային խմբի Պլանավորմ
ձևավորում
ան փուլում է

44. Մշակել
մեխանիզմներ, որոնք
կհստակեցնեն
հարցումների արդյունքների կիրառումը կրթական ծրագրերի շարունակական բարելավման
նպատակով, և արտաքին
փորձագետների գործա- 2.Կրթական ծրագրերի Պլանավորմ
ռույթները կրթական ծրա- գնահատման
և ան փուլում է
գրերի մոնիթորինգի և
բարելավման հարցումվերանայման գործընթաց- ների
արդյունքների
ներում
կիրառմանն
ուղղված
մեխանիզմների մշակում
3. Կրթական ծրագրերի
մոնիթորինգի և
վերանայման
ընթացակարգի
վերանայում

Տնօրինություն
Ֆինանսատնտեսական
բաժին
Հաշվապահություն

Տնօրեն
Հաշվապահ

11-12.2017

Բյուջեի
նախահաշիվ

ՈԱ հանձնաժողով Գործող
ՈԱ բաժին
աշխատանքային
Դեկանատ,
խումբ
Ուսումնական մաս
ՏՏ բաժին
Մասնագիտական
ամբիոններ

ՈԱ բաժնի
պետ

06-08.2018

Աշխատանքային
խումբ

Հարցումների
արդյունքների
կիրառման
մեխանիզմների
առկայություն

Աշխատանքայ 09-12.2018
ին խմբի
ղեկավար

Խմբի ձևավորման
հրաման
Խմբի
հանդիպումների
արձանագրություն
ներ
Խմբի գործողությունների պլան
Հարցումների
արդյունքների
կիրառման
հաստատված
մեխանիզմներ

Արտաքին փորձագետների մասնակցության
աճն ապահովող
կրթական ծրագրերի
մոնիթորինգի և վերանայման ընթացակարգ

Աշխատանքայ 01-03.2019
ին խմբի
ղեկավար
Իրավագիտու
թյան ամբիոնի
վարիչ

Պլանավորմ Աշխատանքային
ան փուլում է խումբ

ԳԿՄԿ տարեկան
բյուջեում առանձին
տողի առկայություն`
որակի ապահովման
գործառույթների
ֆինանսավորման
համար

Կրթական
ծրագրերի
մոնիթորինգի և
վերանայման
հաստատված նոր
ընթացակարգ
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4. Հարցումների
արդյունքների
կիրառմանն ուղղված
մեխանիզմների
փորձնական ներդրում

45. Մշակել ՈԱ
համակարգի
պարբերաբար
վերանայման
մեխանիզմները և

Պլանավորմ ՈԱ բաժին,
Ամբիոններում
ան փուլում է Դեկանատ,
կիրառման օրինակներ
Ուսումնական մաս,
Իրավագիտության
ամբիոն

ՈԱ բաժնի
03-05.2020
պետ,
մասնագիտակ
ան ամբիոնի
վարիչ

Հարցումների
արդյունքներ
Արդյունքների
վերլուծություններ
Քննարկումների
արձանագրություն
ներ
Աշխատանքայ Պարբերաբար Հարցումների
ին խումբ
արդյունքների
ՈԱ բաժնի
գործնական
պետ
կիրառմանն
ուղղված
մեխանիզմների
առկայություն
կայքում և
ամբիոններում

5. Հարցումների
Պլանավորմ Աշխատանքային
արդյունքների
ան փուլում է խումբ
գործնական կիրառմանն
ՈԱ բաժին
ուղղված
մեխանիզմների և
ընթացակարգերի
բարելավում

Փորձարկված և
բարելավված
մեխանիզմներ և
ընթացակարգեր

1. ՈԱ համակարգի
Պլանավորմ ՈԱ բաժին
պարբերաբար վերաան փուլում է
նայման մեխանիզմների
Ուսումնական մաս
և գործիքների
բենչմարքինգի
իրականացում

ՈԱ համակարգի
պարբերաբար վերանայման
մեխանիզմների և
գործիքների
առաջավոր փորձի
օրինակներ

ՈԱ բաժնի

2. Բենչմարքինգի
Պլանավորմ ՈԱ բաժին
արդյունքների
ան փուլում է ՈԱ հանձնաժողով
տեղայնացում և ՈԱ
համակարգի վերանայման մեխանիզմների
և գործիքների հստակեցում

ՈԱ համակարգի
վերանայման
տեղայնացված
մեխանիզմների և
գործիքների փաթեթ

ՈԱ բաժնի

գործիքները

01-03.2019

պետ
Ուս.մասի
պետի
տեղակալ

պետ

04-06.2019

Բենչմարքինգի
հաշվետվություն`
մեխանիզմների և
գործիքների
առաջարկով
Քննարկումների
արձանագրություն
ներ
Քննարկումների
հաշվետվություն
ՈԱ համակարգի
վերանայման
հաստատված
մեխանիզմների և
գործիքների
փաթեթ
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3.ՈԱ համակարգի պար- Պլանավորմ ՈԱ բաժին,
բերաբար վերանայման ան փուլում է Ուսումնական մաս
մեխանիզմների և նոր
Դեկանատ
գործիքների
փորձարկում

4.Վերլուծությունների
Պլանավորմ ՈԱ բաժին
արդյունքների հիման
ան փուլում է ՈԱ հանձնաժողով
վրա ՈԱ համակարգի
պարբերաբար
Ուսումնական մաս
վերանայման
մեխանիզմների և նոր
գործիքների բարելավում
և հանրայնացում

ՈԱ գործընթացների
արդյունավետության
վերաբերյալ
տեղեկատվության
առկայություն ` ըստ
նոր մեխանիզմների և
գործիքների

ՈԱ բաժնի

09.2019-

պետ

06.2020

Շահակիցներին
հասանելի և
փորձարկված ՈԱ
համակարգի
պարբերաբար
վերանայման
մեխանիզմների և
գործիքների
բարելավված փաթեթ

ՈԱ բաժնի
պետ

07-10.2020

ՈԱ
գործընթացների
արդյունավետությ
ան
վերլուծություններ
Կիրառված գործիքների կիրառելիության և արդյունավետության
գնահատումներ
ՈԱ համակարգի
պարբերաբար
վերանայման
մեխանիզմների և
գործիքների
առկայություն
ԳԿՄԿ կայքում
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