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«ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ
ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.1. ԳՊՀ կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման
բաժինը (այսուհետ

Բաժին) Գորիսի պետական համալսարանի (այսուհետ

Համալսարան) կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որի գործունեության
իրավական հիմքը ՀՀ օրենսդրությունն է, այդ թվում ՀՀ կառավարության
որոշումները, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանները, ՀՀ
կառավարությանն

առընթեր

Որակի

ապահովման

ազգային

կենտրոն

հիմնադրամի որոշումները, Համալսարանի կանոնադրությունը, ինչպես նաև
Համալսարանի ռեկտորի կողմից արձակված իրավական ակտերը.
1.2. Սույն

կանոնադրությունը

հաստատվում

է

Համալսարանի

գիտական

խորհրդում.
1.3. Բաժինն իր գործունեությամբ հաշվետու է Համալսարանի ռեկտորին.
1.4. Բաժնի ղեկավարը աշխատանքի է նշանակվում և ազատվում Համալսարանի
ռեկտորի հրամանով` ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով.
1.5. Բաժնի

գործունեությունը

ֆինանսավորվում

է

Համալսարանի

կողմից

հատկացված միջոցներից, ինչպես նաև օրենքով չարգելված ձևերով, այդ թվում
դրամաշնորհային ծրագրերից.
1.6. Բաժինը Համալսարանի կրթության որակի ապահովման, գնահատման, ինչպես
նաև աշխատաշուկայում համալսարանի ուսանողների և շրջանավարտների
մրցունակության զարգացման, շրջանավարտների և համալսարանի միջև
մշտական կապի ամրապնդման և համագործակցության պատասխանատուն է.
1.7. Բաժնի աշխատանքների անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է Բաժնի
ղեկավարը.
1.8. Սույն կանոնադրության մեջ փոփոխություններն ու լրացումները, ինչպես նաև
Բաժնի վերակազմակերպումը կամ լուծարումը իրականացվում են Գորիսի
պետական

համալսարանի ռեկտորի ներկայացմամբ՝ Գորիսի պետական

համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ:

2. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

2.1. Կրթության որակի ապահովման տեսանկյունից Բաժնի հիմնական խնդիրներն
են`
2.1.1.

Բարեփոխումների

իրականացում`

ՀՀ

կրթական

համակարգի

արդի

պահանջներին համապատասխան.
2.1.2. Կրթության որակի ապահովման մեխանիզմների մշակում, կազմակերպում և
վերահսկում.
2.1.3. Որակի

ապահովման

և

բարելավման

նպատակով

սեմինարների,

խորհրդակցությունների, համաժողովների կազմակերպում.
2.1.4. Մասնագիտական որակավորումների բարձրացման և վերապատրաստման
մշտադիտարկման ծրագրերի մշակում և մշտադիտարկման կազմակերպում.
2.1.5. Կրթական

համակարգում

ընդգրկված

մասնագիտական

ներուժի

որակավորումների բարձրացման և վերապատրաստման ծրագրերի մշակում.
2.1.6. Ուսանողների խորհրդատվության կազմակերպում.
2.1.7. Գորիսի պետական

համալսարանի ֆակուլտետների, ամբիոնների և այլ

ստորաբաժանումների

կողմից

իրականացվող

և

Բաժնի

խնդիրներին

առնչվող աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվության վերլուծություն:
2.2. Ուսանողների կարիերայի աջակցման տեսանկյունից Բաժնի հիմնական

խնդիրներն են`

2.2.1. Համալսարանի ուսանողների և շրջանավարտների կողմից աշխատանք
գտնելու

հիմնախնդիրների

ուղղությամբ

համալսարանում

տարվող

աշխատանքների համակարգում, կազմակերպում ու ամփոփում.
2.2.2.

Համալսարանի

ուսանողների

մոտ

ուսումնառության

հետ

զուգահեռ

աշխատանքային որոշակի փորձի ձևավորման ուղղությամբ աշխատանքների
կազմակերպում.
2.2.3.

Համալսարանի

ուսանողների,

շրջանավարտների

և

պոտենցիալ

գործատուների միջև արդյունավետ կապի ապահովում.
2.2.4.

Սեմինարների,
նպատակային

կլոր
և

սեղանների,

լրացուցիչ

կոնֆերանսների,

պատրաստման

ու

գիտաժողովների,

վերապատրաստման

դասընթացների, աշխատաշուկայում արդի պահանջների և աշխատանքի
որոնման

տեխնոլոգիաների

ու

հմտությունների,

մասնագիտական

կողմնորոշման և ուրիշ խնդիրների վերաբերյալ խորհրդատվական ու այլ
միջոցառումների կազմակերպում, համապատասխան դասընթացներ և այլ
ծրագրեր

իրականացնող

համագործակցություն.

կազմակերպությունների

հետ

2.2.5. Շահառուներին տարբեր հայտարարությունների և մրցույթների մասին
տեղեկատվության տրամադրում, համապատասխան գրականության բազայի
ստեղծում և վարում, տեղեկատվական նյութերի տպագրություն.
2.2.7. Տարբեր ցուցահանդեսների (մասնավորապես՝ «Աշխատանքի տոնավաճառ»,
«Կարիերայի

օր»

և

այլն),

կազմակերպությունների
ձեռնարկություններ

գործատուների

հետ

ներկայացումների

էքսկուրսիաների,

հանդիպումների,
(շնորհանդեսների),

փոխայցելությունների

և

այլ

կազմակերպությունների

հետ

միջոցառումների կազմակերպում.
2.2.8.

Պոտենցիալ

գործատուների,

տարբեր

համաձայնագրերի և հուշագրերի կնքում, դրանց իրականացման ապահովում.
2.2.9. Շրջանավարտների և ուսանողների շրջանում սոցիոլոգիական հարցումների և
այլ

ուսումնասիրությունների,

աշխատանք

առաջարկող

պետական,

մասնավոր, միջազգային և այլ կազմակերպությունների կողմից առաջնային
համարվող

պահանջների

աշխատաշուկայի

և

դրանց

զարգացման

զարգացման

հեռանկարների,

միտումների,

աշխատաշուկայում

համալսարանականների պահանջի, ժամանակակից մասնագիտությունների և
զբաղվածության

հետ

առնչվող

այլ

հիմնահարցերի

վերաբերյալ

ուսումնասիրությունների կազմակերպում, Գորիսի պետական համալսարանի
ռեկտորատին և գիտական խորհրդին համապատասխան զեկույցների և
առաջարկությունների ներկայացում:
3. ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ
Բաժնի ղեկավարը`
3.1. Համակարգում, պլանավորում, կազմակերպում է Բաժնի գործունեությունը.
3.2.

Մշակում

է

մասնագիտական

որակավորման

բարձրացման

ոլորտի

բարեփոխումների ծրագրերը.
3.3. Իր իրավասության շրջանակներում կազմում է

աշխատանքային պլան,

ժամանակացույց, վերահսկում աշխատակազմի աշխատանքը.
3.4. Կազմում և Համալսարանի ռեկտորի հաստատմանն է ներկայացնում Բաժնի
աշխատանքային պլանները և ժամանակացույցը.
3.5. Բաժնի մասնագետների միջև կատարում է աշխատանքի բաշխում.
3.6. Պատասխանատվություն է կրում Բաժնի աշխատանքների կազմակերպման և
գործառույթների ապահովման համար.
3.7. Համալսարանի ռեկտորին է ներկայացնում տարեկան հաշվետվություն` Բաժնի
կողմից իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ.
3.8. Բաժնի աշխատանքների, ծրագրերի և հաշվետվությունների կազմում.
3.9. Որակի ապահովման գործընթացի գնահատում և կատարելագործում.
3.10. Որակի ապահովման փաստաթղթերի մշակում:

4. ԲԱԺՆԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ
Բաժնի մասնագետները`
4.1. Հավաքում և ամփոփում են Բաժնի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ
տարեկան և ամփոփիչ հաշվետվություններ.
4.2. Իրականացնում են մասնագիտական որակավորումների բարձրացման ոլորտի
միջոցառումներ.
4.3.

Իրականացնում

են

Բաժնի

գործավարական

աշխատանքների

բոլոր

փաստաթղթերի համակարգչային ձևավորում և հաշվառում.
4.4.

Իրականացնում

են

համալսարանի

ռեկտորի

և

Բաժնի

ղեկավարի

հանձնարարականները.
4.5.

Կատարված

աշխատանքների

արդյունքները

ներկայացնում

են

Բաժնի

ղեկավարին կամ Համալսարանի ռեկտորին.
4.6. Իրականացնում են էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն.
4.7. Կատարում են գրությունների պատասխանների մշակում և ներկայացում
ռեկտորին.
4.8. Դեկանատներին, մասնագիտական ամբիոններին և բաժիններին տրամադրում
են համապատասխան տեղեկատվություն:
5. ԲԱԺՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
5.1. Բաժինը ղեկավարում է Բաժնի ղեկավարը, որը նշանակվում է Համալսարանի
ռեկտորի հրամանով.
5.2.

Բաժնի

աշխատողներն

ունեն

Համալսարանի

աշխատողների

համար

նորմատիվ ակտերով սահմանված արտոնություններ և իրավունքներ.
5.3. Բաժնի աշխատակիցները պարտավոր են`
•

Աշխատել

ազնիվ

կարգապահությունը,

և

բարեխիղճ,

ժամանակին

պահպանել
և

աշխատանքային

անվերապահորեն

կատարել

ղեկավարության կարգադրություններն ու հանձնարարությունները.
•

Արդյունավետ օգտագործել աշխատանքային ժամանակը.

•

Պահպանել և ամրապնդել Համալսարանի սեփականությունը, արդյունավետ
և

նպատակային

օգտագործել

իրենց

տրամադրության

տակ

գտնվող

սարքավորումները, գույքը և փաստաթղթերը.
•

Բաժնի աշխատողները պարտավոր են պահպանել Համալսարանի ներքին
կարգապահական

կանոնները,

պարտականությունների

գործել

շրջանակներում,

իրենց
որոնք

իրավունքների
սահմանված

են

և
ՀՀ

աշխատանքային օրենսդրությամբ, Համալսարանի կանոնադրությամբ և սույն
կանոնակարգով:

