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Ինքնավերլուծությունն իրականացրած աշխատանքային խմբի կազմը 

Անուն, Ազգանուն Պաշտոնը հաստատությունում Պատասխանատվությունը 

խմբում 

Արտուշ Ղուկասյան ԳՊՀ ռեկտոր  Ընդհանուր համակարգող, 

գլխավոր խորհրդատու 

 

Թեհմինա Մարության ԳՊՀ պրոռեկտոր Ընդհանուր համակարգող 

(I, II չափանիշների 

պատասխանատու) 

Գայանե Շաբունց ԳՊՀ կրթության որակի 

ապահովման և ուսանողների 

կարիերայի աջակցման բաժնի 

ղեկավար  

Ընդհանուր համակարգող 

(X չափանիշի 

պատասխանատու) 

Վարդան Դանիելյան ԳՊՀ ուսումնական մասի 

վարիչ 

III, IV չափանիշների 

պատասխանատու 

Արևիկ Արզումանյան ԳՊՀ աշխատակազմի 

կառավարման բաժնի 

ղեկավար 

V չափանիշի 

պատասխանատու  

Արփինե Դինունց ԳՊՀ գիտական կենտրոնի 

ղեկավարի տեղակալ 

VI չափանիշի 

պատասխանատու 

Նոննա Միրզոյան ԳՊՀ հասարակայնության հետ 

կապերի և լրատվության բաժնի 

պատասխանատու 

VIII չափանիշի 

պատասխանատու 

Նաիրա Սաֆարյան ԳՊՀ արտաքին կապերի և 

համագործակցության բաժնի 

ղեկավար 

IX չափանիշի 

պատասխանատու 

Արա Գալստյան ԳՊՀ տնտեսական 

գործունեության բաժնի 

ղեկավար 

VII չափանիշի 

պատասխանատու 

Սվետլանա 

Մանուչարյան 

ԳՊՀ հայոց լեզվի և 

գրականության ամբիոնի 

վարիչի ժ/պ 

III, II, VI խմբի անդամ 

Լուիզա Վարդանյան ԳՊՀ կենսաբանության և 

քիմիայի ամբիոնի վարիչ 

I, III, VI խմբի անդամ 

Հրայր Պետրոսյան ԳՊՀ մանկավարժության և 

հոգեբանության ամբիոնի 

վարիչի ժ/պ 

I, III խմբի անդամ 

Սիրանուշ Պողոսյան ԳՊՀ տնտեսագիտության և 

կառավարման ամբիոնի վարիչ 

III խմբի անդամ 

Ռուզաննա Թափտուղյան ԳՊՀ գլխավոր հաշվապահ  VII խմբի անդամ 

 

Սոնա Արզումանյան ԳՊՀ բակալավրիատի ուսանող IV, VIII խմբի անդամ 

Մերի Գրիգորյան ԳՊՀ բակալավրիատի ուսանող VIII, IX խմբի անդամ 

Վարդուհի Մուսայելյան ԳՊՀ աշխատակազմի 

կառավարման բաժնի 

մասնագետ 

V, VII խմբի անդամ 

Արկադի Հովհաննիսյան ԳՊՀ իրավախորհրդատու II, V խմբի անդամ 
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Ուսումնական հաստատության կառավարումը, կրթական և հետազոտական 

գործունեությունը և հասարակությանը մատուցվող ծառայությունները պարբերաբար 

բարելավվում են և միտված են. 

 որակի մշակույթի ձևավորմանը,   

 կրթական այնպիսի միջավայրի ստեղծմանը, որը կնպաստի աշխատաշուկայի 

հարափոփոխ պահանջներին համապատասխան ուսումնառողների 

գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների ձևավորմանը, 

 մասնագիտական կրթության արդյունավետության բարձրացմանը և 

հասարակության առջև հաշվետվողականության ապահովմանը, 

 ազգային և միջազգային մակարդակներում ուսումնական հաստատության 

կողմից մատուցվող ծառայությունների համադրելիության և մրցունակության, 

ինչպես նաև թափանցիկության ապահովմանը: 

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Չափանիշներ` հատուկ առանձնացված ձևակերպումներ են, որոնք վերստուգելի 

տերմիններով սահմանում են հաստատության գործունեության կամ իրականացվող 

կրթական ծրագրերի բնութագրերը: 

 

Չափորոշիչներ` ձևակերպումներ են, որոնք սահմանում են յուրաքանչյուր 

չափանիշին համապատասխանելու չափը և անաչառ գնահատելու համար 

անհրաժեշտ պայմանները:  
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՒՀ-Ի ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Գորիսի պետական համալսարանը Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի 

առաջատար բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն է և միտված է մասնագիտության 

կրթական ծրագրերի ու ծառայությունների միջոցով պատրաստել բակալավրի ու 

մագիստրոսի որակավորումներով համակողմանի զարգացած, աշխատաշուկայում 

մրցունակ, ժամանակի մարտահրավերներին դիմակայելու ընդունակ բարձրորակ կադրեր 

տարածաշրջանի կրթության, տնտեսության, արդյունաբերության ու տեղեկատվակական 

տեխնոլոգիաների ոլորտների համար, ստեղծել ուսանողակենտրոն միջավայր, որը 

բնութագրվում է տնտեսության և հասարակության կրթական ու տեխնոլոգիական 

կարիքներին համահունչ ճկուն կրթական ծրագրերով, մշակված դասընթացներով, 

դասավանդման և ուսումնառության արդի մեթոդներով: 

Գորիսի պետական համալսարանն այն հաստատությունն  է, որտեղ տասնամյակների 

ընթացքում պահպանվել է սերունդների հաջորդականությունը, բազմապատկվել են 

գիտակրթական նվաճումները: 

Սյունիքի մարզի հանրակրթական դպրոցները բարձրագույն կրթություն ունեցող 

որակյալ կադրերով ապահովելու նպատակով Հայկական ԽՍՀ Մինիստրների խորհրդի 

1967թ.-ի հոկտեմբերի 1-ի որոշմամբ Գորիս քաղաքում հիմնադրվում է Խ.Աբովյանի անվան 

հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի մասնաճյուղը` «Ֆիզիկա» և 

«Մաթեմատիկա» մասնագիտություններով: Այդպիսով սյունեցի երիտասարդության համար 

բացվում են համալսարանական կրթություն ստանալու դռները: Կրթօջախի հիմնադրումը 

մեծ գոհունակությամբ է ընդունում հայ առաջավոր մտավորակությունը, որը խորապես 

գիտակցում և բարձր էր գնահատում հայ մշակույթի այդ կարևորագույն օջախի դերը: 

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Գորիսի 

մասնաճյուղի ստեղծումը պատմական կարևորագույն իրադարձություն էր:  

Հաստատուն ու հիմնավոր գիտակրթական հիմքեր ունեցող բուհում  նոր շրջափուլ է 

սկսվում 1980-ականներին: Ելնելով Սյունիքի տարածաշրջանային արդյունաբերության բուռն 

զարգացման շահերից, ինժեներական կադրերի պատրաստման պահանջներից՝ ՀԽՍՀ 

Մինիստրների խորհրդի 1984թ. հունիսի 25-ի թիվ 382 որոշմամբ Խ.Աբովյանի անվան 

հայկական մանկավարժական ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուղը վերակազմակերպվում է 

Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մասնաճյուղի, 1991 թվականից` Հայաստանի 

պետական ճարտարագիտական համալսարանի մասնաճյուղի: Ունենալով կադրերի 

պատրաստման հարուստ փորձ, փայլուն պրոֆեսորադասախոսական կազմ, մասնաճյուղը 

հաջողությամբ շարունակում է ինժեներական բարձրագույն կադրերի պատրաստման 

աշխատանքը:  

Այսպես, տարիների ընթացքում գործելով ՀՀ հեղինակավոր ուսումնական 

հաստատությունների համակարգում, Գորիսի բուհն անցնում է բարձրագույն կրթության 

բարեփոխումների հիանալի դպրոց, կուտակում բուհական համակարգի գործունեության 

հսկայական փորձ:  

Կենսունակ ու ներգործուն ավանդույթներ ունեցող կրթօջախի հիմքի վրա ՀՀ 

կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 6-ի 2400-Ն որոշման համաձայն  դադարեցվում 

է «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության Գորիսի մասնաճյուղի գործունեությունը, և դրա փոխարեն ստեղծվում է 

«Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը՝ որպես ինքնուրույն բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություն` համալսարանի կարգավիճակով: 

       Գիտակցելով իր պատասխանատվությունը հասարակության ու պատմության առաջ  

համալսարանը սկսում է լայնածավալ կրթական բարեփոխումների գործընթաց` 

նպատակաուղղելով համալսարանի գործունեությունը ժամանակակից աշխատաշուկայի 
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պահանջները բավարարող որակյալ կրթության ապահովմանը: Հետևում են բազմաշերտ 

բովանդակային փոփոխությունները և դրանցից բխող մարտահրավերները, որոնց այսօր էլ 

փորձում է դիմակայել համալսարանը:  

Համալսարանի ստեղծումը մարզի զարգացման համար ռազմավարական 

նշանակությամբ կարևոր ծրագիր էր, որ ենթադրում էր կարճ ժամանակում ձեռք բերել 

պետական կրթական հաստատության կայուն վիճակ, մրցունակության բարձր մակարդակ, 

այսինքն` առաջատար դիրք տարածաշրջանի այլ բուհերի նկատմամբ, 

պրոֆեսորադասախոսական կայուն և բավարար կազմ, կրթական ծառայությունների 

մատուցման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա, գիտահետազոտական 

գործունեության զարգացման բարենպաստ պայմաններ և այլն: Գորիսի պետական 

համալսարանը հինգ տասնամյակ շարունակ բեղմնավոր գործունեություն է ծավալել և մեծ 

աշխատանք կատարել հանրակրթական դպրոցները և ժողտնտեսությունը որակյալ 

կադրերով ապահովելու ուղղությամբ:  Բուհի ստեղծումը Գորիսում, բարձրագույն 

կրթությամբ որակյալ մասնագետներով տարածաշրջանը ապահովելուն զուգընթաց, ի 

սկզբանե նպատակ է հետապնդել տարածաշրջանից երիտասարդության արտահոսքի 

կանխման, Արցախի հետ կապի ամրապնդման և բնակչության հասարակական-քաղաքական 

գիտակցության ակտիվացման:  

Այսօր Գորիսի պետական համալսարանը համազգային ու տարածաշրջանային  

դերակատարությամբ կրթական ու գիտամշակութային ինքնավար հաստատություն է, որ 

ժողովրդագրական, տեխնոլոգիական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային բազմազան ու 

բազմաբնույթ գործոններով պայմանավորված՝ վերագնահատում ու վերանայում է իր դերն ու 

պատասխանատվությունը, փորձում է մեծացնել իր մրցակցային առավելություններն ու 

ներուժը: Գորիսի պետական համալսարանում գործում է կրթության երկաստիճան 

համակարգ (բակալավրիատ, մագիստրատուրա): Առաջին աստիճանի՝ բակալավրիատի 

ուսումնական ծրագրերը 4-ամյա ուսումնառությամբ կազմակերպված են ըստ 

մասնագիտությունների և իրականացվում են 14 ուղղություններով: Երկրորդ աստիճանի՝ 

մագիստրոսական ուսումնառության 2-ամյա(հեռակա կրթաձևով՝ 2.5-ամյա) ծրագրերը 

կազմված են ըստ գործող մասնագիտությունների ու մասնագիտացումների:  

Վերջին տարիներին զգալի աշխատանքներ են կատարվել համալսարանի 

կառավարման համակարգի կատարելագործման, կառուցվածքային ստորաբաժանումների՝ 

արդիականության պահանջներից բխող փոփոխությունների, մասնագիտությունների 

վերալիցենզավորման, նոր մասնագիտությունների և մասնագիտացումների ներդրման, 

ուսումնական գործընթացի բարելավման, ներքին իրավական դաշտի կարգավորման, 

ֆինանսական կայունացման, բուհի միջազգայնացման և այլ ուղղություններով: Գրանցվել է 

համաչափ առաջընթաց բուհը ներկայացնող բոլոր բաղադրիչներում (ուսումնամեթոդական, 

գիտահետազոտական, ֆինանսատնտեսական, իրավական և այլն): Ստեղծվել են նոր 

բաժիններ, վերակազմակերպվել են ֆակուլտետները, վերալիցենզավորվել են բոլոր 

մասնագիտությունները: Ներդրվել են նոր մանագիտություններ:  

Բուհը, հավատարիմ մնալով իր առաքելությանը, հետևել է որոշակի նպատակների, 

մասնավորապես՝ իրականացնել որակի մշակույթի ձևավորմանն ուղղված քայլեր, 

ապահովել հարափոփոխ միջավայրին, ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան փոխանցելի գիտելիքներ և հմտություններ ունեցող շրջանավարտների 

թողարկում, նպաստել տրվող որակավորման աստիճանների մրցունակությանը և 

մատուցվող ծառայությունների թափանցիկությանը՝ բարձրացնելով բուհի գործունեության 

արդյունավետությունը և հաշվետվողականությունը: Ձեռնարկվել և իրականացվել են 

բազմաթիվ միջոցառումներ ու ծրագրեր, որոնք կոչված էին ապահովելու համալսարանի 

գործունեության արդյունավետությունը, խթանելու նրա առաջընթացը և մրցունակությունը 

միջազգային գիտակրթական ասպարեզում: 

2017-2018թթ.-ին համալսարանի հիմնական խնդիրն էր իրականացնել 

ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատում ու վերլուծություն` ապահովելով բուհի 
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հաշվետվողականությունը ներքին և մասնավորապես արտաքին շահակիցների առջև: 

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը միտված էր ոչ միայն որակի ապահովման արտաքին 

գնահատմանն, այլև հաստատության կառավարման և կրթական ծրագրերի որակի 

շարունակական բարելավմանը:  

ՈԱԱԿ-ի կողմից ստացված դրական եզրակացության արդյունքում  

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն»  հիմնադրամի 

կողմից 2018թ-ի ապրիլի 12-ին ԳՊՀ-ին շնորհվել է պայմանական իստիտուցիոնալ 

հավատարմագրում` 2 տարի ժամկետով:  ԳՊՀ հավատարմագրման փորձագիտական 

զեկույցում նշված թերությունների վերացման գործողությունների վերջնական տարբերակի 

իրականացումը հիմք է հանդիսանալու բուհի հաջորդ գնահատման (հավատարմագրման) 

համար:  

2019 թվականին ԳՊՀ խորհուրդը հաստատեց համալսարանի 2019-2023թթ. 

ռազմավարական ծրագիրը, որում հստակեցվեցին բուհի ռազմավարական ուղղություններն 

ու գերակայությունները: 

Համալսարանի նոր ռազմավարությունը մշակվել է ինստիտուցիանալ 

ինքնավերլուծության 10 չափանիշներին համահունչ, այսինքն   հաշվի են առնվել 

փորձագիտական զեկույցում մատնանշված թերությունների վերացման 

առաջնահերթությունները, որոնք էլ սահմանվել են որպես համալսարանի առաջնացիկ 

զարգացման խնդիրներ կառավարման տարբեր օղակներում:  

Ռազմավարական ծրագրի հաստատումից հետո ձևավորվել է ռազմավարության 

հարցերով զբաղվող հանձնաժողով  ռազմավարության ամբողջ առաջընթացը 

մշտադիտարկելու, խոչընդոտների մասին տեղեկացնելու, դրանց հաղթահարման ուղիները 

բացահայտելու, խնդիրների վերանայման առաջարկություններ կատարելու համար: 

Բուհի նոր ռազմավարությունը շատ ավելի իրատեսական է և կխթանի բուհի 

առաջընթացը: Նպատակները մշակվել են ներքին շահակիցների տարբեր խմբերի հետ 

համատեղ՝ ամրապնդելու նոր ռազմավարության նկատմամբ ողջ ակադեմիական համայնքի 

սեփականության զգացումը: Հետևապես, այդ ողջ գործընթացը պետք է առավել շատ 

խրախուսման և ավելի շատ ջանքերի գործադրման հանգեցնի` խթանելով բուհի զարգացումն 

այս դժվարին ժամանակահատվածում: 

Սահմանված ռազմավարական նպատակներն արդյունավետ իրականացնելու համար 

ԳՊՀ- կատարվել են բարեփոխումներ, կառուցվածքային փոփոխություններ, վերանայվել, 

հաստատվել և կիրառվում են մի շարք նոր փաստաթղթեր՝ միտված բուհի կառավարման 

համակարգի, ինչպես նաև ուսումնագիտական գործընթացի բարելավմանը: Նախագծային 

քննարկումներ են ընթանում  նոր իրավական փաստաթղթերի շուրջ, վերանայվում և 

լրամշակվում են բազմաթիվ կանոնակարգեր ու ընթացակարգեր: Բուհի ներքին իրավական 

դաշտի կարգավորումը շարունակական գործընթաց է:  

ԳՊՀ-ն շարունակում է քայլեր իրականացրել՝ դիմագրավելու ներկա 

ժամանակաշրջանում բուհի համար ոչ շահեկան մի շարք գործոնների ազդեցությանը, որոնց 

թվում են՝ ուսանողների թվաքանակի ու ֆինանսական ռեսուրսների նվազումը, 

աշխատակազմի թույլ մոտիվացիան՝ պայամավորված սոցիալական իրադրությամբ, 

երիտասարդ մասնագետների գիտական գործունեության ոչ գրավիչ դիրքը և այլն:  

Այսօր ԳՊՀ-ի գործունեությունը միտված է ժամանակակից կրթական 

բարեփոխումների ոգով կրթության կազմակերպմանը՝ իրականացնելով մատուցվող 

ծառայությունների շարունակական բարելավում:  

Արդիականության պահանջներից բխող որակի ապահովումը շարունակական 

գործընթաց է և հանդիսանում է բուհի հիմնական գործառույթը:  
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ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԸՍՏ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ 

 

I. ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտական ուսումնական հաստատության (այսուհետ`ՄՈՒՀ) 

վարած քաղաքականությունն ու ծավալած գործունեությունը համապատասխանում 

են հաստատության որդեգրած առաքելությանը, որը համահունչ է ՀՀ կրթության 

որակավորումների ազգային շրջանակին: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն  ունի նպատակներն ու խնդիրներն արտացոլող հստակ 

ձևակերպված առաքելություն,  որը համահունչ է ՈԱՇ-ին: 

Հիմքեր   

ՄՈՒՀ-ի կանոնադրությունը 

ԳՊՀ կանոնադրություն 

ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրները  

Հաստատության որակավորումների շրջանակը 

Հավելված(1ա1, 1ա2, 1ա3) 

ՄՈՒՀ-ի ռազմավարական ծրագիրը  

ԳՊՀ 2019-2023 ռազմավարական զարգացման ծրագիր 

 

Վերլուծել և հիմնավորել, թե որքանով է հաստատության ռազմավարական ծրագիրը 

համապատասխանում ՄՈւՀ-ի առաքելությանը, նպատակներին և խնդիրներին / կատարել 

Չափանիշով նկարագրվող ոլորտի համար չափելի տերմիններով համառոտ (մինչև 10 տող) 

ներկայացնել հաստատության հավակնությունները (ամբիցիաները)` հղում տալով այն 

ռազմավարական փաստաթղթերին, որոնցում այդ ամբիցիաները ձևակերպված են որպես 

նպատակ կամ խնդիր:   

ԳՊՀ կանոնադրությամբ և ռազմավարական ծրագրով սահմանված է հաստատության` 

կրթական ծրագրեր և գիտահետազոտական գործունեություն իրականացնելու նպատակը: Ըստ 

այդ նպատակի` բուհն իրականացնում է 25  կրթական ծրագիր` բավարարելու Սյունիքի մարզի 

աշխատաշուկայի պահանջարկի մի մասը, ինչպես նաև հանրապետության աշխատաշուկայի 

մի փոքր մասը: Հատկապես կարևորվում է մասնագիտորեն մրցունակ, համագործակցության 

ընդունակ և բազմակողմանի զարգացած կադրերի պատրաստումը: Այս համատեքստում 

առաջնային է դառնում օրեցօր նորացվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, ուսուցման 

հեռավար ձևերին տիրապետելու, մասնագիտական գիտելիքները շարունակաբար 

թարմացնելու, «կրթություն ամբողջ կյանքի ընթացքում» սկզբունքը կիրառելու պահանջը:  

Գիտահետազոտական ոլորտում ևս հաստատությունն ունի կոնկրետ ռազմավարական 

խնդիրներ:   

2019-2023թթ. ռազմավարական ծրագրում ամրագրված առաքելությունն ու նպատակները 

համահունչ են ԳՊՀ-ի ծավալած գործունեությանը, նրա վարած քաղաքականությանը և 

հաստատված կանոնադրությանը:  

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/«ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»-ՊՈԱԿ-Ի-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/1/Հավ.1ա1բակալավրի%20լիցենզիա.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/1/Հավ.1ա2մագիստր.%20լից..pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/1/Հավ.1ա3%20Իրականացվող%20մասնագ.%20ցանկ.xlsx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
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համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

       Գորիսի պետական համալսարանի առաքելությունը բխում է Հայաստանի 

Հանրապետությունում գործող Բոլոնիայի գործընթացի 10 սկզբունքներից, «Կրթության 

մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ 

օրենքներից: Համալսարանի առաքելությունը սահմանում է նրա հիմնադիր փաստաթուղթը` 

կանոնադրությունը (նոր խմբագրությամբ հաստատվել է ՀՀ Կառավարության կողմից 08 

նոյեմբերի 2012թ., N 1395-Ն,  ԳՊՀ կանոնադրություն):  Գորիսի պետական համալսարանի 

կանոնադրության 1-ին հոդվածն ամրագրում է, որ «Գորիսի պետական համալսարան 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը կրթական, գիտահետազոտական, 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որի գործունեությունը նպատակաուղղված է 

բնագիտական, սոցիալ-տնտեսագիտական, ճարտարագիտական, հասարակագիտական 

կրթության, հիմնարար ու կիրառական գիտական հետազոտությունների և ուսումնառության 

կազմակերպմանը` հանրակթական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն 

մասնագիտական, հետբուհական մասնագիտական կրթության մակարդակներում ՀՀ 

օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով և կրթական ծրագրերով» (Գորիսի պետական 

համալսարանի առաքելությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 

Բոլոնիայի գործընթացի 10 սկզբունքներից, «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և 

հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներից: Համալսարանի 

առաքելությունը սահմանում է նրա հիմնադիր փաստաթուղթը` կանոնադրությունը (նոր 

խմբագրությամբ հաստատվել է ՀՀ Կառավարության կողմից 08 նոյեմբերի 2012թ., N 1395-Ն): 

Համաձայն Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքի 

հոդված 15-ի կետ 10-ի` նախատեսված է բուհերում ունենալ ռազմավարական հնգամյա 

ծրագիր և ռազմավարական նպատակների իրականացման համար գործողությունների 

կատարման ժամանակացույց, ինչը կատարված է ԳՊՀ-ում:  

        Համալսարանի առաքելության և ռազմավարական նպատակների վերանայման 

նպատակով ռեկտորի 08 նոյեմբերի 2017թ. 415/1-Ա հրամանով ձևավորվել է աշխատանքային 

խումբ, որը համալսարանի շահակիցների հետ իրականացրել է արդյունավետ 

քննարկումներ՝ ԳՊՀ առաքելության և ռազմավարական նպատակների վերանայման և 

դրանք առավել իրատեսական ու չափելի դարձնելու նպատակով` գլխավորապես 

շեշտադրելով ԳՊՀ-ի կարևոր դերը տարածաշրջանի համար: Վերոնշյալ աշխատանքների 

կազմակերպման ու իրականացման աշխատանքները ղեկավարվել են ԳՊՀ ռեկտորի կողմից:  

Արդյունքում մշակվել է ԳՊՀ-ի 2019-2023թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, 

որը սահմանում է Գորիսի պետական համալսարանի հնգամյա զարգացման գերակա 

խնդիրներն ու առաջնահերթությունները կառավարման տարբեր օղակներում:  

Ռազմավարական ծրագիրը մշակվել է ինստիտուցիանալ ինքնավերլուծության 10 

չափանիշներին համահունչ, այսինքն` հաշվի են առնվել փորձագիտական զեկույցում 

մատնանշված թերությունների վերացման հնարավորությունները, որոնք էլ սահմանվել են 

որպես համալսարանի առաջանցիկ զարգացման խնդիրներ կառավարման տարբեր 

օղակներում: ԳՊՀ-ի գիտական խորհուրդը 27.12.2018թ. նիստում հավանություն է տվել ԳՊՀ 

2019-2023 թթ. ռազմավարական ծրագրի նախագծին և, ի լրումն ռեկտորի 08 նոյեմբերի 2017թ. 

415/1-Ա հրամանի, աշխատանքային խմբում կատարվել է փոփոխություն (27.12.2018թ. 

հրաման 504-Ա): ԳՊՀ ռազմավարական ծրագրի վերջնական տարբերակը քննարկվել և 

հաստատվել ԳՊՀ-ի կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ Խորհրդի 07.02.2019թ.-ի նիստում: 

Բուհի նոր ռազմավարությունը շատ ավելի իրատեսական է և նպատակ ունի խթանելու բուհի 

առաջընթացը: Որպես համալսարանի ռազմավարական պլանավորման փաստաթուղթ` այն 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/«ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»-ՊՈԱԿ-Ի-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
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բացահայտում է համալսարանի ներկան և փորձում է կանխատեսել ապագան` նախանշելով 

զարգացման համար առավել նպաստավոր ուղիները: 2019-2023թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագրում հստակեցվել է առաքելությունը և ներկայացվել հետևյալ կերպ. 

«Գորիսի պետական համալսարանն իր առաքելությունն է համարում` ա/տարածաշրջանի 

կրթության, մշակույթի, արդյունաբերության, իրավական դաշտի ու սպասարկման ոլորտի 

կարիքներին ու զարգացման հնարավորություններին համահունչ կրթական-հետազոտական 

ծրագրերի ու ծառայությունների իրականացումը` աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան մրցունակ մասնագետների պատրաստումը, համագործակցային 

ծրագրերի` պատշաճ մակարդակով իրականացումը, բ/ արտաքին ու ներքին շահակիցների 

հետ համագործակցության և հաշվետվողականության մշակույթի ձևավորումը, ինչը 

կնպաստի համալսարանի կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների 

թափանցիկությանը և կրթության  որակի բարձրացմանը, գ/ կրթության բնագավառում 

առաջավոր փորձի փոխանակման, միջազգային համագործակցության. Կրթության 

բովանդակությանը և որակին ներկայացվող պահանջների ու չափանիշների ապահովումը, 

դ/բարեփոխումների ու նորամուծությունների ներդրման ճանապարհով բարձրագույն 

կրթության առաջանցիկ զարգացումը»: Ռազմավարական ծրագրում պահպանվել են 

համալսարանի զարգացման ռազմավարության հիմնական ուղենիշները, առաքելությունը, 

հաշվի են առնվել ժամանակի մարտահրավերները, ՀՀ կայուն զարգացման 

գերակայությունները, ինչպես նաև «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման 

ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից հավատարմագրման գործընթացին ներկայացված 

հիմնական պահանջներն ու չափանիշները: Առաքելության ձևակերպումից պարզ է դառնում, 

որ այն համահունչ է Հայաստանի Հանրապետության կրթության որակավորումների ազգային 

շրջանակին (ՈԱՇ), բայց առայժմ կրթական ծառայություններ է մատուցում միայն բակալավրի 

ու մագիստրոսի մակարդակներում` շնորհելով համապատասխան որակավորումներ (տե’ս 

ՄԿԾ-ների չափանիշը): Համալսարանում առայժմ չի իրականացվում ՈԱՇ-ի երրորդ 

մակարդակի` հետազոտողի կրթական ծրագիրը, որի հիմնական պատճառը մարդկային 

ռեսուրսների բացակայությունն է. միայն բնագիտական ոլորտում են առկա մարդկային 

որոշակի ռեսուրսներ՝ հետազոտողի ծրագիր իրականացնելու համար:  

Համալսարանն այժմ իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն՝ 25 

կրթական ծրագրերի՝ բակալավրի և մագիստրոսի որակավորման աստիճանների 

շնորհմամբ: Համալսարանը թողարկում է մանկավարժական, ճարտարագիտական, 

տնտեսագիտական, հասարակագիտական ուղղվածության մասնագիտություններ:  

Աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ 2017-2018 ուստարում ներդրվեցին նոր 

մասնագիտություններ՝ «Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Կերպարվեստ»՝ բակալավրի 

կրթական ծրագրով, «Հատուկ մանկավարժություն», «Զբոսաշրջության կառավարում» 

մասնագիտությունները՝ մագիստրոսի կրթական ծրագրով: 2018-2019 ուստարում ներդրվեց 

նաև «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտությունը՝ մագիստրոսի կրթական 

ծրագրով: Սակայն նոր մասնագիտությունների գծով դիմորդների հոսքը բավարար չէ, որի 

պատճառը տարածաշրջանային կրթական կարիքների ուսումնասիրման հստակ 

մեխանիզմների բացակայությունն է, գործատու-համալսարան կապի ոչ բավարար վիճակը, 

ամբիոններում մասնագիտական կողմնորոշման և մարքենտինգային գործունեության 

աշխատանքների կատարման ոչ արդյունավետ ընթացքը:  

ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված որակավորումների շրջանակներում 

յուրաքանչյուր մասնագիտության համար առանձին ներառված են ուսումնառության ելքային 

համապատասխան արդյունքներ, որոնք մատնանշում են, թե ուսումնառողն ուսուցման 

ավարտին ինչ կոմպետենցիաներ պետք է ձեռք բերի: Կոմպետենցիաները ներկայացվում են 

գիտելիք, կարողություններ և հմտություններ համատեքստում:  

Բակալավրի ու մագիստորսի կրթական ծրագրերով յուրաքանչյուր մասնագիտության 

համար համալսարանն ունի նախարարության կողմից հաստատված գործունեության 

թույլտվություն: Դրանց հիման վրա համալսարանի կազմած ուսումնական պլաններով 
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նախատեսված դասընթացների իրականացումը և արտադրական ու նախաավարտական 

պրակտիկաների անցկացումը ապահովում են ուսանողների տեսական ու գործնական 

գիտելիքների անհրաժեշտ պաշար, որը նպաստում է ՀՀ կառավարության կողմից 

համապատասխան որոշմամբ հաստատված որակավորումների ազգային շրջանակին 

համադրելի գիտելիքների, հմտությունների ու կարողությունների ձեռքբերմանը:  

Համալսարանում ընթացող բարեփոխումները միտված են ՀՀ որակավորումների 

ազգային շրջանակի համադրելիության ապահովմանը` առաջիկա ռազմավարական գերակա 

խնդիր դիտարկելով նաև հետազոտողի կրթական ծրագրի ներդրումը` առկա մարդկային 

ռեսուրսներին համահունչ: 

Ընդհանուր առմամբ, ԳՊՀ-ում առկա է նպատակների և զարգացման գերակա 

ուղղությունների մշակման բավարար փորձ, որը, հաշվի առնելով համաշխարհային 

կրթական միջավայրի դինամիզմն ու ՀՀ կրթական համակարգի փոփոխությունները, 

նույնպես ենթարկվում է համապատասխան փոփոխությունների՝ բխելով բուհի 

առաքելությունից:  

 

  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ.  ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրներն արտացոլում 

են ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները: 

Հիմքեր 

ՄՈՒՀ-ի առաքելության, սահմանած նպատակների և խնդիրների 

վերանայման քաղաքականությունը   

Ներքին և արտաքին շահակիցների պահանջները բացահայտող 

մեխանիզմները (օրինակ` հարցումներ և այլն) 

Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցման կանոնակարգ 

Ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

ուսումնական և աշխատանքային միջավայրից 

բավարարվածության հարցումների կանոնակարգ  

Հավելված 10գ-16 Դասավանդման որակի և արդյունավետության 

վերաբերյալ ուսանողական հարցման արդյունքների 

վերլուծություն(պիլոտային) 

 Ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

ուսումնական և աշխատանքային միջավայրից 

բավարարվածության հարցումների արդյունքների վերլուծություն 

 Արտաքին շահակիցների շրջանում անցկացված հարցումների 

արդյունքների վերլուծություն  

ՄՈՒՀ-ի առաքելության վերանայումն արտահայտող որոշումներ 

(փաստաթղթեր) 

 2017թ. Ինքնավերլուծություն 

 Հավելված 1  -ԳՊՀ ՊՈԱԿ-Ի ինստիտուցիոնալ 

հավատարմագրման փորձագիտական զեկույց 

Հավելված 2- ԳՊՀ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 

փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման 

գործողությունների վերջնական ծրագիր  

 

Վերլուծել, թե ինչպես է ՄՈՒՀ-ը վերհանում ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները: 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԵՎ-ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ-ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՐՑՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԵՎ-ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ-ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՐՑՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/10/Հավ.%2010գ16%20վերլուծություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-գործատու-վերլուծություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-գործատու-վերլուծություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/ընդհանուր/հավելված%201%20գորպհ_վերջնական-զեկույց.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/ընդհանուր/հավելված%202%20ԳՊՀ%20թեր.%20վեր.%20ծր..pdf
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Հիմնավորել մոտեցման արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ 

համապատասխան հիմքերից/ 

Գորիսի պետական համալսարանն ունի իր առաքելությամբ պայմանավորված արտաքին 

ու ներքին շահակիցների հստակ շրջանակ, որում ընդգրկված են. 

 Ուսանողները, շրջանավարտները, դիմորդները և նրանց ծնողները, 

 Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմը, 

 Գործատուները,  

 Գիտամանկավարժական հանրությունը, կրթության, գիտության ու մշակույթի 

ոլորտների շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, 

 ՀՀ Կառավարությունը և ԿԳՄՍ նախարարությունը:  

          Գորիսի պետական համալսարանում գործում է շահակիցների պահանջմունքները 

բացահայտող մի շարք մեխանիզմներ:  

Համալսարանի և նրա ստորաբաժանումների կառավարման կոլեգիալ բոլոր 

մարմիններում ապահովված է և' ներքին, և' արտաքին շահակիցների ներկայացուցչական 

մասնակցությունը: ԳՊՀ խորհուրդը ձևավորվել է ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմից 

(25 %), ուսանողների ներկայացուցիչներից (25 %), ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 

ներկայացուցիչների, լիազորված պետական մարմնի` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի 

և սպորտի նախարարության ներկայացուցիչներից: Վերջիններս առաջադրվում են 

կրթության, գիտության, մշակույթի և տնտեսության տարբեր ոլորտների ճանաչված 

գործիչներից, ինչպես նաև ԳՊՀ-ի հետ համագործակցող գործատուներից: 

          ԳՊՀ գիտական խորհրդի անդամների 25 %-ը սովորողներն են: Շահակիցների 

մասնակցության սկզբունքով են ձևավորված նաև ԳՊՀ ֆակուլտետների խորհուրդները:  

         Շահակիցների պահանջմունքների բացահայտման մեխանիզմ է նաև 

համահամալսարանական և ֆակուլտետային տարբեր հանձնաժողովներում ու 

հանձնախմբերում շահակիցների տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների ներգրավումը:  

ԳՊՀ կարևոր շահակիցներն են ուսանողները: ՌԾ-ն ԳՊՀ-ի առջև նպատակ է դնում 

աշխատաշուկան ապահովել մրցունակ, արհեստավարժ, բարձակարգ մասնագետներով, 

բարելավել ու զարգացնել գոյություն ունեցող կրթական միջավայրը՝ ուղենիշ ունենալով 

ուսուցման ուսանողակակենտրոն համակարգի կատարելագործումը (տե՛ս ԳՊՀ ՌԾ 

«Ուսանողներ» բաժինը, էջ 14): ՌԾ-ն ԳՊՀ-ի առջև նպատակ է դնում բարձրացնել 

ուսանողների բավարարվածության մակարդակը համալսարանում իրենց 

ուսումնառությունից և օժանդակ ուսանողական ծառայություններից: Ուսանողը, ԳՊՀ 

կանոնադրության և ՌԾ համաձայն, հաճախում է ուսումնական պարապմունքներին, ըստ 

նախասիրությունների՝ մասնակցում է ուսանողական գիտահետազոտական 

աշխատանքներին, ուսուցման որակն ապահովող գործընթացներին, օգտվում է 

համալսարանի գրադարանից, ուսման վարձի մասնակի կամ լրիվ փոխհատուցման 

իրավունքից՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և գնահատում է 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը և 

վերլուծությունը:  

         ԳՊՀ-ում կարևորվում է ուսանողների շահերի և պահանջմունքների բացահայտումը: 

Այդ մեխանիզմներից են նաև ուսանողական ինքնավարությունը, համալսարանի 

կառավարմանը ուսանողների մասնակցությունը, համալսարանում գործող ուսանողական 

կազմակերպությունների (ՈՒԽ և ՈՒԳԸ) գործունեությունը, ուսանողների շրջանում 

անցկացվող հարցումները՝ պարզելու նրանց բավարարվածությունը ուսումնական 

գործընթացն ապահովող ռեսուրսների արդյունավետությունից և հասանելիությունից 

(հարցումների կանոնակարգ և հարցումների վերլուծություն ):  

Ուսանողների կարիքների վերհանման համար ԳՊՀ-ում գործում է ուսումնական 

խորհրդատուի ինստիտուտը, որի կայացումը սահմանված է որպես ռազմավարական խնդիր: 

Վերանայվել է ուսումնական խորհրդատուի գործող կարգը, հստակեցվել են ուսումնական 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԵՎ-ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ-ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՐՑՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/10/վերլուծություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
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խորհրդատուի ծառայողական պարտականությունները և վարձատրության կարգը՝ ի նպաստ 

ուսանողների ուսումնակրթական պահանջմունքների վերհանման ու բավարարման:  

Հաշվի առնելով ուսանողների կարիքները՝ ԳՊՀ-ում շարունակաբար բարելավվում է 

ներքին իրավական դաշտը: ՌԾ-ի իրականացումն առավել արդյունավետ դարձնելու 

նպատակով ուսումնասիրվել ու լրամշակվել են համալսարանի ուսումնական գործընթացին 

առնչվող մի շարք կանոնակարգեր ու ընթացակարգեր, այդ թվում՝ ԳՊՀ ուսանողների 

գիտելիքների գնահատման կանոնակարգը, բակալավրի կրթական ծրագրով ավարտական 

աշխատանքի կատարման և պաշտպանության կարգը,   մագիստրոսական թեզի կատարման 

և պաշտպանության կարգը, բակալավրի կրթական ծրագրով մանկավարժական  

կազմակերպման կանոնակարգը և այլն (Տե'ս ԳՊՀ պաշտոնական կայքի «Փաստաթղթեր» 

բաժնում): Վերանայվել է ուսանողի ուսումնառության պայմանագիրը, որում ՀՀ ԿԳՄՍ 

նախարարի համապատասխան հրամանի համաձայն՝ փոփոխվել է նաև ուսման 

վարձավճարի՝ ուսանողի համար առավել հարմար ժամկետներում վճարման կարգը:  

Համալսարանի կարևոր շահակիցների՝ դիմորդների կարիքների բավարարման 

նպատակով ՌԾ-ն ԳՊՀ-ի առջև նպատակ է դնում ստեղծել պետական կրթական 

չափորոշիչներին համապատասխան կրթության հաջորդականությունն ապահովող տարբեր 

մակարդակի և ուղղվածության կրթական ծրագրեր (ՌԾ, «ԳՊՀ-ի առաքելությունը և 

նպատակները», էջ 11): 

ՌԾ-ն նախատեսում է նաև բազմակողմանի կապերի հաստատում իր 

շրջանավարտների հետ՝ այն նպատակամղելով համալսարանի զարգացմանը: 

Ռազմավարական այդ նպատակի իրականացման համար գործատուների շրջանում 

անցակցվել է ուսումնասիրություն՝ պարզելու գործատուների հետ կապի 

արդյունավետությունը, աշխատաշուկայի և շրջանավարտների բավարարվածությունը 

(Արտաքին շահակիցների շրջանում անցկացված հարցումների արդյունքների 

վերլուծություն):  
Ներքին կարևոր շահակիցներց է համալսարանի գիտամանկավարժական կազմը: 

Որակյալ գիտական ու մանկավարժական կադրային ներուժը ՌԾ-ն սահմանում է որպես 

ԳՊՀ առաքելության իրականացմանն աջակցող առաջնային նպատակ: ՌԾ-ն նախատեսում է 

ձևավորել բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստման ու 

վերապատրաստման կայուն մեխանիզմներ (ՌԾ, «ԳՊՀ-ի առաքելությունը և նպատակները», 

էջ 11): Շահակիցների այս խմբի որակական բարելավման նպատակով ԳՊՀ-ում 2018 

թվականի հունվարից գործում է ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

վերապատրաստման ու որակավորման բարձացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիրը, 

ինչի ստեղծումը պայմանավորված է ԳՊՀ կանոնադրությունից և համալսարանի զարգացման 

ռազմավարական ծրագրից բխող մի շարք խնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ: 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացումը դիտարկվում է որպես 

դասախոսի հարատև կրթության բաղադրիչ՝ նրա մասնագիտական գիտելիքների և 

հմտությունների շարունակական զարգացմամբ, ինչպես նաև որպես համալսարանական 

կրթության որակի ներքին ապահովման համակարգի կարևոր կառուցամաս: Կրեդիտային 

համակարգով կառուցված այդ ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ԳՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմին ձեռք բերելու մասնագիտության ոլորտի նոր 

պահանջներով պայմանավորված գիտելիքներ ու հմտություններ՝ դասախոսի համար 

առավել հարմար ժամկետներում:  

ՌԾ-ն ԳՊՀ-ի համար ռազմավարական խնդիր է սահմանում հստակ 

քաղաքականության և ընթացակարգերի միջոցով հետազոտությունների իրականացումն ու 

զարգացումը (ՌԾ, «Հետազոտությունը և զարգացումը», էջ 16): Գիտամանկավարժական 

կազմի կարիքների բավարարման  ու մասնագիտական որակավորումը բարձրացնելու 

նպատակով մշակվել և 2019 թվականի հունվարից գործածության մեջ է դրվել «ԳՊՀ 

աշխատողների գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և կազմակերպական 

աշխատանքների խրախուսման կարգը»:  

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/Ուսումնառության-պայմանագրի-ձևանմուշ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-գործատու-վերլուծություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-գործատու-վերլուծություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
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Բուհում ներքին շահակիցներ կարիքների վերհանման և բավարարման համար ՌԾ-ն 

խնդիր է սահմանում համապատասխան ենթակառուցվածքների ու ռեսուրսների 

ապահովումը, մշտադիտարկումն ու բարելավումը, ինչը ենթադրում է ուսումնական և 

աշխատանքային միջավայրի շարունակական բարելավում, ֆինանսական ռեսուրսների 

նպատակային ապահովում և բարելավում, աշխատողների և ուսանողների առողջության և 

աշխատանքային ապահով ու անվտանգ միջավայրի ստեղծում ու բարելավում (ՌԾ, 

«Ենթակառուցվածքը և ռեսուրսները», էջ 17-18): Ռազմավարական նպատակների 

արդյունավետ իրականացման համար որոշակիորեն բարձրացվել է 

պրոֆեսորադասախոսական համակազմի և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի 

վարձատրությունը, մասնաշենքերում կատարվել և այժմ էլ կատարվում են ընթացիկ 

վերանորոգման և հիմնանորոգման աշխատանքներ, բազմազանեցվել ու հարստացվել է 

նյութատեխնիկական բազան:  

ՌԾ-ն հաշվի է առնում համալսարանի բոլոր տարակարգերի աշխատողնրի 

սոցիալական շահերը: Որակյալ կադրային ներուժը դիտարկելով որպես համալսարանի 

առաքելությանն աջակցող նպատակներից մեկը՝ ՌԾ-ն խնդիր է դնում բարձրացնել ԳՊՀ 

աշխատակիցների սոցիալական բավարարվածության մակարդակը:  

ԳՊՀ արտաքին շահակիցներից են հատկապես գործատուները, ուստի ՌԾ-ն 

ռազմավարական գործակցությունը հիմնական գործատու կազմակերպությունների և 

հանրային կառույցների հետ դիտարկում է որպես համալսարանի առաքելության 

իրականացման գերակայություն: Այն կոչված է ընդլայնելու գործատուի, աշխատաշուկայի և 

մասնագիտական ուսումնական հաստատության միջև եղած կապերը, ուսումնական 

պլանների և առարկայական ծրագրերի կազմման աշխատանքներում ընդգրկելու արտաքին 

շահակիցներին՝ հաշվի առնելով նրանց կարիքները մասնագետների պատրաստման 

գործընթացում (ՌԾ, «ԳՊՀ-ի առաքելությունը և նպատակները», էջ 11): Ռազմավարական 

սույն նպատակից ելնելով՝ ԳՊՀ-ում ձևավորման ընթացքի մեջ է շրջանավարտների 

գիտելիքներից և հմտություններից գործատուների բավարարվածությունը բացահայտող 

հարցման մեխանիզմը, և արդեն առկա են հարցման արդյունքները՝ համապատասխան 

վերլուծությամբ:  

ԳՊՀ-ի արտաքին շահակիցներն են նաև ՀՀ կառավարությունն ու ԿԳՄՍ 

նախարարությունը: Համալսարանում իրականացվող բարեփոխումները համահունչ են 

գիտության, կրթության և մշակույթի ոլորտում պետական քաղաքականությանը, այդ 

ոլորտները կարգավորող օրենսդրական ակտերին, կրթության զարգացման ծրագրերին: Այդ 

քաղաքականությանը և առաքելությանը համապատասախան՝ ԳՊՀ-ն փորձում է ապահովել 

կրթության ավելի բարձր որակ՝ համահունչ գիտելիքահենք տնտեսության և միջազգային 

կրթական չափանիշներին:  

ԳՊՀ ՌԾ-ից բխում է, որ համալսարանի շահակից է հասարակությունը, քանի որ 

համալսարանի առաքելության մաս է համարվում հանրության տնտեսական, սոցիալական, 

հումանիտար, մշակութային կյանքի բարեկեցության բարձրացմանը նպաստելը:  

 Համաձայն հավատարմագրման պահանջների՝ ԳՊՀ-ի առաքելության և 

ռազմավարական նպատակներին համահունչ ԳՊՀ-ի ստորաբաժանումները մշակել են 2020-

2023թթ. զարգացման ռազմավարական գործողությունների միջնաժամկետ պլաններ, 

որոնցում տրված են տվյալ ստորաբաժանման գործունեության ոլորտի 

առանձնահատկությունները:  

Հավատարմագրման պահանջներից ելնելով՝ կրթական կարիքների վերհանման ու 

բավարարման նպատակով ձևավորվել է նաև որակի ապահովման ներքին աուդիտի 

հանձնաժողով, որում կան նաև ուսանողության ներկայացուցիչներ(հանձնաժողովի 

աշխատակարգը և Հավելված 10բ-11):   

 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Որակի-ապահովման-ներքին-աուդիտի-հանձնաժողովի-աշխատակարգ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Որակի-ապահովման-ներքին-աուդիտի-հանձնաժողովի-աշխատակարգ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/հավելվածներ/10/հավ.%2010բ%20-11%20ներքին%20աուդիտի%20հանձնաժողով.pdf
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում են առաքելության ու նպատակների իրականացման 

արդյունքների գնահատման և բարելավման հաստատված մեխանիզմներ և ընթացակարգեր: 

Հիմքեր 

Առաքելության և նպատակների իրականացման արդյունքների 

գնահատման քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը   

ԳՊՀ ռեկտորի տարեկան հաշվետություններ 

Շահակիցների (դասավանդողների, ուսումնառողների) 

ներգրավվածությունն արտացոլող հիմքեր 

Հավելված1գ 4 – Ռեկտորի 08 նոյեմբերի 2017թ. 415/1-Ա հրամանը` ՌԾ 

աշխատանքային խմբի ձևավորման մասին  

Հավելված1գ4 – Ռեկտորի 27 դեկտեբերի 2018թ. 504-Ա հրաման` ՌԾ 

աշխատանքային խմբի վերանայման մասին  

Շահակիցներից ստացված արձագանքները 

Ռազմավարական ծրագրի իրականացումը գնահատելու 

քաղաքականությունը  

Հավելված1գ5  - ՌԾ մոնիթորինգի հանձնաժողովի հրաման 

Ռազմավարական ծրագրի իրականացման գնահատմանը նպաստող 

այլ հիմքեր   

Հավելված 1գ6-1,1գ6-2, 1գ6-3–ֆակուլտետների տարեկան 

հաշվետվություններ(SWOT վերլուծություններ) 

ԳՊՀ ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն, 

2017թ. 

Հավելված 3– ԳՊՀ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 

փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման 

գործողությունների վերջնական ծրագիր  

ՄՈՒՀ-ի առաքելության և նպատակների իրականացման 

արդյունքների գնահատման տարեկան զեկույցները 

Կատարել Ռազմավարական ծրագրի իրականացման և որակի ապահովմանը նպաստող 

մեխանիզմների վերլուծություն (տրամադրել համապատասխան հիմքեր և կատարել հղումներ 

համապատասխան փաստաթղթերին): Վերլուծել, թե ինչքանով են որակի ապահովման 

մեխանիզմները նպաստում շարունակական բարելավմանը:  

Վերլուծել Չափանիշ 1-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, 

արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

 

ԳՊՀ-ում գործում են մի շարք մեխանիզմներ և ընթացակարգեր ռազմավարական 

նպատակների իրականացման ընթացքը գնահատելու համար: ԳՊՀ ռազմավարական  

ծրագրի ընթացքը գնահատելու նպատակով մշակվել է ԳՊՀ 2019-2023թթ. ռազմավարական 

ծրագրի առանցքային գործողությունների կատարման ժամանակացույց-պլան(հավելված 1գ-

7), որում ըստ տարիների հստակեցվում են համապատասխան ժամանակահատվածում 

գերակա բոլոր նպատակները, ինչը հնարավորություն է տալիս վերահսկելու 

ռազմավարական ծրագրի կատարման ընթացքը: Այս գործիքը հնարավորություն է տալիս 

https://gorsu.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/1/հավ.1-գ%204%20ՌԾ%20աշխատանքային%20խմբեր.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/1/հավ.1-գ%204%20ՌԾ%20աշխատանքային%20խմբեր.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/1/հավ.1-գ%204%20ՌԾ%20աշխատանքային%20խմբեր.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/1/հավ.1-գ%204%20ՌԾ%20աշխատանքային%20խմբեր.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/1/հավ.1գ5%20Մոնիթորինգի%20հանձնաժողով.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/1/հավ.%201գ6-1Բնագիտ.%20մասն.%20ֆակ.%20հաշվ..pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/1/հավ.%201գ6-2%20Հում.%20և%20հասարակ.%20մասնագիտ.%20ֆակ..pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/1/հավ.%201գ6-3%20տնտեսագիտ.%20և%20ճարտարագիտ.%20ֆակ..pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ.pdf
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/հավելվածներ/ընդհանուր/հավելված%203%20ԳՊՀ%20թեր.%20վեր.%20ծր..pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/1/հավ.1գ7%20առանցքային%20գործող.%20ժամնակացույց.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/1/հավ.1գ7%20առանցքային%20գործող.%20ժամնակացույց.pdf
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կառավարելու ՌԾ-ի իրականացման ընթացքը և անհրաժեշտության դեպքում կատարելու 

շտկումներ: ԳՊՀ-ի  ստորաբաժանումները ՌԾ-ի հիման վրա մշակել են ռազմավարական 

զարգացման կարճաժամկետ և միջնաժամկետ պլաններ, որոնց կատարողականը ստուգվում 

է տարեկան հաշվետություններում: Կրթության որակի ապահովման բաժնի կողմից մշակվել 

են ամբիոնների և ֆակուլտետների տարեկան հաշվետությունների միասնական ձևաչափեր, 

որոնք հնարավորություն են տալիս ինքնագնահատում կատարելու և առանձնացնելու տվյալ 

ստորաբաժանման տարեկան գործունեության ուժեղ և թույլ կողմերը, արտաքին 

հնարավորություններն ու վտանգները: Ֆակուլտետների դեկանների հաշվետվության մեջ 

մանրամասն ներկայացված են ռազմավարական ծրագրի կատարման տեսակյունից 

իրականացված աշխատանքները, որոնք լսվում և գնահատվում են նախ ֆակուը;տետային 

խորհուրդներում, ապա` գիտական խորհրդում, կատարվում անհրաժեշտ լրացումներ, 

ճշտվում են հաջորդ ուսումնական տարվա խնդիրները: ԳՊՀ-ի նախորդ ռազմավարական 

ծրագիրը լիարժեքորեն չէր արտացոլում առկա խնդիրները և նպատակների իրականացման 

ուղենիշները, բացակայում էր գործընթացների արդյունավետության գնահատման 

գործիքակազմը, ինչը մատնանշվել է փորձագիտական զեկույցում: Գործընթացի 

բարելավման նկատառումներից ելնելով՝ աշխատանքներ են տարվում ԳՊՀ 2019-2023թթ. 

ռազմավարական ծրագրին զուգահեռ գործողությունների մշտադիտարկման մեխանիզմ կամ 

նմանաբովանդակ որևէ ընթացակարգ ստեղծելու ուղղությամբ: Անհրաժեշտ է սահմանել ՌԾ-

ի մշտադիտարկման իրականացման, տվյալների հավաքագրման և վերլուծության 

սկզբունքները, ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման մեխանիզմները, ինչը դեռևս 

պլանավորման փուլում է:  

Ռեկտորի 29 նոյեմբերի 2019թ. Թիվ 477-Ա հրամանով ստեղծվել է ԳՊՀ 

ռազմավարական ծրագրի մոնիթորինգի հանձնաժողով՝ ռազմավարության ամբողջ 

առաջընթացը մշտադիտարկելու, խոչընդոտների մասին տեղեկացնելու, դրանց 

հաղթահարման ուղիները բացահայտելու, խնդիրների վերանայման առաջարկություններ 

ներկայացնելու համար: Գիտական խորհրդի նիստում ՌԾ մոնիթորինգի հանձնաժողովը 

կներկայացնի ՌԾ-ի 2019 թվականի կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվություն:  

ՌԾ-ի կատարման առաջընթացի վերահսկման նպատակով մշակման փուլում են ԳՊՀ 

գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշները(ԳԱՑ), որոնք պետք է վեր հանեն 

ԳՊՀ ձեռքբերումները և բարելավման կարիք ունեցող կողմերը՝ համալսարանի հետագա 

գործունեությունն ավելի նպատակաուղղված և արդյունավետ կազմակերպելու, զարգացման 

ռազմավարությունն ուղղորդելու համարֈ 

ԳՊՀ-ի առաքելության և հիմնական նպատակների իրականացումը գնահատող  

մեխանիզմներից է ԳՊՀ-ում գործող վարից վեր հաշվետվողականությունը, որի 

բաղադրիչներն են՝ ամբիոնների տարեկան հաշվետվությունները, ֆակուլտետների 

տարեկան հաշվետվությունները, ԳՊՀ ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունը: ԳՊՀ 

գործունեության համակողմանի ներկայացումը և գնահատումը կատարվում է 

համալսարանի՝ հրապարակվող տարեկան ընդհանուր հաշվետվությամբ, որում  

ներկայացվում են ԳՊՀ բոլոր կառույցների, ֆակուլտետների և ստորաբաժանումների 

գործունեության արդյունքները նախորդ ուստարում, այդ թվում բուհի ֆինանսատնտեսական 

գործունեությունը:  Այդ կառուցակարգը սահմանված է ԳՊՀ կանոնադրությամբ: Լինելով 

համալսարանի գործունեության գնահատման հիմնական մեխանիզմը՝ ռեկտորի տարեկան 

հաշվետվությունը, սակայն, ամբողջապես չի արտացոլում համալսարանի որդեգրած 

ռազմավարական նպատակները և խմբավորված չէ ըստ ՌԾ առանձնացված ոլորտների և 

գերակա ուղղությունների, ինչը բարելավման փուլում է:  

Բուհի առաքելությունն ու նպատակները մշտապես գնահատվում և վերլուծվում են, 

որպեսզի թույլ կողմերը և շահակիցների կարիքները բացահայտվեն ու բարելավվեն 

շարունակաբար: 
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Վերլուծել Չափանիշ 1-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, 

արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1. ԳՊՀ-ն ՀՀ հարավային տարածաշրջանում 

50-ամյա գործունեություն ունեցող առաջին և 

առաջատար պետական բուհն է:  

2. ԳՊՀ-ն ունի հստակ սահմանված 

առաքելություն՝ ամրագրված 2019-2023թթ. 

զարգացման ռազմավարական ծրագրում:  

3. ՌԾ-ի իրականացումը վերահսկվում է 
առանցքային գործողությունների 
ժամանակացույցով: 
 4. Բուհի առաքելությանը 
համապատասխան կրթական ծրագրերի 
առկայություն:  
5. ԳՊՀ ռազմավարական զարգացման 
գործողությունների միջնաժամկետ և 
կարճաժամկետ փոխկապակցված 
պլանավորման համակարգի առկայություն:  
6. Ռազմավարական ծրագրի մոնիթորինգի 
հանձնաժողովի առկայություն:  
7. Կառավարման գործընթացները 

կանոնակարգող փաստաթղթերի և 

գործիքակազմի առկայություն:  

8. Արտաքին և ներքին միջավայրի 

վերլուծության գործիքների առկայություն և 

մասնակի կիրառություն:  

9. Որակի ապահովման գործընթացներում 

ներքին շահակիցների բավարար 

մասնակցություն:  

9. Կառավարման թափանցիկություն` 

շահակիցների ակտիվ մասնակցությամբ: 

10. Սկսած 2016 թվականից` ԳՊՀ-ն ամեն 

տարի հրապարակում է նախորդ 

ուսումնական տարվա գործունեության 

ընդհանուր հաշվետվությունը:  

 

 

1. ԳՊՀ Կանոնադրությունն ունի խմբագրման 
անհրաժեշտություն՝ իր գործունեությանը 
համապատասխան:  

2. Ռեսուրսների ոչ բավարար լինելու 
պատճառով ՈԱՇ-ի երրորդ մակարդակի` 
հետազոտողի կրթական ծրագրի 
բացակայություն:  

3. Բուհի առաքելության, նպատակների ու 
խնդիրների համակարգային գիտակցության 
պակաս:  

4. Ռազմավարական և որակի ապահովման 
գործընթացներում արտաքին շահակիցների 
ոչ լայն ընդգրկում, ոչ բավարար 
հետաքրքրվածություն:  

5. ԳՊՀ-ի ՌԾ-ի որոշ դրույթների իրագործման 
համար սահմանված հնգամյա ժամկետը 
հավակնոտ է թվում:  

6. Ռազմավարական ծրագրի իրականացման 
ընթացքը գնահատելու մշակված 
քաղաքականության (գնահատման 
արդյունավետ ցուցանիշների համակարգ) 
բացակայություն:  

7. ԳՊՀ հիմնական շահակիցների կարիքների 
բացահայտման ներքին մեխանիզմները 
ամբողջական չեն: Անհրաժեշտ են 
համալսարանի շրջանավարտների հետ 
հետադարձ կապի լրացուցիչ մեխանիզմներ, 
որոնք թույլ կտան համակողմանիորեն 
բացահայտել գործատուների կարիքները:  

 

Հնարավորություններ Վտանգներ 
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1. Բնագիտական հոսքում ՈԱՇ-ի երրորդ 
մակարդակի` հետազոտողի ծրագրի 
իրականացման համար առկա են 
համապատասխան ռեսուրսներ: 

2. Արտաքին շահակիցների հետ 
համագործակցության ընդլայնում: 

3. Աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան նոր ՄԿԾ-ների 

իրականացման հնարավորություններ:  

 

1. Ռազմավարական նպատակների 
իրականացման համար ֆինանսական 
միջոցների սակավություն:  

2. Ժողովրդագրական բացասական 
միտումներով, հանրակրթական 
բարեփոխումներով և սոցիալական 
իրադրությամբ պայմավորված դիմորդների 
թվի նվազում: 

3. Օրենսդրական փոփոխություններ, 
մրցակցային դաշտի անկատարություն:  

4. Մարզում աշխատաշուկայի պահանջարկի 
ոչ հստակ ու ամբողջական 
ուսումնասիրության արդյունքում որոշ 
մասնագիտությունների գծով դիմորդների 
հետաքրքրվածության պակաս:  

 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

Օգտվելով ներքին ուժեղ կողմերից և արտաքին հնարավորություններից ու հաշվի առնելով 

արտաքին վտանգները` ՄՈՒՀ-ը վարում է այնպիսի քաղաքականություն, որը նրան թույլ կտա 

պահպանել ուժեղ կողմերը, նվազեցնել թույլ կողմերը:  

ՄՈՒՀ-ը նախատեսում է  իրականացնել իր առաքելությունը՝  

 համապատասխանեցնելով որակի ներքին ապահովման համակարգի պահանջներին, 

  ստեղծել նոր կապեր և ակտիվացնել գործող կապերը տարածաշրջանի արտաքին 

շահակիցների հետ,  

 ըստ ՌԾ-ի կատարողականի` շտկել բացթողումները: 

 



19 
 

II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ՈՒ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը, վարչական կառույցները և դրանց 

գործառնումն արդյունավետ են և միտված են հաստատության առաքելության ու 

նպատակների իրականացմանը` պահպանելով կառավարման էթիկայի նորմերը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Հաստատության կառավարման համակարգն ապահովում է սահմանված 

էթիկայի կանոններին համապատասխան որոշումներ կայացնելու կանոնակարգված գործընթաց 

և ունի կրթական ու այլ նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ մարդկային, 

նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ: 

Հիմքեր 

Կառավարման մարմնների կանոնակարգերը և  

աշխատակարգերը 

ԳՊՀ կանոնադրություն 

ԳՊՀ խորհրդի կանոնակարգ 

ԳՊՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգ 

ԳՊՀ ռեկտորատի կանոնակարգ 

 ԳՊՀ գործավարության կարգ 

Հավելված 4է-1 ԳՊՀ ՈՒԽ կանոնակարգ 

Ֆինանսների տնօրինման քաղաքականություն և 

ընթացակարգ 

ԳՊՀ ֆինանսների պլանավորման, տնօրինման և 

մշտադիտակման քաղաքականություն 

ՄՈՒՀ-ի ստորաբաժանումների ցանկը և գործունեության 

կանոնակարգերը  

ԳՊՀ հաշվապահության գործունեության կանոնակարգ 

  ԳՊՀ ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն  

  ԳՊՀ ամբիոնի օրինակելի կանոնակարգ 

Չափանիշով նկարագրվող ոլորտի համար չափելի տերմիններով համառոտ (մինչև 10 տող) 

ներկայացնել հաստատության հավակնությունները (ամբիցիաները)` հղում տալով այն 

ռազմավարական փաստաթղթերին, որոնցում այդ ամբիցիաները ձևակերպված են որպես 

նպատակ կամ խնդիր:   

ԳՊՀ-ի ՌԾ-ում որպես կառավարման և վարչարարության ռազմավարական նպատակ 

ամրագրված է արդյունավետ գործունեություն ծավալող, անհրաժեշտ մարդկային, նյութական ու 

ֆինասական ռեսուրսներով ապահովված կառավարման համակարգի ստեղծումն ու 

զարգացումը` հստակեցնելով ու համակարգելով կառուցվածքային բոլոր ստորաբաժանումների 

գործառույթների բաշխվածության հստակեցմամբ ու համակարգմամբ, վերջիններիս 

արդյունավետ փոխգործակցության ապահովմամբ, համալսարանի գործունեության վրա ազդող 

արտաքին գործոնների պարբերաբար ուսումնասիրմամբ ու վերլուծությամբ` ներառյալ 

վիճակագրական և այլ տվյալներ, ուսումնասիրության չափելի գործիքների կիրառմամբ, ինչպես 

նաև որոշումների կայացման գործընթացում արտաքին ու ներքին շահակիցների ներգրավման 

մեխանիզմների բարելավմամբ (Տես ԳՊՀ ՌԾ, բաժին 2 «Կառավարումը և վարչարարությունը»):  

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/«ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»-ՊՈԱԿ-Ի-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-ԽՈՐՀՐԴԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2018/10/ԳՊՀ-Ի-ԳԻՏԱԿԱՆ-ԽՈՐՀՐԴԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ-ilovepdf-compressed.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/4/հավ.%204է1%20Ուխ%20կանոնակարգ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ֆինանսների-տնօրինման-պլանավորման-և-մշտադիտարկման-քաղաքականություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ֆինանսների-տնօրինման-պլանավորման-և-մշտադիտարկման-քաղաքականություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/ԳՊՀ-Ի-ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ-ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԱՄԲԻՈՆԻ-ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
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ԳՊՀ ուսումնական մասի կանոնակարգ 

ԳՊՀ աշխատակազմի կառավարման բաժնի կանոնակարգ  

 ԳՊՀ կրթության որակի ապահովման և ուսանողների 

կարիերայի աջակցման բաժնի կանոնակարգ 

ԳՊՀ արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնի 

կանոնակարգ 

 ԳՊՀ հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության 

բաժնի կանոնակարգ 

 ԳՊՀ տնտեսական գործունեության կազմակերպման բաժնի 

կանոնակարգ 

 Գրադարանի կանոնակարգ 

 ԳՊՀ գիտական կենտրոնի կանոնակարգ 

Կառավարման մարմինների ընտրության կարգերը  

ԳՊՀ կանոնադրություն 

ԳՊՀ ռեկտորի ընտրության ընթացակարգ 

ԳՊՀ դեկանի ընտրության ընթացակարգ 

հավելված 2ա-1 ԳՊՀ ամբիոնի վարիչի ընտրության 

կանոնակարգ 

Կազմակերպական կառուցվածքի սխեմատիկ 

պատկերը`ըստ ենթակայության և հաղորդակցության 

կապերի 

ԳՊՀ կազմակերպչական կառուցվածքը 

ՄՈՒՀ-ի աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման, 

տեղափոխման,  հեռացման, առաջխաղացման,   

խրախուսման ու տույժի կիրառման քաղաքականությունն 

ու ընթացակարգերը 

 ԳՊՀ էթիկայի կանոնակարգ 

 ԳՊՀ ներքին աշխատանքային կանոնների կանոնակարգ 

 ԳՊՀ պրֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման ու 

պաշտոնների տեղակալման կանոնակարգ 

ԳՊՀ ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատանքի ընդունման ու 

ազատման ընթացակարգ 

ԳՊՀ-ի աշխատողների գիտահետազոտական, 

ուսումնամեթոդական և կազմակերպական 

աշխատանքների խրախուսման կարգ 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք 

Ներկայացնել կազմակերպական կառուցվածքում ներգրավված մարմինների տեղաբաշխման 

քարտեզը:  

  ԳՊՀ կառուցվածքային սխեմա 

Վերլուծել կազմակերպական կառուցվածքի արդյունավետությունը/ կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Ինչքանո՞վ է այն նպաստում հաստատության 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ՄԱՍԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ-.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/11/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ-ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՊՀ-Ի-ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ-ԵՎ-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ-ԱՋԱԿՑՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՊՀ-Ի-ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ-ԵՎ-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ-ԱՋԱԿՑՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-Ի-ԱՐՏԱՔԻՆ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-Ի-ԱՐՏԱՔԻՆ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ-ՀԵՏ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ-ՀԵՏ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԽՈՐՀՐԴԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԳԻՏԱԿԱՆ-ԿԵՆՏՐՈՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/«ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»-ՊՈԱԿ-Ի-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՌԵԿՏՈՐԻ-ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ-Ի-ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ-ԴԵԿԱՆԻ-ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/2/2ա1-ամբիոնի%20վարիչի%20ընտր.%20կարգ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-կառուցվածքDoc1.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/02/ԳՊՀ-Ի-ԷԹԻԿԱՅԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-ներքին-կարգապահական-կանոններ.pdf
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ_Ի-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ-ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ_Ի-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ-ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ_Ի-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ-ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ_Ի-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ-ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://www.arlis.am/
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-կառուցվածքDoc1.pdf
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առաքելության արդյունավետ իրականացմանը և որքանո՞վ է այն հասանելի անձնակազմին:  

ԳՊՀ կառավարումն իրականացվում է «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին»,«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

մասին» ՀՀ օրենքներով և ԳՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան, ինքնակառավարման 

հիման վրա՝ միանձնյա և կոլեգիալության սկզբունքների զուգակցմամբ, համալսարանի 

խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորի գործառույթների իրականացմամբ: Համալսարանի 

իրավասությունն է ինքնակառավարման և կոլեգիալության սկզբունքով ինքնավարության 

իրականացումը:  

Կառավարման մարմինների որոշումների կայացմանը վերաբերող հարցերը և 

իրավասությունների շրջանակը սահմանված է ԳՊՀ կանոնադրությամբ և յուրաքանչյուր 

մարմնի կանոնակարգով, աշխատակարգով:  

ԳՊՀ խորհուրդը համալսարանի կոլեգիալ կառավարման բարձրագույն մարմինն է, որի 

լիազորության ժամկետը 5 տարի է: ԳՊՀ խորհուրդը քննարկում և հաստատում է համալսարանի 

բյուջեն, ԳՊՀ զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, լսում ու գնահատում է ԳՊՀ տարեկան 

գործունեության վերաբերյալ ռեկտորի հաշվետվությունը, ընտրում է ԳՊՀ ռեկտորին( ԳՊՀ 

խորհրդի կանոնակարգ): 

Գիտական խորհուրդը համալսարանի ռեկտորի նախագահությամբ գործող կառավարման 

մարմին է, որը լուծում է բուհի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության 

կազմակերպման, պլանավորման ու կառավարման հիմնահարցերը: Գիտական խորհրդի 

լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: Գիտական խորհրդի անդամների 25 %-ը սովորողներն 

են: ԳԽ-ին առընթեր գործում են հանձնաժողովներ, որոնց գործունեությունը կարգավորվում է 

ԳՊՀ կանոնադրությամբ և ԳԽ կանոնակարգով(ԳՊՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգ, 

լրամշակվել և հաստատվել է 25 հոկտեմբերի 2018թ. ԳԽ նիստում):  

ԳՊՀ ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որը ԳՊՀ խորհրդի և ԳՊՀ 

գիտխորհրդի միջև ընկած ժամանակահատվածում սահմանված կանոնակարգով(ԳՊՀ 

ռեկտորատի կանոնակարգ), իրեն տրված լիազորությունների շրջանակներում քննարկում է 

համապատասխան ոլորտներին վերաբերող հարցերը, ԳՊՀ խորհրդի և գիտական խորհրդի 

որոշումների կատարման ընթացքը:  

ԳՊՀ ուսանողական խորհուրդը ուսանողական ինքնակառավարման մարմին է և իր 

ներկայացուցիչներն ունի ԳՊՀ խորհրդում, գիտական խորհրդում և ռեկտորատում: 

Ուսանողական խորհուրդի լիազորությունները սահմանված են համալսարանի 

կանոնադրությամբ և ուսխորհրդի կանոնակարգով (Հավելված 4է-1):  

ԳՊՀ 2019-2023թ. ռազմավարական ծրագրի մշակման ընթացքում վերանայվել է համալսարանի 

կազմակերպչական կառուցվածքը՝ ապահովելու համար ռազմավարական նպատակների ու 

կառավարման համակարգի համահունչությունը: Վերափոխվել կամ ստեղծվել են 

կառուցվածքային նոր ստորաբաժանումներ: Հստակեցվել ու համակարգվել են կառուցվածքային 

բոլոր ստորաբաժանումների գործառույթների բաշխվածությունը և վերջիններիս արդյունավետ 

փոխգործակցությունը(հորիզոնական կապերը):  

Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ են համարվում ֆակուլտետները, 

ամբիոնները, բաժինները, գիտական կենտրոնը, լաբորատորիաները: ԳՊՀ բոլոր 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները կառավարման մարմինների գլխավորությամբ կազմում 

են միասնական համակարգ՝ կառուցված կենտրոնացման և մասնակցականության 

սկզբունքներով:  

Ֆակուլտետների կառավարման կարգը սահմանված է օրենսդրությամբ, ԳՊՀ կանոնադրությամբ 

և ԳՊՀ ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրությամբ (նոր խմբագրությամբ հաստատել է ԳՊՀ 

գիտական խորհուրդը 2017թ.-ին, դրա հիման վրա ամեն ֆակուլտետ ընդունել է իր 

կանոնադրությունը), ԳՊՀ ֆակուլտետի դեկանի ընտրության ընթացակարգով (նոր 

խմբագրությամբ հաստատել է ԳՊՀ գիտական խորհուրդը 2017թ.-ին):  

Ֆակուլտետների ստորաբաժանումները՝ ամբիոնները, լաբորատորիաները, ձևավորվում, 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-ԽՈՐՀՐԴԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-ԽՈՐՀՐԴԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2018/10/ԳՊՀ-Ի-ԳԻՏԱԿԱՆ-ԽՈՐՀՐԴԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ-ilovepdf-compressed.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/հավելվածներ/4/հավ.%204է1%20Ուխ%20կանոնակարգ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-կառուցվածքDoc1.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-կառուցվածքDoc1.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/ԳՊՀ-Ի-ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ-ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ-Ի-ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ-ԴԵԿԱՆԻ-ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf
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գործում և կառավարվում են ԳՊՀ կանոնադրությամբ, ֆակուլտետների կանոնադրությանը և 

ԳՊՀ ամբիոնի օրինակելի կանոնակարգի համաձայն (ԳՊՀ ամբիոնի օրինակելի կանոնակարգը 

նոր խմբագրությամբ հաստատել է ԳՊՀ գիտական խորհուրդը 2019թ.-ին) համապատասխան: 

Գործում է նաև ԳՊՀ ամբիոնի վարիչի ընտրության կանոնակարգը(հավելված2ա1), որը ենթակա 

է հրատապ լրամշակման:  

Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունները սահմանվում են 

ԳՊՀ կանոնադրությամբ և իրենց կանոնակարգերով:  

Համալսարանի ուսումնական գործունեության անմիջական ղեկավարումն ու համակարգումը 

ուսումնական մասի(ԳՊՀ ուսումնական մասի կանոնակարգ) միջոցով իրականացվում է 

ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը, որը նշանակվում է ռեկտորի հրամանով:  

Համալսարանի գիտական գործունեության անմիջական ղեկավարումն ու համակարգումը 

իրականացվում է գիտական կենտրոնի կողմից, որի իրավասությունները սահմանվում են իր 

կանոնակարգով( ԳՊՀ գիտական կենտրոնի կանոնկարգ):  

Համալսարանի ուսումնական ստորաբաժանումների ղեկավարները (ֆակուլտետի դեկան, 

ամբիոնի վարիչ) և պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամները իրենց պաշտոններում 

ընտրվում են բաց մրցութային ձևով (ԳՊՀ դեկանի ընտրության ընթացակարգ, ԳՊՀ ամբիոնի 

վարիչի ընտրության կանոնակարգ, ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման ու 

պաշտոնների տեղակալման կանոնակարգ): 

ՀՀ Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին ՀՀ օրենքի 19.4 կետի և 

ԳՊՀ-ում գործող ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման ու պաշտոնների 

տեղակալման կանոնակարգի 61.3 կետի համաձայն` պրոֆեսորադասախոսական կազմը կարող 

է համալրվել նաև պաշտոններում առաջքաշման կարգով` առանց մրցութային եղանակի. 

աշխատողի`նախորդ աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո 

գիտամանկավարժական գործունեության արդյունքների դրական գնահատման հիման վրա նոր 

աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգով` մինչև 5 տարի ժամկետով:  

Համալսարանի կողմից ընդունված որոշումները միտված են համալսարանի առաքելության ու 

նպատակների իրականացմանը և կյանքի են կոչվում ռեկտորի կողմից արձակած հրամաններով 

կամ հրահանգներով:  

ԳՊՀ-ում որոշումների կայացման գործընթացը համապատասխանում է կառավարման էթիկայի 

երեք հիմնական սկզբունքներին. 

ա/ որոշումների լեգիտիմությունը. ապահովվում է այնպիսի որոշումների ընդունմամբ, որոնց 

լիազորությունները սահմանվում են ԳՊՀ գործունեության վրա ազդող իրավական նորմերով, 

բ/ որոշումների արդարությունը. Ապահովվում է որոշումների ընդունման գործընթացում 

շահակիցների ներգրավմամբ, 

գ/արդյունավետությունը. Ապահովվում է ռազմավարական նպատակներին 

համապատասխանությամբ: 

Իր բազմակողմանի գործառույթներն իրականացնելու համար համալսարանի կառավարման 

համակարգն ապահովված է անհրաժեշտ մարդկային և նյութական ռեսուրսներով: 

ԳՊՀ իրավական ակտերը պատշաճ ուշադրություն են դարձնում մարդկային ռեսուրսների 

կառավարմանը: ԳՊՀ կանոնադրությունն ունի «ԳՊՀ-ի աշխատողները և սովորողները» 

բաժինը(79-95-րդ կետեր): Աշխատողների ընդհանուր կարգավիճակի կարևոր ակտերից է ԳՊՀ 

ներքին կարգապահական կանոնները: ԳՊՀ գիտամանկավարժական տարակարգի 

աշխատողների թափուր պաշտոնների զբաղեցումը կատարվում է «ԳՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման ու պաշտոնների տեղակալման կանոնակարգ -

ով»(հաստատվել է ԳՊՀ գիտական խորհրդի կողմից 2019թ.-ին), ուսումնաօժանդակ կազմի 

աշխատանքի ընդունումը և ազատումը «ԳՊՀ ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատանքի 

ընդունման ու ազատման ընթացակարգ-ով» (հաստատվել է ԳՊՀ գիտական խորհրդի կողմից 

2019թ.-ին), ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության դրույթներին համապատասխան: ԳՊՀ գիտական 

խորհրդի կողմից հաստատվել է նաև «ԳՊՀ ուսումնաօժանդակ կազմի վերապատրաստման ու 

ատեստավորման կարգը», որը հնարավորություն կտա ուսումնաօժանդակ կազմի համար 
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կազմակերպելու վերապատրաստումներ, այնուհետ ատեստավորում՝ ուղղված այնպիսի 

հմտությունների զարգացմանը, որոնք կնպաստեն ինչպես արդյունավետ կառավարման համար 

անհրաժեշտ քաղաքականությունների ու ընթացակարգերի մշակմանը, այնպես էլ դրանց 

կիրառմանն ու շարունակական բարելավմանը:    

Ներկայումս ԳՊՀ-ն մեծ ուշադրություն է դարձնում անձնակազմի իրական ներուժի 

գնահատմանը, կարիերայի աճին: Անցկացվում է աշխատողի զբաղեցրած պաշտոնի 

համապատասխանության, ընդհանուր անձնակազմի արդյունավետության վերահսկողություն, 

անձնակազմի պահանջմունքների պլանավորում:  

ԳՊՀ նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներն ուղղվում են կանոնադրական և ռազմավարական 

խնդիրների իրականացմանը:  

Համալսարանի գործունեության գույքային-ֆինանսական հիմքերն ամրագրված են 

օրենսդրությամբ, ԳՊՀ կանոնադրության 96-106 կետերով: ԳՊՀ ֆինանսական 

քաղաքականությունն իրականացվում է օրենսդրությամբ և ԳՊՀ ակտերով՝ Հավելված2ա2 «ԳՊՀ-

ի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն»,ԳՊՀ-ի ֆինանսների տնօրինման, 

պլանավորման ու մշտադիտարկման քաղաքականություն (հաստատել է ռեկտորը 11.10.2019թ. 

թիվ5 նիստում), «ԳՊՀ ՊՈԱԿ-ի եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշիվ»(հաստատել է 

ԳՊՀ խորհուրդը), «ԳՊՀ ՊՈԱԿ-ի եկամուտների ու ծախսերի(բյուջե) տարեկան 

կատարողական(հաստատել է  ԳՊՀ խորհուրդը): Ֆինանսական աուդիտի նշանակումը 

կատարվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:   

Համալսարանի ֆինանսական միջոցները ձևավորվում են վճարովի հիմունքներով սովորող 

ուսանողների վարձավճարներից, պետական բյուջեից և այլ մուտքերից: Ֆինանսական 

միջոցները համալսարանի ռեսուրսային բազայի հիմքն են և ծախսերը պլանավորվում են՝ հիմք 

ընդունելով մասնավորապես համալսարանի ռազմավարական ծրագրի գերակա 

ուղղությունները, նյութատեխնիկական մատակարարման և գնումների համակարգման բաժնի 

կողմից իրականացված մոնիտորիգը և դրա արդյունքում առանձին ֆակուլտետների, 

ստորաբաժանումների հայտերի հիման վրա կազմված ապրանքների և ծառայությունների 

գնումների պլանը, կրթական ծրագրերի իրականացման և ուսումնական միջավայրի 

ապահովման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ինչպես նաև համալսարանի ֆինանսական 

կարողությունները:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը հնարավորություն է տալիս  

դասախոսներին և ուսանողներին մասնակցել իրենց առնչվող որոշումների կայացմանը: 

Հիմքեր 

Դասախոսների և ուսանողների մասնակցությունն 

ապահովող կարգերը 

ԳՊՀ կանոնադրություն 

ԳՊՀ խորհրդի կանոնակարգ 

 ԳՊՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգ 

 ԳՊՀ ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն 

ԳՊՀ ամբիոնի օրինակելի կանոնակարգ 

Հավելված 4է1 . ՈւԽ կանոնադրություն 

 ՈՒԳԸ կանոնադրություն 

Որոշում կայացնելու գործընթացներում ուսումնառողների 

և դասավանդողների մասնակցությունը երաշխավորող 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  

Տե’ս վերոնշյալ կանոնակարգերը 

ԳՊՀ-ի դասավանդման որակի և արդյունավետության 
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https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԵՎ-ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ-ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՐՑՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
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վերաբերյալ ուսանողական հարցման կանոնակարգ 

Ներկայացնել որոշում կայացնելու գործընթացում դասավանդողների և ուսումնառողների 

ներգրավվածության արդյունավետության վերլուծությունը: 

ԳՊՀ կառավարման համակարգը, գործող կանոնադրությունն ու կանոնակարգերը 

դասախոսներին և ուսանողներին հնարավորություն են տալիս ընդգրկվելու տարբեր 

մակարդակների կառավարման օղակների կազմերում և անմիջականորեն մասնակցելու թե՛ 

բուհի կառավարման գործընթացին, թե՛ հարցերի քննարկմանը և դրանց վերաբերյալ 

որոշումների կայացմանը` առավել թափանցիկ և հաշվետվողական դարձնելով ԳՊՀ-ի 

գործունեությունը:  

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնակցությունն իրեն առնչվող որոշումների կայացմանն 

ունի իրավական երաշխիքներ: ԳՊՀ-ն իրականացնում է «Բարձրագույն և հետբուհական 

կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածով ամրագրված դրույթը, այն է՝ 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնակցության իրավունքը՝ ա/ ընտրելու և 

ընտրվելու պաշտոններում և կառավարման մարմիններում, բ/ մասնակցելու բուհի 

գործունեությանը վերաբերող հարցերի քննարկմանը և լուծմանը, ինչպես նաև նույն ՀՀ օրենքի 

17-րդ հոդվածով ամրագրված բուհի կառավարմանը ուսանողների մասնակցության իրավունքը՝ 

ա/ մասնակցելու բուհերի համապատասխան կառավարման մարմինների աշխատանքներին՝ 

օրենքով կամ բուհի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով, բ/ մասնակցելու իր կրթության 

բովանդակության ձևավորմանը:  

Ամբիոններում մասնակցության սկզբունքը համատարած է. ամբիոնի ողջ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմը ամբիոնի անդամ է և ամբիոնի վարիչի գլխավորությամբ 

մասնակցում է ամբիոնի կրթական, գիտական հարցերի քննարկմանը(ԳՊՀ ամբիոնի օրինակելի 

կանոնակարգ): Պրոֆեսորադասախոսական կազմն ընդգրկված է ֆակուլտետների 

խորհուրդներում՝ ի պաշտոնե և ընտրովի ձևերով (ԳՊՀ ֆակուլտետի օրինակելի 

կանոնադրություն): Ընտրովի անդամներն առաջադրվում են տվյալ ֆակուլտետի ուսումնական 

գործընթացն ապահովող ամբիոններից, այլ ֆակուլտետներից, ինչպես նաև արտաքին 

շահակիցներից՝ գործատուներից՝ ֆակուլտետի խորհրդի կողմից` դեկանի ներկայացմամբ և 

համաձայնությամբ: ԳՊՀ կանոնադրությամբ և իր կանոնակարգով սահմանված կարգով 

համալսարանի գիտական խորհրդում ՊԴԱ-ի ընտրովի ներկայացուցիչները առաջադրվում են 

ֆակուլտետներից՝ որոշակի համամասնությամբ: Նույնը նա ԳՊՀ կոլեգիալ բարձրագույն 

կառավարման մարմնի՝ Խորհրդի կազմում ընդգրկվում են ՊԴԱ-ի ներկայացուցիչներ, որոնց 

առաջադրումը կատարում է գիտական խորհուրդը(ԳՊՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգ): 

Բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները ԳՊՀ ռեկտորատի անդամ են(ԳՊՀ 

ռեկտորատի կանոնակարգ):  

ԳՊՀ ուսանողները ներկայացված են համալսարանի ֆակուլտետների կառավարման 

համակարգում: Ֆակուլտետների խորհուրդների 25 %-ն ուսանողական համակազմի 

ներկայացուցիչներն են, որոնց առաջադրումը կատարում է ուսանողական խորհուրդը: 

Ուսանողները ներկայացված են նաև ԳՊՀ Գիտական խորհրդում, Խորհրդում՝ 25%-ի չափով (Տես 

ԳՊՀ կանոնադրության 86.7 կետը,ԳՊՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգի 3.6 կետը, ինչպես 

նաև ՈՒԽ կանոնադրության 2.3.9  կետը):   

Համալսարանում գործում է ուսանողության ինքնակառավարման և նրա շահերը պաշտպանող 

մարմին՝ ուսանողական խորհուրդ, որն առաջնորդվում է իր կանոնադրությամբ(հավելված 4է-1 )  

ԳՊՀ կառավարմանը ուսանողների մասնակցությունը ձևական բնույթ չի կրում: Նրանք 

համալսարանի կառավարման կոլեգիալ կառավարման մարմինների միջոցով մասնակցում են 

բոլոր տեսակի ընտրություններին՝ ռեկտորի, դեկանների, ամբիոնների վարիչների , ՊԴԱ-ի և 

այլն: Նրանց նախաձեռնությամբ և առաջարկով ԳՊՀ-ում քննարկվել են իրենց կարիքներին 

վերաբերող մի շարք հարցեր, ընդունվել համապատասխան որոշումներ, վերանայվել են 

ուսումնական գործընթացը կարգավորող կանոնակարգերը:  

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԵՎ-ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ-ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՐՑՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԱՄԲԻՈՆԻ-ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԱՄԲԻՈՆԻ-ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/ԳՊՀ-Ի-ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ-ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/ԳՊՀ-Ի-ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ-ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2018/10/ԳՊՀ-Ի-ԳԻՏԱԿԱՆ-ԽՈՐՀՐԴԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ-ilovepdf-compressed.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/4/4-է-1ՈՒԽ%20կանոնադրություն.pdf
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Ուսանողներն իրավունք ունեն մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին ու 

գնահատելու պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը: Այդ 

իրավունքն ամրագրված է «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքով և ԳՊՀ կանոնադրությամբ: 

Համալսարանում գործում է ԳՊՀ-ի դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցման կանոնակարգ : 

ԳՊՀ-ի օրախնդիր հրամայականներից մեկը սովորողների՝ համալսարանական 

գործընթացներում մասնակցության ակտիվացումն է: Այդ հրամայականից ելնելով՝ ԳՊՀ ՌԾ-ն 

նախատեսում է. «Բարելավել ուսանողների` կառավարման մարմիններում ներգրավման 

մեխանիզմները՝ ընդգրկելով նաև հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողներին»(Տես ԳՊՀ 

ՌԾ, բաժին 4,էջ 15): Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման համար ԳՊՀ ՌԾ-ն անհրաժեշտ 

է համարում այդ ուղղությամբ բարեփոխիչ գործընթացների իրականացումը: ԳՊՀ ռեկտորատի 

17.10.2018թ. նիստում հանձնարարական է տրվել ֆակուլտետների դեկաններին և ուսանողական 

կառույցների ղեկավարներին` ֆակուլտետային խորհուրդներում համաձայնությամբ ընդգրկել 

նաև արտաքին շահակիցների` գործատուների, իսկ ֆակուլտետային խորհրդի ուսանողական 

կազմում ներգրավել ոչ միայն առկա, այլև հեռակա կրթաձևում սովորող ուսանողներին: 

Արդյունքում` բարելավվել է ֆակուլտետային խորհուրդների ձևավորման գործընթացը` ըստ 

համալսարանի ռազմավարական գերակայությունների: 

Արհմիությունը ևս ներկայացված է ԳՊՀ կառավարման համակարգում: Արհիմության 

նախագահը, որպես աշխատողների շահերը ներկայացնող լիազորված անձ, ԳՊՀ գիտական 

խորհրդի անդամ է, իսկ ֆակուլտետների արհմիության ներկայացուցիչները՝ ֆակուլտետների 

խորհուրդների անդամ, ինչը կարգավորվում է կառավարման օղակների կանոնակարգերով, 

համալսարանի ռեկտորի  և արհմիության նախագահի միջև կնքված կոլեկտիվ պայմանագրով:  

ԳՊՀ կառավարմանը դասախոսների լայն մասնակցության հիմքում դրված է ժամկետայնության 

սկզբունքը, համաձայն որի՝ 5 տարին մեկ տեղի են ունենում կառավարման մարմինների 

վերընտրություններ, որոնց արդյունքում այդ մարմինների կազմը նորացվում է:  

Մասնակցության յուրօրինակ ձև է ԳՊՀ Խորհրդում բաց մրցույթի կարգով համալսարանի 

ռեկտորի ընտրությունը: Ընտրովի են նաև ֆակուլտետների դեկաններն ու ամբիոնների 

վարիչները: Դեկաններն ընտրվում են ֆակուլտետի խորհրդում՝ գաղտնի քվեարկությամբ՝5 

տարի ժամկետով, իսկ արդյունքների հաստատումը կատարվում է գիտական խորհրդում: 

Ամբիոնի վարիչներն ընտրվում են գիտական խորհրդում՝ 5 տարի ժամկետով:  

Վերոնշյալ մեխանիզմներից զատ՝ և’ ուսանողները,  և’ դասախոսները իրենց 

մտահոգություններն ու առաջարկությունները ներկայացնում են համապատասխան 

ստորաբաժանմանը, ուսումնական խորհրդատուներին, որակի ապահովման ներքին աուդիտի 

հանձնաժողովին, որոնք էլ իրենց հերթին ներկայացնում են դրանք կառավարման օղակներին:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը մշակում և իրականացնում է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և 

երկարաժամկետ  պլանավորում` իր առաքելությանն ու նպատակներին համապատասխան և 

ունի դրանց իրականացման և մշտադիտարկման հստակ մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

Գործողությունների կարճաժամկետ ծրագիրը և 

իրականացման հիմքերը 

Հավելված 2գ-3, 2գ-4, 2գ-5, 2գ-6, 2գ-7, 2գ-8, 2գ-9 ԳՊՀ 

ստորաբաժանումների աշխատանքային պլաններ 

Գործողությունների միջնաժամկետ ծրագիրը և 

իրականացման հիմքերը 

Հավելված 2գ-10, 2գ-11, 2գ-12  ԳՊՀ ֆակուլտետների 

միջնաժամկետ ծրագրեր 

Գործողությունների երկարաժամկետ ծրագիրը և 

իրականացման հիմքերը   
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ԳՊՀ ռազմավարական ծրագիր  

Հավելված 1գ-7 ԳՊՀ ռազմավարական ծրագրի առանցքային 

գործողությունների իրականացման ժամանակացույց  

Վերլուծել պլանավորման և պլանների իրականացման արդյունավետությունը /կատարել 

համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Ինչքանո՞վ է այն նպաստում 

հաստատության առաքելության արդյունավետ իրականացմանը: 

2016 թվականից մինչև մինչև 2017 թվականը ԳՊՀ-ն իր գործունեությունն իրականացրել է ԳՊՀ 

զարգացման ու բարեփոխման հայեցակարգ-ով, կիսամյակային ու տարեկան պլանավորմմաբ` 

ելնելով ռեկտորի տարեկան հաշվետվություններից, իսկ 2019 թվականից` երկարաժամկետ 

պլանավորմամբ` հնգամյա տևողությամբ ՌԾ-ին համապատասխան, որը  կառավարման 

կարևորագույն փաստաթուղթն է (Գորիսի պետական համալսարանի 2019-2023 թթ. 

ռազմավարական զարգացման ծրագիր) և հստակեցրել է բուհի տեսլականը, պլանավորել է 

դրան հասնելու ուղիներն ու միջոցները` ելնելով նախ և առաջ փորձագիտական զեկույցում 

մատնանշված թերությունների շտկման անհրաժեշտությունից: ԳՊՀ-ի յուրաքանչյուր 

ստորաբաժանում, հիմք ընդունելով զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, ուսումնական 

տարվա համար կազմում է աշխատանքային պլան, որի կատարողականը գնահատվում է 

հաշվետվությամբ` ելնելով ՌԾ յուրաքանչյուր նպատակի և խնդիրների իրականացման համար 

աշխատաքային պլանում ամրագրված ակնկալվող արդյունքներից: Կառուցվածքային 

ստորաբաժանումները տալիս են տարեկան հաշվետվություններ` ըստ համապատասխան 

ստորակարգության` ամբիոններում, ֆակուլտետային խորհուրդներում, գիտական խորհրդում, 

Խորհրդում` սահմանված կանոնակարգերի համաձայն: Հաշվետվություններն իրականացվում 

են բուհի կողմից սահմանված պարտադիր ձևաչափերին համապատասխան:   

Բուհի տարեկան աշխատանքային գործունեության հաշվետվությունը ռեկտորի կողմից 

ներկայացվում է ԳՊՀ խորհրդում և հիմնված է ստորաբաժանումների հաշվետվությունների 

վրա: Հաշվետվությամբ կատարվում է աշխատանքային տարեկան գործունեության գնահատում, 

արձանագրվում են հիմնական ցուցանիշները և որոշվում են հետագա գործունեության 

առաջնահերթությունները: 

Բուհի առաքելության արդյունավետ իրականացումը կապվում է ՌԾ պլանավորումների 

վերջնարդյունքների իրականացման հետ: Կառավարման գործընթացը պահանջում է 

համակարգված թիմային աշխատանք, համապատասխան նյութական, տեխնիկական, 

ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսներ: Նշված ռեսուրսներից որևէ մեկի անբավարար լինելու 

դեպքում վերջնարդյունքը գոհացուցիչ չի ստացվում, ուստի գործողությունների պլանավորումը 

պետք է լինի իրատեսական: ԳՊՀ ՌԾ-ի գործողությունները պլանավորվում են տարեկան 

կտրվածքով, սակայն դրանք բխում են հնգամյա ՌԾ-ից: Գործողությունների չափելիությունը և 

նպատակայնությունը վերլուծվում է տարեկան հաշվետվությունների միջոցով: Հետևաբար 

կառավարումն իրականացվում է ԳՊՀ առաքելությանը համապատասխան, իսկ 

գործողությունները՝ ըստ ռազմավարական ծրագրի:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կատարում է իր գործունեության վրա ազդող գործոնների 

ուսումնասիրություն և  որոշումներ կայացնելիս հիմնվում է հավաստի տվյալների վրա: 

Հիմքեր 

ՄՈՒՀ-ի գործունեության վրա ազդող գործոնների 

ուսումնասիրության համար կիրառվող մեխանիզմները և 

գործիքները 

Հավելված 1գ6-1,1գ6-2, 1գ6-3 ֆակուլտետների 

հաշվետվություններ, 

ԳՊՀ շրջանավարտների վերաբերյալ գործատուների 

կարծիքի ուսումնասիրության վերլուծություն 
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../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/հավելվածներ/1/հավ.%201գ6-3%20տնտեսագիտ.%20և%20ճարտարագիտ.%20ֆակ..pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-գործատու-վերլուծություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-գործատու-վերլուծություն.pdf
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Ուսանողների բավարարավածությունը ուսումնական 

միջավայրից, հարցումների վերլուծություններ 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի  

բավարարավածությունը ուսումնական միջավայրից 

հարցումների վերլուծություններ 

2017 թ. ԳՊՀ ինքնավերլուծություն 

Պլանների գնահատման և վերանայման պաշտոնապես 

ընդունված քաղաքականությունը 

Հավելված 1գ6-1,1գ6-2, 1գ6-3 ֆակուլտետների 

հաշվետվություններ, 

Այլ հիմքեր և վերլուծություններ   

Հավելված 2գ-13 Գրություն ներքին աուդիտի անցկացման 

մասին 

Նշել վերջին երեք տարիներին հաստատության գործունեության վրա ազդող գործոնների 

ուսումնասիրությունների արդյունքները և դրանց արտացոլումը ռազմավարական ծրագրում:  

Համալսարանի գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրությունն ու 

վերլուծությունը ԳՊՀ-ում պարբերաբար իրականացվող շարունակական գործընթացներ են: 

Համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագրում ներառված նպատակների 

իրականացման արդյունքների գնահատման կառուցակարգերից է ռազմավարական ծրագրի 

կազմման տրամաբանությունը: ՌԾ կատարման ժամանակացույցում հստակեցված են 

կատարման ժամկետները, պատասխանատու ստորաբաժանումները, ինչը հնարավորություն է 

տալիս վերահսկելու նպատակների իրականացման ընթացքը և անհրաժեշտության դեպքում 

կատարելու համապատասախան գործողություններ: ԳՊՀ-ն կատարում է իր գործունեության 

վրա ազդող առանցքային գործոնների ուսումնասիրություն և վերլուծություն: Ամբողջ 

կառավարումը կենտրոնանում է պլանավորման գործառույթի շուրջ, որը իրականացվում է 

վերից վար սկզբունքով: ԳՊՀ կանոնադրության և ՌԾ-ից ածանցվում են ԳՊՀ խորհրդի, 

գիտական խորհրդի, նաև ռեկտորատի որոշումները, որոնք հետագայում փոխանցվում են 

ֆակուլտետային և ամբիոնային մակարդակներ: Որոշումների կայացումը կատարվում է 

կանխատեսման, պլանավորման, կազմակերպման, ընդհանուր ղեկավարության, 

վերահսկողության ու հաշվետվողականության կառավարչական գործառույթների 

իրականացմամբ, ինչը հնարավորություն է տալիս հաշվի առնելու ազդող գործոնները, որոնք և 

հիմնավորում են կայացված որոշումները, և որպես արդյունք, հանգեցնում դրանց արդյունավետ 

կատարմանը: Հատկապես վերջին երեք տարիներին կանխատեսումն ու պլանավորումը կարևոր 

դեր են խաղացել համալսարանի կրթագիտական գործունեության կայունացման ու զարգացման 

ապահովման գործում, ինչը համալսարանը իրականացրել է իր գործունեության վրա ազդող 

գործոնների ուսումնասիրության կատարման միջոցով (տե՛ս ԳՊՀ 2017թ. ինքնավերլուծությունը 

և հետագա գործողությունները, որոնք բխում են ինքնավերլուծությունից):  

ԳՊՀ ինքնավերլուծության առաջին փորձից հետո բացահայտված թերությունների վերացման 

նպատակով համալսարանում ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման նպատակով 

կատարվել են բարելավման որոշակի քայլեր. 2018 թվականից ստեղծվել, վերանայվել, 

լրամշակվել և ուժի մեջ են մտել մի քանի տասնյակ կանոնակարգեր: Կատարվել են 

համակարգային բարեփոխումներ` քայլ առ քայլ վերացնելով նշված թերությունները:  

Բուհի գործունեության վրա ազդող արտաքին ու ներքին միջավայրի գործոնները 

ուսումնասիրվում ու վերլուծվում են բուհի համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից, 

օրինակ` ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի, արտաքին կապերի և համագործակցության, հանրային կապերի 

և լրատվության, տնտեսական գործունեության կազմակերպման բաժինների կողմից` 

համապատասխան հաշվետվություններում պլանավորելով բարելավման քայլերը (Տե'ս 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ.pdf
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/հավելվածներ/1/հավ.%201գ6-1Բնագիտ.%20մասն.%20ֆակ.%20հաշվ..pdf
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/հավելվածներ/1/հավ.%201գ6-2%20Հում.%20և%20հասարակ.%20մասնագիտ.%20ֆակ..pdf
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/հավելվածներ/1/հավ.%201գ6-3%20տնտեսագիտ.%20և%20ճարտարագիտ.%20ֆակ..pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/2/Հավ.%202գ-13գրություն%20ներքին%20աուդիտի%20անցկացման%20մասին.pdf
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չափանիշ 10-ը, 8-ը, 9-ը, 7-ը) 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Քաղաքականություն և ընթացակարգերի վարչարարությունն իրականացվում է  

որակի կառավարման սկզբունքով (պլանավորում, իրականացում, գնահատում, բարելավում): 

Հիմքեր 

ՄՈՒՀ-ի կառավարման և վարչարարության որակի 

ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

ԳՊՀ ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի ուսումնական և աշխատանքային 

միջավայրից բավարարվածության  հարցումների 

կանոնակարգ  

Քաղաքականության և ընթացակարգերի իրականացման 

սկզբունքները 

Քաղաքականության և ընթացակարգերի իրականացման 

մեխանիզմները  

ԳՊՀ գործավարության կարգ 

 Այլ հիմքեր և վերլուծություններ   

Հավելված 2գ-13 Գրություն ներքին աուդիտի անցկացման 

մասին  

Վերլուծել որակի ապահովմանը նպաստող մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարել 

համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Նշել, թե ինչքանով են որակի 

ապահովման մեխանիզմները նպաստում շարունակական բարելավմանը:  

ԳՊՀ ցանկացած ոլորտի գործողություն՝ թե՛ կրթական, թե՛ գիտահետազոտական, թե՛ 

ֆինանսական, պլանավորվում է համաձայն ՌԾ-ի, որի իրականացումը կատավում է ըստ 

կարճաժամկետ տարեկան պլանների և արդյունքները բացահայտվում են հաշվետվությունների 

միջոցով, որն ըստ էության գնահատումն է՝ ուժեղ և թույլ կողմերի բացահայտմամբ: Հաջորդ 

գործողությունը՝ կառավարման որակի բարելավումը, բխում է SWOT վերլուծությունից՝ ուժեղ 

կողմերի պահպանմանը միտված և թույլ կողմերի վերացմանը նպատակաուղղված 

գործողությունների պլանավորմամբ՝ հաշվի առնելով արտաքին մարտահրավերները, ներքին և 

արտաքին վտանգները: Ֆինանսական աուդիտի արդյունքների հիման վրա բացահայտվել են 

թույլ կողմերը և առաջարկվել է վերացնել բացահայտված թերությունները՝ գործողությունների 

հստակ ծրագրով(Հավելված 2գ-13 Գրություն ներքին աուդիտի անցկացման մասին): 

Գործատուների հարցումների արդյունքում բացահայտված կարիքների բարելավման 

նպատակով ՄԿԾ-ներում կատարվում են փոփոխություններ, հմտությունների, 

կարողությունների գիտելիքների համապատասխանեցում աշխատաշուկայի 

պահանջներին(տե'ս չափանիշ 3-ը):  

Մարդկային ռեսուրսների որակի կառավարման նպատակով 2018 թվականի հունվարից 

համալսարանում ներդրվեց ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման և 

որակավորման բարձրացման հնգամյա կրթագիտական ծրագիրը: ԳՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացումը դիտարկվում է որպես 

դասախոսի հարատև կրթության բաղադրիչ` նրա մասնագիտական գիտելիքների և 

հմտությունների շարունակական զարգացմամբ, ինչպես նաև համալսարանական կրթության 

որակի ներքին ապահովման համակարգի կարևոր կառուցամաս: 2018 թվականի հունվարից 

համալսարանում ներդրվեց պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման և 

որակավորման բարձրացման հնգամյա կրթագիտական ծրագիրը(ԳՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման 

ծրագիր): Կրեդիտային համակարգով կառուցված այդ ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ԳՊՀ 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/հավելվածներ/2/Հավ.%202գ-13գրություն%20ներքին%20աուդիտի%20անցկացման%20մասին.pdf
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/հավելվածներ/2/Հավ.%202գ-13գրություն%20ներքին%20աուդիտի%20անցկացման%20մասին.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
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պրոֆեսորադասախոսական կազմին ձեռք բերելու մասնագիտության ոլորտի նոր 

պահանջներով պայմանավորված գիտելիքներ ու հմտություններ` դասախոսի համար առավել 

հարմար ժամկետներում: Որակավորման բարձրացումը հավաստելու համար դասախոսը 

հնգամյա ծրագրի կատարման արդյունքում պետք է կուտակի առնվազն 30 կրեդիտ, որը 

ներառում է ծրագրի ինչպես կրթական, այնպես էլ հետազոտական-մեթոդական 

կառուցամասերը: 

Գիտահետազոտական ոլորտում որակի ապահովման մեխանիզմներ գրեթե չեն կիրառվում: 

Իրականացվել են գիտահետազոտական աշխատանքներ, սակայն որակի արդյունավետ 

կառավարում չի իրականացվել, որպեսզի բացահայտվեն այս ոլորտի թերությունները 

հետագայում բարելավելու նպատակով:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ- ում գործում են մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ 

գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը, 

վերլուծումը և կիրառումը գնահատող մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի գնահատման 

մեխանիզմները  

Այլ գործընթացների արդյունավետության գնահատման 

մեխանիզմները  

ԳՊՀ-ում դասավանդման որակի և արդյունավետության 

վերաբերյալ ուսանողական  հարցման կանոնակարգ 

ԳՊՀ գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և 

կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգ 

ԳՊՀ ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի ուսումնական և աշխատանքային 

միջավայրից բավարարվածության  հարցումների 

կանոնակարգ 

 Տեղեկատվության հավաքագրման համակարգը 

Համապատասխան վերլուծություններ 

Վերլուծել ՄՈՒՀ- ում գործող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ գործընթացների 
գնահատման մեխանիզմների արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից/: 

Ռազմավարական առաջին և կարևոր նպատակի` բարձրորակ կրթության ապահովման 

արդյունավետությունը երաշխավորվում է մասնագիտական կրթական ծրագրերի պատշաճ 

մակարդակով, այսինքն ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող (վերջնական) արդյունքների 

համապատասխանությամբ առաքելության հետ, համադրելիությամբ պետական կրթական 

չափորոշիչների և որակավորումների ազգային շրջանակի հետ: 

ՄՈՒՀ-ում մշակվում և ներդրվում են ՄԿԾ-ների և այլ գործընթացների արդյունավետության 

վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման ամրագրված կանոնակարգեր և ընթացակարգեր: 

Օրինակ՝ ըստ ուսումնական մասի կանոնակարգի(բաժին 3)՝ կատարվում է ամփոփիչ 

ատեստավորման, կիսամյակային և ընթացիկ քննությունների արդյունքների հավաքագրում, 

առաջադիմության վերլուծություն, որն ամփոփվում է հաշվետվությամբ, կամ ֆակուլտետների 

աշխատանքային պլանով յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին նախատեսվում է քննաշրջանի 

արդյունքների ամփոփում, որի ընթացքում վեր են հանվում նաև դասընթացների, քննաշրջանի, 

դասավադման մեթոդների, գնահատման ձևերի և այլ հարցերի վերաբերյալ նկատառումները, 

դիտողությունները: ՄԿԾ-ների և այլ գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԵՎ-ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ-ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՐՑՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԵՎ-ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ-ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՐՑՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
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տվյալները հավաքագրվում են նաև ուսանողների հարցումներով: Ամբիոնի տարեկան 

հաշվետվությունում այդ հարցերը պարտադիր քննարկվում են և ներկայացվում 

ֆակուլտետային խորհրդում, որի միջոցով էլ բարձրացված խնդիրները լուծում են ստանում՝ 

գործող ընթացակարգերի միջոցով:  

ԳՊՀ ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի կողմից տարբեր պարբերականությամբ կազմակերպվում են 

ուսանողների կարիքները գնահատող հարցումներ(տե՛ս չափանիշ 10):  

ԳՊՀ-ում ՄԿԾ-ների որակի, մշտադիտարկման, գնատահման և պարբերաբար վերանայման 

ընթացակարգերի ու մեխանիզմների մշակումը և կիրառումը ԳՊՀ ՌԾ 

առաջնահերթություններից է(Տե'ս ԳՊՀ ՌԾ, բաժին 3, էջ 13), սակայն դեռևս ԳՊՀ-ի հաստատված 

կրթական ծրագրերը կանոնավոր չեն ենթարկվում մշտադիտարկման՝ համապատասխան 

քաղաքականության (կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման կանոնակարգ, ԳՊՀ-ում ստացած 

կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման համար հարցման 

կանոնակարգ, ԳՊՀ-ի շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի 

ուսումնասիրության համար հարցման կանոնակարգ, ԳՊՀ-ի պրակտիկայի կազմակերպման 

արդյունավետության գնահատման համար հարցման կանոնակարգ) բացակայության 

պատճառով:  Հավատարմագրման պահանջներից ելնելով՝ գործատուների հետ կատարվել են 

հարցումներ, որոնց արդյունքում որոշակիորեն բացահայտվել են աշխատաշուկայի 

պահանջարկները և բացահայտված կարիքներին համապատասխան ՄԿԾ-ներում 

նախատեսվում են համապատասխան փոփոխություններ: Մասնագիտության կրթական 

ծրագրերը պարբերաբար քննարկվում են ամբիոնի նիստերում:  
 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների 

որակի մասին թարմացված, օբյեկտիվ և անկողմնակալ քանակական և որակական 

տեղեկատվության հրապարակումները գնահատող մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

Հրապարակային տեղեկատվության տարածման 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

ԳՊՀ հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության 

բաժնի կանոնակարգ 

Հրապարակումների մատչելիությունը և օբյեկտիվությունը 

գնահատող մեխանիզմները 

www.gorsu.am  

Վերլուծել ՄՈՒՀ- ի կողմից տրամադրված որակական և քանակական տեղեկատվության  

հրապարակումների գնահատման մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի հիմնարար 

սկզբունքներից է հրապարակայնության և թափանցիկության սկզբունքը, այսինքն՝ հանրային 

բուհը բաց է հասարակության առաջ և հաշվետու է հանրությանը: Այդ նպատակով բուհը 

ստեղծել է տեղեկատվական հարթակ՝ կայքէջ, ինչպես նաև պաշտոնական թերթ, այլ 

տեղեկատվական հարթակներ սոցիալական ցանցերում, որոնց միջոցով հանրությանը 

պարբերաբար ներկայացվում է բուհում իրականացվող գործընթացների մասին: Կայքէջում 

տեղադրվում են ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունը, որում ներառվում են ԳՊՀ 

առաքելությանը և նպատակներին համահունչ իրականացված գործընթացները, այդ թվում՝ 

ֆինանսական թափանցիկ հաշվետվությունը: Կայքէջում տեղադրվում են նաև մատուցվող 

կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների որակի մասին թարմացված, օբյեկտիվ և 

անկողմնակալ տեղեկատվություն(տե՛ս չափանիշ 8): 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ-ՀԵՏ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ-ՀԵՏ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
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Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1. Ռազմավարական ծրագրի 
առկայություն: 

2. Կառավարման համակարգի 
պլանավորման, իրականացման, 
գնահատման և բարելավման 
մեխանիզմի առկայություն: 

3. Համալսարանի կառավարման 
մարմինները գործում են հստակ 
կանոնակարգերով և 
աշխատակարգերով: 

4. Բոլոր ստորաբաժանումների 
գործունեության կանոնակարգման 
համար առկա փաստաթղթային հենք: 

5. ԳՊՀ կառուցվածքային 
ստորաբաժանումները կառավարման 
մարմինների գլխավորությամբ 
կազմում են միասնական համակարգ` 
կառուցված կենտրոնացման և 
մասնակցականության սկզբունքներով:  

6. Կառավարման համակարգում 
գործավարության միասնական կարգի 
առկայություն:  

7. Վարչական աշխատակազմի 
փոքրաթիվությունը և արդյունավետ 
տեղաբաշխումը:  

8. Ներքին շահակիցների, ՈՒԳԸ և ՈՒԽ 
մասնակցությունը համալսարանի 
կառավարման, գործունեության 
գանհատման և որակի ապահովման 
գործընթացներին:  

9. Կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը 
ուղղորդված քաղաքականությունը:  

10. Որակի ապահովման 
քաղաքականության առկայությունը:  

 

1. Գործընթացների մշտադիտարկման 
քաղաքականության և 
ընթացակարգերի հստակ 
մեխանիզմների բացակայություն:  

2. Համալսարանի ներքին օղակների 
հաշվետվողականության 
մեխանիզմների անկատարություն: 

3. Գիտահետազոտական ոլորտում 
որակի ապահովման մեխանիզմների 
անկատարություն:  

4. Հեռակա ուսուցման համակարգի 
ուսանողների ներգրավվածության 
պակասը բուհի կառավարման, 
գործունեության գնահատման և որակի 
պահովման գործընթացներում:  

5. Հետադարձ կապի ապահովման 
մեխանիզմների անկատարություն: 

6. ԳՊՀ և այլ առաջատար ՄՈՒՀ-երի հետ 
փորձի փոխանակման ոչ բավարար 
մակարդակ:  

7. Ֆինանսական ռեսուրսների 
սակավություն:  

8. Մարդկային ռեսուրսների 
իրավագիտակցության ոչ բավարար 
մակարդակ:  

9. Մասնագիտական կողմնորոշման 
բաժնի բացակայություն 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

1. ՀՀ, ԱՀ և օտարերկրյա առաջատար 
ՄՈՒՀ-երի հետ փորձի փոխանակման 
ակտիվացում(բենչմարքինգ) 

2. Արտաքին շահակիցների 
մասնակցության ակտիվացում 
համալսարանի կառավարման 
գործընթացներին:  

3. Շարունակական կրթության կենտրոնի 
և հենակետային վարժարանի 

1. Ֆինանսական մուտքերի 
անկայունություն: 

2. Արտագաղթը, որի հետևանքով 
նվազում է դիմորդների թիվը: 

3. Կրթության ոլորտում 
օրենսդրական դաշտի հաճախակի 
փոփոխությունները:  
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ստեղծում:  
 

 
Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 
Համալսարանի արդյունավետ կառավարումը և վարչարարությունը ուսումնական, 
հետազոտական և այլ գործընթացների արդյունավետ կազմակերպման նախապայմանն է, որի 
ապահովման համար ՄՈՒՀ-ը նախատեսում է իրականացնել հետևյալ գործընթացները.  

 Համալսարանի գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերի շարունակական 
բարելավում: 

 Համալսարանի գործունեությունը գնահատող չափորոշիչների և ցուցիչնեի 
վերանայնումը, դրանց համապատասխանեցումը ռազմավարական ծրագրի 
խնդիրներին:  

 Հարցումների և տարբեր ուսումնասիրությունների միջոցով դինամիկ կերպով հետևել 
երկրի և տարածաշրջանի աշխատաշուկայի պահանջներին:  

 Կառավարման և վարչարարության ոլորտում հաջողությունների հասած այլ ՄՈՒՀ-երի 
փորձի ուսումնասիրությունը, դրանց կիրառումն ու վերլուծությունները(բենչմարքինգ):  

 
 

III. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 
 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄԿԾ-երը համապատասխանում են հաստատության առաքելությանը, կազմում 

են հաստատության պլանավորման բաղկացուցիչ  մաս և նպաստում են շարժունությանը և 

միջազգայնացմանը: 

  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈւՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը համահունչ են 

առաքելությանը, համապատասխանում են պետական կրթական չափորոշիչներին, 

մանրամասն նկարագրված են` ըստ շնորհվող որակավորումների ակնկալվող 

ուսումնառության արդյունքների:   

Հիմքեր Մասնագիտության կրթական ծրագրի նկարագիրը (Հավելված 3.1.1)  

ԳՊՀ ռազմավարական զարգացման հիմնական ուղղություններից է նոր մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի մշակումը և գործող ՄԿԾ-ների վերամշկումը, որոնք կնպաստեն 

աշխատաշուկայի պահանջներին առավելագույնս համապատասխանող շրջանավարտներ 

տալուն: Դրանք իրականացնելու համար վերջին երկու տարիների ընթացքում 

ուսումնառության ակնկալվող արդյունքները համապատասախանեցվել են ՀՀ ՈԱՇ-ի 

նկարագրիչներին: Աշխատանքներ են տարվում շահակիցների ներգրավվածությունը 

ապահովելու և նոր կրթական տեխնոլոգիաներ ներդնելու  ուղղությամբ: Կարևորվում է 

պրակտիկաների կազմակերպման և իրականացման արդյունավետության բարձրացումը, 

ակադեմիական ազնվության ապահովումը: Ակնկալվում է նշված գործողությունների 

իրականացման արդյունքում ունենալ ԳՊՀ ռազմավարական ծրագրին և առաքելությանը 

համահունչ ՄԿԾ-ներ: 
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Հավելված 3ա1-1, 3ա1-2, 3ա1-3, 3ա1-4, 3ա1-5, 3ա1-6, 3ա1-7, 3ա1-8 

Մասնագիտության կրթական ծրագրի նկարագիրը   

Մասնագիտության կրթական ծրագրի համար առաջավոր փորձի 

համեմատական վերլուծության (բենչմարքինգի) իրականացման 

քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և կատարված աշխատանքի 

հիմքերը: 

Վերլուծել ՄԿԾ-ում նշված  ուսումնառության  ակնկալվող արդյունքների  

համահունչությունը հաստատության առաքելության հետ և համադրելիությունը  պետական 

կրթական չափորոշիչների և Որակավորումների ազգային շրջանակի հետ:  

ԳՊՀ-ն, որպես ՀՀ Սյունիքի մարզում գործող առաջատար բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություն, առաջարկում է կրթական ծրագրերի լայն ցանկ կրթական երկու 

մակարդակներում (բակալավրի և մագիստրոսի), ինչը համահունչ է համալսարանի 

առաքելությամբ սահմանված գործունեության հիմնական ուղղություններին:  ԳՊՀ-ի 2019-

2023թթ. Ռազմավարական զարգացման ծրագիր: 

Մասնագիտական կրթական ծրագրերը, հիմնվելով Որակավորումների ազգային 

շրջանակի, կրթական չափորոշիչների և ԳՊՀ ռազմավարական նպատակների վրա, 

ապահովում են ուսանողակենտրոն և թափանցիկ ուսուցում: 

Բակալավրի կրթական ծրագրով կրթությունն իրականացվում է 13 առկա և 12 հեռակա, 

իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրով` 7 առկա և 5 հեռակա մասնագիտությունների գծով:  

ԳՊՀ-ի առաքելությանը համահունչ մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ոլորտները 

ընտրվել են` հաշվի առնելով աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող 

մասնագիտությունները:  Արդյունքում ԳՊՀ-ում վերջին տարիներին ներդրվեցին մի քանի 

մասնագիտություններ`«Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Զբոսաշրջության կառավարում», 

«Հատուկ մանկավարժություն», «Կերպարվեստ», «Սոցիալական մանկավարժություն» : 

Կրթության իրականացման համար հիմք են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության 

Կրթության և գիտության նախարարության կողմից տրված արտոնագրերը (բակալավր և 

մագիստրատուրա)/հավելված 1ա-1, 1ա-2/: 

Համալսարանում 2019թ.-ին լրամշակվեց «ԳՊՀ մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

մշակման ուղեցույց»-ը : Ընդունված ուղեցույցն իր մեջ պարունակում է ցուցումներ Գորիսի 

պետական համալսարանում գործող կրթական ծրագրերին ներկայացվող պահանջները 

իրագործելու վերաբերյալ:  

ԳՊՀ-ում գործող մասնագիտությունների ուսումնական պլանները պարբերաբար 

վերանայվում են` պայմանավորված տարածաշրջանի աշխատաշուկայի պահանջարկով և 

արտաքին ու ներքին շահակիցների կարիքների վերհանմամբ: Փոփոխման է ենթարկվել 

«Էլեկտրաէներգետիկա» կրթական ծրագրի ուսումնական պլանը` «Քոնթուր Գլոբալ 

Հիդրոկասկադ» ՓԲԸ առաջարկությունների հիման վրա, ինչպես նաև  «Դեղագործական 

քիմիա» կրթական ծրագրի ուսումնական պլանը`ուսանողների ներքին շարժունակությունը 

ապահովելու համար:  

Վերանայվել են առարկայական նկարագրերը և դրանցում արդիականացվել է 

հանձնարարվող գրականության ցանկը: 

Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով ՄՈՒՀ-ը 

կատարել է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի առաջավոր փորձի համեմատական 

վերլուծություն (բենչմարքինգ):   

Ելնելով ՄՈՒՀ-ի առաքելությունից` համալսարանը պարբերաբար իրականացրել է 

կրթական ծրագրերի առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն, թեև գործընթացը 

կանոնակարգող փաստաթուղթ չի եղել: 

Գորիսի պետական համալսարանը համագործակցում է Հայաստանի պետական 
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տնտեսագիտական համալսարանի, Արցախի պետական համալսարանի, Սանկտ-

Պետերբուրգի տնտեսագիտական-ճարտարագիտական համալսարանի, ՀՀ պետական 

կառավարման ակադեմիայի, Ուկրաինայի ճարտարագիտության և մանկավարժության 

ակադեմիայի, Շիրակի պետական համալսարանի, Վալենսիայի պոլիտեխնիկական 

համալսարանի հետ: Նշված բուհերի հետ կնքված պայմանագրերը հնարավորություն են 

տվել հաստատելու գործընկերային հարաբերություններ, որոնք նպաստում են ուսումնական, 

գիտամեթոդական աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպմանը, մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի մշակմանը:  

Ելնելով հավատարմագրման պահանջներից` 2019թ.-ին մշակվել և հաստատվել է ԳՊՀ 

Բենչմարքինգի (համեմատական վելուծություն) իրականացման քաղաքականություն և 

ընթացակարգը, ինչը հնարավորություն կտա գործընթացը կանոնակարգելու և բարելավելու:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈւՀ-ն ունի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության 

ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության 

մեթոդների ընտրության քաղաքականություն, որը նպաստում է ուսանողակենտրոն 

ուսուցմանը: 

 

 

Հիմքեր 

Ուսումնառության արդյունքները և նրանց համապատասխան 

դասավանդման և ուսումնառության մոտեցումները և մեթոդները 

(Հավատարմագրման դիմում-հայտում ամրագրված 3 ՄԿԾ-ների համար) 

Հավելվսծ 3բ3-1, 3բ3-2, 3բ3-3, 3բ3-4, 3բ3-5, 3բ3-6, 3բ3-7, 3բ3-8 

Ուսումնառության արդյունքները և նրանց համապատասխան 

դասավանդման և ուսումնառության մոտեցումները և մեթոդները (ՈԱԱԿ-ի 

կողմից ընտրված 3 ՄԿԾ-ների համար) 

Հավելված 3բ2-1, 3բ2-2, 3բ2-3, 3բ2-4, 3բ2-5 Մաթեմատիկա, Հայոց լեզու և 

գրականություն, Տնտեսագիտություն,մասնագիտությունների կրթական 

չափորոշիչները 

Որակավորումների ազգային շրջանակ 

Դասավանդման և ուսումնառության մոտեցումների և մեթոդների 

պարբերաբար արդիականացման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

Հավելված 3բ4-1, 3բ4-2, 3բ4-3, 3բ4-4, 3բ4-5, 3բ4-6, 3բ4-7, 3բ4-8  կրթական 

ծրագրերի բովանդակությունը ըստ ելքային արդյունքների (պլանի 

քարտեզներ) 

Դասավանդման նյութերի և  ռեսուրսների արդիականացման  

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

ԳՊՀ ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

ուսումնական և աշխատանքային միջավայրից բավարարվածության  

հարցումների կանոնակարգ  

Վերլուծել ՄԿԾ-ներում նշված դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների 

արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Կրթական ծրագրերի ակնկալվող արդյունքներին հասնելու համար կիրառվող 

դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների շարունակական բարեփոխումները, 

նորարարական կրթական տեխնոլոգիաների կիրառումը նպատակ ունեն բարձրացնելու 

ուսուցման որակը և այն դարձնելու առավել ուսանողակենտրոն: Այն նաև որպես 

ռազմավարական նպատակ ամրագրված է ԳՊՀ-ի 2019-2023թթ.  ռազմավարական 

զարգացման ծրագրում /ԳՊՀ-ի 2019-2023թթ. Ռազմավարական զարգացման ծրագիր/: ԳՊՀ 

մասնագիտական կրթական ծրագրերում ներկայացված են դասավանդման և 
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ուսումնառության մեթոդները, որոնց ընտրության հարցում դասախոսները ազատ են՝ ելնելով 

կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու և ուսանողակենտրոն միջավայր ձևավորելու 

նպատակներից: Հարկ է նշել, որ դասավանդման մեթոդների գործածության ընթացքում 

դրանք գործածվում են ակտիվ և ինտերակտիվ եղանակներով, ապահովելով ուսանողների 

ակտիվությունը ուսուցման գործընթացում: 

Ուսանողակենտրոն ուսուցման ապահովման նպատակով բուհի կողմից իրականացվող 

քաղաքականության շրջանակներում պարբերաբար իրականացվում են դասավանդման 

որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումներ, ինչպես նաև 

ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական ու աշխատանքային 

միջավայրից բավարարվածության վերաբերյալ հարցումներ: Վերոնշյալ գործընթացները 

կարգավորվում են հարցումների վերաբերյալ մշակված և 2019թ.-ին  համալսարանի 

գիտական խորհրդի կողմից հաստատված կանոնակարգերով (Գորիսի պետական 

համալսարանում դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական 

հարցումների կանոնակարգ), Գորիսի պետական համալսարանի ուսանողների և 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական և աշխատանքային միջավայրից 

բավարարվածության հարցումների կանոնակարգ): 

Նորարարական մանկավարժական տեխնոլոգիաների ներդրման, ուսումնառության և 

դասավանդման ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառման նպատակների իրագործմանը 

կնպաստի նաև ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման և 

որակավորման բարձրացման ծրագիրը, որը համալսարանում ներդրվել է 2018թ.- ից: Ըստ 

ծրագրի`  նախատեսվում է համալսարանի  դասախոսների շրջանում կատարելագործել 

մասնագիտական անհրաժեշտ կոմպետենցիաները (Գորիսի պետական համալսարանի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման 

ծրագիր):  

Դասավանդման և ուսումնառության արդյունավետությունը գնահատվում է ըստ առանձին 

մոդուլների և կրթական ծրագրից ուսանողների ձեռքբերած գիտելիքների, կարողությունների 

ու հմտությունների: Դրանց չափման համար քննաշրջաններից հետո ամբիոններում, 

ֆակուլտետներում և գիտական խորհրդում կատարվում են ուսման առաջադիմության 

վերլուծություններ, իրականացվում են հարցումներ ուսանողների շրջանում:  

Հավելվսծ 3բ3-1, 3բ3-2, 3բ3-3, 3բ3-4, 3բ3-5, 3բ3-6, 3բ3-7, 3բ3-8 ում ներկայացված են մի քանի 

մասնագիտությունների ուսումնառության արդյունքների, դասավանդման և 

ուսումնառության մեթոդների աղյուսակը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈւՀ-ն ունի ուսանողների գնահատման քաղաքականություն՝ ըստ 

ուսումնառության արդյունքների և ապահովում է ակադեմիական ազնվությունը: 

Հիմքեր 

Ուսանողների գնահատման քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը  

Հավելված 3գ-6 Ուսանողի գնահատման ամփոփիչ ատեստավորման 

հուշաթերթիկ 

 ԳՊՀ ուսանողների գիտելիքների գնահատման կանոնակարգ 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնական 

գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի 

կարգ  

 ԳՊՀ Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց   

Ուսանողների գիտելիքների գնահատման և բողոքարկման կարգ 

Համակարգչային թեստավորմամբ ուսանողների գիտելիքների ստուգման 

և գնահատման ընթացակարգ 

ԳՊՀ բակալավրի ավարտական աշխատանքի կատարման և 

պաշտպանության կարգ 

ԳՊՀ մագիստրոսական թեզի կատարման և պաշտպանության կարգ 
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Բակալավրի կրթական ծրագրով մանկավարժական պրակտիկայի 

կազմակերպման կանոնակարգ 

Դեղագործական քիմիա մաասնագիտության բակալավրի կրթական 

ծրագրով սովորող ուսանողների արտադրական և դեղատնային 

պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ 

Ակադեմիական ազնվության հայեցակարգ 

Գորիսի պետական համալսարանի էթիկայի կանոնակարգ 

ԳՊՀ Բենչմարքինգի (համեմատական վելուծություն) իրականացման 

քաղաքականություն և ընթացակարգ 

Ուսումնառության արդյունքներին համապատասխան սահմանված 

գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները  

Հավելված 3գ-6 Ուսանողի գնահատման ամփոփիչ ատեստավորման 

հուշաթերթիկ 

Ակադեմիական ազնվության քաղաքականությունը, ընթացակարգերը, 

ինչպես նաև հիմքեր ապահովող փաստաթղթեր 

 Հավելված 3գ 7 Ակադեմիական ազնվության հանձնաժողով 

Գնահատման մոտեցումների առաջավոր փորձի համեմատական 

վերլուծությունը  

Ուսումնառողների գնահատման քաղաքանության վերանայման հիմքերը 

և արդյունավետությունն ապահովող մեխանիզմները  

Վերլուծել ՄԿԾ-ներում նշված ուսանողների գնահատման և գրագողության դեմ պայքարի 

նախատեսված մոտեցումների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ 

համապատասխան հիմքերից/: 

ՄՈՒՀ-ում ուսուցման կրեդիտային համակարգի ներդրմանը զուգահեռ անհրաժեշտություն 

առաջացավ վերանայելու ուսանողների գիտելիքների ստուգման ու գնահատման ձևերն ու 

եղանակները: 2006թ.-ից կիրառական էր ԳՊՀ Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության 

ուղեցույց, որը ներառել է ինչպես կրեդիտային համակարգի հիմնական դրույթները, 

նորմները, տարրերն ու ընթացակարգերը, այդպես նաև  նպատակ ունենալով երկու 

հիմնական շահակիցներին` ուսանողներին և դասախոսներին, ծանոթացնել 

ուսումնառության նոր համակարգին, համակարգել է ուսումնական խորհրդատուների 

ինստիտուտը, ուսումնառողների իրավունքներն ու պարտականությունները: ԳՊՀ-ում ևս 

2007թ.-ի սեպտեմբերից գործում էր Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգը: 

Միևնույն ժամանակ ԳՊՀ-ում 2012թ.-ից մշակվել և գործածության մեջ էր դրվել ԳՊՀ-ի 

գիտական խորհրդում ընդունված «Ուսանողների գիտելիքների հսկման և գնահատման 

ռեյթինգային համակարգի կանոնակարգը»-ը, որը նպատակաուղղված էր ԳՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմին և ուսանողությանը ծանոթացնելու գնահատման 

մեթոդաբանությանը:Սույն կանոնակարգի համաձայն՝ գնահատումն իրականացվում էր 

հետևյալ բաղադրիչներով՝  

ա/ուսանողի մասնակցությունը  դասահաճախումներին, 

բ/դասընթացի ծրագրով նախատեսված առաջադրանքների կատարման և ակտիվության 

աստիճանը ընթացիկ ստուգմամբ (գրավոր կամ բանավոր), 

գ/կիսամյակում երկու անգամ դասընթացի ծրագրով նախատեսված գրավոր անցկացվող 

միջանկյալ ստուգումներ, 

դ/ հանրագումարային ամփոփումներ, 

ե/ արդյունարար(վերջնական) գնահատականի ձևավորում (100 միավորանոց 

սանդղակով)՝ կիսամյակի ընթացքում դրսևորած գիտելիքների կուտակային միավորների 
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հիման վրա:  

 Նշված բաղադրիչների համար սահմանված են չափորոշիչ միավորներ (Ուսանողի 
գնահատման ամփոփիչ տեղեկագրի (Ձև 1) լրացման կարգի հուշաթերթիկ /Հավելված 3գ-6):  

Գնահատման համակարգի արդյունավետությունը քննաշրջանի ավարտից հետո քննարկվել 

է ամբիոններում, ֆակուլտետներում և ուսանողների շրջանում: Ներդրված գնահատման 

համակարգը նպաստել է ուսումնական գործընթացում մրցակցության և անաչառության 

տարրերի ներմուծմանը: Գնահատման սույն համակարգը, սակայն,  լիովին չի ապահովել 

կրթական վերջնարդյունքների վրա հիմնված գնահատումը, քանի որ  միջանկյալ ընթացիկ 

ստուգումների անցկացումը, օրինակ, հնարավորություն չէր ընձեռնում ստուգելու 

ուսանողների մնացորդային գիտելիքները և լիարժեքորեն չափելի դարձնելու ուսանողների 

կողմից դրանց ձեռքբերման մակարդակը: Առաջարկություններ են արվել գնահատման 

ընթացակարգում բանավոր ստուգման բաղադրիչի ներդրման առնչությամբ՝ նկատի 

ունենալով որոշ մասնագիտությունների առանձնահատկությունները: Հաշվի առնելով մի 

շարք այլ առաջարկություններ և նպատակ ունենալով գնահատումը ավելի չափելի և 

իրատեսական դարձնել` հիշյալ կանոնակարգը փոխարինվել է  ԳՊՀ ուսանողների 

գիտելիքների գնահատման կանոնակարգ-ով, որը ԳՊՀ-ում կգործի սույն թվականից: 

«Ուսանողների գիտելիքների գնահատման կանոնակարգ»-ի  նպատակն  է կազմակերպել 

ուսանողի ուսումնառության մոտիվացված և համաչափ աշխատանքային գործընթաց, 

բարելավել դասահաճախումների վիճակը, ստանալ անաչառ և ճշգրիտ տեղեկություն 

ուսանողի գիտելիքների և մասնագիտական պատրաստականության վերաբերյալ, 

ուսումնական գործընթացում ներմուծել մրցակցության տարրեր, նպաստել ուսանողի և 

դասախոսի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը:  

2013թ.-ից ՄՈՒՀ-ում գործել է Ուսանողների գիտելիքների գնահատման և բողոքարկման 

կարգ, որով կարգավորվել է ինչպես ուսումնառության արդյունքների գնահատումը, այնպես 

էլ ուսանողների գիտելիքների գնահատման բողոքարկման գործընթացը միջանկյալ 

քննությունների, քննաշրջանի և ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում, իսկ 2016թ.-

ից գործածության մեջ է դրվել լրամշակված Համակարգչային թեստավորմամբ ուսանողների 

գիտելիքների ստուգման և գնահատման ընթացակարգը,  որով կանոնակարգվել է ընթացիկ 

ստուգումների անցկացումը, հստակեցվել են համակարգչային թեստավորումը 

կազմակերպող և իրականացնող ստորաբաժանումների գործառույթները: 

«Ուսանողների գիտելիքների գնահատման կանոնակարգ»-ով էլ ավելի կհամակարգվի  

ուսանողների գիտելիքների գնահատումը միջանկյալ քննությունների, քննաշրջանի և 

ակադեմիական պարտքերի մարման շրջաններում:  

Ուսանողների գիտելիքների միջանկյալ ստուգումներն իրականացվում են ուսումնական 

կիսամյակի ընթացքում, իսկ վերջնական գնահատումը՝ կիսամյակի վերջում` 

հանրագումարային ստուգումների համար սահմանված ժամկետում: Հեռակա ուսուցման 

համակարգում միջանկյալ ստուգումներ չեն իրականացվում: Առկա ուսուցման 

համակարգում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանի համար վերջնաժամկետ է 

սահմանվում քննաշրջանին հաջորդող կիսամյակի 3-րդ ուսումնական շաբաթվա վերջը, իսկ 

հեռակա ուսուցման համակարգում՝ քննաշրջանին հաջորդող առաջին շաբաթը և հաջորդ 

ուսումնական կիսամյակի առաջին երկու շաբաթները: 

Ըստ այս կանոնակարգի` ավելի կկարգաբերվի կուրսային նախագծերի, կուրսային 

աշխատանքների, պրակտիկաների, ամփոփիչ ատեստավորման քննության և ավարտական 

աշխատանքի/մագիստրոսական թեզի պաշտպանության գնահատման գործընթացը (ԳՊՀ 

բակալավրի ավարտական աշխատանքի կատարման և պաշտպանության կարգ), ԳՊՀ 

մագիստրոսական թեզի կատարման և պաշտպանության կարգ): 2019 թ.-ից ԳՊՀ-ում գործել 

են «Բակալավրի ավարտական աշխատանքի կատարման կարգ»-ը և «Մագիստրոսական 

թեզի կատարման և պաշտպանության կարգ»-ը, որոնց ներդրմամբ համակարգվել  են 

ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի կատարման ու պաշտպանության 

ընթացքը և դրանց գնահատումը: Նշված աշխատանքների գնահատման ընթացքում հաշվի է 
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https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ-ԹԵՍԹԱՎՈՐՄԱՄԲ-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ-ՍՏՈՒԳՄԱՆ-ԵՎ-ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ-ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ-ԿԱՏԱՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ-ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ-ԿԱՏԱՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ-ԹԵԶԻ-ԿԱՏԱՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ-ԹԵԶԻ-ԿԱՏԱՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
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առվում դրանցից յուրաքանչյուրի  համապատասխանությունը ներկայացվող պահանջներին, 

որոնք վերաբերում են թեմայի և աշխատանքի բովանդակության համապատասխանությանը, 

ուսանողի հրապարակային  ելույթին, ուսանողի` հանձնաժողովի անդամների (կամ 

մասնագիտական ամբիոնի դասախոսների) հարցերի պատասխաններին: Ըստ 

«Ուսանողների գիտելիքների գնահատման կանոնակարգ»-ի`չափորոշիչ ռեյթինգները 

ձևավորվում են հետևյալ կերպ. տեսական դասընթացների համար՝ համաձայն աղ. 4.1.-ի, 

ավարտական   աշխատանքի/մագիստրոսական թեզի, կուրսային նախագծերի և կուրսային 

աշխատանքների համար՝ համաձայն աղ. 4.2-ի, պրակտիկաների համար՝ համաձայն աղ. 4.3-

ի: Այս կանոնակարգի հիմնական դրույթներն արտացոլված են ՄԿԾ-ների նկարագրում, 

դասընթացների առարկայական ծրագրերում: Գնահատման համակարգը և դասընթացների 

գնահատման բաղադրիչները ներկայացվում է առաջին կուրսեցիներին յուրաքանչյուր 

ուսումնական տարվա սկզբին: Դասընթացներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 100 

միավորանոց համակարգով (անցողիկը` 41): Լսարանային ակտիվությունը գնահատվում է 

ուսանողի լսարանում կատարած աշխատանքների, իսկ արտալսարանայինը`ինքնուրույն 

աշխատանքների հիման վրա: Պրակտիկաների գնահատումը կարգավորվել է 2019 թ.-ի 

հոկտեմբերից լրամշակված ու հաստատված Բակալավրի կրթական ծրագրով 

մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման կանոնակարգ-ով և Դեղագործական 

քիմիա մաասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների 

արտադրական և դեղատնային պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման 

կանոնակարգ-ով: 

Դասընթացների առարկայական նկարագրերում առկա են  ուսումնառության արդյունքներին 

համապատասխան սահմանված գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները: Գործող 

ուսումնական պլաններին համապատասխան` դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներից 

ելնելով` դասավանդող դասախոսների կողմից գնահատվում են ուսումնառության 

ակնկալվող արդյունքները՝ գիտելիք, կարողություն, հմտություն: 

ԳՊՀ-ում 2012թ.-ից գործել է նաև «Ակադեմիական ազնվության հայեցակարգ»-ը: 

Ուսանողակենտրոն ուսուցմանն անցնելուն զուգահեռ մեծ ուշադրություն է դարձվել 

ակադեմիական ազնվությանը: «Ակադեմիական ազնվության հայեցակարգը»-ը  կիրառվել և 

կիրառվում է ուսումնական գործընթացի բոլոր օղակներում (ուսանողներին տրամադրվում 

են քննական հարցաշարերը, ուսանողներն անմիջականորեն մասնակցում են թեստերի 

կազմման գործընթացին, միջանկյալ ստուգումները, ստուգարքներն ու քննություններն 

անցկացվում են համակարգչի միջոցով, թեստերն ընտրվում են համակարգչային ծրագրի 

կողմից` պատահականության սկզբունքով, արդյունքները գնահատում է համակարգիչը,  

թեստը լրացնելուց հետո ուսանողն անմիջապես իմանում է հավաքած միավորը): Գորիսի 

պետական համալսարանն ունի նաև ակադեմիական ազնվության հանձնաժողով` 3 

դասախոս և 2 ուսանող կազմով, որն իր գործունեությամբ նպաստում է  ակադեմիական 

բարեվարքության պահպանմանը: Դրան զուգահեռ`2018թ.-ի դեկտեմբերից հաստատվել և 

ուժի մեջ է մտել ակադեմիական ազնվության, բարեվարքության, վստահության, հարգանք 

այլոց հանդեպ և այլ էթիկական սկզբունքներ ներկայացնող Գորիսի պետական 

համալսարանի էթիկայի կանոնակարգը, որը կարգավորում է ներքին շահակիցների` 

վարչական, պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսումնառողների էթիկայի կանոնները: 

2020թ. հունվարից լրամշակվել և ուժի մեջ են մտել Գորիսի պետական համալսարանի 

ներքին կարգապահական կանոնները:  

Գնահատման մոտեցումների առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծությանը կնպաստի  

2019թ.-ի դեկտեմբերին հաստատված և գործող  ԳՊՀ Բենչմարքինգի (համեմատական 

վելուծություն) իրականացման քաղաքականություն և ընթացակարգը: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈւՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը բովանդակային 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ-ԿՐԹԱԿԱՆ-ԾՐԱԳՐՈՎ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ-ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ-ԿՐԹԱԿԱՆ-ԾՐԱԳՐՈՎ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ-ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ-ՔԻՄԻԱ-ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ-ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ-ՔԻՄԻԱ-ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ-ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ-ՔԻՄԻԱ-ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ-ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ-ՔԻՄԻԱ-ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ-ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ-ԱԶՆՎՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/02/ԳՊՀ-Ի-ԷԹԻԿԱՅԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/02/ԳՊՀ-Ի-ԷԹԻԿԱՅԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-ներքին-կարգապահական-կանոններ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-ներքին-կարգապահական-կանոններ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԲԵՉՄԱՐՔԻՆԳԻ-ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-ԵՎ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԲԵՉՄԱՐՔԻՆԳԻ-ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-ԵՎ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf


39 
 

առումով համահունչ են նմանատիպ այլ ճանաչված մասնագիտությունների կրթական 

ծրագրերին և նպաստում են ուսանողների ու դասավանդողների շարժունությանը, 

միջազգայնացմանը: 

  Մասնագիտության կրթական ծրագրի տարանջատումը տեսական, 

գործնական բաղադրիչների  

Ուսումնառողի և շրջանավարտի կրթությունը շարունակելու և 

կարիերայի զարգացման հնարավորությունները արտացոլող 

համապատասխան փաստաթուղթը  

Հաստատության ներսում կամ տեղական ու միջազգային այլ 

հաստատությունների տվյալ կամ այլ մասնագիտության կրթական 

ծրագրերի հետ համահունչություն ստեղծելու քաղաքականություն:  

Ուսանողների և դասավանդող անձնակազմի շարժունության 

հնարավորությունները պարզաբանող հիմքեր: 

Ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը (նշելով երկիրը և ուսանողների 

թվաքանակն ըստ տարիների), որոնց հետ հաստատությունն   ունի ուսանողների 

փոխանակումն ու շարժունությունն ապահովող գործող համաձայնագրեր: 

Ուսանողների արտահոսք 

N Երկիր, հաստատություն 2015 2016 2017 2018 2
 19 

1. 
Չեխիայի հանրապետություն, 

Մասարիկի հ 
 մալսա 
 ան 
2 - - - - 

 
Ընդամենը 2 - - - - 

 
 
Ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը (նշելով երկիրը և 
դասավանդողների թվաքանակն ըստ տարիների), որոնց հետ հաստատությունն  ունի  
դասավանդող անձնակազմի փոխանակման ու շարժունության գործող համաձայնագրեր: 

 

Դասավանդողների ներհոսք 

 Երկիր, հաստատություն 2015 2016 2017 2018 2019 

1 ՀՀ, ԵՊՀ 2 2 
  2 3 

2 ՀՀ, ՀՊՄՀ 1 2 1  2 

3 ՀՀ, ՀՊԱՀ 1 1  4 3 

4 ՀՀ, ՀՀ ԳԱԱ 2 2 1 1 1 

5 ՀՀ,     Գորիսի Սյունիք ինստիտուս 1     

6 ԼՂՀ, ԱրՊՀ 1   1 1 

7 
Բրյուսովի անվան լեզվաբանա 
 ան 

հա 
 ալսարան 
   1 1 

 ՀՀ փաստաբանների պալատ    2 2 

 ՀՊՏՀ     1 

 Գեոդեզիա և քարտեզագրություն     1 
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ՊՈԱԿ 

 ՀԱԱՀ     1 

 

Վաղարշապատի 

մանկավարժահոգեբանական 

տարածքային աջակցման կենտրոն 

   1 1 

 

Հանրապետական  

մանկավարժահոգեբանական 

տարածքային աջակցմ 
 ն կենտրոն 

   1 1 

 ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն    1 1 

 Ընդամենը 8 8 3 14 19 
 

Վերլուծել և հիմնավորել մասնագիտության կրթական ծրագրերի բովանդակային 

հուսալիությունը, ՄՈՒՀ-ի և այլ հաստատութունների համապատասխան մասնագիտական 

ծրագրերի հետ համադրելիությունը, ինչպես նաև այդ մոտեցումների արդյունավետությունը 

/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Ինչքանո՞վ է այն 

նպաստում ուսումնառողների ու դասավանդողների շարժունությանը:  

ԳՊՀ-ում 2008թ.-ից առկա կրթաձևում (բակալավրի ու մագիստրոսի կրթական ծրագրերով), 

իսկ 2012թ.-ից հեռակա կրթաձևում ուսուցումն իրականացվում է կրեդիտային համակարգով: 

2010թ.-ից շրջանավարտներին տրվում է համաեվրոպական ձևաչափի դիպլոմի հավելված: 

Այդ ամենը նպաստում է բուհից բուհ ուսանողների անարգել տեղափոխմանը, այլ բուհերում 

(մագիստրոսի կամ հետազոտողի կրթական ծրագրով) ուսումնառությունը շարունակելուն: 

Ուսանողների ներհամալսարանական և միջբուհական շարժունությունը կարգավորվում է 

«Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական 

շարժունության կարգով» (հաստատված ՀՀ Կառավարության 2011թ.-ի օգոստոսի 25-ի N1240-

Ն որոշմամբ): Համաձայն այդ կարգի՝ ուսանողը կարող է փոխել մասնագիտությունը, եթե 

առարկաների տարբերությամբ պայմանավորված կրեդիտների թույլատրելի քանակը չի 

գերազանցում 20 կրեդիտը: 

ԳՊՀ-ում մասնագիտական կրթական ծրագրերը պարբերաբար վերանայվում, վերամշակվում 

են՝ հիմք ունենալով ՀՀ բարձրագույն կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և 

հիմնական քաղաքականություն ընդունելով ՀՀ և միջազգային  առաջավոր բուհերի նույն 

մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի հետ համահունչ լինելը: Իհարկե, հաշվի են 

առնվում ինչպես մեր համալսարանի, այնպես էլ տարածաշրջանի աշխատաշուկայի 

որոշակի առանձնահատկությունները: 

ԳՊՀ-ի և ՀՊՄՀ-ի հետ համագործակցության արդյունքում մշակվել են մանկավարժական 

մասնագիտությունների գծով նոր ՄԿԾ-եր («Տարրական կրթության մանկավարժություն և 

մեթոդիկա», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Պատմություն», «Կենսաբանություն», «Քիմիա», 

«Ֆիզիկա» մասնագիտությունների համար), որոնցում նախկին ուսումնական պլանների 

համեմատ ավելի մեծ տեղ է տրվել գործնական բաղադրիչին: Մասնավորապես ավելի է 

կարևորվել մանկավարժական պրակտիկաների դերը: Կատարվել են ինչպես բովանդակային 

փոփոխություններ, այնպես էլ ավելացվել են պրակտիկաներին հատկացվող կրեդիտների 

քանակը և այն կիսամյակների թիվը, որոնց ընթացքում պետք է անցկացվեն պրակտիկաները: 

ԳՊՀ-ի մյուս մասնագիտությունների գծով բակալավրի կրթական ծրագրերի կառուցվածքի 

բովանդակային համեմատական վերլուծությունն ըստ դասընթացների ցույց է տվել, որ 

կրեդիտների կրթաբլոկային բաշխվածությունը համապատասխանում է ՀՀ և արտերկրի 

առաջավոր բուհերի համանուն կրթական ծրագրերի կրեդիտների բաշխվածությանը, ինչը 

նույնպես կնպաստի ուսանողների շարժունությանը: 

Օրինակ՝ ԳՊՀ-ում իրականացվող «Էլեկտրոնային տեխնիկա» բակալավրի կրթական 
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ծրագիրը բովանդակային համեմատման է ենթարկվել ՀՀ և արտերկրի այլ համանման 

ծրագրերի հետ: ՀՀ-ից վերլուծվել է ՀԱՊՀ-ի «Էլեկտրոնիկա» և ՀՊՄՀ-ի մանկավարժական 

մասնագիտությունների մասնագիտական կրթական ծրագիրը: 

Վերջին տարիներին ԳՊՀ-ն մի շարք միջազգային ծրագրերով համագործակցում է 

եվրոպական և ԱՊՀ-ի առաջավոր բուհերի հետ: Արդյունքում ուսումնասիրվել և որոշ 

կետերով փոխառվել են կրթական ծրագրերի մշակման փորձը, ԳՊՀ-ի համապատասխան 

մասնագետները վերապատրաստվել են ճանաչված բուհերում: 

Ծրագրերի միջազգայնացմանը և աշխատաշուկայի պահանջներին դրանց 

համապատասխանեցմանը նպաստում են նաև գործատուների հետ համատեղ 

իրականացված միջոցառումները: Օրինակ՝ «Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտության 

բակալավրի կրթական ծրագիրը մշակելիս և առարկայական ծրագրերը կազմելիս հաշվի են 

առնվել «Քոնթուր Գլոբալ Հիդրոկասկադ»-ի առաջատար ճարտարագետների առաջարկները, 

մասնավորապես փոփոխություններ են կատարվել մասնագիտական կրթաբլոկի 

առարկայացանկում:  

«Էլեկտրոնային տեխնիկա» մասնագիտության կրթական ծրագրի կազմմանը մասնակցել են 

«Գորիսի Գամմա ՓԲԸ» և «Ինստիգեյթ» ընկերության առաջատար մասնագետները և այլն: 

ՄԿԾ-երի բոլոր կրթաբլոկներում առկա են նաև ուսանողների ընտրովի դասընթացներ, բայց 

դրանց քանակը դեռևս քիչ է, ուսումնական պլաններում գերակշռում են հիմնական 

դասընթացները:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈւՀ-ում առկա է մասնագիտության կրթական ծրագրերի 

մշտադիտարկման, արդյունավետության գնահատման, բարելավման քաղաքականություն: 

 

Հիմքեր 

Շահակիցների կարիքները հաշվի առնող ուսումնառության ակնկալվող 

արդյունքների վերանայման հաստատված քաղաքականությունը  

Արտաքին և ներքին շահակիցների կարիքների ուսումնասիրության 

մեթոդները 

ԳՊՀ ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

ուսումնական և աշխատանքային միջավայրից բավարարվածության  

հարցումների կանոնակարգ 

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պարբերաբար 

գնահատման քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և մեխանիզմները 

(կցել կամ հղում կատարել համապատասխան կանոնակարգին) 

ԳՊՀ մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման ուղեցույց 

Գործընթացների անաչառությունն երաշխավորող մեխանիզմները (հղում 

կատարել կամ կցել կանոնակարգը) 

Վերլուծել ՄԿԾ-ի  մշտադիտարկման, գնահատման և վերանայման մեխանիզմները և դրանց 

արդյունավետությունը:  

ԳՊՀ-ն, ելնելով իր ռազմավարական ծրագրից, առաքելությունից և կրթության որակի 

բարձրացման արդի պահանջներից, աշխատաշուկայի պահանջների փոփոխությունից, 

առաջատար բուհերի առարկայական ծրագրերում կատարվող փոփոխություններից, 

պարբերաբար իրականացնում է ՄԿԾ-ի վերանայման, գնահատման ու բարելավման 

քաղաքականություն: Մասնավորապես Կրթության որակի ապահովման և ուսանողների 

կարիերայի աջակցման բաժինը մասնակցում է համալսարանում կրթական ծրագրերի 

մշակման ու հաստատման գործընթացներին (ԳՊՀ կրթության որակի ապահովման և 

ուսանողների կարիերայի աջակցման բաժնի կանոնակարգ): Ուսումնական մասի կողմից 

մեթոդական աջակցություն է ցուցաբերվում ՄԿԾ-ների բարելավման, արդյունավետության 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ-ԿՐԹԱԿԱՆ-ԾՐԱԳՐԵՐԻ-ՄՇԱԿՄԱՆ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՊՀ-Ի-ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ-ԵՎ-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ-ԱՋԱԿՑՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՊՀ-Ի-ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ-ԵՎ-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ-ԱՋԱԿՑՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
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Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1.Կրթական ծրագրերի 
համապատասխանությունը հաստատության 
առաքելությանը, 
2.ՄԿԾ-երը կազմելիս միջազգային 
փորձաքննություն անցած այլ բուհերի 
կրթական ծրագրերի (բենչմարկինգ) հաշվի 
առնելը: 
3. ՄԿԾ-երի պահանջներին համապատասխան 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
առկայություն: 
4.Կրեդիտային համակարգով 
ուսումնառության գնահատման երկարատև 

1. Ուսանողների շարժունության  ոչ 
բավարար տեմպը,  
2. Դասախոսների շարժունության հստակ 
մեխանիզմների (պայմանագրերի) 
բացակայություն (հիմնականում դրանք 
կատարվում են կամ  դասախոսների 
անհատական նախաձեռնությամբ, կամ 
համապատասխան ամբիոնների հրավերով՝ 
ռեկտորի հետ բանավոր 
համաձայնությամբ): 
3. Ոչ բոլոր անհրաժեշտ ընթացակարգերի 
առկայություն: 

գնահատման գործընթացին / ԳՊՀ ուսումնական մասի կանոնակարգ,  կետ 3/, ինչպես նաև 

Ուսումնական մասի կողմից մշակվում են կրթական ծրագրերի և առարկայական ծրագրերի 

համար ընդհանուր ձևաչափեր:  

Առարկայական ծրագրերը մշակվում և վերանայվում են համապատասխան 

մասնագիտական ամբիոններում, որից հետո քննարկվում և հաստատվում են ֆակուլտետի 

խորհրդում: Ուսումնական մասը համակարգում է նշված գործընթացը: 

ՄԿԾ-ի մշտադիտարկման, պարբերաբար վերանայման և արդյունավետության գնահատման 

գործընթացը կազմակերպելիս հաշվի են առնվում ՀՀ կրթության համակարգի 

փոփոխությունները, պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների (ներքին 

շահակիցներ), շրջանավարտների և գործատուների (արտաքին շահակիցներ) պահանջները, 

ինչպես նաև ուշադրություն է դարձվում ավարտական քննական հանձնաժողովների 

հաշվետվություններին ու կարծիքներին:  

Ներքին և արտաքին շահակիցների բանավոր և գրավոր հարցումները անհրաժեշտություն են 

առաջացնում փոփոխություններ կատարելու կրթական ծրագրերում: Այս գործընթացը 

կանոնակարգվում է ԳՊՀ-ի գիտխորհրդի կողմից հաստատված համապատասխան 

ընթացակարգով: Հարցման արդյունքները վերլուծվում, ներկայացվում են գիտխորհրդի 

նիստերում: Այդ արդյունքների վերլուծությունը բացահայտում է տարածաշրջանում բուհի 

վարկանիշը, բուհի պատրաստած մասնագետների մասնագիտական կարողությունների և 

գիտելիքների պրակտիկ կիրառության ունակությունների մակարդակը: Հարցումները 

կազմակերպվում են նաև պրակտիկայի շրջանակներում: Գրեթե բոլոր դեպքերում 

գործատուները փաստում են, որ ուսանողները սովորաբար ունենում են տեսական 

գիտելիքների բարձր մակարդակ, սակայն դրանց գործնական կիրառման ցածր 

հմտություններ:  

Վերջին տարիների ընթացքում կրթական ծրագրերում կատարվող փոփ 
 խությունները թույլ 

են տալիս կրթական ծրա 
 րերը հնարավորինս համապատասխանեցնելու միջազգային 

փորձաքննություն անցած այլ բուհերի կրթական ծրագրերին: 

Նկարագրել վերջին 5 տարիների ընթացքում մասնագիտության կրթական ծրագրի 

վերանայման շրջանակներում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները և դրանց 

հիման վրա իրականացրած բարելավումները:   

Վերլուծել Չափանիշ 3-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, 

արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ՄԱՍԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ-.pdf
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փորձ: 
5.Ուսանողների գիտելիքների գնահատման 
կատարելագործված համակարգի հասնելու 
նպատակով գնահատման մեթոդների 
վերանայման, վերամշակման գործընթացին 
ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական 
կազմի և աշխատաշուկայի 
ներկայացուցիչների մասնակցությունը: 
 

4. Լաբորատոր սարքավորումների և 
նյութատեխնիկական բազայի ոչ լիարժեք 
համապատասխանությունը ժամանակակից 
պահանջներին: 
5. Համալսարանում ուսանողների 
գնահատման գործող համակարգի և 
գրագողության դեմ պայքարի 
մեխանիզմների,  ակադեմիական 
ազնվության պահանջների դեռևս ոչ 
լիարժեք կիրառում: 
6.ՄԿԾ-երի մշակման, գնահատման ու 
բարեփոխման գործընթացներում ներքին ու 
արտաքին շահակիցների մասնակցության 
աստիճանի ցածր լինելը: 

Վտանգներ Հնարավորություններ 

1. Դիմորդների թվի նվազումը, 
2.Տարածաշրջանում չձևավորված և 
չկայունացած աշխատաշուկան: 
3.Գործատուների ոչ բավարար 
շահագրգռվածությունը ՄԿԾ-երի 
վերամշակման և իրականացման 
գործընթացին (մասնավոր դեպքերում 
գործատուները մասնակցում են գործընթացին 
համալսարանի առաջարկությամբ ու 
նախաձեռնությամբ):  

1.Հայաստանյան և միջազգային 
առաջատար համալսարանների հետ 
կապերի ընդլայնում: 
2.Ներքին և արտաքին շահակիցների 
ներգրավում կրթական գործընթացների 
պլանավորման աշխատանքներին:  
 

 
Համալսարանը փորձում է հնարավորինս բարձրացնել արտաքին և ներքին 

շահակիցների մասնակցությունը ՄԿԾ-երի մշակման, գնահատման ու բարեփոխման 

գործընթացներին: 

 

IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ 
 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ուսանողներին տրամադրում է համապատասխան աջակցություն` 

կրթական միջավայրի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով: 

 

ԳՊՀ-ի ռազմավարական նպատակներից են աշխատաշուկան ապահովել մրցունակ, 

արհեստավարժ, բարձրակարգ մասնագետներով, բարելավել ու զարգացնել գոյություն ունեցող 

կրթական միջավայրը` ուղենիշ ունենալով ուսուցման ուսանողակենտրոն համակարգի 

կատարելագործումը (Տե'ս ԳՊՀ ռազմավարական զարգացման ծրագիր, «Ուսանողներ» բաժինը, 

էջ 14-15):  
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և 

ընդունելության իրականացման հստակ մեխանիզմներ:     

Հիմքեր 

 Ուսանողների  հավաքագրման (մասնագիտական կողմնորոշման) 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  

 ԳՊՀ-ի 2019-2023թթ. Ռազմավարական զարգացման ծրագիր, 4-րդ բաժին 

Ուսանողների ընդունելության անցկացման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը  

http://edu.am/index.php/am/documents/index/104,  

Ընդունելության արդարությունը և թափանցիկությունն ապահովող 

ընթացակարգերը և հիմքերը 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի 

կրթական ծրագրի) կարգ»  

(http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75964) 

 «Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերի հեռակա ուսուցման 

ընդունելության կարգ» 

/http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=107753, 

«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման 

կարգի» /http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=41863/, 

 

Հավելված 4ա-2 ԳՊՀ մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման 

կազմակերպման կարգ  

Յուրաքանչյուր մասնագիտության կրթական ծրագրում ընդգրկված  

ուսանողների թիվը` ըստ Հավելված 1-ի 

Ընդունելության արդյունավետությունն արտահայտող այլ հիմքեր և 

վերլուծություններ վերջին 3 տարիների համար:  

Բարելավմանն ուղղված   ծրագրեր 

ԳՊՀ-ի 2019-2023թթ. Ռազմավարական զարգացման ծրագիր, 4-րդ բաժին 

Ուսումնական հաստատությունում ուսանողների թիվը`ըստ կրթական ծրագրերի և ուսուցման 

ձևերի:Հավելված 1 

Ուսումնական հաստատությունում ուսանողների թիվը` ըստ կրթական ծրագրերի և  

ուսուցման ձևերի 

Ուսանողների թիվը  2
 15 2016 2017 2018 2019 

Բակալավր 
առկ 
  380 344 333 294 265 

հեռակա 752 778 747 744 720 

Մագիստրոս 
առկա 156 138 121 99 88 

հեռակա - 25 55 95 124 

Հետազոտող 
առկա - - - - - 

հեռակա - - - - - 

Ուսումնառողների շարժունությունը 

Ուսումնառ 
 ղների շարժը վերջին 5 տարվա կտրվածքով 

Ուսանողների արտահոսք 

Հաստատություն/երկիր 2
 15 2016 2017 2018 2019 

1 
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան  
- - 1 - - 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/ԳՊՀ-ի%202019-2023թթ.%20Ռազմավարական%20զարգացման%20ծրագիր:
http://edu.am/index.php/am/documents/index/104
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75964
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=107753
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/4/հավ.%204ա-2%20Մագ.%20ընդ.%20կարգ.pdf
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/ԳՊՀ-ի%202019-2023թթ.%20Ռազմավարական%20զարգացման%20ծրագիր:
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2 Երևանի պետական համալսարան - 1  - - 

3 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարան 
-  1 - - 

Ուսանողների 
 ներհոսք 

 Հաստատություն/երկիր 2015 2016 2017 2018 201
  

1. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 1 4 4  1 

2. ՀՀ Սյունիք ինստիտուտ 7  7 2 1 

3. Երևանի պետական համալսարան 2 2 1 1  

4. Արցախի պետական համալսարան 1 3 1   

5. 
Հայաստանի ազգային ագրարային 

համալ
 արան 
 3    

6. 
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական   

համալսարան 
 1 1 2  

7. 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական  

համալսարան 
 1    

8. 
Ճարտարապետության և շինարարության 

Հայաստանի ազգային համալսարան 
 1    

9. Երևանի գյուղատնտեսական համալսարան  1    

10. Երևանի Հայբուսակ համալսարան   1 1  

11. ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր     1 
 

Վերլուծել հաստատությունում գործող ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և 

ընդունելության իրականացման մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և ընդունելության իրականացման նպատակով 

Գորիսի պետական համալսարանում գործում են բուհի 2019-2023թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի դրույթներից բխող հստակ մեխանիզմներ (ԳՊՀ-ի 2019-2023թթ. 

Ռազմավարական զարգացման ծրագիր, 4-րդ բաժին): Դիմորդների կայուն հոսքի ապահովման և  

ընդունելության գործընթացի բարելավման նպատակով իրականացվում են ամենամյա 

միջոցառումներ: Մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով կազմակերպվում են ԳՊՀ-ի 

աշխատակիցների այցելություններ տարածաշրջանի հանրակրթական դպրոցներ, նախապես 

ձևավորվում և տարվա ընթացքում հանրակրթական հաստատություններում տարածվում են 

տեղեկատվական նյութեր, ծալաթերթիկներ, համալսարանի մասին պատմող գովազդային 

տեսահոլովակներ, պարբերաբար իրականացվում են աշակերտների ճանաչողական այցեր 

համալսարան: Բացի այդ, ԳՊՀ-ի պաշտոնական կայքում գործում է «Դիմորդ» ենթաբաժինը:  

Դիմորդների հավաքագրման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով նախատեսվում է 

դիմորդների համար կազմակերպել անվճար նախապատրաստական դասընթացներ: 
Դիմորդների ընդունելությունը ԳՊՀ-ի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 

համակարգում իրականացվում է՝ համաձայն ՀՀ Կառավարության 26.04.2012թ.-ի թիվ 597-Ն 

որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական 

ծրագրի) կարգի»/ (http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75964)/: Համաձայն նշված կարգի՝ 

ընդունելությունն իրականացվում է հանրապետական միասնական քննությունների արդյունքում, 

որոնք կազմակերպվում և անցկացվում են «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից: 

Չնայած ձեռնարկված միջոցառումներին, վերջին 5 տարիների ընդունելության ցուցանիշներից 

երևում է /տես աղյուսակ 1/, որ ԳՊՀ-ի բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգ դիմորդների 

թիվը մեծ հաշվով չի փոփոխվում: Դա հիմնականում պայմանավորված է դպրոցների 

../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/ԳՊՀ-ի%202019-2023թթ.%20Ռազմավարական%20զարգացման%20ծրագիր:
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/ԳՊՀ-ի%202019-2023թթ.%20Ռազմավարական%20զարգացման%20ծրագիր:
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75964
../../AppData/Roaming/Мои%20документы/Desktop/4-րդ/4/4ա8.docx
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շրջանավարտների թվի նվազմամբ: 

                                          Աղյուսակ 1 

Ուս. տարի 
Տեղերի թիվը ըստ 

պլանի 
Դիմել է Ընդունվել է 

2014-2015 210 141 98 

2015-2016 210 135 109 

2016-2017 210 131 94 

2017-2018 243 112 89 

2018-2019 228 78 55 

2019-2020 205 84 63 
 

Դիմորդների ընդունելությունը ԳՊՀ-ի բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման 

համակարգ իրականացվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 27.07.2012թ. թիվ 753-Ն 

հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերի հեռակա 

ուսուցման ընդունելության կարգով» /http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=107753/: 

Հեռակա ուսուցման ընդունելության վերաբերյալ հայտարարությունները սահմանված 

ժամկետներում տեղադրվում են ԳՊՀ-ի կայքէջում և հրապարակվում ԶԼՄ-ներով: Քննությունների 

կազմակերպումը և անցկացումը վերահսկում է ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարությունը:  

ԳՊՀ-ի 2017-2019թթ. բակալավրիատի հեռակա ուսուցման ընդունելության ցուցանիշները 

փաստում են /տես աղյուսակ 2/, որ դիմորդների թիվը վերջին 5 տարիների ընթացքում 

որոշակիորեն նվազել է, ինչը, հավանաբար, պայմանավորված է հետևյալ գործոններով՝  

գործազրկության բարձր մակարդակ, սոցիալական անապահովություն, արտագաղթ, բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության նկատմամբ հետաքրքրության նվազում և այլն: 

 

Աղյուսակ 2 

 

 

ԳՊՀ-ի մագիստրատուրայի ընդունելությունն իրականացվում է համաձայն ՀՀ կրթության և 

Ուս. տարի 
Տեղերի թիվը ըստ 

պլանի 
Դիմել է Ընդունվել է 

2014-2015 205 188 166 

2015-2016 205 166 141 

2016-2017 205 166 156 

2017-2018 200 127 126 

2018-2019 225 129 124 

2019-2020 
 205 126 118 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=107753
../../AppData/Roaming/Мои%20документы/Desktop/4-րդ/4/4ա8.docx
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գիտության նախարարի 06.12.2007թ. թիվ 1193-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի 

Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի 

ընդունելության և ուսուցման կարգի» /http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=41863/, 

ինչպես նաև ԳՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից հաստատված կարգով (Հավելված 4ա-2 ԳՊՀ 

մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կազմակերպման կարգ): 

Յուրաքանչյուր տարվա ընդունելության գործընթացի ավարտից հետո (ըստ կրթական ծրագրերի և 

ուսուցման ձևերի) ռեկտորատում և գիտական խորհրդում ամփոփ արդյունքներով քննարկվում և 

վերլուծվում են տվյալ տարվա ընդունելության կազմակերպման, անցկացման ու իրականացման 

աշխատանքները: Վերլուծության արդյունքները և գործընթացի բարելավմանն ուղղված ծրագրերն 

ընդգրկվում են տվյալ տարվա համալսարանի ընդհանուր հաշվետվության մեջ/ԳՊՀ ռեկտորի 

տարեկան հաշվետություններ/: 

Ընդհանուր առմամբ` ԳՊՀ-ի մասնակցությունն ընդունելության գործընթացին սահմանափակվում 

է ԿԳՍՄ նախարարությանը տեղերի քանակի, ընդունելության քննությունների, վարձաչափերի 

վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացմամբ և դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման 

կազմակերպմամբ: 

 

Վեր հանել  հեռացումների և վերականգնումների պատճառները և տրամադրել տվյալ  խնդիրների 
լուծման տարբերակները /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
 
Ուսանողների տեղափոխումն իրականացվում է՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. օգոստոսի 

25-ի որոշմամբ հաստատված «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների 

ակադեմիական շարժունության կարգի» /https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/20141//: 2017-

2019թթ. ուսանողների ներհոսքի և արտահոսքի վերաբերյալ ցուցանիշներից երևում է, որ ԳՊՀ-ից 

ուսանողների արտահոսք գրեթե չկա: 

Ուսանողների հեռացումն ու վերականգնումն իրականացվում է համաձայն ՀՀ Կրթության և 

գիտության նախարարի 2011թ. նոյեմբերի 17-ի հրամանով հաստատված «ՀՀ բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում «Ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման 

կարգի»/ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=73332/:  

ԳՊՀ-ից ուսանողների ազատման հիմնական պատճառներն են՝  

- Ակադեմիական անբավարար առաջադիմությունը,  

- Սահմանված ժամկետում ուսման վարձի չվճարումը,  

- Բուհի կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական կանոններով նախատեսված 

պարտականությունների խախտումը:  

- Սոցիալական խնդիրները և այլ բուհ տեղափոխվելը,  

- Ժամկետային զինծառայության զորակոչվելը,  

- Առողջական վիճակը,  

- Ակադեմիական արձակուրդում գտնվելը,  

- Հղիության և ծննդաբերության, ինչպես նաև մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի դեպքերը:  

Կրթական միջավայրի արդյունավետության ապահովման, համալսարանի ուսանողական 

համակազմի պահպանման և կայուն զարգացման համար ԳՊՀ 2019-2023թթ. ռազմավարական 

զարգացման ծրագրով  նախատեսված են հստակ ծրագրեր ու միջոցառումներ (ԳՊՀ-ի 2019-2023թթ. 

Ռազմավարական զարգացման ծրագիր, 4-րդ բաժին): 

Համալսարանը համապատասխան տարակարգերի ուսանողների համար կիրառում է ուսման 

վարձավճարի մասնակի զեղչեր:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ունի ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման 

քաղաքականություն և ընթացակարգեր: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=41863
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/հավելվածներ/4/հավ.%204ա-2%20Մագ.%20ընդ.%20կարգ.pdf
https://gorsu.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/
https://gorsu.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/20141
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/ԳՊՀ-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ՀԵՌԱՑՄԱՆԱԶԱՏՄԱՆ-ԵՎ-ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/ԳՊՀ-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ՀԵՌԱՑՄԱՆԱԶԱՏՄԱՆ-ԵՎ-ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=73332
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/ԳՊՀ-ի%202019-2023թթ.%20Ռազմավարական%20զարգացման%20ծրագիր:
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/ԳՊՀ-ի%202019-2023թթ.%20Ռազմավարական%20զարգացման%20ծրագիր:
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Ուսանողների կարիքների վերհանման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի  բավարարավածությունը 

ուսումնական միջավայրից, հարցումների վերլուծություններ 

Վերհանված կարիքները փաստող հիմքերը և վերջին 3 

տարիների վերլուծությունները 

Ուսանողների բավարարավածությունը ուսումնական 

միջավայրից, հարցումների վերլուծություններ 

Վերհանված խնդիրների լուծումները և նրանց արտահայտումը 

ՄՈՒՀ-ի քաղաքականության մեջ 

ԳՊՀ պաշտոնաթերթ 

Վերլուծել ուսանողների կարիքների վերհանման ՄՈՒՀ-ի քաղաքականության և 

ընթացակարգերի իրականացման մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

ԳՊՀ-ի 2019-2023թթ. Ռազմավարական զարգացման ծրագիր, 6-րդ բաժնի մի շարք 

դրույթներով ԳՊՀ-ի սովորողների շրջանում նախատեսվում է ստեղծել և իրականացնել 

կրթական- հետազոտական ծրագրեր ու ծառայություններ:  

Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման գործընթացում ներգրավված են 

համալսարանի մի շարք օղակներ ու ստորաբաժանումներ:  

Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանմանը անմիջականորեն նպաստում է նաև ՀՀ 

օրենսդրությամբ և համալսարանի ներքին կանոնակարգերով սահմանված ուսանողների 

ներագրվվածությունը  կառավարման մարմնում և տարբեր խորհուրդներում: 

Ամբիոններում կա խորհրդատվությունների ժամանակացույց /Հավելված 4բ3-1, 4բ3-2,4բ3-3 / 

Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանումը Ուսանողական խորհրդի գործունեության 

հիմնական խնդիրներից է: Ուսանողների կողմից բարձրացված հարցերը  հնարավորության 

սահմաններում լուծվում են անմիջապես կամ քննարկվում են ՈւԽ-ի նիստերում:   

Ուսանողների շրջանում անցկացվում են հարցումներ, որոնք նույնպես նպաստում են կրթական 

կարիքների վերհանմանը: Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանումը իրականացվում է 

նաև ամբիոնների կողմից:  

ԳՊՀ-ում ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման գործընթացը ավելի արդյունավետ 

դարձնելու համար «Լրատու» թերթի խմբագրակազմը ֆակուլտետներում տեղադրել է 

հարցարկղեր, որոնք ուսանողներին հնարավորություն են տալիս դիմում-առաջարկներով 

բարձրացնել իրենց հուզող հարցերն ու խնդիրները:  

ԳՊՀ-ում գործող կարիքների վերհանման մեխանիզմների բազմազանությունն ապահովում է 

կարիքների վերհանման գործընթացի արդյունավետությունը: Համալսարանն աշխատում է 

հնարավորինս արագ արձագանքել վերհանված խնդիրներին, ինչը ևս նպաստում է կարիքների 

վերհանման գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը:   

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը ստեղծում է լրացուցիչ պարապմունքների կազմակերպման և 

խորհրդատվություն տրամադրելու հնարավորություններ`ուսանողների արդյունավետ 

ուսումնառությանը նպաստելու համար:   

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/ԳՊՀ-ի%202019-2023թթ.%20Ռազմավարական%20զարգացման%20ծրագիր:
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/4/Հավ.%204բ3-1%20ՀԼԳ.PDF
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/4/Հավելված%204բ3-2%20Մաթեմատիկա.PDF
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/4/Հավելված%204բ3-2%20Մաթեմատիկա.PDF
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 Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների 

նկարագրությունը, նպատակները և ժամանակացույցը 

Հավելված 4բ3-1, 4բ3-2,4բ3-3 Ամբիոններում խորհրդատվությունների 

ժամանակացույց  

Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների բարելավման 

մեխանիզմները և ծրագրերը 

Խորհրդատուների աշխատանքի ժամանակացույցը  

Հավելված 4բ3-1, 4բ3-2,4բ3-3 Ամբիոններում խորհրդատվությունների 

ժամանակացույց  

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված խորհրդատվական 

ծառայությունների մասին:  

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է ընդգրկված լրացուցիչ խորհրդատվական 

պարապմունքներում: 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված խորհրդատվական 

ծառայություններից:  

59 

 

10 

 

31 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ: ԱՅՈ ՈՉ 

Արդյոք ուսումնառողներին հատկացվու՞մ են խորհրդատուներ:  √  

Եթե ոչ, արդյոք դա նախատեսվու՞մ է:   

Վերլուծել լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների և ակադեմիական օժանդակություն 

ու ուղղորդում տրամադրելու համար գործընթացի կազմակերպման արդյունավետությունը / 

կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

ԳՊՀ-ի մի շարք ստորաբաժանումներ ուսանողներին առաջարկում են լրացուցիչ 

պարապմունքների կազմակերպման և խորհրդատվություն տրամադրելու 

հնարավորություններ: ԳՊՀ-ում առկա է Ուսումնական խորհրդատուների գործունեության 

կարգ:  

Ուսումնական տարվա սկզբին ուսանողները դասախոսներից ստանում են դասընթացի 

ամբողջական փաթեթը: Ուսանողին տրամադրվում են նաև տեղեկություններ ֆակուլտետի 

դեկանատի կողմից կիսամյակի ընթացքում միջանկյալ ստուգման ձևերի, դրանց ժամկետների 

մասին: Կրեդիտային համակարգի ներդրումից հետո խորհրդատվությունների կազմակերպումը 

դարձել է պարտադիր պայման: Բոլոր կուրսերին կցված են ուսումնական խորհրդատուներ, 

ովքեր մշտական կապի մեջ են ուսանողների հետ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ում սահմանված է ուսանողներին օժանդակություն և ուղղորդում 

տրամադրելու նպատակով վարչական աշխատակազմին դիմելու հստակ կանոնակարգ և 

ժամանակացույց:  

Պատասխանել հետևյալ հարցին: % 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/4/Հավ.%204բ3-1%20ՀԼԳ.PDF
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/4/Հավելված%204բ3-2%20Մաթեմատիկա.PDF
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/4/Հավելված%204բ3-2%20Մաթեմատիկա.PDF
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/4/Հավ.%204բ3-1%20ՀԼԳ.PDF
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/4/Հավելված%204բ3-2%20Մաթեմատիկա.PDF
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/4/Հավելված%204բ3-2%20Մաթեմատիկա.PDF
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2018/11/ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2018/11/ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
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Հիմքեր 

Ուսումնառողներին` վարչական կազմի կողմից հավելյալ 

օժանդակման և ուղղորդման կանոնակարգը  

ԳՊՀ աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոններ  

 ԳՊՀ ուսանողների գիտելիքների գնահատման կանոնակարգ 

Համապատասխան ժամանակացույցեր 

ԳՊՀ աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոններ   

Պատասխանել հետևյալ հարցին: % 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված իրեն վերաբերող վարչական 

ծառայությունների մասին:  

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ ծառայություններից: 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված այդ ծառայություններից: 

31 

25 

 

30 

Վերլուծել լրացուցիչ վարչական օժանդակություն ու ուղղորդում տրամադրելու համար 

գործընթացի կազմակերպման արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ 

համապատասխան հիմքերից/: 

Գորիսի պետական համալսարանում ուսանողների վարչական աշխատակազմի կողմից 

օժանդակության և ուղղորդման վերաբերյալ ամբողջական փաստաթուղթ առայժմ չկա: 

Գործընթացը կարգավորվում է՝ ըստ ԳՊՀ աշխատանքային ներքին կարգապահական 

կանոնների:  

Ուսանողները ամենատարբեր հարցերով և խնդիրներով անկաշկանդ կարող են դիմել 

ֆակուլտետների դեկաններին, ինչպես նաև ուսումնական խորհրդատուներին, 

անհրաժեշտության դեպքում՝ պրոռեկտորին և ռեկտորին: Ռեկտորը, պրոռեկտորը և բոլոր 

ուսումնական ստորաբաժանումների ղեկավարները ունեն ուսանողների ընդունելության 

հստակ ժամանակացույցեր ԳՊՀ աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոններ:  

Այդ հարցում շատ կարևոր է ֆակուլտետների դեկանների և ամբիոնի վարիչների 

գործունեությունը: 

Մի շարք խնդիրների լուծման համար գոյություն ունեն ընթացակարգեր, որոնք ավելի են 

հեշտացնում այս կամ այն հարցի լուծումը՝ «ԳՊՀ ուսանողների գիտելիքների գնահատման 

կանոնակարգ», «Ուսանողների տեղափոխման և փոխադրման կարգ», «Ակադեմիական 

ազնվության հայեցակարգ»: 

Համալսարանն ունի պաշտոնական կայք/www.gorsu.am/, ֆեյսբուքյան էջ 

https://www.facebook.com/GorisSU/, էլեկտրոնային հասցե info@gorsu.am, որոնք նույնպես 

ուսանողների համար միջոց են վարչական աշխատակազմին դիմելու անհրաժեշտության 

դեպքում:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայություններ: 

Հիմքեր 

Ուսումնառողների կարիերային նպաստող ծառայությունների 

կանոնակարգերը  

ԳՊՀ կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի 

աջակցման բաժնի կանոնակարգ 

Այդ գործընթացներն իրականացնող ենթակառուցվածքը և դրա 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-ներքին-կարգապահական-կանոններ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ-ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-ներքին-կարգապահական-կանոններ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-ներքին-կարգապահական-կանոններ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-ներքին-կարգապահական-կանոններ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-ներքին-կարգապահական-կանոններ.pdf
https://www.facebook.com/GorisSU/
mailto:info@gorsu.am
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՊՀ-Ի-ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ-ԵՎ-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ-ԱՋԱԿՑՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՊՀ-Ի-ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ-ԵՎ-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ-ԱՋԱԿՑՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
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գործառույթները 

Հավելված 4ե-5 Շրջանավարտների գրանցման թերթիկ  

Դեպի Կարիերա ուսանողի  ուղեցույց 

Հավելված 10գ-23-շրջանավարտների վերաբերյալ գործատուների կարծիքի 

ուսումնասիրության հարցաթերթիկ 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:  % 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված կարիերային նպաստող 

ծառայությունների մասին:  

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ ծառայություններից: 

28 

21 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ ծառայություններից:  22 

Վերլուծել ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայությունների արդյունավետությունը / 

կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

ՀՀ-ի աշխատաշուկայի ոչ գրավիչ պայմաններում բուհն ավարտելուց հետո ուսանողները  

կանգնում  են աշխատանք  գտնելու  և մասնագիտական  հետագա  գործունեության  ծավալման  

խնդրի առջև,  որի լուծումը  բազմաթիվ  օբյեկտիվ  և սուբյեկտիվ  պատճառների  հետևանքով  

բավականին  բարդ է շրջանավարտների  համար: Նման  պայմաններում երիտասարդ 

մասնագետների կողմնորոշման, շրջանավարտների  մրցունակության բարձրացման աջակցման 

խնդիրը համալսարանի համար դառնում է առաջնային: Այդ խնդրի լուծման,  ինչպես  նաև  

շրջանավարտների  ու  համալսարանի միջև կապի ամրապնդման համար 2011թ.  սեպտեմբերի  

1-ին  ստեղծվել  է  Գորիսի պետական համալսարանի ուսանողների կարիերայի աջակցման 

կենտրոնը:  2017թ. գիտական խորհրդի որոշմամբ վերակազմակերպվել է ԳՊՀ-ի Կրթության 

որակի ապահովման և միջազգային համագործակցության բաժինը և դրա հիմքի վրա ստեղծվել 

են երկու առանձին բաժիններ` Արտաքին կապերի և համագործակցության, Կրթության որակի 

ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման: Գիտական խորհրդի 2018թ. հունվարի 19-

ի նիստում հաստատվել է ԳՊՀ կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի 

աջակցման բաժնի կանոնակարգը:  

Առայժմ լիարժեք չէ շրջանավարտների հետ հետադարձ կապը, որի պատճառով  կարիերայի  

կենտրոնը  շրջանավարտների  անձնական  թերթիկների  միջոցով  հավաքագրում  է  նրանց 

տվյալները /Հավելված 4ե-5 /:  Կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի 

աջակցման բաժինը խորհրդատվություն է տալիս ուսանողներին՝ աշխատանքի տեղավորման,  

ռեզյումե (CV)  կազմելու,  հարցազրույցներին նախապատրաստվելու համար / Դեպի Կարիերա 

ուսանողի  ուղեցույց/: 

Կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման բաժինն առանձին էջով 

ներկայացված է ԳՊՀ-ի կայքում /www.gorsu.am/, որտեղ ներկայացված  են նաև ՀՀ-ի տարածքում 

աշխատանք առաջարկող վեբ-կայքերը:   

Համալսարանի պաշտոնական կայքում շուտով կստեղծվեն նոր ծառայություններ, որոնք  

ուսանողներին կօգնեն աշխատանք գտնելու, իսկ ձեռնարկություններին՝ որակյալ  կադրեր ձեռք  

բերելու հարցերում:  

Գործատուներին տրամադրվել են  հարցաթերթիկներ, որոնք թույլ են տալիս բացահայտելու 

նրանց կարիքները որոշակի  մասնագետների  պահանջարկի  առումով /Հավելված 10գ-23-

շրջանավարտների վերաբերյալ գործատուների կարծիքի ուսումնասիրության հարցաթերթիկ /:  

../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/4/Հավ.%204.ե.5-շրջանավարտի%20գրանցման%20թերթիկ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/12/ԴԵՊԻ-ԿԱՐԻԵՐԱ-ՈՒՍԱՆՈՂԻ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/հավելվածներ/10/հավ.%2010գ-23%20գործատուի%20գրություն.pdf
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/հավելվածներ/4/Հավ.%204.ե.5-շրջանավարտի%20գրանցման%20թերթիկ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/12/ԴԵՊԻ-ԿԱՐԻԵՐԱ-ՈՒՍԱՆՈՂԻ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/12/ԴԵՊԻ-ԿԱՐԻԵՐԱ-ՈՒՍԱՆՈՂԻ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/հավելվածներ/10/հավ.%2010գ-23%20գործատուի%20գրություն.pdf
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը աջակցում է ուսանողներին` ներգրավվելու հաստատության 

գիտահետազոտական աշխատանքներում:  

Հիմքեր 

ՄՈՒՀ-ի համար գերակա գիտահետազոտական աշխատանքներում 

ուսումնառողների մասնակցության ապահովման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգը 

ՈՒԳԸ կանոնադրություն 

ՄՈՒՀ-ի համար գերակա գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված 

ուսանողների թիվը` ըստ կրթական ծրագրերի 

Ուսումնառողներ 2015 2016 2017 2018 2019 

Բակալավր 4 7 - - - 

Մագիստրոս 3 4 - - - 

Հետազոտող - - - - - 

 

Ուսումնառողների մասնակցությամբ իրականացվող ծրագրերի ցանկը և  դրանցում 

ներգրավված ուսանողների թիվն ըստ տարիների 

 Գիտահետազոտական ծրագիր 2015 2016 2017 2018 2019 

  - - - - - 

  - - - - - 

 

Ուսումնառողների հեղինակությամբ և /կամ համահեղինակությամբ տպագրված 

աշխատանքների թիվը 

 Տպագրված աշխատանք 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Գիտական հոդված 4 7 - - - 

2. Մենագրություն - - - - - 

3. Գիտական ակնարկ - - - - - 

Վերլուծել  հաստատության գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսանողների  

ներգրավվածության  արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ 

համապատասխան հիմքերից/: 

Գորիսի պետական համալսարանում ուսանողների ներգրավվածությունը գիտահետազոտական 

աշխատանքներում հիմնականում կատարվում է մասնագիտական ամբիոնների միջոցով: 

Աշխատանքներն իրականացվում են ղեկավարների հետ համատեղ: Այդ աշխատանքներում 

ավելի շատ ներգրավված են մագիստրատուրայի ուսանողները, քանի որ գիտահետազոտական 

աշխատանքների կատարումը մագիստրոսի կրթական ծրագրի պարտադիր բաղադրիչներից է: 

ԳՊՀ-ում ուսանողներին գիտահետազոտական աշխատանքներում  ներգրավվելուն նպաստում է 

նաև Ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ կանոնադրություն): 

Գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսանողների թվի նվազումը առաջին հերթին 

պայմանավորված է համալսարանում գիտական քաղաքականության մեխանիզմների ոչ 

լիարժեք կիրառմամբ, ինչպես նաև որոշ ամբիոնների ոչ բավարար մասնագիտական ներուժով: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում է ուսանողների իրավունքների պաշտպանության համար 

պատասխանատու մարմին: 

Հիմքեր Ուսումնառողների իրավունքները արտացոլող փաստաթուղթը 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՊՀ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ԳԻՏԱԿԱՆ-ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՊՀ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ԳԻՏԱԿԱՆ-ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf
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ԳՊՀ կանոնադրություն 

ԳՊՀ աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոններ  

 

Ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը 

 Հավելված 4է-1 Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն 

Ուսումնառողների իրավունքներով, բողոքներով և բողոքարկումներով 

զբաղվող ենթակառուցվածքի գործունեությունը կանոնակարգող 

փաստաթղթերը 

Հավելված 4է-1 Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն 

Վերջին 5 տարիների ընթացքում ուսանողների բողոքների և այդ 

խնդիրների լուծման վիճակագրական տվյալները և համապատասխան 

հիմքերը 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:  % 

Ուսանողների որ տոկոսն է տեղեկացված համապատասխան ծառայությունների 

վերաբերյալ: 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում համապատասխան ծառայությունից: 

Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացից:   

66 

 

37 

36 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/«ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»-ՊՈԱԿ-Ի-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-ներքին-կարգապահական-կանոններ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/4/4-է-1ՈՒԽ%20կանոնադրություն.pdf
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/հավելվածներ/4/4-է-1ՈՒԽ%20կանոնադրություն.pdf
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Վերլուծել  ՄՈՒՀ-ում գործող ուսումնառողների իրավունքների պաշտպանության համար 

պատասխանատու մարմնի աշխատանքների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Գորիսի պետական համալսարանի ուսանողների իրավունքները սահմանվում են ՀՀ 

օրենսդրությամբ («Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 49, «Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 17, 3, 4 կետեր), ԳՊՀ-ի 

կանոնադրությամբ (հոդված 86), ԳՊՀ-ի ներքին կարգապահական կանոններով և այլ իրավական 

ակտերով: 

ՄՈՒՀ-ում գործում է ուսանողների իրավունքների պաշտպանության համար 

պատասխանատու մարմին՝ ի դեմս համալսարանի Ուսանողական խորհրդի, որը 

համալսարանի ուսանողական ինքնակառավարման, սովորողներին միավորող, նրանց շահերը 

պաշտպանող ընտրովի ներկայացուցչական մարմին է: Ուսանողական խորհրդի  

լիազորություններն ու գործունեության  կարգը  ՀՀ օրենսդրությանը և ենթաօրենսդրական  

ակտերին համապատասխան սահմանվում են ԳՊՀ-ի կանոնադրությամբ և Ուսանողական 

խորհրդի կանոնադրությամբ: 

Ուսանողական խորհրդի հիմնական նպատակն է բարձրացնել ուսանողի դերն ու 

ակտիվությունը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ու որակի ապահովման մեջ և 

հասարակական կյանքում: Նրանք ընդգրկված են ԳՊՀ-ի Ուսանողական խորհրդի և նրա 

առանձին հանձնաժողովների (ուսումնագիտական, լրատվության և տեղեկատվության, 

մշակութային, մարզական և այլն) կազմում:  

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և համալսարանի կանոնադրության համաձայն՝ 

Ուսանողական խորհուրդն ունի ուսանողության ներկայացուցչություն համալսարանի 

կառավարման մարմիններում, որով ապահովվում է ուսանողների մասնակցությունը 

համալսարանի (ֆակուլտետների) գործունեությանը վերաբերող կարևորագույն հարցերի 

լուծմանը: Ուսանողության ներկայացուցիչների միջոցով համալսարանի կառավարման 

մարմինների (ԳՊՀ-ի Խորհուրդ, Գիտական խորհուրդ, Ռեկտորատ, Ֆակուլտետների 

խորհուրդներ) ժողովներում և նիստերում բարձրացվում են ուսանողների խնդիրները, նրանց 

իրավունքների բացահայտված խախտումները և այլն: Զարգացման և կատարելագործման 

փուլում է ԳՊՀ կայքի «Ուսանող» ենթաբաժինը: 

Ուսանողների խնդիրների անմիջական լուծումն ապահովվում է ԳՊՀ-ի ռեկտորի, 

պրոռեկտորի, ֆակուլտետների դեկանների և անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ 

ստորաբաժանումների կողմից: 

Ուսումնառողների իրավունքների և շահերի պաշտպանության նպատակով նախատեսվում է 

համալսարանում ստեղծել նաև ուսումնառողների իրավունքների պաշտպանության 

հանձնաժողով, որը կզբաղվի ուսանողների դիմում-բողոքների ընդունմամբ՝ տալով 

համապատասխան ընթացք և աջակցելով ուսանողների իրավունքների պաշտպանության 

արդյունավետ իրականացմանը:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ը. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ 

մատուցվող ծառայությունների գնահատման և որակի ապահովման մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

ՄՈՒՀ-ում գործող ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ 

օժանդակող ծառայությունների մատուցման գնահատման և որակի 

ապահովման քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և մեխանիզմները 

ԳՊՀ ռեկտորի տարեկան հաշվետություններ 

Հաստատության գործունեության որակի ապահովման գործընթացներում 

ուսումնառողների դերը սահմանող կանոնակարգերը 

Ուսումնական գործընթացների վերաբերյալ ուսումնառողների 

http://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/ԳՊՀ-ՆԵՐՔԻՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
http://gorsu.am/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b2/
https://gorsu.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/


55 
 

արձագանքի օրինակները 

Հավելված 10գ-16 Դասավանդման որակի և արդյունավետության 

վերաբերյալ ուսանողական հարցման արդյունքների 

վերլուծություն(պիլոտային) 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ օժանդակող 

ծառայությունների  գնահատման  և դրանց որակի ապահովման մեխանիզմների 

արդյունավետությունը  / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և մատուցվող այլ ծառայությունների 

գնահատումը  և որակի ապահովումն ամրագրված է Գորիսի պետական համալսարանի ԳՊՀ-ի 

2019-2023թթ. Ռազմավարական զարգացման ծրագրով:  

  Ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և մատուցվող այլ ծառայությունների 

գնահատման, որակի ապահովման և մեխանիզմների կատարելագործման համար 

համալսարանում պարբերաբար անցկացվում են հարցումներ:  

Ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և մատուցվող այլ ծառայությունների 

գնահատմանը և որակի ապահովմանը նպաստում են նաև համալսարանի ռեկտորի, ամփոփիչ 

ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների, ֆակուլտետների դեկանների և այլ 

ստորաբաժանումների ղեկավարների հաշվետվությունները: Միաժամանակ համալսարանում 

գործող ընթացակարգերը հնարավորություն են տալիս ուսանողներին անմիջականորեն 

մասնակցելու ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և մատուցվող այլ ծառայությունների 

գնահատման և որակի ապահովման գործընթացներին:  

 

Շրջանավարտների զբաղվածության մակարդակը վերջին հինգ տարվա համար (թվով) 

 Զբաղվածություն/ուսման շարունակություն 2015 2016 2017 2
 18 2019 

1. Ավարտելուց անմիջապես հետո 35 30 30 33 33 

2. Նախքան ավարտելը 15 71 69 105 89 

3. Մասնագիտությամբ 55 71 69 105 75 

4. Ոչ մասնագիտությամբ 65 40 42 101 14 

5. 
Ավարտելուց հետո ուսումը շարունակող 

ուսանողների 
 թիվը 
20 14 15 30 45 

6. 
Ավարտելուց 2-5 տարի հետո զբաղվածո 
 թյան 

մակարդակը 
     

7. Գործազուրկ ուսանողների տոկոսը 63.75 66.77 58.89 20.54  

8. 
Ավարտելուց 5 տարի հետո զբաղվածության 

մակարդ 
 կը 
     

 

 

Վերլուծել Չափանիշ 4-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, 

արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1.  Ուսանողների հավաքագրման և 
ընդունելության իրականացման 
քաղաքականություն և մեխանիզմների 
առկայություն, 

1.  Գիտահետազոտական 
աշխատանքներում ուսանողների  սակավ 
ներգրավվածություն, 

2.  Գիտահետազոտական աշխատանքների 

../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/հավելվածներ/10/Հավ.%2010գ16%20վերլուծություն.pdf
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/ԳՊՀ-ի%202019-2023թթ.%20Ռազմավարական%20զարգացման%20ծրագիր:
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2. Համալսարանի վարձավճարների ցածր 
լինելը, 

3.  Ուսանողների իրավունքների 
պաշտպանության մարմինների և 
մեխանիզմների առկայություն, 

4.  Ուսանողների կարիերայով զբաղվող 
ստորաբածանման առկայություն, 

5.  Ուսանողների ներգրավվածությունը 
համալսարանի կառավարման, կրթական, 
խորհրդատվական և մատուցվող այլ 
ծառայությունների գնահատման  և որակի 
ապահովման գործընթացներին, 

6. Համալսարանի պաշտոնաթերթի,  
պաշտոնական կայքի առկայություն, 

7.  Վարձավճարների հավաքագրման 
այլընտրանքային աղբյուրներ: 

կատարման համար ոչ բավարար 
ռեսուրսներ, 

3.  Շրջանավարտների և համալսարանի 
միջև թույլ կապ, 

4.  Համալսարանում օտարերկրացի 
ուսանողների բացակայություն, 

5.  Կատարյալ չեն ուսանողների կարիքների 
վերհանման մեխանիզմները,  

6.  Ուսանողների՝ վարչական 
աշխատակազմին դիմելու 
ընթացակարգերը միավորված չեն մեկ 
ամբողջական փաստաթղթի մեջ, 

7. Ոչ բոլոր անհրաժեշտ ընթացակարգերի 
առկայություն: 

 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

1. Համալսարանի համագործակցությունը 
մարզի հանրակրթական դպրոցների, 
քոլեջների և այլ տեղական ու օտարերկյա 
բուհերի հետ, 

2. Միջազգային կապերի ընդլայնում, 
3. Դասավանդման նյութերի և 

լաբորատորիաների արդիականացում, 
4.  Համալսարան-գործատու կապի  

ընդլայնում: 

1.  Շրջանավարտների թույլ կապը 
Համալսարանի հետ, 

2. Դիմորդների թվի նվազում, 
3. Աշխատաշուկայում կատարվող կտրուկ 

և անկանխատեսելի փոփոխություններ, 
4. Գործազրկության բարձր մակարդակ, 
5. Օտար լեզուների իմացության ոչ 

բավարար մակարդակ: 
 

 

2020թ. հունվարին հաստատվել է ուսանողների գիտելիքների գնահատման նոր 

կանոնակարգը: Այն կիրառելու ընթացքում հավաքված դիտողությունների և 

առաջարկությունների հիման վրա կկատարվի վերամշակում: 

 

V. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԸ 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը հասնելու և ՄԿԾ-ների նպատակներն իրականացնելու  
համար հաստատությունը ապահովված է անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող 
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմով:  
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերն իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ որակավորումներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ 

կազմի ընտրության քաղաքականություն և ընթացակարգեր: 

Հիմքեր 

Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատանքի 

ընդունման և հեռացման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  

 

ԳՊՀ ՊԴ կազմի ձևավորման և պաշտոնի տեղակալման կանոնակարգ 

ԳՊՀ ՈՒՕ կազմի աշխատանքի ընդունման և ազատման ընթացակարգ  

Հավելված 2ա-1 ԳՊՀ ամբիոնի վարիչի ընտրության կարգ 

ԳՊՀ ֆակուլտետի դեկանի ընտրության ընթացակարգ 

ՈՒՕ կազմի վերապատրաստման և ատեստավորման կարգ 

 

Հիմնական և համատեղությամբ դասավանդողների կազմը ըստ 

ամբիոնների և որակավորումների` նշելով գիտական աստիճանները և 

կոչումները, աշխատանքային ստաժը բուհում, նրա կողմից վարվող 

հիմնական դասընթացները  

Հավելված 5ա-1, Տեղեկատվություն դասախոսական կազմի մասին 

Հավելված 5ա-2, Տեղեկատվություն դասախոսական կազմի 

պլանավորման վերաբերյալ (հաջորդող 1 տարվա համար) 

 

Դասավանդողների խրախուսման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը 

ԳՊՀ աշխատողների գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և 

ԳՊՀ 2019-2023թթ. ռազմավարական զարգացման ծրագրում ներառված են 

պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի հավակնությունները 2019-2023 թթ. 

համար որպես նպատակ և խնդիր: Պրֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի 

զարգացմանն ուղված քաղաքականության կարևոր նպատակներն ու խնդիրներն են` 

 կադրերի պլանավորումը և ընտրությունը (այն ներառում է աշխատակիցների 

փնտրման և ընտրության գործընթացների մշակում), 

 կադրերի պահպանումը (այն գործիքակազմը, որ անհրաժեշտ է ստանալու 

իրականացվող աշխատանքների պահանջվող մակարդակը, պահպանելու 

աշխատակիցների մոտիվացիան և բավարարվածությունը աշխատանքից, 

աշխատողերի վարձատրության և նյութական խրախուսման կարգերի 

(ընթացակարգերի) մշակումը և հաստատումը), 

 կադրերի հոսունության պլանավորումը (պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի սկսնակ անդամնեին ուղղված միջոցառումներ), 

 կատարողականների վերանայումն ու գնահատումը` ներդնելով և կիրառելով 

համապատասխան ստանդարտներ, 

 կադրերի վարկանիշավորումը (առաջխաղացում), 

 վերապատրաստումը և մասնագիտական զարգացումը (օգտագործելու 

աշխատակիցների ներուժն ու երաշխավորելու հմտությունների զարգացումը):  

     (Տես ԳՊՀ 2019-2023թթ. ռազմավարական զարգացման ծրագիր, բաժին 5): 

 

ttp://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ_Ի-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ-ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ_Ի-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ-ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/2/2ա1-ամբիոնի%20վարիչի%20ընտր.%20կարգ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ-Ի-ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ-ԴԵԿԱՆԻ-ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Գորիսի-պետական-համալսարան-պոակի-ուսումնաօժանդակ-կազմի-վերապատրաստման-և-ատեստավորման-կարգ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/5/Հավ.%205-ա,-1%20տեղեկ.%20դասախ.%20կազմի%20մասին.xlsx
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/5/Հավ.%205ա-2%20տեղեկ.%20դասախոս.%20կազմի%20պլանավորում.xlsx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
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կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգ 

 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի մասնագիտական 

որակների համապատասխանությունը ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը և կրթական ծրագրի 

նպատակներին: 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի  աշխատանքի 

ընդունման և հեռացման քաղաքականության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը 

/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

ԳՊՀ  ՊԴ կազմի ձևավորման  ժամանակավոր կանոնակարգը հաստատվել էր 2007թվականին: 

Անհրաժեշտություն էր առաջացել վերանայել մի շարք գործողություններ, արդիականացնել 

ՊԴ կազմի ընտրության գործող քաղաքականությունը, ընթացակարգը, այն առավել հասանելի 

և թափանցիկ դարձնել հնարավոր մասնակիցների համար, որը կապահովեր ներկա 

պահանջներով կրթական ծրագրերի ելքային արդյունքների ձևավորումը՝ հենված 

մրցակցության և արդյունավետության սկզբունքների հիման վրա: 12.04.2019թ. հաստատված 

ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման և պաշտոնների տեղակալման  նոր 

կանոնակարգը /ԳՊՀ ՊԴ կազմի ձևավորման և պաշտոնների տեղակալման կանոնակարգ/, 

իրականացնում է վերոնշյալ նպատակները: Համալսարանը ձգտում է ապահովել 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի բազմազանությունը՝ բոլոր բաղադրիչների 

ներկայությունը դասավանդման գործընթացում: 

Համալսարանի ֆակուլտետի դեկանի և ամբիոնի վարիչի աշխատանքի ընդունման և 

աշխատանքից ազատման քաղաքականությունը և ընթացակարգը կարգավորվում են 

համապատասխանաբար ԳՊՀ ֆակուլտետի դեկանի ընտրության ընթացակարգի և ԳՊՀ 

ամբիոնի վարիչի ընտրության կարգի / Հավելված 2ա-1/ դրույթներով:  

26.12.2019թ. մշակվել և հաստատվել է ԳՊՀ ՈՒՕ կազմի աշխատանքի ընդունման և ազատման 

ընթացակարգը, որը կարգավորվում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով, ԳՊՀ 

կանոնադրությամբ, ԳՊՀ աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոններով և 

համապատասխան պաշտոնի անձնագրերով: ՈՒՕ կազմն ընտրվում է` ելնելով թեկնածուի 

համապատասխան կրթությունից, հմտություններից, աշխատանքային փորձից և 

կարողություններից: ՈՒՕ կազմի ընտրության հիմքում ընկած են համալսարանի հիմնարար 

արժեքները, թիմային աշխատանքը, ստեղծարար մոտեցումը: Հաշվի են առնվում ամբիոնում 

իրականացվող կրթական ծրագրերի առանձնահատկությունները, առավելություն ստանում են 

այն հավակնորդները, որոնք ունեն մասնագիտական որակի բարձրացման հեռանկարներ: 

Անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքային պայմանագիրը կնքելիս սահմանվում է 

փորձաշրջան: 

21.01.2020թ. հաստատվել է ՈՒՕ կազմի վերապատրաստման և ատեստավորման կարգը: Սույն 

կարգով կկարգավորվի համալսարանի ատեստավորման ենթակա ՈՒՕ կազմի 

վերապատրաստման և ատեստավորման հետ կապված իրավահարաբերությունները: 

Ատեստավորման ենթակա աշխատողները համալսարանի միջոցներով նախապես կանցնեն 

վերապատրաստում, համաձայն վերապատրաստում իրականացնող ամբիոնների կողմից 

սահմանված և ռեկտորի հրամանով հաստատված ուսումնական առարկաների 

վերապատրաստման չափորոշիչների և ծրագրերի: Վերապատրաստումից հետո կտրվի 

համապատասխան վկայական:  

ՊԴ կազմի որակական բարելավման նպատակով ԳՊՀ-ում 2018 թվականի հունվարից 

գործում է ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման ու որակավորման 

բարձացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիրը , ինչի ստեղծումը պայմանավորված է ԳՊՀ 

կանոնադրությունից և համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագրից բխող մի շարք 

խնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման 

բարձրացումը դիտարկվում է որպես դասախոսի հարատև կրթության բաղադրիչ՝ նրա 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
ttp://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ_Ի-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ-ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ-Ի-ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ-ԴԵԿԱՆԻ-ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf
../../AppData/Roaming/Arman/Desktop/2019%20ինքնավ/հավելվածներ/2/2ա1-ամբիոնի%20վարիչի%20ընտր.%20կարգ.pdf
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ_Ի-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ-ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ_Ի-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ-ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-ներքին-կարգապահական-կանոններ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Գորիսի-պետական-համալսարան-պոակի-ուսումնաօժանդակ-կազմի-վերապատրաստման-և-ատեստավորման-կարգ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
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մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների շարունակական զարգացմամբ, ինչպես նաև 

որպես համալսարանական կրթության որակի ներքին ապահովման համակարգի կարևոր 

կառուցամաս: Կրեդիտային համակարգով կառուցված այդ ծրագիրը հնարավորություն է 

տալիս ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմին ձեռք բերելու մասնագիտության ոլորտի նոր 

պահանջներով պայմանավորված գիտելիքներ ու հմտություններ՝ դասախոսի համար առավել 

հարմար ժամկետներում:  

27.12.2018թ. հաստատվել է ԳՊՀ աշխատողների գիտահետազոտական, 

ուսումնամեթոդական և կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգը, որով 

սահմանվում են  ԳՊՀ աշխատողների գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և 

կազմակերպական որոշ տեսակի աշխատանքների խրախուսման չափանիշները և 

պայմանները: Սույն կարգով նախատեսված դեպքերում տրվում է ֆինանսական խրախուսում: 

Նախատեսված աշխատանքների համար դասախոսների հավաքած պայմանական 

միավորները կարող են հաշվի առնվել համալսարանում նրանց առաջխաղացման 

գործընթացում: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի համար սահմանված են 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող հստակ 

պահանջներ: 

 

Հիմքեր 

Մասնագիտության կրթական ծրագրի պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող պահանջները 

ԳՊՀ ՊԴ կազմի ձևավորման և պաշտոնի տեղակալման կանոնակարգ 

ԳՊՀ մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման ուղեցույց 

 

Մասնագիտական որակներին ներկայացվող պահանջների վերանայման 

քաղաքականությունը 

Վերանայման վերլուծությունները և արդյունքների արտացոլումը նոր 

քաղաքականության մեջ 

Հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի կոմպետենցիաների 

համապատասխանությունը մասնագիտության կրթական ծրագրերի սահմաններում շնորհվող 

որակավորումներին:  

 

Բուհի յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի համար սահմանված են պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող պահանջներ: Մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի համար անհրաժեշտ պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

մասնագիտական  որակներին ներկայացվող պահանջներն առաջին հերթին ամրագրված են 

12.04.2019թ. հաստատված ԳՊՀ ՊԴ կազմի ձևավորման և պաշտոնի տեղակալման 

կանոնակարգում: Յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի համար հիմք է ընդունվում բազային 

կրթությունը, աշխատանքային փորձը (դասավանդում), տվյալ ոլորտի արտադրական փորձը, 

մրցույթի և որակավորման արդյունքները:  

2019 թվականին հաստատվել է նաև ԳՊՀ մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման 

ուղեցույց, որն իր մեջ պարունակում է ցուցումներ համալսարանում գործող կրթական 

ծրագրերին ներկայացվող պահանջներն իրագործելու վերաբերյալ: Կրթական ծրագրերի 

նախագծումից և մշակումից են կախված ակնկալվող վերջնարդյունքների ապահովումը: 

ԳՊՀ ՊԴ կազմի մասնագիտական կարողությունները համապատասխանում են կրթական 

ծրագրերով շնորհվող որակավորումներին: ՄԿԾ-ների իրականացման համար անհրաժեշտ 

մասնագիտական որակներ ունեցող ՊԴ կազմի ապահովումը ԳՊՀ-ի համար օրակարգային 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
ttp://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ_Ի-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ-ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ-ԿՐԹԱԿԱՆ-ԾՐԱԳՐԵՐԻ-ՄՇԱԿՄԱՆ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ.pdf
ttp://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ_Ի-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ-ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
ttp://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ_Ի-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ-ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ-ԿՐԹԱԿԱՆ-ԾՐԱԳՐԵՐԻ-ՄՇԱԿՄԱՆ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ-ԿՐԹԱԿԱՆ-ԾՐԱԳՐԵՐԻ-ՄՇԱԿՄԱՆ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ.pdf
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հարց է և այն ամրագրված ռազմավարական նպատակ է: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ  գ. ՄՈՒՀ-ը սահմանել է հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր 

դասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման համար: 

Հիմքեր 

Դասավանդողների մասնագիտական որակների և նրանց աշխատանքի 

գնահատման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

Դասավանդողների մասնագիտական որակների և նրանց աշխատանքի 

գնահատման մեխանիզմներն ու գործիքները  

 

ԳՊՀ դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցման կանոնակարգ 

 

Դասավանդողների մասնագիտական որակների և նրանց աշխատանքի 

գնահատման գործընթացի արդյունավետությունն արտահայտող այլ 

հիմքեր և վերլուծություններ 

Արձագանքների օրինակները (ուսումնառողների, այլ դասավանդողների, 

ղեկավարների) 

Հավելված 10գ-16 Դասավանդման որակի և արդյունավետության 

վերաբերյալ ուսանողական հարցման արդյունքների վերլուծություն 

(պիլոտային) 

Վերլուծել և հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման 

քաղաքականության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը /կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

04.07.2019թվականին հաստատված ԳՊՀ դասավանդման որակի և արդյունավետության 

վերաբերյալ ուսանողական հարցման կանոնակարգ սահմանում է ԳՊՀ ուսումնառողների 

կողմից ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի դասավանդման որակի և 

արդյունավետության գնահատման, հարցման անցկացման և արդյունքների օգտագործման 

ընթացքը: Ուսանողական հարցումն անց է կացվում սույն կարգով հաստատված 

վարկանիշային թերթիկով: Ուսանողական հարցումն անանուն է և անց է կացվում 

ուսանողների առնվազն 70%-ի մասնակցության պայմաններում: Հարցման արդյունքները 

մշակվում են ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի կողմից: Հարցման արդյունքներն օգտագործվում են ՊԴ 

անձնակազմի գործունեության արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով և հաշվի են 

առնվում մրցույթի անցկացման ժամանակ:  

Դասախոսական կազմի պարբերական գնահատման համար էական նշանակություն ունեն 

դասալսումները, որոնք իրականացվում են ամբիոններում նախապես սահմանված 

ժամանակացույցի համաձայն: Դասալսումները հիմնականում իրականացվում են 

ամբիոնների վարիչների կողմից, որոնց արդյունքներն ամփոփվում են ամբիոնի նիստերի 

ժամանակ: Արդյունքում կազմվում է համապատասխան արձանագրություն /հավելված 5գ-3, 

5գ-4/: Մշակման փուլում է գտնվում ԳՊՀ համալսարանի ամբիոններում դասալսումների 

անցկացման կարգը, որտեղ հստակորեն կսահմանվեն գնահատման համապատասխան 

չափորոշիչները:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Պարբերաբար իրականացվող ներքին և արտաքին գնահատումների 

արդյունքում բացահայտված կարիքներին համապատասխան` ՄՈՒՀ-ն իրականացնում է 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԵՎ-ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ-ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՐՑՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԵՎ-ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ-ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՐՑՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/10/Հավ.%2010գ16%20վերլուծություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԵՎ-ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ-ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՐՑՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԵՎ-ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ-ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՐՑՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/5/Հավ.%205բ-3%20պաշտոնի%20անձնագրեր.PDF
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/5/Հավ.%205%20գ-4%20դասալսումներ.pdf


61 
 

դասավանդողների կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ: 

Հիմքեր 

Պահանջվող  որակավորումներին համապատասխան դասավանդողների 

կոմպետենցիաների շրջանակի ընդլայնումն ապահովող մեթոդները և 

հիմքերը  

Դասավանդողների կատարելագործման միջոցառումների պլանները` ըստ 

մեթոդական, մասնագիտական և բարեփոխումների ուղղվածությունների 

Դասավանդողների կատարելագործման թեմաները  

ՊԴ կազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ծրագիր 

(կառուցվածք և բովանդակություն) 

Դասավանդողների կատարելագործման միջոցառումների 

ժամանակացույցը 

Այլ հիմքեր   

Վերլուծել և հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի կատարելագործման 

գործընթացների արդիականությունը վերջին 3 տարիների համար /կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

 

ԳՊՀ ռազմավարական նպատակներից է ներդնել ուսումնառության որակի  շարունակական 

բարելավման մեխանիզմները՝ նպաստելով ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

մասնագիտական և մեթոդական որակների բարձրացմանը: 2018 թվականին հաստատվել է ՊԴ 

կազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ծրագիր (կառուցվածք և 

բովանդակություն):Կրեդիտային համակարգով կառուցված ծրագիրը հնարավորություն է 

տալիս ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմին ձեռք բերելու մասնագիտության ոլորտի նոր 

պահանջներով պայմանավորված գիտելիքներ ու հմտություններ՝ դասախոսի համար առավել 

հարմար ժամկետներում: Ծրագիրը սահմանում է իր կառուցվածքը, բովանդակությունը, 

կրթական և հետազոտական-մեթոդական մոդուլների ու դասընթացների կազմը և դրանց 

աշխատածավալները՝ արտահայտված WCTS կրեդիտներով:  

2018 թվականից օտար լեզուների և ԱԿՀ բաժնի օգնությամբ առավել ակտիվ քայլեր է 

ձեռնարկվել բուհի պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ,  վարչական կազմի 

աշխատակիցների համար անգլերենի երկարաժամկետ դասընթացներ կազմակերպելու 

ուղղությամբ՝ խթանելով նրանց մասնագիտական որակների կատարելագործումը ու 

շարունակական զարգացումը /Տես՝ Չափանիշ 9դ/: Դասընթացին պատշաճ մակարդակով 

մասնակցած 32 աշխատակից վաստակել են 2 –ական կրեդիտ, որը ամրագրվել է ռեկտորի  

12.09.2019թ. թիվ 270Ա հրամանով: 2020 թվականին նախատեսվում է շարունակել անգլերեն 

լեվի ուսուցման դասընթացները: Առաջիկայում նախատեսվում է նաև կազմակերպել օտար 

լեզուների դասընթացների նոր փուլ՝ ուսանողների համար: 

ԳՊՀ կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի աշխատակիցների մասնագիտական որակների 

կատարելագործման ակնկալիքով 2018-2019 ուսումնական տարում կազմակերպվել և անց են 

կացվել նույն ամբիոնի պրոֆեսոր Ռ. Վարդանյանի  «Կենսահակաօքսիդներ»  (3 կրեդիտ) և 

ԵՊՀ  «ֆիզիկական և կոլոիդների քիմիայի» ամբիոնի վարիչ, ԳՊՀ համատեղության կարգով 

պրոֆեսոր Շ. Մարգարյանի ղեկավարությամբ «Կենսաֆիզիկական քիմիա» (2 կրեդիտ) 

մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց: Դասընթացին պատշաճ մակարդակով 

մասնակցած 9 աշխատակից վաստակել են 5 –ական կրեդիտ, որն ամրագրվել է ռեկտորի  

12.09.2019թ. թիվ 270-Ա հրամանով:   
Բուհը քայլեր է ձեռնարկել իրականացնելու վերապատրաաստումներ շարունակական 

կրթության համակարգում: 

 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ը երաշխավորում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կազմով ապահովվածության կայունությունը: 

 

Հիմքեր 

Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի ցանկը (նշելով 

որակավորումները, գիտական աստիճանները և/կամ կոչումները) 

Հավելված 5ե-5 Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի ցանկը 

Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի կայունությունն 

ապահովող քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

Համատեղությամբ աշխատող դասավանդողների ցանկը (նշելով 

որակավորումները, գիտական աստիճանները և/կամ կոչումները)  

Հավելված 5ե-6 Համատեղությամբ աշխատող դասավանդողների ցանկը 

Վերլուծել և հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական 

կարողությունների արդիականությունը վերջին 3 տարիների համար / կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

 

Բուհում ՊԴ կազմի հետ աշխատանքային պայմանագրերը կնքվում են հիմնական, 

համատեղության կարգով և ժամավճարային հիմունքներով: ԳՊՀ-ի ՊԴ կազմի թվաքանակը առ 

30.12.2019թ.  97  է (պրոֆեսոր - 6, դոցենտ - 24, ասիստենտ - 17, դասախոս - 50):  ՊԴ հիմնական 

կազմը 72 է, համատեղության կազմը՝ 25:  

Վերջին երկու տարում դոկտորի գիտական աստիճան է ստացել մեկ, թեկնածուի գիտական 

աստիճան՝ մեկ, դոցենտի գիտական կոչում՝ երեք դասախոս: 

ՊԴ կազմի կայունության ապահովման համար կարևոր է վերջին տարիների իրականացվող 

աշխատավարձի բարձրացման քաղաքականությունը, որի արդյունքում  2018 թվականի  

ապրիլ ամսին աշխատավարձը բարձրացվել է 11%-ով: Նախատեսված է աշխատավարձի 

բարձրացում  2020 թվականին: Բուհը կիրառում է նաև պարգևավճարների մեխանիզմ: Վերջին 

երեք տարիներին ԳՊՀ աշխատակազմին յուրաքանչյուր տարվա վերջում տրվել է 

պարգևավճար (վերջին երկու տարում՝ մեկ ամսվա աշխատավարձի չափով): Պարգևավճար է 

տրամադրվում նաև ՀՀ Աշխատանքային օրնեսգրքով նախատեսված և ԳՊՀ ներքին 

կարգապահական կանոնների դրույթներին համապատասխան: 

2018 թվականից գործածության մեջ է դրվել ԳՊՀ աշխատողների գիտահետազոտական, 

ուսումնամեթոդական և կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգ՝ 

գիտահետազոտական և գիտամեթոդական գործունեության զարգացումը խթանելու 

նպատակով:  

Վերջին երեք տարիների ընթացքում համալսարանին հաջողվել է պահպանել իր կադրային 

ներուժը: Ցուցանիշները վկայում են, որ համալսարանում հաջողվում է երաշխավորել 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի կայուն ապահովվածությունը: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ.ՄՈՒՀ-ում գործում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական 

առաջընթացի ապահովման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր: 

Հիմքեր 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական առաջընթացի 

ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  

ԳՊՀ ՊԴ կազմի ձևավորման և պաշտոնի տեղակալման կանոնակարգ 

ԳՊՀ աշխատողների գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և 
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կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգ 

Սկսնակ դասավանդողների խրախուսման և մասնագիտական 

առաջընթացի ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

 

Սկսնակ դասավանդողների մենթորության քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը  

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական 

առաջընթացի ապահովման քաղաքականության ու ընթացակարգերի արդյունավետությունը 

վերջին 3 տարիների համար /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան 

հիմքերից/: 

ԳՊՀ-ում գործում է ԳՊՀ ՊԴ կազմի ձևավորման և պաշտոնի տեղակալման կանոնակարգ, 

որում ամրագրված են տարբեր տարակարգերի (պրոֆեսոր, դոցենտ, ասիստենտ, դասախոս) 

որակական ու քանակական բնութագրերը ու չափանիշները:  

Վերջին երկու տարում մրցույթի արդյունքներով ընտրվել են դեկաններ և ամբիոնի վարիչներ: 

2020թվականին նախատեսված է անցկացնել պրոֆեսորադասախոսական պաշտոնների 

տեղակալման մրցույթ: 

Բուհում առկա են խրախուսման որոշ մեխանիզմներ, կապված աշխատանքի օրինակելի 

կատարման, աշխատանքում նորամուծությունների, հասարակական աշխատանքների ակտիվ 

մասնակցության հետ, ՀՀ աշխատքնային օրենսգրքով և ԳՊՀ ներքին կարգապահական 

կանոնների դրույթներով:  

 27.12.2018թ. հաստավել է ԳՊՀ աշխատողների գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և 

կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգ, որով սահմանվում է ԳՊՀ 

աշխատողների գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և կազմակերպական որոշ 

տեսակի աշխատանքների խրախուսման չափանիշները և պայմանները:  

Բուհում ստեղծված են որոշակի պայմաններ` աջակցելու սկսնակ երիտասարդ 

դասախոսներին: Ներկայումս համալսարանի հինգ երիտասարդ դասախոս ձևակերպված են 

հայցորդ ՀՀ տարբեր գիտակրթական հաստատություններում: Սկսակ դասախոսների 

մենթորության ինստիտուտը դեռևս ձևավորման փուլում է:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմ 

ռազմավարական նպատակների իրականացման համար: 

Հիմքեր 

Վարչական աշխատակազմի ցանկը` ըստ հաստատության 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

 Հավելված 5է-7, Վարչական աշխատակազմի ցանկը` ըստ 

հաստատության կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

 
Ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի գործառույթները  

Հավելված 5է-8 ուսումնաօժանդակ կազմի պաշտոնի անձնագրեր  

 
Վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի կայունության 

ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  

ԳՊՀ ՈՒՕ կազմի աշխատանքի ընդունման և ազատման ընթացակարգ 

ՈՒՕ կազմի վերապատրաստման և ատեստավորման կարգ 

 

Վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի գործունեության 
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https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Գորիսի-պետական-համալսարան-պոակի-ուսումնաօժանդակ-կազմի-վերապատրաստման-և-ատեստավորման-կարգ.pdf
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որակի ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

 

ԳՊՀ Գործավարության կարգ 

ԳՊՀ ուսումնական մասի կանոնակարգ 

 

Աշխատակազմի գործունեության որակն ապահովող մեխանիզմները և 

գործիքները 

ԳՊՀ աշխատակազմի կառավարման բաժնի կանոնակարգ 

ԳՊՀ տնտեսական գործունեության կազմակերպման բաժնի կանոնակարգ 

 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի արդյունավետությունը 

վերջին 3 տարիների համար /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան 

հիմքերից/: 

ԳՊՀ-ն ունի  անհրաժեշտ վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմ ռազմավարական 

նպատակների իրականացման համար: 2019-2020 ուստարում վարչական աշխատակազմում 

ընդգրկված են  23 աշխատող: Վարչական կազմի մեջ մտնում են ռեկտորը, պրոռեկտորը, 

ստորաբաժանումների ղեկավարները, տեսուչները, բաժինների պատասխանատուները, 

մասնագետները, գրադարանի վարիչը, գլխավոր հաշվապահը, ֆակուլտետի  դեկանները 

/հավելված 5է-7/ :  

Ուսումնաօժանդակ կազմում ընդգրկված են լաբորատորիայի պատասխանատուները, 

ֆակուլտետի գործավար-օպերատորները, համակարգչային լսարան-կաբինետի 

պատասխանատուները, պրեպարատորը: 

Ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի գործառույթները ներառված են պաշտոնի 

անձնագրերում, որոնք հաստատվել են 30.12.2019թ. ռեկտորի  թիվ 367 հրամանով: Պաշտոնի 

անձնագրերում հստակ ներկայացված է յուրաքանչյուր պաշտոնի գործառույթները, 

պարտականությունները և պատասխանատվությունը /հավելված 5է-8/ : 

2019 թվականին մշակվել և հաստատվել է ԳՊՀ ՈՒՕ կազմի աշխատանքի ընդունման և 

ազատման ընթացակարգը, ՈՒՕ կազմի վերապատրաստման և ատեստավորման կարգ, որոնք 

նպաստում են ՈՒՕ կազմի կայունության ապահովմանը:  

2019 թվականին հաստատվել են ԳՊՀ Գործավարության կարգը,  ԳՊՀ ուսումնական մասի 

կանոնակարգը,  ԳՊՀ աշխատակազմի կառավարման բաժնի կանոնակարգը, ԳՊՀ 

տնտեսական գործունեության կազմակերպման բաժնի կանոնակարգը, որոնք նպաստում են 

աշխատակազմի գործունեության որակի բարձրացմանը: 

2019թվականին բուհում իրականացվել են բարեփոխումներ և կառուցվածքային 

փոփոխություններ: 04.07.2019թ. գիտական խորհրդի թիվ 4 որոշմամբ ստեղծվել է «Տնտեսական 

գործունեության կազմակերպման բաժին» ստորաբաժանում,  «Գիտության և կրթական 

տեխնոլոգիաների բաժին» ստորաբաժանում, որը 11.10.2019թ. գիտ. խորհրդի թիվ 5 որոշմամբ 

վերանվանվել է «Գորիսի պետական համալսարանի գիտական կենտրոն» առանձնացված 

ստորաբաժանում: 11.10.2019թ. գիտ. խորհրդի թիվ 5 որոշմամբ ստեղծվել է «Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ու ծրագրային ապահովման լաբորատորիա» ստորաբաժանում, որը 

համարվում է գիտական կենտրոնի ենթակառույց: 

 

Վերլուծել Չափանիշ 5-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, 

արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

 
 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ՄԱՍԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ-.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/11/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ-ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/5/հավելված%205է-7-%20Վարչական%20աշխատակազմի%20ցանկ%202019-20%20ust..pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/հավելվածներ/5/Հավ.%205է-8%20պաշտոնի%20անձնագրեր.PDF
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ_Ի-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ-ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
http://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԳՊՀ_Ի-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ-ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Գորիսի-պետական-համալսարան-պոակի-ուսումնաօժանդակ-կազմի-վերապատրաստման-և-ատեստավորման-կարգ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ՄԱՍԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ-.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ՄԱՍԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ-.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/11/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ-ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
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VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ապահովում է հետազոտական գործունեության իրականացումը և կապն 
ուսումնառության հետ: 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1. ԳՊՀ-ի ռազմավարական ծրագրի 
իրագործմանը համապասխանող 
պրոֆեսորադասախոսական և 
ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի 
առկայություն:  

2. Մրցութային կարգով պաշտոնների 
տեղակալման գործընթաց. 

3. Հրավիրված մասնագետների համար 
նպաստավոր պայմանների 
հնարավորություն:  

4. ՊԴ, ՈՒՕ, վարչական կազմի 
գործառույթների կանոնակարգում 
համապատասխան կանոնակարգերով և 
պաշտոնի անձնագրերով: 

 
 

1. Միջազգային փորձի թերի 
ուսումնասիրություն, ՊԴ և ՈՒՕ, վարչական 
անձնակազմի վերապատրաստումների 
անբավարարություն: 
2. Դասալսումների մեխանիզմների 
անկատարություն: 
3. Ուսանողական հարցումների արդյունքների 
ոչ լիարժեք կիրառում: 
4. Որոշ մասնագիտությունների գծով 
գիտական աստիճան, կոչում ունեցող 
դասախոսների պակաս: 
5. Որոշակի թերկոմպլեկտավորված  
կուրսերի պատճառով մասնագետների 
տարեկան ծանրաբեռնվածության նվազում:  

 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

1. Նոր կրթական ծրագրերի ներդնում:  
2. Միջազգային համագործակցության 

ակտիվացման հնարավորություններ: 
3. Հետազոտական աշխատանքներում, 

մասնագիտական առաջընթացի 
նպատակով իրականացվող 
նախաձեռնություններում  ուսանողների և 
դասախոսների ներգրավվածություն: 

1. տարածաշրջանում սոցիալական 
խնդիրների առկայություն, ուսանողների ցածր 
վճարունակություն: 
2. ՀՀ-ում դիմորդների նվազում, 
աշխատատեղերի սղություն:  

 
Առավել ուսումնասիրել միջազգային փորձը և հնարավորինս արդյունավետ ձևով կիրառել ՊԴ 
և ՈՒՕ կազմի վերապատրաստման գործընթացում:  
Դասալսումերի առավել հստակ մեխանիզմների կիրառում, կանոնակարգի հաստատում:ՊԴ 
կազմի պաշտոնների տեղակալման մրցույթի և աշխատանքային պայմանագրեր կնքելու 
ժամանակ հաշվի առնել գնահատման արդյունքները: 

Երիտասարդ դասախոսների խրախուսման մեխանիզմների առավել ընդգրկուն կիրառություն: 
Կողմնորոշման մեխանիզմների բազմազանության կիրառում ուսանողական համակազմի 
համալրման նպատակով: 
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Հավատարմագրման գործընթացում փորձագիտական խմբի կողմից վեր հանված 

խնդիրների հաղթահարումը և բուհի գործունեության հետագա բարելավումը, որոնք 

համալսարանի կողմից սահմանվել են որպես 2019-2023թթ. ռազմավարական խնդիրներ, 

հրատապ են համալսարանի հետազոտական ոլորտի զարգացման համար: Համաձայն ՌԾ-ի՝ 

հետազոտական գործունեության իրականացումը և կապն ուսումնառության հետ 

համալսարանի ռազմավարական խնդիրներից է, իսկ խնդիրների վերացմանն ուղղված 

հիմնական միջոցառումները ձևակերպված են համալսարանի ինստիտուցիոնալ 

հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման 

գործողությունների վերջնական ծրագրում, համալսարանի գիտական կենտրոնի 2020-

2023թթ. ռազմավարական զարգացման գործողությունների միջնաժամկետ պլանում:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ  ա. ՄՈՒՀ-ում առկա է հետազոտական ոլորտում իր հետաքրքրությունները և 

հավակնություններն արտահայտող ռազմավարություն:  

Հիմքեր 

Հետազոտությունների ռազմավարությունը և ուղղությունները  
 ԳՊՀ կանոնադրություն 

- Գորիսի պետական համալսարանի 2019-2023թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր 

- Գորիսի պետական համալսարանի հետազոտության զարգացման 

2019-2023 թվականների գերակայությունները 

 

Հաստատության ռազմավարության և հետազոտությունների  
ուղղությունների միջև կապն արտացոլող փաստաթուղթը (կցել կամ 
հղում կատարել)  
- Գորիսի պետական համալսարանի հետազոտության զարգացման 

2019-2023 թվականների գերակայությունները 

 

Հետազոտական աշխատանքների արդյունքների վավերացման 
մեխանիզմները 
ԳՊՀ ռեկտորի տարեկան հաշվետություններ: 

 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում առկա հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների և 
հավակնությունների ռազմավարության արդյունավետությունը վերջին 3 տարիների համար և 
արդիականությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
 

- Համալսարանի գիտահետազոտական գործունեությունը համակարգող կառույցի 

բացակայությամբ պայմանավորված վերջին երեք տարիներին գիտահետազոտական 

գործունեությունը իրականացվել է ամբիոնային հետազոտությունների մակարդակում և 

գիտական ծրագրի շրջանակում, որոնց հետազոտական հետաքրքրությունները գիտական 

Չափանիշով նկարագրվող ոլորտի համար չափելի տերմիններով համառոտ (մինչև 10 տող) 

ներկայացնել հաստատության հավակնությունները (ամբիցիաները)` հղում տալով այն 

ռազմավարական փաստաթղթերին, որոնցում այդ ամբիցիաները ձևակերպված են որպես 

նպատակ կամ խնդիր:   

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/«ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»-ՊՈԱԿ-Ի-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Հետազոտության-զարգացման-2019-2023թթ.-գերակայությունները.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Հետազոտության-զարգացման-2019-2023թթ.-գերակայությունները.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Հետազոտության-զարգացման-2019-2023թթ.-գերակայությունները.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Հետազոտության-զարգացման-2019-2023թթ.-գերակայությունները.pdf
https://gorsu.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/
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խորհուրդը վերջերս որոշել է սահմանել որպես համալսարանում հետազոտության 

զարգացման 2019-2023 թվականների գերակայություններ (Գորիսի պետական համալսարանի 

հետազոտության զարգացման 2019-2023 թվականների գերակայությունները): Ձևակերպվել 

են երկու գերակայություններ՝ հայագիտական հետազոտություններ և բնագիտական 

հետազոտություններ: Հայագիտական գերակա ուղղությունը համալսարանում 

առանձնանում է Սյունիքի նոր և նորագույն պատմության, ազգագրության, հնագիտության, 

գրականության, բանահյուսության ուսումնասիրություններով, մասնավորապես Սյունիքի 

պետականության, մշակույթի, արդի խոսվածքների, հայ ընտանիքի հիմնախնդիրները, 

Սյունիքի պատմության հիմնահարցերի խեղաթյուրումը թուրք-ադրբեջանական 

պատմագրության մեջ թեմաներով, որոնց մի մասը համալսարանում, սկսած 2010թ.-ից, 

արդյունավետ կերպով ուսումնասիրվել են «Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» բյուջետային 

ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Սյունիքի նյութական և հոգևոր (ոչ նյութական) 

ժառանգությունը» թեմայով գիտական ծրագրի շրջանակներում (ծրագրի աշխատանքներում 

ներգրավված են մի քանի ամբիոններ): Բնագիտական գերակա ուղղության շրջանակներում 

հետազոտությունները նպատակ ունեն երաշխավորված օպտիմալ ղեկավարման մեթոդների 

կիրառմամբ մշակել ղեկավարման ալգորիթմներ, որոնք կապահովեն  ինտելեկտուալ 

մանիպուլյացիոն  ռոբոտների ղեկավարումը թերի ինֆորմացիայի, անորոշության, շարժման 

ընթացքում փոփոխվող արտաքին պայմանների, ինչպես նաև  նպատակային դիրքի մասին 

ինֆորմացիայի ճշգրտման պայմաններում, իրականացնելու կոմպոզիտ նյութերից 

պատրաստված կառուցվածքների երկարակեցության և հուսալիության ապահովման 

հետազոտություններ, ստեղծելու սիրտ-անոթային հիվանդությունների, չարորակ 

ուռուցքների դեմ պայքարելու նոր եղանակներ, գնահատելու Որոտան գետի ջրահավաք  

ավազանի համալիր էկոլոգիական հետազոտությունները և որոնց մի մասը համալսարանում 

վերջին երեք տարիներին ուսումնասիրվել են գիտահետազոտական կարևորությամբ և 

արդիականությամբ աչքի ընկած հետևյալ երեք ենթաուղղություններով՝ 

  ա)Համակարգերի մաթեմատիկական մոդելավորման, ղեկավարման և փոխազդեցության    

դինամիկական հարցերի հետազոտություններ (պատասխանատու ամբիոն՝ Մաթեմատիկա և 

ինֆորմատիկա), 

  բ)Դեղաբույսերից ստացված թուրմերի հակաօքսիդիչ-հակառադիկալային 

հետազոտություններ (պատասխանատու ամբիոն՝ Կենսաբանություն և քիմիա), 

   գ)Ջրային էկոհամակարգերի որակի գնահատման հետազոտություններ (պատասխանատու 

ամբիոն՝ կենսաբանության և քիմիայի):  

Գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության վերլուծությունը, ըստ 

համալսարանի այժմեական գերակայությունների, վերջին երեք տարիների համար ունի 

հետևյալ պատկերը: Այսպես՝ հայագիտական հետազոտությունների ուղղությամբ ավարտին են 

հասցվել 2017թ., 2018թ., 2019թ. «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» բյուջետային ֆինանսավորմամբ 

իրականացվող «Սյունիքի նյութական և հոգևոր (ոչ նյութական) ժառանգությունը» թեմայով 

դրամաշնորհային գիտական ծրագրերը, մասնավորապես, հետազոտությունների 

արդյունքներն ամփոփվել են ծրագրի շրջանակներում լույս տեսած «Սյունիք» հայագիտության 

հանդեսի թվով հինգ համարներում: Հանդեսների խմբագրական խորհուրդները ձևավորվել են 

տվյալ բնագավառի առաջատար մասնագետների ընդգրկումով: Հանդեսները գրանցված են 

պարբերականների միջազգային ստանդարտ համարակալման համակարգում և ունեն ISSN 

համարանիշներֈ 2017 թվականի հոկտեմբերի 19-20-ը համալսարանում կազմակերպվեց 

Սյունիքի համար աննախադեպ «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» խորագրով 

հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-

ամյակին, որի շրջանակներում մեծամասամբ քննարկվեցին Սյունիքի հայագիտական 

լայնույթի հիմնահարցերին նվիրված արժեքավոր ուսումնասիրություններֈ Գիտաժողովի 

նյութերի ժողովածուն լույս տեսավ 2019 թվականին (Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ: 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Հետազոտության-զարգացման-2019-2023թթ.-գերակայությունները.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Հետազոտության-զարգացման-2019-2023թթ.-գերակայությունները.pdf
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Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 

Երևան, Արմավ հրատ., 591 էջ): 

Բնագիտական գերակայության ուղղությամբ 2018թ.-ին համալսարանը հանդիսացել է 

«Դեֆորմացվող միջավայրերի փոխազդեցության դինամիկայի պրոբլեմները» խորագրով 9-

րդ միջազգային գիտաժողովի համակազմակերպիչ, տես՝ 

http://www.mechins.sci.am/conf2018/#organizers, ընդ որում գիտաժողովի շրջանակներում 

ներկայացված զեկուցումների մոտ 32%-ը բաժին է հասել օտարերկրյա ուսումնագիտական 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, իսկ գիտաժողովի արդյունքների ժողովածուն 

(Դեֆորմացվող միջավայրերի փոխազդեցության դինամիկայի պրոբլեմները IX միջազգային 

գիտաժողովի նյութեր, 01-06 հոկտեմբերի 2018թ., Գորիս, Հայաստան, 402 էջ) հանդիսանում է 
ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար 

ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակություն: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ  բ. ՄՈՒՀ-ն ունի երկարաժամկետ ռազմավարություն  և միջնաժամկետ ու 

կարճաժամկետ ծրագրեր, որոնք արտահայտում են հետազոտության ոլորտում ՄՈՒՀ-ի 

հետաքրքրությունները և հավակնությունները: 

     

 

 

 

 

 

Հիմքեր 

Միջնաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերը 
Երկարաժամկետ պլան-ժամանակացույց 

Հավելվածներ 2գ-3, 2գ-4, 2գ-5, 2գ-6, 2գ-7, 2գ-8, 2գ-9 -Ամբիոնների 

և ֆակուլտետների տարեկան աշխատանքային պլաններ 

Հավելված 6բ-5 Գիտական կենտրոնի 2020-2023թթ. 

ռազմավարական զարգացման գործողությունների  

միջնաժամկետ պլան 

 

Հետազոտությունների մեթոդաբանությունն ու հրապարակումներին 
ներկայացվող պահանջները 

- Գորիսի պետական համալսարանի հետազոտության 

զարգացման 2019-2023 թվականների գերակայությունները  

 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում առկա հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների և 
հավակնությունների միջնաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերի իրականացման 
արդյունավետությունը վերջին 3 տարիների համար և արդիականությունը / կատարել 
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

 

Համալսարանում առկա հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների ու 

հավակնությունների ոլորտում վերջին երեք տարիների համար երկարաժամկետ հատվածում 

պլանավորում չի իրականացվել համակարգող օղակի բացակայության պատճառով: Որպես 

կարճաժամկետ ծրագիր՝ վերջին երեք տարիների համար շարունակաբար հանդիսանում է 

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և 

զարգացում» բյուջետային ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Սյունիքի նյութական և հոգևոր 

(ոչ նյութական) ժառանգությունը» թեմայով դրամաշնորհային գիտական ծրագիրը 

հայագիտական հետազոտությունների ուղղությամբ: Ծրագրի արդյունավետության 

գնահատման նպատակով ամենամյա մոնիթորինգն իրականացվում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության 

կոմիտեի կողմից՝ գիտական ծրագրի հաշվետվության հանձնման-ընդունման 

արձանագրության տեսքով: Ծրագիրը վերջին երեք տարիներին գործունեության ընդհատում չի 

ունեցել: Որոշ կարճաժամկետ ծրագրեր վերջին երեք տարիներին ինքնաբուխ ձևով 

իրականացվում են ամբիոնային մակարդակում՝ ամբիոնի յուրաքանչյուր դասախոս տարվա 

սկզբին ներկայացնում է աշխատանքային պլան, որով պարտավորվում է ուս. տարվա 

ընթացքում կատարել որոշակի աշխատանքներ, այդ թվում` հետազոտական բնույթի: 

Վերջիններս մասնագիտական ամբիոնների ամենամյա պլանների հետ միասին ձևավորում են 

http://www.mechins.sci.am/conf2018/#organizers
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/2/հավ.%202գ-3%20Աշխատանքային%20պլան%202019-2020%20ՀՄՄՖ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/2/հավ.2գ-4%20Բնագ.%20ֆակ.%20աշխ.%20պլան%202019-2020.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/2/Հավ.%202գ-5%20Ճարտ.%20և%20տնտս.%20ֆակ%20աշխ.%20պլան%202019-2020.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/2/հավ.%202գ6%20Կենս.%20և%20քիմիայի%20ամբ.%20%20աշխ.%20պլան2019-2020.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/2/հավ.%202գ-7%20Հայոց%20լ.%20և%20գրակ.%20ամբիոնի%202019-2020%20ուս%20տարվա%20աշխ.%20պլան.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/2/հավ.%202գ-8%20Տնտես.%20և%20կառ.%20ամբիոնի%20աշխ.%20պլան%202019-2020.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/2/հավ.2գ-9Մանկ.%20և%20հոգ.%20ամբիոնի%20աշխ.%20պլան.pdf
../havatarmagrum/6/Հավ.%206բ-5Գիտական-կենտրոնի-2020-2023թթ.-ռազմ.-զարգ.-գործ.միջնաժամկետ-ՊԼԱՆ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Հետազոտության-զարգացման-2019-2023թթ.-գերակայությունները.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Հետազոտության-զարգացման-2019-2023թթ.-գերակայությունները.pdf
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Համալսարանի կարճաժամկետ հետազոտական ծրագրերի մի մասը: Կարճաժամկետ ծրագրեր 

են դիտարկվում նաև համալսարանում կազմակերպված ներբուհական, ինչպես նաև 

միջազգային գիտաժողովները, գիտամեթոդական հրատարակումները: Այժմ համալսարանի 

գիտական կենտրոնը աշխատանքներ է տանում  երկարաժամկետ հատվածում 

ռազմավարական ծրագրում նշված խնդիրների իրականացման 2019-2023թթ. պլանավորման 

ուղղությամբ՝ նպատակ ունենալով կազմակերպել, համակարգել և օժանդակել համալսարանի 

ստորաբաժանումների և գիտական խմբերի կողմից իրականացվող գիտահետազոտական 

գործունեությանը: Ռազմավարական ծրագրով սահմանված են հետազոտության ոլորտի 

նպատակներն ու խնդիրները, որի իրականացման համատեքստում ուսումնառության և 

հետազոտության փոխկապակցման ուղղությամբ ունենք ռեսուրսներ բնագիտական հոսքում՝ 

իրականացնելու հետազոտողի կրթական ծրագիր, բայց քանի որ միջնաժամկետ պլանավորում 

չի արվել վերջին երեք տարիներին, նախագիծը դեռևս պլանավորման փուլում է: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է հետազոտությունների իրականացումը և իր 

զարագացումը` հստակ քաղաքականության և ընթացակարգերի միջոցով: 

Հիմքեր 

Որակյալ հետազոտությունների իրականացման համար բարենպաստ 
պայմաններ ստեղծելու մեխանիզմները 

- Գորիսի պետական համալսարանի աշխատողների 

գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և 

կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգ 

 

- Գորիսի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման 

ծրագիր(կառուցվածք և բովանդակություն) 

- Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 

ֆինանսավորման կարգ (հաստատված՝ ՀՀ կառավարության 

2001թ. նոյեմբերի 17-ի N1122 որոշմամբ) 
http://scs.am/files/bazajin-finansavorman-karg1121.pdf: 

- Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

պայմանագրային(թեմատիկ) ֆինանսավորման կարգ 

(հաստատված՝ ՀՀ կառավարության 2001թ. նոյեմբերի 17-ի N1122 

որոշմամբ) 
http://scs.am/files/tematik-finansavorman-karg1122.pdf 

- Հավելված 6գ-1, 6գ-2 Գրություններ  ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության 

կոմիտե բազային ֆինանսավորում ստանալու նպատակով 

(վերջին 3 տարվա համար) 

 

Հետազոտության և զարգացման համար հատկացված 
բյուջեն`արտահայտված տոկոսներով (վերջին 3 տարվա համար) 
ԳՊՀ ռեկտորի տարեկան հաշվետություններ (ֆինանսական բաժին) 

Բյուջեի բաշխման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 
- 2017-2019 թթ. եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվ 

(նախագիծ)  

ԳՊՀ ռեկտորի տարեկան հաշվետություններ (ֆինանսական 

բաժին): 

- Գորիսի պետական համալսարանի աշխատողների 

գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և 

կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգ 

- Ֆինանսների տնօրինման, պլանավորման, կառավարման, 
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մշտադիտարկման քաղաքականություն 

Երիտասարդ աշխատակազմի հետազոտական գործունեությունը 
խրախուսելու քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը 

- Գորիսի պետական համալսարանի աշխատողների 

գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և 

կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգ 

- Գորիսի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման 

ծրագիր(կառուցվածք և բովանդակություն) 

 

Ակադեմիական ազնվությունը (օբյեկտիվություն) երաշխավորող և 
գրագողությունը կանխարգելող միջոցների քաղաքականությունն ու 
ընթացակարգերը 

- Ակադեմիական ազնվության հայեցակարգ 

- Մագիստրոսական թեզի կատարման և պաշտպանության կարգ 

- Բակալավրի ավարտական աշխատանքի կատարման և 

պաշտպանության կարգ 

- Գորիսի պետական համալսարանի էթիկայի կանոնակարգ 

 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում հետազոտությունների զարգացմանն ու նորարարություններին նպաստող 
քաղաքականության ու ընթացակարգերի արդյունավետությունը և արդիականությունը 
/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

 

Համալսարանի հետազոտությունների զարգացմանն ու նորարարություններին նպաստող 

քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը բխում են Համալսարանի Կանոնադրությունից, ՀՀ 

կառավարության կողմից հաստատված Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի 

զարգացման ռազմավարությամբ և միջոցառումների ժամանակացույցից, գիտության բազային 

ու թեմատիկ (դրամաշնորհային) ֆինանսավորման միջոցների բաշխման և տնօրինման 

պետական կարգերից, և ամրագրված են համալսարանի կանոնակարգերում և ծրագրային 

փաստաթղթերում: Դրանք միտված են պահպանելու և զարգացնելու հետազոտության 

զարգացման 2019-2023 թվականների գերակայությունները, արձագանքելու գիտության 

զարգացման տենդենցներին՝ նոր գիտական լաբորատորիաների ու գիտական մշակումների 

ստեղծման ճանապարհով: Այդ առումով համալսարանը  իրականացնում է քայլեր 

դրամաշնորհների և միջհամալսարանական պայմանագրերի սահմաններում կատարվող 

հետազոտական աշխատանքային միջավայր ապահովելու ուղղությամբ: Իրականացվում են 

սովորողների հետազոտական գործունեության խրախուսումներ՝ տարբեր 

ժամանակահատվածներում ուսանողներն արժանացել են ներհամալսարանական, մարզային և 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ անվանական կրթաթոշակների: Մյուս կողմից՝ հետազոտական աշխատանքների 

իրականացման էական խթան են հանդիսանում ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և Բարձրագույն 

որակավորման կոմիտեի համապատասխան կանոնակարգերը, որոնք կարևորում են 

դասախոսի հետազոտական աշխատանքի արդյունքները և ձեռքբերումները դոցենտի և 

պրոֆեսորի կոչումներ շնորհելիս: Հետազոտությունների զարգացմանն ու 

նորարարություններին նպաստող առանցքային գործոններից է նաև բյուջեի բաշխման 

քաղաքականությունը: Համալսարանը վերանայել է հետազոտության համար բյուջեի բաշխման 

խնդիրը: 2019թ.-ին հետազոտական գործունեության արդյունավետ և նպատակային 

ֆինանսավորման համար սահմանվել է հատուկ հոդված: Հետազոտությունը համակարգող 

օղակի բացակայությամբ պայմանավորված հետազոտության ուղղությամբ բյուջեի 

գործնականացում չի իրականացվել: Երկարաժամկետ պլանում կա նաև անհրաժեշտություն 

խուսափելու ռեսուրսների հատվածական բաշխումից և նպատակաուղղվելու դեպի 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ֆինանսների-տնօրինման-պլանավորման-և-մշտադիտարկման-քաղաքականություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ-ԱԶՆՎՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ.pdf
../../Vruyr/Downloads/Ակադեմիական%20ազնվության%20հայեցակարգ
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ-ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ-ԿԱՏԱՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/04/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ-ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ-ԿԱՏԱՐՄԱՆ-ԵՎ-ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/02/ԳՊՀ-Ի-ԷԹԻԿԱՅԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
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հետազոտական աշխատանքներում ներդրում կատարելը, որը պլանավորվում է իրականացնել 

ներքին դրամաշնորհների ներդրման միջոցով: Համալսարանը հետազոտության և զարգացման 

ծախսերի ավելացման հիմնավոր ուղի է դիտարկում տեղական և միջազգային 

դրամաշնորհներին դիմելը: Այդ ուղղությամբ պլանավորվում են որոշակի գործնական քայլեր: 

Համալսարանի կառավարման նոր համակարգի պայմաններում 2016 թվականից սկսած 

առանձին աշխատանքներ են տարվել «ԳՊՀ ակադեմիական ազնվության հայեցակարգ»-ի 

բարեփոխման ուղղությամբ: Ուսումնագիտական որակյալ գործունեության համար էական 

նշանակություն ունեցող այդ փաստաթուղթը ոչ իրավաչափ է և այժմ գտնվում է վերանայման 

ընթացքում: Քանի որ համալսարանը դեռևս չունի հետազոտությունների բոլոր 

ուղղությունները ներառող գիտական տեղեկագիր,  հետազոտական աշխատանքներում 

ակադեմիական ազնվությունը երաշխավորող և գրագողությունը կանխարգելելող 

կենտրոնացված գործողությունների անհրաժեշտություն չի առաջացել: Համալսարանում 

հրապարակման նախապատրաստված նյութերի, այդ թվում՝ ավարտական աշխատանքների, 

մագիստրոսական թեզերի, գիտական հոդվածների, գիտաժողովներում ներկայացվող 

զեկուցումների, թեզիսների, մենագրությունների, ուսումնական ձեռնարկների և այլնի 

ուղղությամբ քննարկումները սահմանափակվում են մասնագիտական ամբիոնների նիստերի 

քննարկումներով: Անհրաժեշտության դեպքում դրանք գրախոսվում են նաև ՀՀ 

Գիտությունների ազգային ակադեմիայի (ԳԱԱ) մասնագիտական կառույցների և այլ 

հետազոտական հաստատությունների առաջատար մասնագետների կողմից: Իսկ ընդհանուր 

առմամբ հետազոտական արդյունքի որակին էապես նպաստում են հանրապետական և 

միջազգային գիտական հանդեսներում հրապարակման բարձր պահանջները` հանձինս 

անկախ գրախոսական ինստիտուտների: Դասախոսների ուսումնական գործունեության 

ուղղությամբ գրագողությունը, պլագիատը չափելու գործիք առայժմ ներդրված չէ:   

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կարևորում է հետազոտական գործունեության միջազգայնացումը: 

 

Հիմքեր 

Միջազգային հետազոտական նախաձեռնություններում 
ուսումնառողների և դասավանդողների ներգրավվածությունը 
խրախուսող կանոնակարգերը 

- Գորիսի պետական համալսարանի աշխատողների 

գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և 

կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգ 

 

ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում 
հրապարակումների կարգավորումը 

- Գորիսի պետական համալսարանի աշխատողների 

գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և 

կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգ 

 

Օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում 
հրապարակումների կարգավորումը 

- Գորիսի պետական համալսարանի աշխատողների 

գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և 

կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգ 

 

Միջազգային (ԱՊՀ և օտարերկրյա) գրախոսվող ամսագրերում  
հրապարակումների ցանկը վերջին 3 տարվա համար 

 

 

ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկ  

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
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 Ամսագիրը (երկիրը) Վարկանիշը 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Химия растительного сырья Scopus, РИНЦ + +  +  

2 Бутлеровские сообщения РИНЦ  +    

Օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների 

ցանկ 

 Ամսագիրը (երկիրը) Վարկանիշը 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Journal of Physics: Conference 

Series 
Scopus    +  

2 Oxidation Communications Scopus    +  

3 Danish Scientific Journal -     + 

4 The scientific method -    +  

5 
Journal of Biomolecular 

Structure and Dynamics 
Scopus  +    

6 The European physics journal E Scopus +     

7 
Journal of Biological Physics 

and Chemistry 
- +     

8 Journal of Nucleic Acids Scopus +     

9 
Biophysical Reviews and 

Letters 
Scopus +     

ՀՀ-ում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկ 

 Ամսագիրը  Վարկանիշը 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Գիտական տեղեկագիր /բնա

կան գիտություններ/– ԱրՊՀ 
ԲՈԿ + + + +  

2 Известия НАН РА, Механика ԲՈԿ +  +   

3 Математика в высшей школе - + +    

4 
Բարձր տեխնոլոգիաների 

տեղեկագիր 
ԲՈԿ   + +  

5 
Химический  журнал 

Армении 
ԲՈԿ +  +   

6 

ՀՊՄՀ գիտական 

տեղեկագիր. Բնական 

գիտություններ 

ԲՈԿ   +   

7 

Научно-медицинский 

журнал Национального 

Института Здравоохранения 

ԲՈԿ  +    

8 
Proceedings of the YSU, 

Chemistry and Biology 
ԲՈԿ +     

9 
Էջմիածին հանդես Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
ԲՈԿ     + 

10 Գիտական Արցախ ԲՈԿ     + 

11 
Գրականագիտական 

հանդես 
ԲՈԿ     + 

12 Հայագիտական հանդես ԲՈԿ    + + 

13 

Բանբեր Երևանի Վ. 

Բրյուսովի անվան 

պետական 

լեզվահասարակագիտական 

համալսարանի, 

Լեզվաբանություն և 

բանասիրություն 

ԲՈԿ   + +  
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14 

Հանդես Երևանի թատրոնի և 

կինոյի պետական 

ինստիտուտի 

ԲՈԿ    +  

15 Ակունք ԲՈԿ    +  

16 Սյունիք -   + +  

17 Լեզու և լեզվաբանություն ԲՈԿ    +  

18 
ԼրատուՄեսրոպ Մաշտոց 

համալսարանի 
ԲՈԿ    +  

19 

Հանդուրժողականության և 

անհանդուրժողականության 

դրսևորումները հայ 

գրականության մեջ 

-   +   

20 
Ջահուկյանական 

ընթերցումներ 
-  + +   

21 Հայագիտություն. Սյունիք -  + +   

22 
Մխիթար Գոշ, Գիտական 

հոդվածներ 
ԲՈԿ + + + + + 

23 Կանթեղ - +     

24 

Արցախի պետական 

համալսարանի Գիտական 

տեղեկագիր/հասարակական 

գիտություններ/ 

ԲՈԿ     + 

25 

Ճգնաժամային կառավարում 

և տեխնոլոգիաներ, 

գիտական և 

գիտամեթոդական 

հոդվածների ժողովածու 

ԲՈԿ + + + + + 

26 

Լրաբեր հասարակական 

գիտությունների, ՀՀ 

գիտությունների ազգային 

ակադեմիա 

ԲՈԿ  +    

27 Մանկավարժական միտք ԲՈԿ + +    

28 

Գիտական ընթերցումներ 

/Արցախի պետական 

համալսարան/ 

-   +   

29 

Հայագիտական 

ուսումնասիրություններ/Արց

ախի պետական 

համալսարան/ 

-  +    

30 

Հայաստանի 

ճարտարագիտական 

ակադեմիայի լրաբեր 

ԲՈԿ   +   

31 

Հայաստանի ազգային 

պոլիտեխնիկական 

համալսարանի լրաբեր 

ԲՈԿ +     

32 

Proceedings of the Yerevan 

State University, Physical and 

Mathematical Sciences 

ԲՈԿ +     

33 Ֆինանսներ և էկոնոմիկա ԲՈԿ + + +   

34 

Տնտեսության  զարգացման և  

կառավարման  

հիմնախնդիրներ 

ԲՈԿ      

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի հետազոտական գործունեության միջազգայնացման քաղաքականության 
արդյունավետությունը և վերջին հինգ տարիների նվաճումները  / կատարել համառոտ 
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մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
Հետազոտական գործունեության միջազգայնացման միտումով համալսարանը, չնայած 

հետազոտությունների միջազգայնացման ոլորտում աշխատանքների կազմակերպման և 

կանոնակարգման սահմանված քաղաքականություն չի ունեցել, այնուամենայնիվ քայլեր է 

իրականացրել բնական գիտությունների ոլորտում միջազգային գիտաժողովների 

կազմակերպմանն աջակցելու, ԱՊՀ և օտարերկրյա ամսագրերում հրատարակումներ 

իրականացնելու ուղղությամբ: «Սյունիք» հայագիտության հանդեսում տպագրվող հոդվածների 

ձևավորման պահանջներում կա այլալեզու ամփոփագրերի պահանջ, որը նույնպես 

միջազգայնացմանը նպաստող մեխանիզմ է: 2015-2019թթ.-ին շուրջ 103 գիտական 

հոդվածներից 16-ն են տպագրված ԱՊՀ և օտարերկրյա ամսագրերում: Օտարերկյա 

ազդեցության գործակիցներով (SCOPUS, РИНЦ) ամսագրերում դասախոսների 

հրապարակումների թիվը համապատասխանաբար 2015թ.-ին՝ 4, 2016թ.-ին՝ 3, 2018թ.-ին՝ 4: 

Գիտական առանձին խմբերի գիտական արդյունավետության գնահատման Հիրշի ինդեքսը (h-

index) 2 է: Համալսարանը հետազոտական գործունեության միջազգայնացման խոչընդոտ է 

համարում պրոֆեսորադասախոսական կազմի օտար լեզվի, մասնավորապես՝ միջազգային 

գիտական լեզվի՝ անգլերենի, տիրապետման ոչ բավարար մակարդակը, ուստի դասախոսների 

համար սկսել է կազմակերպել անգլերեն լեզվի ուսուցման վերապատրաստումներ:   

2015-2019 թվականների ընթացքում համալսարանը հանդիսացել է մեկ միջազգային 

գիտաժողովի համակազմակերպիչ, տես՝ http://www.mechins.sci.am/conf2018/#organizers: 

Միևնույն ժամանակ, նշված գիտաժողովի շրջանակներում ներկայացված զեկուցումների մոտ 

32%-ն է բաժին հասնում օտարերկրյա գիտաուսումնական կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչներին: Համալասրանը ներկայացուցիչներ է ունեցել տարբեր միջազգային 

գիատաժողվեների կազմակերպչական կոմիտեներում:  

Գիտական քաղաքականության համակարգման առումով Համալսարանը չնայած առաջին 

քայլերն է անում, այնուամենայնիվ, վերջին հինգ տարիներին հետազոտական գործունեության 

միջազգայնացման տեմպերի աճի միտում արձանագրվել է: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են հետազոտական գործունեության և ուսումնական 

գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

Հետազոտական գործունեությունը ուսումնական գործընթացի հետ 
փոխկապակցելուն ուղղված քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և 
մեթոդները 
- Գորիսի պետական համալսարանի 2019-2023թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր 

- Գորիսի պետական համալսարանի աշխատողների 

գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և կազմակերպական 

աշխատանքների խրախուսման կարգ 

- Գորիսի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման 

ծրագիր(կառուցվածք և բովանդակություն) 

- Բակալավրի ուսումնական պլաններ(հեռակա և առկա) 

- Մագիստրատուրայի ուսումնական պլաններ(առկա և հեռակա) 

- Գորիսի պետական համալսարանում դասավանդման որակի և 

արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցման 

կանոնակարգ 

 

Հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի 
փոխկապակցվածության արդյունավետությունը արտահայտող այլ 
հիմքեր և վերլուծություններ  

http://www.mechins.sci.am/conf2018/#organizers
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԻ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԵՎ-ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/բակալավրիատ/
https://gorsu.am/մագիստրատուրա/
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԵՎ-ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ-ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՐՑՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԵՎ-ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ-ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՐՑՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/07/ԳՊՀ-Ի-ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԵՎ-ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ-ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՐՑՄԱՆ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
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- Մագիստրոսական թեզի կատարման և պաշտպանության կարգ 

- Բակալավրի ավարտական աշխատանքի կատարման և 

պաշտպանության կարգ 

- ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 

ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ 

ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման կարգ 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=85589 
 

Գործընթացի բարելավմանն ուղղված միջոցառումները 
- Գորիսի պետական համալսարանի հետազոտության զարգացման 

2019-2023 թվականների գերակայությունները 

- Ուսանողների բավարարավածությունը ուսումնական միջավայրից, 

հարցումների վերլուծություններ 

Հետազոտական գործունեությունը և ուսումնական գործընթացի 
փոխկապակցումը արտահայտող հիմքեր (գիտական աշխատանքներ 
ուսանողների մասնակցությամբ, հետազոտությունների շնորհիվ 
վերանայված ծրագրեր, այլ աշխատանքներ) 
- Հավելված 6ե-3 Քաղվածք ՈւԳԸ գիտական գործուղումների մասին  

- Հավելված 6ե-4 Քաղվածք ՈՒԳԸ նիստի արձանագրությունից 

- ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից կազմակերպվող «Լավագույն 

ուսանող» հանրապետական ամենամյա մրցույթի կարգ, անվանական 

կրթաթոշակների կարգ 

- https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=85589 

 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:   

 

% 

Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից:  

 

40 

Դասավանդողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից:  
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Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի 
փոխկապակցման մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից/: 
Համալսարանի գործունեության ռազմավարական խնդիրներից է կրթական համակարգի 

գիտական մակարդակի բարձրացումը: Այս առումով Համալսարանը մի շարք 

ուղղություններով ստանձնել է հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի 

փոխկապակցման գործողություններ՝ 

- Բակալավրի ծրագրում ընթացիկ հետազոտական բաղադրիչի ուժեղացում: 

Իրականացվում են կամընտրական դասընթացների միջոցով, որոնք որպես կանոն ունենում են 

հետազոտական ուղղվածություն, և հետազոտական էլեմենտներ պարունակող կուրսային ու 

ավարտական աշխատանքների կատարման միջոցով, որոնք հիմնականում փոխկապակցվում 

են պրակտիկաների հետ: Արդյունավետության տեսակետից բակալավրիատում 

հետազոտական գործունեության առկայությունը հեշտացնում է ապագա մագիստրոսների 

հետազոտական գործունեությունը սկսելը: 

- Մագիստրոսի ծրագրում հետազոտական բաղադրիչի ամրապնդում: ՄԿԾ-ներում 

նկարագրվում են մագիստրոսի հետազոտական կարողությունների ձևավորմանն ուղղված 

դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները: Իրականացվում են գիտամեթոդական, 

գիտատեսական դասընթացների և հետազոտական բնույթ կրող մագիստրոսական թեզերի 

կատարման օգնությամբ, որոնց թեմատիկայի ձևավորմանը և ընտրությանը ներկայացվող 

պահանջները կարգավորվում են մագիստրոսական թեզի կատարման և պաշտպանության 

կարգով: Փաստացի մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մաս է կազմում  հետազոտության 

վրա հիմնված գիտական մտածողության զարգացումը՝ աստիճանաբար նպատակ ունենալով 

հետազոտությունը կրթության մեջ դարձնել ուսումնառության հիմնական մեթոդ: 

Արդյունավետության գնահատումն ունի հետևյալ պատկերը՝  մագիստրոսական ծրագրերի 

հետազոտական բաղադրիչը կազմում է ընդհանուր 120 կրեդիտների 57%-ը: Համալսարանի 

բոլոր մագիստրոսական ծրագրերը պարունակում են հետազոտական և մասնագիտացման 

գիտամեթոդական, գիտատեսական դասընթացների կրթաբլոկներ:  

- Բարձրորակ գիտամանկավարժական կադրեր: Մասնագիտական դասընթացների 

ուսումնական գործընթացն ապահովող դասավանդողների առնվազն 70%-ը գիտական 

աստիճան և (կամ) կոչում ունեցողներ են որոնք, որպես կանոն, ունեն դասավանդվող 

առարկային համապատասխան բազային կրթության առնվազն մագիստրոսի որակավորման 

աստիճան և գիտական կամ գիտամեթոդական գործունեություն իրականացնելու փորձ: 

- Համալսարանական գիտության համատարած ներդրում մագիստրոսական 

ծրագրերում: Վերջին 3 տարիների ընթացքում Համալսարանում ներդրվել են մագիստրոսական 

ծրագրեր 12 մասնագիտություններով, որոնք ընդգրկում են համալսարանական գիտության 

գրեթե բոլոր բնագավառները և կառուցվածքային առումով հետազոտությունը ներառված է 

ուսումնական պլաններում:  

- Խրախուսման քաղաքականություն: Համալսարանում գործում են դասախոսների, 

ուսանողների կողմից գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և կազմակերպական որոշ 

տեսակի աշխատանքները խրախուսող մեխանիզմներ: Ուսանողների հետազոտական 

ակտիվությունն ապահովելու նպատակով ներդրված է դասախոս-ուսանող ներբուհական 

հետազոտական համագործակցության կարգավորում: Մասնավորապես, Գորիսի պետական 

համալսարանի աշխատողների գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և 

կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգում դասախոսների գործունեության 

արդյունավետության ցուցանիշների կազմում ընդգրկված են նաև դասախոսների այդ 

գործունեությունը գնահատող ցուցանիշներ:  
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- Ուսանողական գիտական ընկերություն: Հետազոտական աշխատանքներում 

ուսանողների ներգրավմանը նպաստում է նաև ուսանողական գիտական ընկերությունը 

(ՈւԳԸ): ՈւԳԸ-ի անդամ - ուսանողներից որոշներն ակտիվորեն մասնակցում են ամբիոնների 

գիտական գործունեությանը՝ դառնալով գիտական արդյունքի համահեղինակ: Պարբերաբար 

ՈւԳԸ-ն կազմակերպում է ուսանողական գիտաժողովներֈ Լավագույն ուսանողական 

աշխատանքները, որպես կանոն, տպագրվում են հանրապետական գիտական 

պարբերականներումֈ Համալսարանն օժանդակում է նաև սովորողների մասնակցությունը 

միջազգային գիտաժողովներին, օլիմպիադաներին և ամառային դպրոցներինֈ 2017-2019 

թվականների ընթացքում ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից կազմակերպվող «Լավագույն 

ուսանող» հանրապետական ամենամյա մրցույթում տարբեր անվանակարգերում հաղթող են  

ճանաչվել ԳՊՀ-ի չորս ուսանողներ հայագիտության (2 ուսանող՝ 1-ին և 2-րդ կարգեր) և 

բնագիտության (2 ուսանող՝ 3-րդ կարգ) բնագավառներում: 

- Հրավիրված մասնագետներ: 1/ Մագիստրոսական թեզերի և թեկնածուական 

ատենախոսությունների ղեկավարման գործընթացում ակտիվորեն օգտագործվում է նաև ՀՀ 

ԳԱԱ, ՀՀ գործընկեր համալսարանների և այլ հետազոտական հաստատությունների 

գիտնականների ներուժը։ 2/Համալսարանն օժանդակում է նաև գործատուների անմիջական 

մասնակցությունը համալսարանի հետազոտական և կրթական ծրագրերումֈ Հրավիրվում են 

արտաքին համատեղության կարգավիճակով արտադրական, իրավական փորձառություն 

ունեցող գործատու դասախոսներ, մասնագետներ:  

- Մեթոդական աշխատանքներ: Ուսումնական գործընթացի և հետազոտական 

գործունեության փոխկապակցման մեխանիզմ է դիտարկվում դասախոսների կողմից 

իրականացվող մեթոդական աշխատանքները, որոնք ներառում են ուսումնական 

ձեռնարկների, ուղեցույցների, դասախոսությունների համառոտագրերի մշակումը՝ նպատակ 

ունենալով ապահովել մեթոդիկայի կատարելագործումը, մեթոդական բազայի ստեղծումը՝ 

բարձրացնելով դասավանդման արդյունավետությունը և որակը:  

Համագործակցություն: Համալսարանի կողմից իրականացվող հետազոտությունների և 

ուսումնառության փոխկապակցման ուղղությամբ որոշակի նախադրյալներ է ստեղծում այլ 

բուհերի, կազմակերպությունների հետ համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագրերի 

կնքումը:  Կնքվել է համագործակցության հուշագիր Վալենսիայի պոլիտեխնիկական 

համալսարանի հետ, ինչը միջազգային հետազոտական համատեղ ծրագրի նախատիպ լինելով 

հնարավոր է դարձրել առավել արդյունավետությամբ զուգակցել ուսուցման գիտական և 

կրթական բաղադրիչները: Այդ շրջանակներում Եվրոմիության Erasmus +HERITAG 

/երկրատեղեկատվական համակարգերի և տեխնոլոգիաների կիրառումը իրականացնելու 

մշակութային ժառանգության և զբոսաշրջության ոլորտներում/ ծրագրի համատեքստում 

համալսարանում ներդրվել է «Զբոսաշրջության կառավարում» մագիստրոսական ծրագիրը, 

որը հնարավորություն է տալիս փոխկապակցել ուսումնական և հետազոտական 

աշխատանքները:  

Հասանելիություն: 1/ Ուսումնական գործընթացի և հետազոտական գործունեության 

փոխկապակցման առումով շոշափելի է դասախոսների հետազոտությունների արդյունքների 

կիրառումը դասավանդման գործընթացում՝ հրատարակված ուսումնամեթոդական 

աշխատանքների, դասագրքերի, ձեռնարկների, գիտական հրապարակումների տեսքով. 

առարկայական նկարագրերի ցանկերում առկա են դասախոսների հրատարակումները: Իսկ 

համալսարանի գրադարանային ֆոնդը համալրված է դասախոսական կազմի հեղինակած 

տպագրություններով, որոնք թղթային և/կամ թվային տարբերակներով հասանելի են 

շահառուներին:  

 

2/ Գործնականում Համալսարանի կազմում գտնվող բոլոր լաբորատորիաները բազա են 

հանդիսանում ուսանողների ուսումնական պարապմունքների անցկացման համար: 

Լաբորատորիաներում դասախոս-հետազոտողների հետ ուսանողների անմիջական շփումը 

խթանող գործոն է հանդիսանում հետազոտական աշխատանքների մեջ ուսանողների մի մասի 
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ներգրավման համար: 

Հետազոտական գործունեությունը համակարգող օղակի բացակայությունը ընդհանուր 

առմամբ թույլ չի տվել գնահատելու հետազոտական գործունեության և ուսումնական 

գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմների արդյունավետությունը: 

 

Վերլուծել Չափանիշ 6-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, 

արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1. Սյունիքի մարզում ունի հիմնարար 
հետազոտությունն ունի առաջատար 
դիրք հայագիտության, կիրառական 
մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, քիմիայի 
բնագավառներում:   

2. ՊԴԱ կազմում ընդգրկված են բարձր 
որակավորում ունեցող մասնագետներ: 

3. Հետազոտական ուղղությունների 
սահմանված գերակայությունների 
առկայություն: 

4. Այլ բուհերի և գիտական 
կազմակերպությունների միջև կնքվում են 
համագործակցության հուշագրեր, 
պայմանագրեր: 

5. Միջազգային հրատարակումների 
առկայություն: 
Ուսումնական և հետազոտական 
աշխատանքների փոխկապակցում 
ուսումնական պլանների մակարդակով 

1. Հետազոտության ոլորտում երկարաժամկետ 
ծրագրերի սաղմնային վիճակ: 

2. Հետազոտությունների բոլոր ուղղությունները 
ներառող գիտական պարբերականի 
բացակայություն: 

3. Այլ բուհերի և գիտական 
կազմակերպությունների հետ համատեղ 
գիտական մշակումների բացակայություն: 

4. Մասնագետների անգլերենի տիրապետման 
ոչ բավարար մակարդակը: 

5. Գերակա ուղղությունների շրջանակներում 
հիմնարար և կիրառական նշանակության 
հետազոտությունների ընդլայնմանն ուղղված 
միջազգային համագործակցության 
ծրագրերի չհամակարգվածությունը: 

6. Ժամանակակից փորձարարական 
բազայի/սարքավորումների պակասը 
բնագիտական հետազոտություններ 
կատարող մի շարք լաբորատորիաներում: 

 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

1. Հետազոտողի կրթական ծրագրի 
ներդրման հնարավորություն 
բնագիտական ուղղությամբ: 

2. Հետազոտությունների բոլոր 
ուղղությունները ներառող գիտական 
պարբերականի ստեղծում, որը կարող է 
բավարարել ՀՀ ԲՈԿ-ի համար ընդունելի 
գիտական հրատարակություններին 
ներկայացվող պահանջներին: 

3. Հետազոտությունների բոլոր 
ուղղությունները ներառող գիտական 
դրամաշնորհային ծրագրերի 
մասնակցության հնարավորություն: 

4. Այլ բուհերի և գիտական 
կազմակերպությունների հետ համատեղ 
գիտական մշակումների ստեղծում: 

1. Մարդկային ռեսուրսների պակասը կարող է 
երբեմն խոչընդոտել ծրագրերի արդյունավետ 
իրականացմանը:   

2. Գիտական ծրագրի ընդհատումները: 
3. Հետազոտության ֆինանսավորման մեջ 

արտաբյուջետային միջոցների, այդ թվում՝ 
օտարերկրյա, ներգրավմանն ուղղված 
թույլ ջանքերը:  

4. Հետազոտական հիմնարար արդյունքների 
միջազգայնացման սահմանափակ 
հնարավորությունները: 

5. Հետազոտության առանձնացված 
զարգացումը տնտեսությունից: 
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5. Անգլերեն լեզվի ինտենսիվ ուսուցման 
վերապատրաստումներ: 

6. Համալսարանական կրթական բրենդի 
մշակում: 
 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիներն են. 

Նպատակ1: Գիտության ոլորտի կառավարման համակարգի կատարելագործում: 
Ուղիները: 

1) Ներդնել ամբիոնների գիտական գործունեության արդյունավետության գնահատման 
ժամանակակից համակարգ:  

2) Մեծացնել գիտությանը հատկացվող ֆինանսավորման ծավալները, մասնավորապես, 
սահմանել Համալսարանի բյուջեում գիտահետազոտական աշխատանքների 
ֆինանսավորման համար հատուկ հոդված: 

Նպատակ1:  Գիտական կադրերի վերարտադրության արդյունավետ համակարգի ներդրում, 
գիտական ենթակառուցվածքների արդիականացում: 
Ուղիները: 

1) Ձևավորել գիտական կարիերայի զարգացման մեխանիզմներ, այն է` դիտարկել 
կրթության երրորդ մակարդակի ներդրման հնարավորությունը որոշ ուղղություններով,  

2) Դիտարկել մշտական, ժամանակավոր աշխատողների և  կենսաթոշակի անցնելուց 
հետո խորհրդատվական աշխատանք կատարելու իրավունք ունեցողների 
ինստիտուտների ներդրման սխեմայի հնարավորությունը: 

3) Գիտության ոլորտի ենթակառուցվածքների արդիականացման, այդ թվում` գիտական 
սարքավորումների, ժամանակակից բազային լաբորատորիաների ձեռքբերման կամ 
ստեղծման դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացում: 

Նպատակ2:  Հիմնարար և կիրառական բնույթի (ներառյալ տնտեսության մեջ օգտագործվող) 
գիտելիքների ձեռքբերմանն ուղղված հետազոտությունների խթանում: 
Ուղիները: 

1) Ձևավորել գիտական արդյունքների ներդրման խրախուսման համակարգ: 
2) Ստեղծել գիտական հետազոտությունների և մշակումների բնագավառում տնտեսության 

մասնավոր հատվածի մասնակցության պայմաններ: 
3) Օժանդակել գիտական արդյունքների արտոնագրման աշխատանքներին:  

Նպատակ3: Հայագիտության ոլորտի զարգացում: 
Ուղիները: 

1) Մշակել հայագիտության զարգացման ռազմավարություն: 
2) Ձևավորել հայագիտության բնագավառում միջազգային համագործակցությունը 

խթանող մեխանիզմներ, այդ թվում՝ ստեղծել արտերկրի հայագիտական 
հաստատությունների միջև համագործակցություն: 

Նպատակ4:  Հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի արդյունավետ 
փոխկապակցված համակարգի ձևավորման նախադրյալների ստեղծում: 
Ուղիները: 

1) Ուժեղացնել հետազոտական բաղադրիչը մագիստրոսական և բակալավրական 
ավարտական աշխատանքներում՝ թեմաները բխեցնելով տարածաշրջանի կարիքներից, 

2) Շեշտադրել հետազոտական բաղադրիչը ուսանողների պրակտիկաների 
կազմակերպման քաղաքականության մեջ և իրականացման մեխանիզմներում: 

3) Ստեղծել մագիստրոսական թեզերի, ավարտական աշխատանքների միասնական 
տվյալների բազա:  

4) Գնահատել դասախոսների անհատական հետազոտությունների արդյունքների 
ազդեցությունը գիտահետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի 
ինտեգրմամբ դասընթացների կազմակերպման հնարավորության տեսանկյունից:  
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VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

 
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ` ուսումնականմիջավայրի ստեղծման և 
սահմանված առաքելության և նպատակների արդյունավետ իրականացման համար: 
 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉա.ՄՈՒՀ-ում առկա է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար անհրաժեշտ ուսումնական միջավայր: 

Հիմքեր 

 

Հաստատության մասնաշենքերը և դրանց օգտագործման 

նպատակները  

ԳՊՀ-ի տնտեսական գործունեության կազմակերպման բաժնի 

կանոնակարգ: 

Հավելված 7ա-1 ԳՊՀ –ի մասնաշենքերի մակերեսները 

ԳՊՀ  մասնաշենք 1-ի հատակագիծը 

ԳՊՀ  մասնաշենք 2-ի հատակագիծը 

Հավելված 7ա-2, 7ա-3 - ՀՀ Կառավարության որոշումը`ԳՊՀ-ին 

անշարժ գույք տալու մասին 

Հավելված 7ա-4 ՀՀ կառավարության որոշումը՝ ԳՊՀ –ի 

մասնաշենքերի վերանորոգման համար ֆինանսական միջոցներ 

Նպատակ5: Միջազգային գիտական համագործակցության զարգացումը: 
Ուղիները: 

1) Մշակել գիտահետազոտական գերակա ուղղությունների շրջանակներում հիմնարար և 
կիրառական նշանակության հետազոտությունների (այդ թվում նաև՝ միտված գիտական 
արդյունքի առևտրայնացմանը) ընդլայնմանն ուղղված միջազգային 
համագործակցության ծրագիր: 

2) Իրականացնել «Ժան Մոնե», «Հորիզոն 2020» և այլ ծրագրերի մասնակցության 
արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ: 

Գնահատել գիտության զարգացման համաշխարհային կանխատեսումների համատեքստում 

գիտահետազոտական հնարավորությունների ներկա վիճակն ու զարգացման հեռանկարները: 

ԳՊՀ-ի առաքելության և ռազմավարական նպատակների արդյունավետ իրականացման 

կարևորագույն խնդիրներից է համապատասխան ենթակառուցվածքների և ռեսուրսների 

ապահովումը,մշտադիտարկումն ու բարելավումը, ինչը ենթադրում է՝ 

 Ուսումնական և աշխատանքային միջավայրի շարունակական բարելավում, 
 Ռազմավարական նպատակների իրականացման համար ֆինանսական ռեսուրսների 

նպատակային ապահովում և բարելավում, 
 Աշխատողների և ուսանողների առողջության և աշխատանքային ապահով ու 

անվտանգ միջավայրի ստեղծում և բարելավում:  
(Տե՛ս ԳՊՀ-ի ՌԾ, բաժին 7, բաժին 7) 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/7/Հավելված%207ա-1%20մակերեսներ.xlsx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-հատակագիծ-1.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-հատակագիծ-2.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/7/Հավելված%207ա-2%20կառ.%20որոշ.%20անշ.%20գույքի.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/7/Հավելված%207ա-3%20%20անշարժ%20գույքի.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/7/Հվելված%207ա-4%20վերանորոգման%20մասին.pdf
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հատկացնելու մասին 

 

Լաբորատորիաները, ուսումնական կաբինետները, 

արվեստանոցները, արհեստանոցները և դրանց օգտագործման 

նպատակները  

Հավելված 7ա-1 ԳՊՀ –ի մասնաշենքերի մակերեսները 

ԳՊՀ  մասնաշենք 1-ի հատակագիծը 

ԳՊՀ  մասնաշենք 2-ի հատակագիծը 

 

Գրադարանների, պաշտոնական ինտերնետային կայքերի և  

գրականության հասանելի այլ աղբյուրների ցանկը 

ԳՊՀ- ի գրադարանի կանոնակարգ 

Ռեսուրսներով ապահովվածության վերլուծությունը  

ԳՊՀ ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

ուսումնական և աշխատանքային միջավայրից 

բավարարվածության  հարցումների կանոնակարգ 

Գործընթացների բարելավմանն ուղղված միջոցառումները և 

մեխանիզմները 

Գորիսի պետականհ համալսարանի 2019-2023թթ. 

Ռազմավարական զարգացման ծրագիրը 

ԳՊՀ-ի տնտեսական գործունեության կազմակերպման բաժնի 

կանոնակարգը: 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին: 

 
% 

Արդյո՞ք ուսումնառողները բավարարված են ռեսուրսների ապահովվածությունից:  

 
80,25 

Արդյո՞ք դասավանդողները բավարարվածեն ռեսուրսների ապահովվածությունից:  

 
80,14 

Վերլուծել ուսումնական ռեսուրսների համապատասխանությունը հաստատության 
որակավորումների շրջանակի հետ:  
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում առկա մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման 
համար անհրաժեշտ ուսումնական միջավայրի արդյունավետությունը նշելով շահակիցների 
բավարարվածության աստիճանը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը / 
կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
Հաստատության մասնաշենքերը և դրանց օգտագործման նպատակները 

Կրթական ծառայությունների իրականացման համար բացի եղած շենքային ռեսուրսներից 

/Հավելված 7ա-1 /2019թ  ՀՀ Կառավարության որոշումով համալսարանի հարակից 

տարածքում գտնվող «Գորիսի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության 

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից  ԳՊՀ –ին է հատկացվել 988քառ.մ ընդհանուր մակերեսով անշարժգույք՝ 

0,2264 հեկտար մակերեսով սպասարկման հողատարածք/հավելված 7ա-3/ 

ԳՊՀ-ի տարբեր մասնաշենքերում գտնվող լաբորատորիաները, ուսումնական 

կաբինետները,  արհեստանոցները հիմնականում ուղորդված են ՄԿԾ-ների 

համապատասխան պահանջների սպասարկմանը: Դրանց վերազինումը ժամանակակից 

սարքավորումներով և նյութերով տնտեսական գործունեության կազմակերպման բաժնի 

../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/7/Հավելված%207ա-1%20մակերեսներ.xlsx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-հատակագիծ-1.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-հատակագիծ-2.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/7/Հավելված%207ա-1%20մակերեսներ.xlsx
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/7/Հավելված%207ա-3%20%20անշարժ%20գույքի.pdf
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հիմնական գործառույթն է: 

ԳՊՀ-ի գրադարանի գործունեության բարելավման ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ 

են կատարվել և այդ աշխատանքները շարունակական են: Վերջին երկու տարվա 

կտրվածքով ձեռք է բերվել անհրաժեշտ մասնագիտական գրականություն, աշխատանքներ 

են տարվում ավելացնելու դրա քանակը: Շարունակվում է գրադարանային ֆոնդի 

թվայնացումը: Գրադարանը համագործակցում է Հայաստանի ազգային գրադարանի հետ, 

որի շրջանակներում ամեն տարի հաշվետվություն է ներկայացնում գրադարանի 

հագեցվածության մասին, ցուցանիշները հրապարակվում են «Հայաստանի գրադարաններ» 

մատենաշարում: Պահանջարկի դեպքում օգտվում է ՀԱԳ-ի հարուստ ֆոնդերից՝ 

միջգրադարանային աբոնենտներով: Ծրագրվում է միանալ գրադարանային ասոցացիային 

և գրադարանային ցանցերին:   

Erasmus + LNSS ծրագրի շրջանակներում գրադարանի ընթերցասրահի համար ձեռք են 

բերվել համակարգիչներ, բազմաֆունկցիոնալ տպիչ, սկանավորման սարք, Սմարթ 

գրատախտակ: Ընթերցասրահն ամբողջությամբ կահավորաված է ժամանակակից 

տեխնիկական միջոցներով և ծառայում է իր նպատակին: Համալսարանի միջոցներով 

մասնակի վերանորոգվել են գրադարանի 3 սենյակները և սանհանգույցը: Դեռևս 

վերանորոգման խիստ կարիք ունեն պահոցները, ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում այդ աշխատանքները կիրականացվեն: Ձեռքբերված սարքավորումների միջոցով 

ավարտական փուլում է գտնվում համալսարանում հեռավար ուսուցման կաբինետի 

ձևավորումը: 

Erasmus + LNSS ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել նաև բազմաֆունկցիոնալ տպող և 

պատճենահանող բարձր արտադրողականությամբ սարք: 

ԳՊՀ-ի առաքելությանը և նպատակներին համահունչ առավելապես կարևորվում է 

համալսարանի ենթակառուցվածքների բարելավումը, այդ նպատակով պարբերաբար 

միջոցներ են տրամադրվում շենքային պայմանների վերանորոգմանը, լաբորատորիաների 

վերազինմանը, նորագույն սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերման համար: 

Կարևորագույն ձեռքբերում է Կառավարության կողմից համալսարանի ամրակցված շենք –

շինությունների վերանորոգման համար 151 մլն.դրամի հատկացումը /Հավելված 7ա-4/,որը 

հսկայական օժնդակություն է ԳՊՀ-ին: 2020թ.-ին այդ միջոցներով կհիմնանորոգվի թիվ 2 

ուսումնական մասնաշենքը, որի նախագծանախահաշվային մրցույթը արդեն կայացվել է:   

Վերջին երկու տարվա կտրվածքով ԳՊՀ-ում սեփական ֆինանսական միջոցներով 

իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 

-2018թ. հիմնանորոգվել է թիվ 2 մասնաշենքում տեղակայված կենսաբանության 

լաբորատորիան, մասնակի վերանորոգվել են գրադարանի նախամուտքը,  2 սենյակները և 

սանհանգույցը, գրադարանի 2–րդ հարկի երկու լսարանների փայտյա մաշված 

պատուհանները փոխարինվել են մետաղեպլաստիկ պատուհաններով, բարեկարգվել է 2-րդ 

մասնաշենքի բակը, կառուցվել է թեքահարթակ, վերականգնվել և իրական տեսքի է բերվել 

թիվ 1 մասնաշենքի թեքահարթակը ևայլն:Կատարվել են նաև ընթացիկ վերանորոգման 

տարբեր աշխատանքներ: Կահավորվել է թիվ 2 մասնաշենքում «Heritag» ծրագրով 

նախատեսված լաբորատորիան, ձեռք են բերվել ժամանակակից սարքավորումներ՝ 

համակարգիչներ, պրոյեկտոր, տպիչներ՝ սև սպիտակ և գունավոր, պլոտեր:  

-2019թ. վերանորոգվել են թիվ 2 մասնաշենքի երկու բլոկների տանիքները և ներկվել, երկու 

բլոկների 4-րդ և 5-րդ հարկերի փայտյա մաշված պատուհանները փոխվել են մետաղե 

պլաստիկ պատուհաններով, թիվ 2 մասնաշենքում հիմնանորոգվել են պահեստը և արխիվը, 

ներկվել գրադարանի տանիքի թիթեղները, ինչպես նաև թիվ 1 մասնաշենքի տանիքի 

որոշակի հատված, կատարվել են նաև որոշակի մասնակի նորոգման աշխատանքներ: 

Կահավորվել են արխիվը, հյուրատան սենյակներից մեկը, լաբորատորիաներց մեկը: 

Համալսարանում վերանորոգման տարբեր աշխատանքների կատարումը, ինչպես նաև նոր 

սարքավորումների ձեռքբերումն ու լաբորատորիաների վերազինումը, գույքի ու 

պիտույքների գնման գործընթացների կազմակերպումը շարունակական բնույթ են կրում: 
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Բոլոր աշխատանքներն ուղղված են համալսարանի ենթակառուցվածքների բարելավմանն 

ու ՄԿԾ –ների արդյունավետ իրականացման համար համապատասխան պայմանների 

ստեղծմանը: 
 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉբ.ՄՈՒՀ-ը, իրառաքելությունն և նպատակներն իրականացնելու համար, 

հատկացնում է համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներ` անհրաժեշտ միջոցներով և 

սարքավորումներով ապահովելու ու գործարկելուհամար: 

Հիմքեր 

 

Բյուջեի բաշխումը` ըստ մուտքերի և ծախսերի  

2017,2018, 2019  ծախսերի և եկամուտների ճշտված նախահաշիվ 

https://gorsu.am/ֆինանսական/ 

 

Բյուջեի բաշխումը՝ ըստ ՄՈՒՀ-ի առաքելության հիմնական 

ուղղությունների (դասավանդում և ուսումնառություն, 

հետազոտություն և զարգացում, ծառայություն հասարակությանը) 

 

Բյուջեի բաշխումը՝ ըստ ռազմավարական ուղղությունների 

 

Ուսումնական գործունեությունից ստացվող մուտքերի բաշխումը` 

պետական ֆինանսավորում, ուսման վճարներ, 

վերապատրաստումներ և այլն (արտահայտված տոկոսներով) 

Հավ.7բ-5   ԳՊՀ ֆինանսական  ռեսուրսների կառավարումը(%-ով 

ամբողջ բյուջեի նկատմամբ) 

 

Հետազոտական աշխատանքների, դասավանդման և 

ուսումնառության, մասնագիտական զարգացման, գրադարանների 

թարմացման և հարստացման, սարքավորումների, գույքի 

ձեռքբերման համար նախատեսված հատկացումները 

(արտահայտված տոկոսներով) 

Հավ.7բ-5   ԳՊՀ ֆինանսական  ռեսուրսների կառավարումը(%-ով 

ամբողջ բյուջեի նկատմամբ) 

 

Դրամաշնորհային ծրագրերով ստացված ֆինանսների բաշխումը 

 

Այլ աղբյուրներից ստացված ֆինանսների բաշխումը 

 

Վերլուծել բյուջեի բաշխման արդյունավետությունը: Արդյո՞ք ուսումնական գործընթացին 
վերաբերող ծախսերի բաշխումը համապատասխանում է հաստատության 
ռազմավարական նպատակներին: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը / 
կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
  

Գորիսի  պետական  համալսարանում ֆինանսական հոսքերի կառավարումն  ու 

վերահսկողությունն իրականացնելու  նպատակով կազմվում է բյուջետային  մուտքերի  և  

ելքերի  տարեկան  նախահաշիվներ: Ընթացիկ  տարվա  մուտքերը գոյանում  են ինչպես 

պետական  բյուջեից  ստացվող միջոցների, այնպես էլ  արտաբյուջեից ստացվող  միջոցների 

հաշվին: Պետական բյուջեից մուտքերը գոյանում են ընթացիկ և կապիտալ  

դրամաշնորհներից: Պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ընթացիկ դրամաշնորհներն 

իրենց մեջ ներառում են  ուսման վարձ, կրթաթոշակ, գիտական թեմաների ֆինանսավորում: 

Արտաբյուջետային  մուտքերն  իրենց  մեջ  ներառում են վճարովի ուսուցումից ստացվող 

https://gorsu.am/%D6%86%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6/
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միջոցներ, ինչպես  նաև այլ աղբյուրներից ստացվող միջոցներ, այդ թվում նաև   միջազգային  

կազմակերպություններից ստացվող դրամաշնորհներ: Ֆինանսական միջոցների գերակշիռ 

մասը գոյանում են ուսումնական գործունեությունից ստացվող մուտքերից: Բուհը 

ֆինանսական ռեսուրսների  բազմազանեցման ուղղությամբ կատարել է որոշակի 

աշխատանքներ՝ հանրակրթական  ուսումնական հաստատությունների տնօրենների 

ղեկավարման իրավունք ստանալու  հավակնություն ունեցող անձանց համար 

վերապատրաստումներ կատարելու միջոցով: Ինչպես նաև կատարել է որոշակի 

նախապատրաստական աշխատանքներ 2020թ.-ին միջազգային  դրամաշնորհների 

ստացման  ուղղությամբ: Ծախսերի գծով բյուջեն բաշխվում է՝ հաշվի առնելով բուհի 

ռազմավարական ուղղությունները, պարտադիր կատարման ենթակա ծախսերը, 

կայունացման ֆոնդին ուղղվող միջոցները: 

Ուսումնական գործունեությունից ստացվող մուտքերի բաշխումը` պետական 

ֆինանսավորում,  ուսման վճարներ, վերապատրաստումներ և այլն (արտահայտված 

տոկոսներով):  

 ԳՊՀ-ի ուսումնական գործունեությունից մուտքերը հիմնականում գոյանում են պետական  

բյուջեից /ուսանողական նպաստ և կրթաթոշակ/, ինչպես նաև վճարովի ուսուցման  

համակարգում ուսման վարձերից: Վերջիններս բուհի եկամուտների ընդհանուր 

կառուցվածքում  կազմում են  շուրջ 87.1%-ը: Չնայած դրական տեղաշարժեր կան 

ուսումնական գործունեությունից ստացվող վերապատրաստումների գծով միջոցների 

ձեռքբերման ուղղությամբ, այնուամենայնիվ նրանց տեսակարար կշիռը եկամուտների 

ընդհանուր կառուցվածքում կազմում է ցածր %(Հավելված 7բ-5):  

 

Բյուջեի բաշխումն՝ ըստ ռազմավարական ուղղությունների:  

Բյուջեի  բաշխումն  ըստ  ծախսերի իրականացվում է՝ հաշվի  առնելով բուհի 

ռազմավարական  ուղղությունները: Համալսարանի ռազմավարական ուղղություններից է 

կրթական համակարգի  զարգացումը, կրթության բարձր որակի ապահովումը, որն 

ուղղակիորեն կախված է դասախոսների աշխատանքի վարձատրության մակարդակից: 

2018թ. միջինը 11%-ով   բարձրացել է աշխատակիցների  աշխատավարձը: Դեռ ավելին, 

տարվա  վերջում նրանց տրվել է 1 ամսվա  աշխատավարձի  չափով  հավելյալ  

աշխատավարձ: Հավելյալ  աշխատավարձ տրվել է նաև 2019թ-ին: Եթե հաշվի առնենք, որ 

վերջին 5 տարիներին բուհում աշխատավարձի  բարձրացում ընդհանրապես չի 

իրականացվել, հավելյալ աշխատավարձ տրվել է 1-ին  անգամ, սկսած 2018 թվականից, 

կարող ենք ասել, որ խնդիրը լուծվել է՝ շնորհիվ բուհի կողմից իրականացված 

ռեսուրսախնայողության՝ հատկապես հաստիքների օպտիմալացման ճանապարհով: 

Աշխատավարձերի  բարձրացման  գործընթացը շարունակվել է նաև 2020թ.-ին: 

ԳՊՀ-ի առաքելության և ռազմավարական նպատակների արդյունավետ իրականացման 

կարևորագույն խնդիրներից է համապատասխան ենթակառուցվածքների և ռեսուրսների 

ապահովումը, բարելավումը: 2018թ. բուհի ռեսուրսային բազայի հարստացումը, 

ենթակառուցվածքների բարելավումը հիմնականում կատարվել է LNSS և HERITAG 

դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում: 2019թ.-ին սեփական միջոցներով 

աստիճանական լուծում է տրվել ենթակառուցվածքի պահպանմանն ու բարելավմանը՝ 

ուսումնական մասնաշենքերի աստիճանական վերանորոգումների միջոցով: 

Մասնաշենքերի վերանորոգման աշխատանքներ պլանավորվել են նաև  2020 թվականին: 

Հետազոտական աշխատանքների, դասավանդման և ուսումնառության, մասնագիտական 

զարգացման,  գրադարանների թարմացման և հարստացման, սարքավորումների, գույքի 

ձեռքբերման համար նախատեսված հատկացումները (արտահայտված տոկոսներով) 

բերված են հավելված 7բ-5 –ում : 
 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉգ. ՄՈՒՀ-ում գործում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

նպատակների իրականացումն ու շարունակականությունն ապահովող և երաշխավորող 
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ֆինանսական միջոցների բաշխման քաղաքականություն:  

 Հիմքեր 

 

Հաստատության կրթական նպատակների իրականացման համար 

ֆինանսական միջոցները կառավարելու և դրանք նպատակներին 

համապատասխան բաշխելու մեխանիզմները 

ԳՊՀ ռեկտորի տարեկան հաշվետություններ /ֆինանսական բաժին/ 

Ֆինանսական միջոցներին համապատասխան հաստատության 

գործունեության պլանավորման, կառավարման և 

մշտադիտարկման քաղաքականությունը  

Ֆինանսների տնօրինման, պլանավորման, կառավարման, 

մշտադիտարկման քաղաքականություն 

Պետական, մասնավոր և միջազգային կազմակերպություններից 

ստացվող ֆինանսական և նյութական միջոցների օգտագործման 

ընթացակարգը  

 

Ֆինանսական միջոցների օգտագործման նպատակայնությունը 

երաշխավորող մեխանիզմներիը (աուդիտներ, հաշվետվություններ) 

Հավելված 7գ-6 Աուդիտի ընթացքում հայտնաբերած 

թերությունների 

շտկման գործողությունների ծրագիր 

 

 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի նպատակների 
իրականացումը ու շարունակականությունը ապահովող և երաշխավորող ֆինանսական 
միջոցների բաշխման քաղաքականության արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և 
արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
 

Հաստատության կրթական նպատակների իրականացման համար ֆինանսական միջոցները 

կառավարելու և դրանք նպատակներին համապատասխան բաշխելու մեխանիզմները 

հետևյալն են` 

1. Ֆինանսական տարվա բյուջեի նախագծի կազմում, հաշվի առնելով համալսարանի 

գործունեության բոլոր բնագավառները: Նախագիծը կազմվում է՝ հաշվի առնելով բոլոր 

ստորաբաժանումների կարիքների համար անհրաժեշտ ներկայացված հայտերը: 

Դասախոսի աշխատավարձի չափը որոշվում է՝ համաձայն ուսումնական բեռնվածության, 

գիտական աստիճանի, կոչման և պաշտոնիֈ Բյուջեի նախագիծը քննարկվում է ԳՊՀ-ի 

խորհրդի նիստում և հավանության արժանանալու դեպքում ներկայացվում ԳՊՀ Խորհրդի 

հաստատմանը; 

2. Ռեսուրսների բաշխման մեխանիզմ է նաև առանձին ստորաբաժանումների հայտերի 

հիման վրա ապրանքների,  աշխատանքների և ծառայությունների գնումը ԳՊՀ-ի գնումների 

և մատակարարման բաժնի կողմիցֈ 

3. Ֆինանսական միջոցների կառավարումը ավտոմատ ծրագրերի միջոցով: 2019 թ.-ին 

բուհում ներդրվել և գործարկվել է ՀԾ-Ձեռնարկություն հաշվապահական ծրագիրը, որը 

կապված է CLIENT TREASURY գանձապետական ծրագրի հետ:  Վերջիններս 

հնարավորություն են ապահովում օպերատիվ ձևով ցանկացած ժամանակ տեղեկություններ 

ստանալ եկամտային և ծախսային բոլոր հոդվածների պլանային ցուցանիշների, նրանց 

կատարողականների, մնացորդների վերաբերյալ, այդ թվում նաև կրթական նպատակների 

իրականացման համար իրենց կարիքներին համապատասխան կատարված ծախսերի 

https://gorsu.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ֆինանսների-տնօրինման-պլանավորման-և-մշտադիտարկման-քաղաքականություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ֆինանսների-տնօրինման-պլանավորման-և-մշտադիտարկման-քաղաքականություն.pdf
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վերաբերյալ` ըստ առանձին ծախսային հոդվածների, ինչպես նաև ուսումնական 

ստորաբաժանումների: 

Ֆինանսական միջոցներին համապատասխան հաստատության գործունեության 

պլանավորման, կառավարման և մշտադիտարկման քաղաքականությունը 

Բուհում ֆինանսական միջոցները պլանավորվում և կառավարվում են՝ Ֆինանսական 

միջոցներին համապատասխան, հաստատության գործունեության պլանավորման, 

կառավարման և մշտադիտարկման քաղաքականությամբ (Ֆինանսների տնօրինման, 

պլանավորման, կառավարման, մշտադիտարկման քաղաքականություն): Բուհը 

ֆինանսական բարելավման ուղղությամբ կատարել է որոշակի քայլեր: Եթե նախկինում 

յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա առաջին ամիսներին էր հաստատվում բյուջեի 

նախագիծը, ապա այժմ նախորդ օրացուցային տարում գնահատելով ֆինանսական 

հնարավորությունները, ինչպես նաև բուհի ռազմավարական ծրագրում ներառված գերակա 

նպատակները, ձևավորվում է ԳՊՀ ծախսերի նախահաշվի նախագիծը, որը յուրաքանչյուր 

օրացուցային տարվա վերջում հաստատվում է ԳՊՀ խորհրդում և ներկայացվում կրթության 

պետական կառավարման լիազորված մարմին: Հաշվապահական հաշվառման վարումը 

ավտոմատ ծրագրերի միջոցով իր դրական ազդեցությունն է ունեցել ֆինանսական 

միջոցների վերահսկողության, կառավարման բարելավման ուղղությամբ: 

Պետական, մասնավոր և միջազգային կազմակերպություններից ստացվող ֆինանսական և 

նյութական միջոցների օգտագործման ընթացակարգը: 

Հիմք ընդունելով ՄՈՒՀ-ի լիազոր մարմնի` ԿԳՄՍ նախարարության և ՄՈՒՀ-ի միջև 

կնքված պայմանագրերը՝ պետական բյուջեից ստացված միջոցները ծախսվում են ըստ 

նպատակային օգտագործման: Պայմանագրերը հիմնականում կնքվում են հետևյալ 

ուղղություններով` ուսանողական նպաստ, կրթաթոշակ, ինչպես նաև գիտթեմաների 

ֆինանսավորում: Միջոցները ծախսվում են ՄՈՒՀ-ի ռեկտորի կողմից տրված հրամաններին 

համապատասխան: Միջազգային կազմակերպություններից ֆինանսավորումները 

ստացվում են կոկրետ դրամաշնորհային ծրագրերին համապատասխան, հրամանագրվում 

են և նպատակային ծախսվում: Նյութական միջոցները տեղակայվում և շահագործվում են 

միայն շնորհ ստացող ստորաբաժանումում: 

Ֆինանսական միջոցների օգտագործման նպատակայնությունը երաշխավորող 

մեխանիզմներն են` 

Համալսարանի կառավարումն իրականացվում է միանձնյա ղեկավարման և 

կոլեգիալության սկզբունքների զուգակցմամբ` համալսարանի խորհրդի, գիտական 

խորհրդի և ռեկտորատի գործառույթների իրականացմամբ: Համալսարանի տարեկան 

բյուջեն հաստատվում է ԳՊՀ խորհրդում, պրոֆեսորադասախոսական և ուսումաօժանդակ 

անձնակազմերի հաստիքացուցակները հաստատվում են գիտական խորհրդում, ընթացիկ 

ֆինանսական հարցերը հաստատվում են ռեկտորատի նիստում: ԳՊՀ-ի վերջին տարիների 

ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի արդյունքում բացահայտվել են որոշակի 

թերություններ, բացթողումներ, կազմվել է թերությունների վերացման գործողությունների 

ծրագիր/Հավելված 7գ-6 /: Վերջիններիս վերացման ուղղությամբ կատարվել են բավարար 

աշխատանքներ, որոնց վերաբերյալ զեկուցվել է ինչպես բուհի  ղեկավարությանը, այնպես էլ 

լիազոր  մարմնին: 

Ֆինանսական միջոցների օգտագործման նպատակայնության և արդյունավետության 

վերաբերյալ ամեն տարի համալսարանի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվների և 

նրանց կատարողակնների վերաբերյալ տրվում է հաշվետվություն ԳՊՀ-ի խորհրդի 

նիստում: ԳՊՀ ռեկտորի տարեկան հաշվետություններ /ֆինանսական բաժին:   
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ի ռեսուրսային բազան հնարավորություն է ընձեռում 

մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և ռազմավարական պլանի իրականացման 

համար, ինչը նպաստում է որակի շարունակական բարելավմանը և կայունությանը: 

Հիմքեր Ռեսուրսների ժամանակին բաշխելու մեխանիզմները, 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ֆինանսների-տնօրինման-պլանավորման-և-մշտադիտարկման-քաղաքականություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ֆինանսների-տնօրինման-պլանավորման-և-մշտադիտարկման-քաղաքականություն.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/7/Հավելված%207%20գ-6%20աուդիտի%20շտկման%20ծրագիր.pdf
https://gorsu.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/
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գործընթացները և ընթացակարգերը 

ԳՊՀ կանոնադրություն 

ԳՊՀ-ի տնտեսական գործունեության կազմակերպման բաժնի 

կանոնակարգը: 

Գորիսի պետականհ համալսարանի 2019-2023թթ. 

Ռազմավարական զարգացման ծրագիրը 

 

Ուսուցման գործընթացների որակի ապահովման համար 

դասավանդողների և ուսումնառողների կարիքների բավարարման 

մեխանիզմները  

ԳՊՀ ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

ուսումնական և աշխատանքային միջավայրից 

բավարարվածության  հարցումների կանոնակարգ 

Վերլուծել որակի շարունակական բարելավումն ու կայունությունը ապահովելու 
նպատակով ՄՈՒՀ-ի ռեսուրսային բազայի արդյունավետությունը:  Հիմնավորել մոտեցումը 
և արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
 
ԳՊՀ-ն իր գործունեությունն իրականացնում է երկու հիմնական ուսումնական 

մասնաշենքերում, հարակից գրադարանի մասնաշենքով, առանձնացված ճաշարանի 

մասնաշենքով, հանրակացարանով և 2019թ. ՀՀ կառավարության կողմից ԳՊՀ-ին 

հատկացված նոր մասնաշենքով /Հավելված 7ա-2, 7ա-3/, որոնք ընդհանուր մակերեսով 

լիովին բավարար են ՄԿԾ–ների իրականացման համար: Այստեղ կարևորվում է ԳՊՀ-ի 

կողմից տարվող շարունակական վերանորոգման աշխատանքների համար էլ ավելի 

բարվոք պայմանների ստեղծումը: 

Համալսարանի ուսումնական գործընթացի բնականոն աշխատանքները ապահովելու 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ձեռքբերման պլանավորումը իրականացվում է 

տնտեսական գործունեության կազմակերպման բաժնի կողմից: ԳՊՀ-ն պլանավորում է 

առաջիկա ֆինանասական տարվա համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ՝ համաձայն 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջի: Գնումների պլանը կազմվում է համալսարանի 

բոլոր ստորաբաժանումների կողմից ներկայացվող պահանջների հիման վրա, ինչպես նաև 

բոլոր շահակիցների հարցումների ուսումնասիրության արդյունքների հիման 

վրա/հավելված/: 

Ռեսուրսների բաշխումը իրականացվում է՝ ըստ առանձին բաժինների և ռեսուրսային 

կարիքների: 

Ուսուցման գործընթացների որակի բարելավման գծով դասավանդողների և ուսանողների 

կարիքների բարելավմոն մեխանիզմներ են հանդիսանում գրադարանի, լաբորատորիաների 

վերազինումը նորագույն սարքավորումներով, նյութերով, գրականությամբ: Այդ 

ուղղությամբ ռեսուրսային բազան հիմնականում համալրվել է LNSS և HERITAG 

դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով: 

Դասավանդողների  կարիքների բավարարման մեխանիզմ է հանդիսանում նրանց 

աշխատանքի վարձատրության բարելավումը: Բացի հիմնական աշխատավարձերի 

բարձրացումից, գիտահետազոտական աշխատանքների խթանման համար 2020թ.-ի 

բյուջեով նախատեսվել է ամբողջ բյուջեի 1%-ի չափով պարգևատրություն: 

Ուսումնառողների կարիքների բավարարման մեխանիզմ է հանդիսանում բուհի 

ֆինանսական միջոցների պլանավորման ժամանակ ուսանողների կարիքների հաշվի 

առնումը՝ կապված տարբեր ուսանողական միջոցառումների ֆինանսավորման, 

զարգացման գծով տարբեր գործուղումների տրման, պրակտիկայի որոշ վայրեր 

տրանսպորտային փոխադրումների և այլ  ծախսերի  հետ: 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/«ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»-ՊՈԱԿ-Ի-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԵՎ-ՊԴ-ԿԱԶՄԻ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ԵՎ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ-ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ-ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/7/Հավելված%207ա-2%20կառ.%20որոշ.%20անշ.%20գույքի.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/7/Հավելված%207ա-3%20%20անշարժ%20գույքի.pdf
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Ուսուցման  գործընթացների որակի ապահովման համար մեխանիզմ  է  նաև բուհի կողմից 

ուսումնառողների  ուսման  վարձերի զեղչերի վերանայումը՝ կապված մասնագիտական  

որակավորման գնահատականի շեմի սահմանման հետ: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ումառկա էտեղեկատվությունըևփաստաթղթավորման 

գործընթացները կառավարելու հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգ:  

Հիմքեր 

Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կառավարման 

կանոնակարգերը 

 

Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կառավարման 

մեխանիզմները և /կամ համակարգը  

 

Գործընթացի վերանայման արդյունքները վերջին 5 տարիների 

համար  

 

Գործընթացների բարելավմանն ուղղված միջոցառումները 

ԳՊՀ-ի գործավարության կարգ 

 

Վելուծել ՄՈՒՀ-ում գործող տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության 
գործընթացների կառավարման քաղաքականության և ընթացակարգերի 
արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը /կատարել 
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
Տե՛ս չափանիշ 8-ի Բ.Գ չափորոշիչները: 

 

ԳՊՀ-ում  ներքին փաստաթղթաշրջանառությունը կատարվում է ինչպես էլեկտրոնային 
եղանակով, այնպես էլ թղթային տարբերակով: Գործում է համակարգչային ներքին ցանց: 
ԳՊՀ-ում հասանելի է 70Մբվ թողունակությամբ ինտերնետ կապ, որն ապահովվում է երկու 
Ինտերնետ ծառայությունների կողմից(Meganet, Beeline): Փաստաթղթաշրջանառությունը 
կանոնակարգվում է ԳՊՀ գործավարության կարգով: Տարբեր ստորաբաժանումների 
գործունեությունն արտացոլող փաստաթղթերի արխիվացումը կատարվում է արխիվավարի 
կողմից: ԳՊՀ-ն օգտվում է նաև  MULBERRY համակարգից: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ.ՄՈՒՀ-ը ստեղծում է ապահով և անվտանգ միջավայր առողջապահական և 

անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների միջոցով` հաշվի առնելով 

հատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողներին:   

 

Առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված 

ծառայությունների ենթակառուցվածքները  

ԳՊՀ-ի տնտեսական գործունեության կազմակերպման բաժնի 

կանոնակարգը: 

Առողջության և անվտանգության (հաշվի առնելով 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

ուսումնառողներին) պահպանմանն ուղղված ծառայությունների 

քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը  

 

Առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված 

ծառայություններին հատկացված ֆինանսական միջոցների 

բաշխումը վերջին 5 տարվա համար   

Հավելված7զ-7 - ԳՊՀ-ի աշխատակիցների բժշկական ստուգում 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/7/Հավելված%207զ-7%20բժշկ.%20ստուգմ.%20մասին.pdf
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կազմակերպելու հրամանը 

 

Առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված 

ծառայություններն ապահովող անձնակազմը և դրա անդամների 

աշխատանքային նկարագրերը 

ԳՊՀ-ի տնտեսական գործունեության կազմակերպման բաժնի 

կանոնակարգը: 

Հավելված 7զ-8 -ԳՊՀ-ի աշխատանքի անվտանգության ընթացիկ 

հրահանգավորման մատյան 

Մատուցվող ծառայությունների արդյունավետությունը 

արտահայտող այլ հիմքեր և վերլուծություններ 

 

Ուսանողների բավարարավածությունը ուսումնական միջավայրից, 

հարցումների վերլուծություններ 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի  բավարարավածությունը 

ուսումնական միջավայրից, հարցումների վերլուծություններ 

Հավելված 7զ-8 -ԳՊՀ-ի աշխատանքի անվտանգության ընթացիկ 

հրահանգավորման մատյան 

Հավելված 7զ-9 -ԳՊՀ-ի ՔՊ շտաբի կառուցվածքը 

Հավելված 7զ-10-ԳՊՀ-ում ուսումնավարժանք անցկացնելու 

հրամանը 

Հավելված7զ-11- ԳՊՀ-ում տարհանում կազմակերպելու հրամանը 

Հավելված 7զ-12-ԳՊՀ-ի հրդեհաշիջման պլանը 

 

Վերլուծել առողջության և անվտանգության պահպանման ծառայությունների 
արդյունավետությունը, հիմնվելով շահեկիցների արձագանքների վրա:  
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի միջավայրի ապահովության, առողջության և անվտանգության 
պահպանմանն ուղղված ծառայությունների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը 
և արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
 
ԳՊՀ–ում առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված առանձին 

ծառայությունների ենթակառուցվածքներ չկան, այդ աշխատանքները կորդինացվում է 

համալսարանի տնտեսական գործունեության կազմակերպման բաժնի կողմից, որի 

կազմում ընդգրկված են բուժքույրը և պահակները, հավաքարարները և այլն:  

Բուժկետը, որն իրականացնում է առաջին բուժօգնության ապահովումը, կարևորագույն 

ծառայություն է մատուցում համալսարանի ներքին շահակիցներին: 

Համալսարանում շարունակական բնունյթ է կրում յուրաքանչյուր տարի ներքին 

շահակիցների տարեկան բժշկական ստուգումները (դասախոսներ, հանրակացարանի 

աշխատակիցներ, գիշերային պահակներ և այլն: Այս հարցում համալսարանը շարունակում 

է համագործակցել Գորիս քաղաքի Ա.Ամիրյանի անվան պոլիկլինիկայի հետ: 

Համաճարակային վարակներից խուսափելու նպատակով շարունակվում է 

համագործակցությունը նաև Սյունիքի մարզային փորձագիտական կենտրոն «ՊՈԱԿ 

Գորիսի մանաճյուղի» հետ: Համալսարանի առողջապահական կյանքում կարևորվում է 

ֆիզիկական դաստիարակության դասախոսների կողմից պարբերաբար կազմակերպվող 

սպորտ-մասսայական միջոցառումները: 

 Չնայած հնարավոր միջոցներ է տրամադրվում մարզագույքի ձեռքբերման համար, սակայն 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
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https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/7/Հավելված%207զ-8%20հարահանգ.%20մատյ..pdf
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նյութատեխնիկական բազայի, մարզադահլիճի ոչ բավարար վիճակը հոսքային 

պարապմունքների համար արդյունավետ չեն: Այստեղ կարելի է նշել, որ համալսարանը, 

կապված հատուկ գիշերօթիկ դպրոցից ձեռք բերված տարածքի հետ, ձեռք է բերել նաև 

բացօթյա խաղահրապարակ (բասկետբոլի և վոլեյբոլի): 

ԳՊՀ-ում դեռևս ուսանողների և աշխատակիցների հանգստի և առողջության վերականգման 

գործընթացներ չեն իրականացվում անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների բացակայության 

պատճառով: ԳՊՀ-ի տրամադրության տակ գտնվող ուսանողական հանարակացարանի 9 

սենյակներից շարունակում են օգտվել ինչպես կարիքավոր ուսանողները, այնպես էլ 

աշխատակիցները: 

ԳՊՀ–ի անվտանգության գծով ճարտարագետի կողմից յուրաքանչյուր ուսումնական 

տարվա սկզբից շարունակական բնույթ ունի անվտանգության կանոնների ծանուցումը և 

հրահանգավորման մատյանում համապատասխան գրառումները/ Հավելված 7զ-8/  

 ԳՊՀ-ի քաղաքացիական պաշտպանության շտաբը /Հավելված 7զ-9 / շարունակում է 

իրականացնել արտակարգ իրավիճակներում ուսանողների և աշխատակիցների 

պաշտպանության ուսուցողական գործընթացները: Այդ շրջանակներում 2018թ. հոկտեմբերի 

30-ին ԳՊՀ-ի թիվ 1 մասնաշենքում համալսարանի ՔՊ շտաբի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզի 

արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 

պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստական 2018թ. հիմնական 

միջոցառումների պլանի համաձայն՝ անց է կացվել հատուկ տակտիկական 

ուսումնավարժություն՝ «Առաջին օգնության ցուցաբերումը և անձնակազմի տարահանման 

կազմակերպումը փլուզված շինությունում» թեմայով: 

2018թ. դեկտեմբերի 7-ին թիվ 2 մասնաշենքում և 2019թ. դեկտոմբերի 6-ին թիվ 1 

մասնաշենքում ԳՊՀ-ի ՔՊ շտաբի կողմից կազմակերպվել և անցկացվել է տարհանման 

ուսումնավարժանք/Հավելված7զ-11/ 

ՔՊ շտաբը յուրաքանչյուր տարվա համար մշակում է աշխատանքային պլան, ըստ որի՝ 

իրականացվում է կազմավորումների ուսուցում: 

Չնայած քայլեր արվում են, բայց դեռևս չի հաջողվում վերականգնել ճաշարանի 

աշխատանքները : 

Հաշմանդամություն/հենաշարժային/ ունեցող ուսանողների համար վերանորոգվել է թիվ 1 

մասնաշենքի  թեքահարթակը, թիվ 2 մասնաշենքում նույնպես կառուցվել է թեքահարթակ: 

Հատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողների բացակայության պատճառով դեռևս չի գործում 

թիվ 1 մասնաշենքի ներառական լսարանը՝ չնայած սարքավորումների առկայությանը: 

Նույնատիպ լսարան է նախատեսված կահավորել թիվ 2 մասնաշենքում, որ ներառված է այս 

տարի այնտեղ իրականացվող հիմնանորոգման աշխատանքների 

նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերում: 

Մասնաշենքերում տեղադրված են հակահրդեհային պաշտպանության սարքավորումներ, 

յուրաքանչյուր հարկում կան տարահանման սխեմաներ: Համալսարանն ունի 

հրդեհաշիջման պլան, սակայն ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով չեն 

տեղադրվել հրդեհ ազդարարող ինքնաշխատ համակարգեր: 

Համալսարանի մասնաշենքերում շուրջօրյա ռեժիմաով իրականացվում է համալսարանի 

մասնաշենքերի և գույքի պահպանություն: Այդ աշխատանքները իրականացվում են 

պահակների, գիշերային պահակների և բակապանների միջոցով: Բակապանների կողմից 

ձմեռային ամիսներին իրականացվում է ինչպես ձնամաքրման, այնպես էլ արահետների 

բացման աշխատանքներ:  

ԳՊՀ-ի տարբեր մասնաշենքերում տեղաբախշված հավաքարարների կողմից 

իրականացվում են սանմաքրման աշխատանքներ:  

Վերջին հինգ տարիների կտրվածքով առողջության պահպանման ուղղությամբ 

(շահակիցների բժշկական ստուգումներ և դեղորայք) ծախսվել է 1163500 դրամ: 

Առողջության և անվտանգության գործառույթների մասին շահակիցների 

բավարարվածությունը իրականացվում է հարցումների միջոցով (ԳՊՀ-ի ուսանողների և ՊԴ 
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կազմի ուսումնական և աշխատանքային միջավայրից բավարարվածության հարցումներ): 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉէ.ՄՈՒՀ- ում գործում են ուսանողներին և դասավանդողներին տրամադրվող 

ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության գնահատման 

մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

 

Կրթական գործընթացների կարգավորմանն ուղղված ծրագրերը 

 

Կրթական գործընթացների իրականացման արդյունքների  

վերլուծությունը (նշելով արդյունավետությունը) 

 

Գործընթացի նպատակների իրականացումն ու ձեռքբերումների 

գնահատման գործիքները  

ԳՊՀ-ի տնտեսական գործունեության կազմակերպման բաժնի 

կանոնակարգը: 

Ուսանողների բավարարավածությունը ուսումնական միջավայրից, 

հարցումների վերլուծություններ 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի  բավարարավածությունը 

ուսումնական միջավայրից, հարցումների վերլուծություններ 

 

Վերլուծել ուսանողներին և դասավանդողներին տրամադրվող ռեսուրսների 
կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության գնահատման գործող 
մեխանիզմների և ծառայությունների արդյունավետությունը:  Հիմնավորել մոտեցումը և 
արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
Տես չափանիշ 2,10: 

Տես չափանիշ 2,10: 

ԳՊՀ-ում ներքին շահակիցներին տրամադրվող ռեսուրսների կիրառելիության 
հասանելիության արդյունավետ գնահատումն իրականացվում է հարցումների 
արդյունքներով (ԳՊՀ-ի ուսանողների և ՊԴ կազմի ուսումնական և աշխատանքային 

միջավայրից բավարարվածության հարցումներ): Գնման պլանավորումը և գործառույթը 

յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվում է տարբեր օղակների կողմից ներկայացվող 

պահանջների և հարցման առաջարկությունների ու դիտողությունների հիման վրա: 

Առաջնահերթություն է կազմում ուսանողների  և աշխատակիցների  համար ռեսուրսների 

բախշման արդյունավետությունը հատկապես ՄԿԾ-ների  առումով: 

 

Վերլուծել Չափանիշ 7-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, 

արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1.Ֆինանսական միջոցների կառավարումը 
ավտոմատ ծրագրերի միջոցով: 
2.Օպտիմալ հաստիքային 
քաղաքականության արդյունքում 
աշխատակիցների աշխատավարձերի 
բարելավում: 

1.Բյուջեի եկամտային մասում վճարովի 
ծառայությունների ընդլայնման 
անհրաժեշտություն: 
2.Համալսարանիշենքայինպայմաններիբարել
ավմանուղղվածլրացուցիչֆինանսականմիջո
ցներիանհրաժեշտություն: 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
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3.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
առկայություն/ուսումնական պահանջներին 
համապատասխան/:  
4.Շենքային պայմանների բարելավում՝ նոր 
տարածքի ձեռքբերում:  
5.Լսարանների,լաբորատորիաների և 
ուսումնական կաբինետների փուլային 
նորոգում:  
6.Ապաստարանների և բուժման կետի 
առկայություն,կանոնակարգված են 
աշխատանքային անվտանգության հետ 
կապված աշխատանքները: 
7.Շենքային պայմանների 
հարմարավետություն արտակարգ 
իրավիճակներում տարահանման արագ 
կազմակերպման համար: Պարբերաբար այդ 
ուղղությամբ ուսուցողական վարժանքների 
կազմակերպում: 

3.Հատուկ կարիքավոր անձանց համար 
լրացուցիչ պայմանների ապահովում:  
4.Ֆիզիկական դատիարակության համար 
ժամանակակից պահանջներին 
համապատասխան մարզադահլիճի 
բացակայություն:  
5.Քաղ.պաշտպանության համար 
ժամանակակից գույքի 
բացակայություն:Մասնաշենքերում 
հակահրդեհային ինքնաշխատ ազդարարող 
համակարգերի բացակայություն:  
 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

1.Գործարար միջավայրի հետ 
փոխշահավետ 
համագործակցություն:ՊՈԱԿ-ից 
հիմնադրամի կարգավիճակի անցման 
դեպքում ձեռնակատիրական 
գործունեության ծավալում: 
2.Աշխատաշուկայի պահանջներին 
համապատասխան նոր ՄԿԾ-ների 
իրականցում և դրամաշնորհային 
ծրագրերում մասնակցության ակտիվացում: 
3.Հեռավար ուսուցման ներդրում: 

1.Ըստ տարիների՝  դիմորդների հոսքի 
նվազում:  
2.Աշխատատեղերի բացակայություն, 
շրջանավարտների աշխատանքի 
տեղավորման խնդիրները: 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարումը բուհը հնարավոր է համարում հետևյալ 
ուղիներով`  
- Բուհում համակարգչային տեխնիկայի ներքին ցանցային համակարգի ստեղծում,  
- Արտաքին ներդրողների և բուհի հիմնադիրների ֆինանսական միջոցների ներգրավման 
հաշվին բուհի շենքային պայմանների բարելավում և լաբորատորիաների ժամանակակից 
տեխնիկայով վերազինում,  
-Դոնորների միջոցով ֆինանսական միջոցների ներգրավում, նոր, ժամանակակից 
պահանջներին համապատասախան մարզադահլիճի կառուցում: 
-Համալսարանում նոր ՄԿԾ –ների ներդրում:  
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VIII. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն իր տրամադրած կրթության, իրականացրած հետազոտության և 
օգտագործած ռեսուրսների համար հաշվետու է պետությանը և հասարակությանը: 
 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի հաշվետվողականության սահմանված կարգ: 

Հիմքեր 

Շահակիցների առջև հաշվետվողականությունն ապահովող 

քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և մեխանիզմները  

ԳՊՀ կանոնադրություն 

ԳՊՀ-ի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնի 

կանոնակարգ 

Հավելված 10ա-4 ԳՊՀ-ի  ամբիոնների հաշվետվության օրինակելի ձև 

Հավելված 10ա-5 ԳՊՀ-ի ֆակուլտետների հաշվետվության օրինակելի ձև 

Հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների ռազմավարական 

նպատակները և քաղաքականությունը (օր.՝ մասնագիտական 

զարգացման/վերապատրաստման դասընթացներ, խորհրդատվական 

ծառայություններ, օժանդակում հանրակրթական հաստատություններին, 

միջավայրի բարելավմանը միտված գործունեություններ և այլն) 

 

ԳՊՀ-ի 2019-2023 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիր 

 

Հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների իրականացման 

հիմնավորումները 

 

Հասարակության զարգացմանը միտված ՄՈՒՀ-ի իրականացրած այլ 

աշխատանքները 

   Վերլուծել, թե որքանով է ՄՈՒՀ-ի հաշվետվողականությունը նպաստում կառավարման 
բարելավմանը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը /կատարել համառոտ 

ԳՊՀ-ն տրամադրած կրթության, իրականացրած հետազոտության, օգտագործած ռեսուրսների 
համար շահակիցների առջև հաշվետվողականության ապահովման նպատակով ԳՊՀ 2019-
2023թթ. ռազմավարական զարգացման ծրագրում սահմանել է հետևյալ ռազմավարական 
խնդիրները`  

 շահակիցների առջև հաշվետվողականության ապահովման քաղաքականության և 
մեխանիզմների մշակում ու ներդրում,  

 բուհի գործունեության թափանցիկության և ԳՊՀ-ի մասին տեղեկատվության 
հասանելի տրամադրման համար բուհի պաշտոնական կայքէջի բարելավում,  

 հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության նպատակով համալսարանի 
պաշտոնական կայքէջում մեկնաբանություններ թողնելու հարթակների ստեղծում,  

 հետադարձ կապի մեխանիզմների կայունության և արդյունավետության ապահովում և 
համակողմանի ուսումնասիրություն և այլն(Տես ԳՊՀ-ի ՌԾ, բաժին 8, էջ 19):  

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/«ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»-ՊՈԱԿ-Ի-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ-ՀԵՏ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ-ՀԵՏ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../havatarmagrum/10/Հավ%2010ա-4%20Ամբիոնի%20հաշվետվության%20ձևաչափ%20%20(1).pdf
../havatarmagrum/10/Հավ.%2010ա-5%20Ֆակուլտետի%20հաշվետության%20ձևաչափ-հավելված%20աղյուսակներով.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
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մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
ԳՊՀ-ն, լինելով Սյունիքի մարզի (տարածաշրջանի) առաջատար բարձրագույն բուհը, կոչված է 

իրականացնելու կրթադաստիարակչական գործունեություն և բավարարելու հասարակության 

կրթական ու տեխնոլոգիական կարիքները`հաշվետու լինելով հասարակությանը և իր 

հիմնադրին` Հայաստանի Հանրապետությանը` ի դեմս ՀՀ կառավարության: Այդ պահանջը 

սահմանվում է ԳՊՀ-ի կանոնադրության 1-ին կետի երկրորդ ենթակետով: Ամբողջական 

տեսքով ԳՊՀ-ն հաշվետվողականության գործընթացը կանոնակարգում է «Բարձրագույն և 

հետբուհական մասնագիտական կրթության», «Կրթության», «Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների» մասին օրենքներով, ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներով, 

ինչպես նաև ԳՊՀ կանոնադրությամբ: Այն նպաստում է կառավարման բարելավմանը, որի 

արդյունքում արձանագրվում են ձեռքբերումները, տարանջատվում հիմնախնդիրները և 

մոնիտորինգի զարգացման միտումները: 

 Սահմանված հաշվետվության համար հիմք է հանդիսանում  ԳՊՀ-ի հասարակայնության հետ 

կապերի և լրատվության բաժնի կանոնակարգ-ը և ԳՊՀ կանոնադրություն-ը: ԳՊՀ 

կառավարման կոլեգիալ մարմինը ԳՊՀ Խորհուրդն է, որը, համաձայն ԳՊՀ կանոնադրության 

/գլուխ 3, կետ 15.3/, լսում և գնահատում է ԳՊՀ տարեկան գործունեության մասին ռեկտորի 

հաշվետվությունը, որով ապահովվում է հաշվետվողականության ընդհանուր համակարգի 

բնականոն աշխատանքը: Այն ներառում է Հումանիտար և հասարակագիտական 

մասնագիտությունների, Բնագիտական մասնագիտությունների, Ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության ֆակուլտետների և մյուս ստորաբաժանումների տարեկան 

հաշվետվությունները: 

 Հաշվետվողականության իրականացումը կատարվում է ենթակարգային հետևյալ 

հաջորդականությամբ. յուրաքանչյուր միավոր իր գործունեության վերաբերյալ 

հաշվետվություն է ներկայացնում ենթակարգային աստիճանով իրենից բարձր կառույցին` 

ֆակուլտետային ստորաբաժանումների հաշվետվություններն ամբողջական ներկայացվում է 

ֆակուլտետի տարեկան հաշվետվության ընթացքում, այս կերպ համալսարանական մյուս 

ստորաբաժանումները ևս իրենց ենթակա կառույցների հաշվետվություններն ամփոփ 

ներկայացնում են ռեկտորին, ռեկտորն էլ` ԳՊՀ խորհրդի տարեկան հաշվետվության նիստում: 

Ֆակուլտետների հաշվետվությունների ներկայացման ժամանակացույցը կանոնակարգվում է 

ԳՊՀ ռեկտորի հրամանով, որը տրվում է յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբին: 

Այնուհետև կազմվում է հաշվետու ժողովների ժամանակացույց, որին համապատասխան 

հրավիրվում են ֆակուլտետների խորհուրդների նիստեր, որոնց ընթացքում դեկանները 

ներկայացնում են իրենց տարեկան գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունները: 

Վերջնական արդյունքում ձևավորվում է ԳՊՀ հաշվետվությունը, որտեղ արտացոլվում են 

բուհի գործունեության բնագավառները: Մասնավորապես ներկայացվում են 

մասնագիտությունները, ուսանողական և շրջանավարտների համակազմերը, 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, գիտական և ուսումնամեթոդական 

հրապարակումները, սոցիալական ծրագրերի առկա վիճակը և զարգացման հեռանկարները, 

ֆինանսական ռեսուրսները, փորձուսուցումները, ֆինանսավորվող պայմանագրային 

թեմաները, կրթության որակն ու միջազգային համագործակցությունը, ամբիոնների 

հաստիքակազմերի ձևավորումը և ժամաքանակների փոփոխությունները, ուսանողների 

ներքին ու արտաքին շարժունությունը և այլն: 

Ռեկտորի հաշվետվության նիստի գումարման վերաբերյալ խորհրդի քարտուղարը տարբեր 

տեղեկատվական աղբյուրներով տարածում է խորհրդի նիստի օրակարգը և տեղեկացնում 

խորհրդի անդամներին: ԳՊՀ խորհրդի նիստը լուսաբանվում է տարբեր մեդիահարթակներով և 

տեղեկատվական միջոցներով`ԳՊՀ պաշտոնական կայք` https://gorsu.am/news/4171/ , 

https://www.youtube.com/watch?v=h1HhfBWpvw4 

ԳՊՀ ֆեյսբուքյան էջ` 

https://www.facebook.com/GorisSU/inbox/?fb_dtsg_ag=AQxNtLxqGGgUUipPHL0GWFXJCZ3DFrQCZ

http://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ-ՀԵՏ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ-ՀԵՏ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/
https://gorsu.am/news/4171/
https://www.youtube.com/watch?v=h1HhfBWpvw4
https://www.facebook.com/GorisSU/inbox/?fb_dtsg_ag=AQxNtLxqGGgUUipPHL0GWFXJCZ3DFrQCZVm6c195iXSYHA%3AAQwstfVvFo1nDMSGTsI4h6gzMJGOArbN7qS9dkg9huBz_w&jazoest=27934
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Vm6c195iXSYHA%3AAQwstfVvFo1nDMSGTsI4h6gzMJGOArbN7qS9dkg9huBz_w&jazoest=27934, 

«Սյունյաց երկիր» պաշտոնական կայք`https://syuniacyerkir.am/, «Սյունյաց երկիր» 
պաշտոնաթերթ, Slaq.am http://www.slaq.am/arm/news/1300090/?fbclid=IwAR0srE3vTGnjV4C8N-

YAeBtgRZqdOoM_d_KUyMIt3jc6916S_QthZmdTXW8 և Lurer.com 

https://lurer.com/?p=311893&l=am&fbclid=IwAR10n8RVRQiVH-CdXsRK_Tgy-Ek2giBZQbZGlF-

wEndXZvvXqAblfCgzM64 կայքէջեր: 

Բոլոր ոլորտների ու հիմանախնդիրների վերաբերյալ հաշվետվությունները տպագրվում են 

տվյալ ուսումնական տարվա գործունեությունը ներկայացնող գրքույկում: Բացի ԳՊՀ 

խորհրդին ներկայացվող հաշվետվություններից՝ ԳՊՀ-ն տարվա ընթացքում օրենքով 

սահմանված կարգով հաշվետվություններ է ներկայացնում ՀՀ Կրթության և գիտության 

նախարարությանը, Գիտության կոմիտեին, Պետեկամուտների կոմիտեին, Վիճակագրական 

վարչությանն ու այլ պետական գերատեսչություններին:          

ԳՊՀ-ի 2017թ.-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում 

/հավելված    1/ որպես թերություն նշվել է, որ ԳՊՀ-ում գործող հաշվետվողականության 

համակարգը հիերարխիկ է և առավելապես ուղղահայաց, ինչպես նաև գործող 

հաշվետվողականության մեխանիզմների արդյունավետության վերլուծությունների 

բացակայության մասին: Վերոնշյալ զեկույցի «Խորհրդատվություններ» ենթաբաժնում 

չափանիշի այս կետի շտկման համար առաջարկվել է բարելավել հաշվետվողականության 

ապահովման մեխանիզմները, դրանք դարձնել առավել վերլուծական և պարբերաբար 

գնահատել գործընթացի արդյունավետությունը: Այս ուղղությամբ Չափանիշ 8-ի 

աշխատանքային թիմը մշակել է քայլեր, համաձայն որի`2019թ. հոկտեմբերի  25-ին ԳՊՀ 

կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման(ԿՈԱ և ՈՒԿԱ) բաժնի 

կողմից մշակել և հաստատվել է հաշվետվողականության ընդհանուր համանմուշ ձևաչափ 

/հավելված 10ա-4, 10ա-5/, որում տեսանելի են բուհի ստորաբաժանումների` մասնավորապես 

ամբիոնների ու ֆակուլտետների որակական և քանակական վերլուծությունները:  

  2018-2019 ուստարվա տարեկան հաշվետվությունները բուհի բոլոր ֆակուլտետներն ու 

ամբիոնները ներկայացրել են հաստատված ընդհանուր ձևաչափով: Իսկ 

ստորաբաժանումները ներկայացրել են հաշվետվությունները` /Հավելված 1գ6-1, 1գ6-2, 1գ6-3 

հաշվետվություններ(SWOT վերլուծություններ):  

2019թ. դեկտեմբերի 26-ին կայացած ԳՊՀ-ի գիտական խորհրդի տարեվերջյան նիստում 

լսվեցին և դրական գնահատվեցին ԳՊՀ-ի բոլոր ստորաբաժանումների հաշվետվությունները 

https://gorsu.am/news/%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d6%81-

%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-

%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d6%80%d5%a4%d5%ab-%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%bf-2/: 

 Այսպիսով, ԳՊՀ-ն իրականացրել է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման թերությունների 

վերացման գործողությունների  շտկման վերջնական ծրագրով  /հավելված -2/ նախատեսված 

գործողություններ` շահակիցների առջև հաշվետվողականության ապահովման 

արդյունավետության բարձրացման նպատակով: Այդ գործողությունների մեկնարկը տրվեց 

ֆակուլտետներից և ամբիոններից, նախատեսվում է ընդհանուր ձևաչափ հաստատել 

ստորաբաժանումների համար ևս: Սակայն թերությունների շտկման պլանով նախատեսված 

քայլերից մեկը` գործող հաշվետվողականության մեխանիզմների արդյունավետության 

վերլուծությունն ու գնահատումը, դեռևս մասամբ է իրականացվել:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է ընթացակարգերի, գործընթացների 

թափանցիկությունը և հասանելիությունը հասարակությանը:  

 

Հիմքեր 

 

ՄՈՒՀ-ի հաշվետվողականությունն ապահովող մեխանիզմները 

 

https://www.facebook.com/GorisSU/inbox/?fb_dtsg_ag=AQxNtLxqGGgUUipPHL0GWFXJCZ3DFrQCZVm6c195iXSYHA%3AAQwstfVvFo1nDMSGTsI4h6gzMJGOArbN7qS9dkg9huBz_w&jazoest=27934
https://syuniacyerkir.am/
http://www.slaq.am/arm/news/1300090/?fbclid=IwAR0srE3vTGnjV4C8N-YAeBtgRZqdOoM_d_KUyMIt3jc6916S_QthZmdTXW8
http://www.slaq.am/arm/news/1300090/?fbclid=IwAR0srE3vTGnjV4C8N-YAeBtgRZqdOoM_d_KUyMIt3jc6916S_QthZmdTXW8
https://lurer.com/?p=311893&l=am&fbclid=IwAR10n8RVRQiVH-CdXsRK_Tgy-Ek2giBZQbZGlF-wEndXZvvXqAblfCgzM64
https://lurer.com/?p=311893&l=am&fbclid=IwAR10n8RVRQiVH-CdXsRK_Tgy-Ek2giBZQbZGlF-wEndXZvvXqAblfCgzM64
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/ընդհանուր/հավելված%201%20գորպհ_վերջնական-զեկույց.pdf
../havatarmagrum/10/Հավ%2010ա-4%20Ամբիոնի%20հաշվետվության%20ձևաչափ%20%20(1).pdf
../havatarmagrum/10/Հավ.%2010ա-5%20Ֆակուլտետի%20հաշվետության%20ձևաչափ-հավելված%20աղյուսակներով.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/1/հավ.%201գ6-1Բնագիտ.%20մասն.%20ֆակ.%20հաշվ..pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/1/հավ.%201գ6-2%20Հում.%20և%20հասարակ.%20մասնագիտ.%20ֆակ..pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/1/հավ.%201գ6-3%20տնտեսագիտ.%20և%20ճարտարագիտ.%20ֆակ..pdf
https://gorsu.am/news/%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d6%81-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d6%80%d5%a4%d5%ab-%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%bf-2/
https://gorsu.am/news/%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d6%81-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d6%80%d5%a4%d5%ab-%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%bf-2/
https://gorsu.am/news/%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d6%81-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d6%80%d5%a4%d5%ab-%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%bf-2/
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/ընդհանուր/հավելված%202%20ԳՊՀ%20թեր.%20վեր.%20ծր..pdf
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Հաշվետվությունները, զեկույցները, վերլուծությունները վերջին 5 տարվա 

ընթացքում 

ԳՊՀ-ի 2019-2023 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիր 

 

ԳՊՀ-ի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնի 

կանոնակարգ 

ՀՀ Սյունիքի մարզի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

կրթաթոշակների և ֆինանսական աջակցության քաղաքականության 

բարելավմանն  ուղղված հետազոտության զեկույց 

Ուսանողների բավարարավածությունը ուսումնական միջավայրից, 

հարցումների վերլուծություններ 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի  բավարարավածությունը ուսումնական 

միջավայրից, հարցումների վերլուծություններ 

հավելված    1-ԳՊՀ-ի 2017թ. ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 

փորձագիտական զեկույց 

հավելված -2-ԳՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման թերությունների 

վերացման գործողությունների  շտկման վերջնական ծրագիր 

 

 Վերլուծել հասարակությանը հաշվետվողականությունն ապահովող մեխանիզմների 
արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը /կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից/: 
ԳՊՀ-ի ընթացակարգերի, կրթական գործընթացների, տեղեկատվական համակարգի 

թափանցիկության ու հասանելիության մեխանիզմներն ամրագրված են մի շարք իրավական 

ակտերում, մասնավորապես` «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 

մասին»  ՀՀ օրենքում (Հոդվածներ 4. 4., 6.7., 11. 5, 22. 5.), ԳՊՀ-ի 2019-2023 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր/, ԳՊՀ-ի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնի 

կանոնակարգում /բաժին 2-րդ/ / հավելված / և մի շարք այլ նորմատիվ փաստաթղթերում: 

  Սկսած 2013թ. ԳՊՀ-ում գործում է Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժինը, 

որի գործունեությունը միտված է Գորիսի պետական համալսարանի հեղինակության 

ձևավորմանն ու պահպանմանը, համալսարանի վերաբերյալ հավաստի տեղեկատվության 

մատչելի ապահովմանը, հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմների հաստատմանը, 

հանրության հետ կապերի ակտիվացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացմանը, 

ներքին ու արտաքին շահակիցների համար բուհի գործունեության թափանցիկությանը, 

հաշվետվողականության ապահովմանը: Բաժինը տեղեկատվական համակարգի 

թափանցիկությունն ու հասանելիությունը, հաշվետվողականությունն արտաքին և ներքին 

շահակիցների շրջանում, ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այժմ, իրականացնում է` 

կիրառելով տեղեկատվական ավանդական ու էլեկտրոնային միջոցներ՝ պարբերաբար 

բարելավելով այդ միջոցների աշխատանքային գործընթացն ու ընդլայնելով սահմանները: 

  Ավանդական միջոցներ` 

   «Լրատու Գորիսի պետական համալսարանի» պաշտոնաթերթ 

https://gorsu.am/%d5%ba%d5%a1%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%a9%d5%a

5%d6%80%d5%a9/ 

 ԶԼՄ-ներ, մեդիահարթակներ, հանդեսներ, մարզային թերթեր`մասնավորապես 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ-ՀԵՏ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ-ՀԵՏ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://ccd.armla.am/wp-content/uploads/2019/08/Կրթաթոշակների-և-ֆինանսական-քաղաքականության-բարելավմանն-ուղղված-ուղեցույց.pdf
https://ccd.armla.am/wp-content/uploads/2019/08/Կրթաթոշակների-և-ֆինանսական-քաղաքականության-բարելավմանն-ուղղված-ուղեցույց.pdf
https://ccd.armla.am/wp-content/uploads/2019/08/Կրթաթոշակների-և-ֆինանսական-քաղաքականության-բարելավմանն-ուղղված-ուղեցույց.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/ընդհանուր/հավելված%201%20գորպհ_վերջնական-զեկույց.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/ընդհանուր/հավելված%202%20ԳՊՀ%20թեր.%20վեր.%20ծր..pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/%d5%ba%d5%a1%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d6%80%d5%a9/
https://gorsu.am/%d5%ba%d5%a1%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d6%80%d5%a9/
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«Մաշտոց» հասարակական, կրթամշակութային, հայագիտական հանդես, «ARMENIAN 

VIP BUSINESS» ամսագիր, «Հայաստանի Հանրապետություն» թերթ, «Գործընթաց» 

տեղեկատվավերլուծական անկախ թերթ, «Սյունյաց երկիր» թերթ, Հանրային 

հեռուստաընկերություն: 

https://www.facebook.com/lurer.1tv/videos/284487119094974/UzpfSTM0NTQzNzU2MjI1NDI

yNToxNTEyMjQ3NjgyMjM5ODY4/, TVADSTUDIO 

https://www.youtube.com/watch?v=doWDuQEIJmA, Գորիսի մամուլի ակումբ 

https://www.facebook.com/gorispressclub/:  

 Բուհի շենքային տարբեր մասերում, ֆակուլտետների տեսանելի հատվածներում առկա 

հայտարարությունների, տեղեկատվության հաղորդման ցուցատախտակներ:  

 ԳՊՀ-ում տեղի ունեցող գործընթացները լուսաբանող բուկլետներ ու տեղեկատվական 

թերթիկներ, տեսաֆիլմեր: 

 

 Էլեկտրոնային միջոցներ` ԳՊՀ-ի պաշտոնական կայք http://gorsu.am/, ԳՊՀ-ի ֆեյսբուքյան էջ 

https://www.facebook.com/GorisSU/inbox/, Սյունիքի մարզի և մասնավորապե Գորիս համայնքի 

բոլոր ոլորտների գործունեությունը լուսաբանող «Գորիս մեդիա գրուպ» ՍՊԸ-ը, որին են 

պատկանում Goris Today https://www.facebook.com/GorisToday/, Զանգեզուրն այսօր 

https://www.facebook.com/ZTArmenia, Today 

https://www.facebook.com/TodayArmenia/notifications/, Սյունիք 24 

https://www.facebook.com/Syunik24/ մեդիահարթակները, Արցախի երիտասարդ 

գիտնականների և մասնագետների միավորում ՀԿ-ի պաշտոնական կայքէջ http://aegmm.org/, 

Ակսել Բակունցի տուն-թանգարանին կից կազմավորված «Միրհավ» գրական ակումբի 

պաշտոնական էջ http://mirhav.blogspot.com/p/blog-page.html, Slaq.am, Lurer.com 

մեդիահարթակներ: 

  Ներքին ու արտաքին շահակիցների համար բուհի գործունեության թափանցիկության և 

հաշվետվողականության ապահովման նպատակով վերջին երեք տարիներին ԳՊՀ 

պաշտոնական կայքէջի «Փաստաթղթեր» բաժնում տեղադրվել են բուհի ներքին 

գործունեությունը կարգավորող վեց տասնյակից ավելի կարգեր, ընթացակարգեր, 

կանոնակարգեր, կանոնադրություններ, հաշվետվություններ, ձեռնարկներ և այլն  

(https://gorsu.am/փաստաթղթեր/): Բուհում իրականացվող գործընթացների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը հասարակության լայն շերտերին հասանելի է ոչ միայն ավանդական և 

էլեկտրոնային տեղեկատվական միջոցներով, այլև արտաքին և ներքին շահակիցների հետ 

պարբերաբար իրականացվող հադիպումների, ուսանողական փոխայցերի, ֆորումների` 

https://www.facebook.com/GorisToday/videos/2581191821908334/UzpfSTM0NTQzNzU2MjI1NDIyNT

oxNDk2NjAxNzQzODA0NDYy/, 

https://gorsu.am/news/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af

%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-

%d6%86%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%ba%d5%b0-

%d1%80%d0%b0%d1%83-ufar/, 

https://gorsu.am/news/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1

%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-

%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-

%d6%85%d6%80%d5%a8-%d5%af%d5%b6%d5%b7%d5%be%d5%ab-%d6%86%d5%b8/,  Էքսպո-

ցուցադրությունների` 

https://gorsu.am/news/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82

%d5%b6-%d5%a5%d5%be-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%a5%d6%80%d5%a1-

%d5%a7%d6%84%d5%bd%d5%ba%d5%b8-2019-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%a6/, 

բուհում կազմակերպվող աշխատաշուկայի օրերի ընթացքում` 

https://gorsu.am/%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%

b6-

https://www.facebook.com/lurer.1tv/videos/284487119094974/UzpfSTM0NTQzNzU2MjI1NDIyNToxNTEyMjQ3NjgyMjM5ODY4/
https://www.facebook.com/lurer.1tv/videos/284487119094974/UzpfSTM0NTQzNzU2MjI1NDIyNToxNTEyMjQ3NjgyMjM5ODY4/
https://www.youtube.com/watch?v=doWDuQEIJmA
https://www.facebook.com/gorispressclub/
http://gorsu.am/
https://www.facebook.com/GorisSU/inbox/
https://www.facebook.com/GorisToday/
https://www.facebook.com/ZTArmenia
https://www.facebook.com/TodayArmenia/notifications/
https://www.facebook.com/Syunik24/
http://aegmm.org/
http://mirhav.blogspot.com/p/blog-page.html
https://gorsu.am/%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%A9%D5%B2%D5%A9%D5%A5%D6%80/
https://www.facebook.com/GorisToday/videos/2581191821908334/UzpfSTM0NTQzNzU2MjI1NDIyNToxNDk2NjAxNzQzODA0NDYy/
https://www.facebook.com/GorisToday/videos/2581191821908334/UzpfSTM0NTQzNzU2MjI1NDIyNToxNDk2NjAxNzQzODA0NDYy/
https://gorsu.am/news/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d6%86%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%ba%d5%b0-%d1%80%d0%b0%d1%83-ufar/
https://gorsu.am/news/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d6%86%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%ba%d5%b0-%d1%80%d0%b0%d1%83-ufar/
https://gorsu.am/news/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d6%86%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%ba%d5%b0-%d1%80%d0%b0%d1%83-ufar/
https://gorsu.am/news/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d6%86%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%ba%d5%b0-%d1%80%d0%b0%d1%83-ufar/
https://gorsu.am/news/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a8-%d5%af%d5%b6%d5%b7%d5%be%d5%ab-%d6%86%d5%b8/
https://gorsu.am/news/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a8-%d5%af%d5%b6%d5%b7%d5%be%d5%ab-%d6%86%d5%b8/
https://gorsu.am/news/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a8-%d5%af%d5%b6%d5%b7%d5%be%d5%ab-%d6%86%d5%b8/
https://gorsu.am/news/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a8-%d5%af%d5%b6%d5%b7%d5%be%d5%ab-%d6%86%d5%b8/
https://gorsu.am/news/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a5%d5%be-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%a5%d6%80%d5%a1-%d5%a7%d6%84%d5%bd%d5%ba%d5%b8-2019-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%a6/
https://gorsu.am/news/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a5%d5%be-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%a5%d6%80%d5%a1-%d5%a7%d6%84%d5%bd%d5%ba%d5%b8-2019-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%a6/
https://gorsu.am/news/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a5%d5%be-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%a5%d6%80%d5%a1-%d5%a7%d6%84%d5%bd%d5%ba%d5%b8-2019-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%a6/
https://gorsu.am/%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://gorsu.am/%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
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%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%

b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/:  

  Տեղեկատվության ապահովման կարևոր միջոցառում է նաև ԳՊՀ-ի 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ամենամյա այցելությունները մարզի դպրոցներ, 

ինչպես նաև տարաբնույթ միջոցառումների շրջանակներում աշակերտների այցերը 

համալսարան 

https://gorsu.am/news/%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%be%d5%a5%d6%81%d5%ab

%d5%b6-%d5%a1%d5%af%d5%bd%d5%a5%d5%ac-

%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81%d5%ab-120-

%d5%a1%d5%b4%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%be/:  

Տարվա մեջ պարբերաբար կրկնվող այցելությունները նպաստում են համալսարանի դերի 

բարձրացմանը, աշակերտները ծանոթանում են ԳՊՀ-ում ներդրված նոր 

մասնագիտություններին ու աշխատաշուկայում դրանց պահանջարկին, համալսարանում 

իրականացված փոփոխություններին: ԳՊՀ-ի երկարամյա գործընկեր հանդիսացող 

«Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամի Գորիսի ծրագրային թիմի հետ ԳՊՀ-ի ուսանողները 

«Դպրոցականների վերաբերմունքը հանրակրթության նկատմամբ» ծրագրի շրջանակում,   

նպատակ ունենալով ուսումնասիրել հանրակրթության նկատմամբ Գորիսի աշակերտների 

վերաբերմունքը,իրականացրել են  մոնիթորինգ, որի արդյունքները օգնել են  իրենց՝ որպես 

ապագա մանկավարժների, ավելի հստակ պատկերացում կազմել հանրակրթության ոլորտում 

առկա խնդիրների, աշակերտներին առավել հուզող հարցերի մասին:  

Հետազոտության ժամանակ օգտագործվել են տվյաների հավաքման, մշակման և 

վերլուծության որակական և քանակական մեթոդներ: Հետազոտությունն իրականացվել է 

փաստաթղթային ուսումնասիրության, հարցումների, հարցազրույցների, փորձի, 

դիտարկումների մեթոդներով: Հետազոտության ավարտին պատրաստվել է «Դպրոցականների 

վերաբերմունքը հանրակրթության նկատմամբ» զեկույցը, որտեղ արձանագրվել են 

ուսումնասիրության արդյուքներըֈ  /Հավելված 8բ-1/ 

Տեղեկատվության թափանցիկության ու հասանելիության ապահովման, խոսքի ազատության 

մշակույթի ամրապնդման և շահակիցների ազատ կամարտահայտման նպատակով ԳՊՀ-ի 

հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժինը և այս ոլորտի առաջատար 

կազմակերպությունները` «Բաց հասարակության հիմնադրամ»-ի, Մեդիա կենտրոնի 

https://www.facebook.com/mediacenterarmenia/videos/770097130079546/?epa=SEARCH_BOX, ԳՊՀ 

գործընկեր կազմակերպություն հանդիսացող «Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ-ի, 

համալսարանում գործող, «Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամի և մի շարք այլ 

կազմակերպությունների հետ պարբերաբար կազմակերպում են բուհում իրականացվող 

ամենատարբեր գործընթացների վերաբերյալ քննարկումներ` վեր հանելով գործընթացների 

թույլ և ուժեղ կողմերը, վերլուծելով ԳՊՀ-ի կողմից տեղեկատվության տարածման գործընթացի 

արդյունավետությունը:  

 2019թ-ի հունվարի 10-ից մինչև հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ «Կառուցողական 

երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում ԳՈՒՄ ՀԿ-ի կողմից Սյունիքի 

մարզի ծրագրի երեք թիրախ կազմակերպություններում` «Գորիսի պետական համալսարան» 

ՊՈԱԿ, «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի Կապանի 

մասնաճյուղ, «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի Սիսիանի 

մասնաճյուղ, իրականացվեց «Հասանելի բուհական կրթություն» ենթադրամաշնորհային 

ծրագիրը, որի նպատակն էր բացահայտել Սյունիքի մարզի բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում կրթաթոշակների և ֆինանսական աջակցության քաղաքականության 

ոլորտում առկա խնդիրները և կոռուպցիոն ռիսկերը՝ իրականացնելով մասնակցային 

մոնիթորինգֈ 

ԳՊՀ-ը ղեկավարությունը, կարևորելով ծրագիրը, պատրաստակամություն հայտնեց 

համագործակցել ծրագրի շրջանակներում, որի արդյունքում Գորիսի պետական 

համալսարանի և «Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ-ի միջև կնքվել է համագործակցության 

https://gorsu.am/%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://gorsu.am/%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://gorsu.am/news/%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%be%d5%a5%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%af%d5%bd%d5%a5%d5%ac-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81%d5%ab-120-%d5%a1%d5%b4%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%be/
https://gorsu.am/news/%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%be%d5%a5%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%af%d5%bd%d5%a5%d5%ac-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81%d5%ab-120-%d5%a1%d5%b4%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%be/
https://gorsu.am/news/%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%be%d5%a5%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%af%d5%bd%d5%a5%d5%ac-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81%d5%ab-120-%d5%a1%d5%b4%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%be/
https://gorsu.am/news/%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%be%d5%a5%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%af%d5%bd%d5%a5%d5%ac-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81%d5%ab-120-%d5%a1%d5%b4%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%be/
https://www.facebook.com/mediacenterarmenia/videos/770097130079546/?epa=SEARCH_BOX
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հուշագիր: 

 Ծրագրի շրջանակներում բուհի 207 ներքին շահակիցների` բուհից դուրս մնացած 

ուսանողների, բուհերի զեղչային համակարգից օգտվող ուսանողների, բուհում անվճար 

համակարգում սովորող ուսանողների, բուհում վճարովի սովորող, բայց զեղչային 

համակարգից չօգտվող ուսանողների, բուհում դասավանդող դասախոսների  շրջանում 

հարցումներ են իրականացվել` պարզելու ուսանողների տեղեկացվածությունը ֆինանսական 

աջակցության գործող մեխանիզմներին, ֆինանսական աջակցության համակարգի 

թափանցիկությանը (ՀՀ Սյունիքի մարզի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

կրթաթոշակների և ֆինանսական աջակցության քաղաքականության բարելավմանն  ուղղված 

հետազոտության զեկույց): 

«Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամի Գորիսի ծրագրային թիմի և ԳՊՀ-ի հասարակայնության 

հետ կապերի և լրատվության բաժնի անմիջական մասնակցությամբ ԳՊՀ-ում իրականացվել է 

«Հանե՞ս ագրեսիվ շապիկդ» ծրագիրը: Նպատակն էր Գորիսի պետական համալսարանի 

ուսանողության և դասախոսների շրջանում վերացնել անհանդուրժողականության, ագրեսիվ 

վարքի և ատելության խոսքի ցանկացած դրսևորում՝ հասնելով տրամաբանության 

սահմաններում տեղավորվող, հիմնարար ինքնությանը վտանգ չհասցնող երևույթների 

մերժվողականության  մերժման: Ծրագրային նպատակին հասնելու համար կազմակերպվել է  

«Փախո՛ւստ ագրեսիվությունից» մեկշաբաթյա դպրոց 20 ուսանողների համար, պատրաստվել է 

«Փոխի՛ր իմ միտքը» սեղան, որը տեղադրվել ԳՊՀ-ի տարածքում, «Փախուստի սենյակ» մեթոդի 

և «Համաշխարհային դպրոց» ֆորմատով բանավեճերի կիրառմամբ վերոնշյալ դպրոցի սաների 

հետ համալսարանում ագրեսիվության, անհանդուրժողականության և ատելության խոսքի դեմ 

շարժում է ծավալվել ինչպես ուսանողների, այնպես էլ դասախոսների շրջանում (Հավելված 8բ-

2):          

Հաշվետվողականությունն ապահովող մեխանիզմների արդյունավետությունը գնահատելու 

նպատակով Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժինը 2019թ. դեկտեմբերին 

Կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման բաժնի հետ 

իրականացրեցին ուսանողների ուսումնական միջավայրից և ՊԴ կազմի աշխատանքային 

միջավայրից բավարարվածության հարցումներ  և հարցումների արդյունքների հիման վրա 

ՀԿԼ բաժինը մշակում է գործողությունների պլան` շտկելու վեր հանված թերությունները: 

9. Գնահատեք Ձեր բավարարվածությունը համալսարանի   էլ.կայքից 

 

9.1 Կառուցվածքից. 

 
 

9.2 Տեղեկատվության ստացման հարմարավետությունից. 

 

https://ccd.armla.am/wp-content/uploads/2019/08/Կրթաթոշակների-և-ֆինանսական-քաղաքականության-բարելավմանն-ուղղված-ուղեցույց.pdf
https://ccd.armla.am/wp-content/uploads/2019/08/Կրթաթոշակների-և-ֆինանսական-քաղաքականության-բարելավմանն-ուղղված-ուղեցույց.pdf
https://ccd.armla.am/wp-content/uploads/2019/08/Կրթաթոշակների-և-ֆինանսական-քաղաքականության-բարելավմանն-ուղղված-ուղեցույց.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/8/Հավելված%208բ-2%20Հանե՞ս%20ագրեսիվ%20շապիկդ.edited%20version.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/8/Հավելված%208բ-2%20Հանե՞ս%20ագրեսիվ%20շապիկդ.edited%20version.pdf
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9.3 Նորությունների լուսաբանումից 

 

 

 

 
 

9.4 Կայքից օգտվելու հաճախականությունը. 
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9.5 Գնահատել Գորիսի պետական համալսարանի հասարակայնության հետ կապերի և 

լրատվության բաժնի գործունեության թափանցիկությունն ու հասանելիությունը. 

 

 

 
 

a. Գնահատել ԳՊՀ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում հրապարակումների որակն ու 

մատչելիությունըֈ 



102 
 

 
 

9.7Գնահատել ԳՊՀ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջից տեղեկատվության ստացման 

հարմարավետությունըֈ 

 
 

 

9.8Գնահատել հասարակայնության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի 

հատատման մեխանիզմների գործունեությունըֈ 
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9.9 Գնահատել Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժին-դասախոս 

համագործակցությունըֈ 

 

 
 

 

9.10 Նշեք ձեր առաջարկությունները կայքիէջի աշխատանքների բարելավման համար. 

Ունենք երեք պատասխան. 

 Կրթության բարելավում; 

 Ամեն ինչ լավ է; 

 Լավ է: 

 

Այնուհանդերձ, ԳՊՀ-ի 2017թ. ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական 

զեկույցում որպես թերություն նշվել է ԳՊՀ կայքէջի` որպես տեղեկատվության տրամադրման 

առանցքային միջոցի, բարելավման աշխատանքների ոչ օպերատիվ իրականացման հարցը:  

2017 թվականից բարելավման աշխատանքներն իրականացվում են, սակայն դրանք ավելի 

օպերատիվ ընթացք են ստացել 2019թ.-ի նոյեմբերից` ՀԿԼ բաժնում պաշտոնական կայքէջի 

սպասարկման ոլորտի աշխատակիցների համալրումից հետո միայն, ուստի կայքէջի 

ամբողջական բարելավում և կայքի տարբեր բաժիններում օտարալեզու տեղեկատվության 

հասանելիություն նախատեսվում է միայն 2020թ. հունվարից: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող 

հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

 Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ 

կապի հաստատման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

 

Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ 

կապի գործիքները 

 

Ամփոփված արդյունքները և վերլուծությունները 

ԳՊՀ-ի 2019-2023 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիր 

ԳՊՀ-ի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնի 

կանոնակարգ 

հավելված    1-ԳՊՀ-ի 2017թ. ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 

փորձագիտական զեկույց 

ԳՊՀ-ի գործավարության կարգ 

ՀՀ Սյունիքի մարզի բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում կրթաթոշակների և ֆինանսական 

աջակցության քաղաքականության բարելավմանն  ուղղված 

հետազոտության զեկույց 

Ուսանողների բավարարավածությունը ուսումնական միջավայրից, 

հարցումների վերլուծություններ 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի  բավարարավածությունը 

ուսումնական միջավայրից, հարցումների վերլուծություններ 

 Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող 

հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը 
/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
 

ԳՊՀ ռազմավարական զարգացման ծրագրում (կետ 3,4) և ԳՊՀ հասարակայնության հետ 

կապերի և լրատվության բաժնի կանոնակարգում(բաժին 5-րդ) հստակ ձևակերպված են ՀԿԼ 

բաժնի կողմից հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի 

կայուն մեխանիզմների կայունության և արդյունավետության ուսումնասիրությունը: 

ԳՊՀ-ի 2017թ. ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում որպես 

թերություն արձանագրվել է շահակիցների հետ թույլ համագործակցությունն ու վերջիններիս 

շփման ու հետադարձ կապի ապահովման առումով թույլ մոտիվացիան: Նաև նշվել է, որ 

Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնի կողմից արտաքին և ներքին 

շահակիցների շրջանում իրականացված հարցումներից վերհանված խնդիրներին ընթացք չի 

տրվել և բացակայում են հարցումների արդյունավետության գնահատման հստակ 

մեխանիզմներ: 

Համաձայն թերությունների շտկման պլանի կետ 69-ի` ՀԿԼ բաժինը պետք է գործողություններ 

իրականացներ` ամրապնդելու հասարակայնության հետ կապերը և զարգացնել շահակիցների 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ-ՀԵՏ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/10/ԳՊՀ-Ի-ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ-ՀԵՏ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/ընդհանուր/հավելված%201%20գորպհ_վերջնական-զեկույց.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://ccd.armla.am/wp-content/uploads/2019/08/Կրթաթոշակների-և-ֆինանսական-քաղաքականության-բարելավմանն-ուղղված-ուղեցույց.pdf
https://ccd.armla.am/wp-content/uploads/2019/08/Կրթաթոշակների-և-ֆինանսական-քաղաքականության-բարելավմանն-ուղղված-ուղեցույց.pdf
https://ccd.armla.am/wp-content/uploads/2019/08/Կրթաթոշակների-և-ֆինանսական-քաղաքականության-բարելավմանն-ուղղված-ուղեցույց.pdf
https://ccd.armla.am/wp-content/uploads/2019/08/Կրթաթոշակների-և-ֆինանսական-քաղաքականության-բարելավմանն-ուղղված-ուղեցույց.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
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հետ համագործակցությունը` ներդնելով հետադարձ կապի արդյունավետության գնահատման 

հստակ մեխանիզմներ: 

Հասարակայնության հետ կապերի ամրապնդման և շահակիցների հետ համագործակցության 

զարգացման նպատակով ԳՊՀ-ի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժինը  

2019թ. հունվարին հանդիպում-քննարկում է իրականացրել ԳՊՀ-ի ՀԿԼ բաժնի մի խումբ 

շահակիցների հետ, որի ընթացքում շահակիցները առկա համագործակցությունը բարելավելու 

պատրաստակամություն են հայտնել և հետագա փուլերի համար առաջարկել 

համագործակցության ամրապնդման իրենց տեսլականը: 

Հետադարձ կապի հաստատման արդյունավետության բարձրացման համար պաշտոնական 

կայքէջին, ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջին հասցեագրվող նամակներին առավել օպերատիվ 

արձագանքելու և ստորաբաժանումների կողմից դրանց պատասխանելու գործընթացի 

վերահսկողությունը կբարելավվի ու կկարգավորվի Գորիսի պետական համալսարան ՊՈԱԿ-ի 

գործավարության նոր կարգի համաձայն, որը հաստատվել և ուժի մեջ մտել է 2019թ. 

դեկտեմբերի 26-ի ԳՊՀ-ի գիտական խորհրդի նիստում; 

Բացի այդ աշխատանքների նպատակային կազմակերպման համար կայքէջի էլեկտրոնային 

փոստին և ֆեյսբուքյան էջին հետևում են նաև ԳՊՀ այլ ստորաբաժանումների 

աշխատակիցները, մասնավորապես օտարալեզու նամակների հասցեագրմանը հետևում են 

ԳՊՀ արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնի աշխատակիցները, իսկ հիմնական 

գործատու կազմակերպությունների և բուհի մյուս շահակիցների՝ ուսանողների և 

շրջանավարտների շրջանում թափուր աշխատատեղի իրազեկման համար ներկայացվող 

նամակները համակարգվում և համապատասխան ստորաբաժանումներին են ուղարկվում 

ԳՊՀ-ի ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի աշխատակիցների կողմից: Այնուհետև հրապարակվում և ներքին 

շահակիցների շրջանում ներկայացվում են հիմնականում ԳՊՀ-ի ֆեյսբուքյան էջով, ԳՊՀ-ի ՀԿԼ 

բաժնի պահանջով համագործակից կազմակերպությունների մեդիահարթակներով, բուհի 

մասնաշենքերում առկա տեղեկատվության հաղորդման ցուցատախտակներով և Կարիերայի 

բաժնի աշխատակիցների անհատական տեղեկացմամբֈ 

Ըստ թերությունների շտկման պլանի 68-րդ կետի՝ ՀԿԼ բաժինը ԳՊՀ-ի ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի 

հետ 2019թ. դեկտեմբերին հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության նպատակով 

իրականացրել է հարցումներ ներքին շահակիցների շրջանում, իսկ «Գործընկերություն և 

ուսուցում» ՀԿ-ի  կողմից իրականացվել է արտաքին մոնիթորինգ ԳՊՀ-ի բուհի ներքին 

շահակիցների` բուհից դուրս մնացած ուսանողների, բուհերի զեղչային համակարգից օգտվող 

ուսանողների, բուհում անվճար համակարգում սովորող ուսանողների, բուհում վճարովի 

սովորող, բայց զեղչային համակարգից չօգտվող ուսանողների, բուհում դասավանդող 

դասախոսների  շրջանում: 

Համալսարանի դրական իմիջի պահպանման ու ամրապնդման նպատակով հաստատվել են 

նոր համագործակցություններ «Մաշտոց» հասարակական, կրթամշակութային, 

հայագիտական հանդեսի (գիտական խմբագրակազմում ԳՊՀ-ն ունի անդամակցություն), 

ԱԵԳՄՄ-ի «Գիտական Արցախ» պարբերականի (խմբագրական խորհրդում ԳՊՀ-ն ունի 

անդամակցություն), Արցախի էլեկտրոնային գրադարանի(ԱԷԳ) հետ, որտեղ պարբերաբար 

տեղադրվում են նաև Գորիսի պետական համալսարանի դասախոսների  գիտական  

ուսումնասիրությունները,  թարմացվել  է համագործակցությունը «Գործընթաց» 

տեղեկատվավերլուծական անկախ թերթի, «Հայաստանի Հանրապետություն» թերթի հետ, 

լայնացվել է մեդիածածկույթը. համալսարանում իրականացվող ընթացիկ գործունեության և 

բարեփոխումների մասին պարբերաբար հանրությունն իրազեկվում է www.syuniacyerkir.am, 

www. mirhav.blogspot.am,  www.aegmm.org,  http://artsakhlib.am, slaq.am, ֆեյսբուքյան Goris 

Today, Today, Սյունիք 24, Զանգեզուրն այսօր, slaq.am և մի շարք այլ մեդիահարթակներով: 

Նոր համագործակցությունների շրջանակում համալսարանի մասին տեսանյութեր են 

նկարահանվել վերակազմավորված TVADSTUDIO-ի կողմից, ԳՊՀ-ում կազմակերպվող գիտական 

միջոցառումների, համագործակցությունների մասին պատմող տեսանյութեր են պարբերաբար 

հեռարձակվել ՀՀ Հանրային հեռուստատեսությամբ՝ Հ 1-ի Գորիսի լրագրող Արևիկ Աբելյանի 

http://www.syuniacyerkir.am/
http://www/
http://www.aegmm.org/
http://artsakhlib.am/
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կողմից: 

ԳՊՀ-ի հասարակական վարկանիշի և դրական կերպարի տեսանելիության բարձրացման 

համար 2019թ. ապրիլի 17-19-ը ԳՊՀ-ն առաջին անգամ մասնակցել է «Yerevan EXPO» 

ցուցահանդեսային համալիրում կայացած 19-րդ միջազգային մասնագիտացված 

«ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱ EXPO 2018» ցուցահանդեսին (տե'ս նույն չափանիշի 

չափորոշիչ Բ-ում):                         

Բուհում իրականացվող աշխատանքների թափանցիկության և դրանք հասարակությանը 

հասանելի դարձնելու նպատակով ՀԿԼ բաժնի պատասխանատվությամբ վերջին երեք 

տարիներին տպագրվել է նաև «ԳՊՀ Լրատու» պաշտոնաթերթը: Օրերս լույս տեսավ թերթի 

տարեվերջյան համարը, որտեղ բավականին ծավալուն ներկայացվում է համալսարանի 

ընթացիկ ուսումնական տարվա հիշարժան գործընթացների ժամանակագրությունըֈ 

Դիմորդներին ներգրավելու համար ՀԿԼ բաժնի կողմից պարբերաբար տպագրվում և 

դիմորդներին են տրամադրվում տեղեկատվական բուկլետներ և թերթիկներ: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակությանը գիտելիքի (արժեքների) փոխանցման 

մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

Հաստատության կողմից լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական 

ծառայությունների իրականացման քաղաքականությունն ու 

ընթացակարգերը 

ԳՊՀ կանոնադրություն 

ԳՊՀ-ի 2019-2023 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիր 

 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման 

իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով 

վերապատրաստման կազմակերպման ընթացակարգ 

Հասարակությանը մատուցվող լրացուցիչ կրթական և 

խորհրդատվական ծառայությունների ներքին և արտաքին 

գնահատման գործիքները  

Հավելված 8դ-4  Ունկնդիրների շրջանում որակի գնահատմանն 

ուղղված անանուն հարցումներ 

Հավելված 8դ-5 Վերապատրաստողների շրջանում որակի 

գնահատմանն ուղղված հարցումներ 

Հավելված 6գ-1, 6գ-2 Գրություններ  ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե 

բազային ֆինանսավորում ստանալու նպատակով (վերջին 3 տարվա 

համար) 

Հավելված 8դ-3- «Զրույցներ Գորիսից» ծրագիր 

Հասարակությանը գիտելիքի (արժեքների) փոխանցման հիմնական 

գործառույթների ներքին գնահատման գործընթացները և հիմքերը  

 

https://www.facebook.com/TrainingCoursesGSU/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARBXP4Rh33kVf_DGnri5nzDPEdZVTMPq6YwHbQzDJxLHS8Uo

sFDSlSmFZdGf3tF_rdCQ8wi8WXCwSO2R: 

 

Հավելված 6գ-1, 6գ-2 Գրություններ  ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե 

բազային ֆինանսավորում ստանալու նպատակով (վերջին 3 տարվա 

համար) 

 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/«ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»-ՊՈԱԿ-Ի-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ-ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ-ԻՐԱՎՈՒՆՔ-ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ-ՍՏԱՆԱԼՈՒ-ՆՊԱՏԱԿՈՎ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ-ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ-ԻՐԱՎՈՒՆՔ-ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ-ՍՏԱՆԱԼՈՒ-ՆՊԱՏԱԿՈՎ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ-ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ-ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ-ԻՐԱՎՈՒՆՔ-ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ-ՍՏԱՆԱԼՈՒ-ՆՊԱՏԱԿՈՎ-ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/8/Հավ.%208դ-4%20%20Ունկնդիրների%20շրջանում%20որակի%20գնահատման%20անանուն%20հարցումնե.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/8/Հավ.%208դ-5%20Վերապատրաստողների%20շրջանում%20որակի%20գնահատման%20հարցումներ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/6/հավ.6գ-1%20Գրությ.գիտ.պետ.%20կոմ.նախ..PDF
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/6/Հավ.6գ-2%20Գրությ.%20գիտ.%20կոմ.նախ..pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/8/Հավ.%208դ-3%20Զրույցներ-Գորիսից.docx
https://www.facebook.com/TrainingCoursesGSU/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBXP4Rh33kVf_DGnri5nzDPEdZVTMPq6YwHbQzDJxLHS8UosFDSlSmFZdGf3tF_rdCQ8wi8WXCwSO2R
https://www.facebook.com/TrainingCoursesGSU/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBXP4Rh33kVf_DGnri5nzDPEdZVTMPq6YwHbQzDJxLHS8UosFDSlSmFZdGf3tF_rdCQ8wi8WXCwSO2R
https://www.facebook.com/TrainingCoursesGSU/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBXP4Rh33kVf_DGnri5nzDPEdZVTMPq6YwHbQzDJxLHS8UosFDSlSmFZdGf3tF_rdCQ8wi8WXCwSO2R
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/6/հավ.6գ-1%20Գրությ.գիտ.պետ.%20կոմ.նախ..PDF
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/6/Հավ.6գ-2%20Գրությ.%20գիտ.%20կոմ.նախ..pdf
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Հավելված 8դ-3- «Զրույցներ Գորիսից» ծրագիր 

  Վերլուծել հաստատության կողմից լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական 

ծառայությունների իրականացման արդյունավետությունը և արդիականությունը: Հիմնավորել 
մոտեցումը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
Ներկայացնել քաղաքացի դաստիարակելու գործում հաստատության ունեցած դերն ու 
կատարած ներդրումները: Նշել հիմնական ձեռքբերումներն ու խոչընդոտները:   
 
ԳՊՀ կանոնադրություն-ում / ԳՊՀ-ի խնդիրներն ու իրավասությունը, կետ 9 /  և ԳՊՀ-ի 2019-

2023 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագր-ում ներկայացված հիմնական խնդիրներից են 

հասարակության շրջանում գիտելիքների տարածումը, նրա կրթական և գիտամշակութային 

մակարդակի բարձրացումը, որոնց նպատակն է աջակցել հասարակության մտավոր, կրթական 

և մշակութային առաջընթացին: Միաժամանակ ԳՊՀ-ն իր ուսանողի առջև ունի ստանձնած 

պարտավորություն` պատրաստելու բարձրորակ մասնագետ, կրթելու ու դաստիարակելու 

հայրենասիրության, ազգային ու համամարդկային արժեքների ոգով քաղաքացիներ, 

ձևավորելու պատշաճ վարք ու վարվելակերպ: Սակայն ԳՊՀ-ի գործունեությունը չի 

սահմանափակվում միայն գիտելիքների փոխանցմամբ ու կրթական ծառայությունների 

մատուցմամբ: 

 Հասարակությանը լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական ծառայությունների 

տրամադրման, ինչպես նաև բուհի բյուջեի ընդլայնամն նպատակով ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության երաշխավորությամբ (ՀՀ ԿԳ նախարարի 29,04,2019թ., հմ.422-Ա/2 հրաման) 

ԳՊՀ-ն առաջին անգամ կազմակերպել է վերապատրաստման դասընթացներ հանրակրթական 

ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք ստանալ ցանկացողների համար: 

Վերապատրաստման գործընթացում ներգրավվել են վերապատրաստող մասնագետներ 

Գորիսի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնից (ԳՊՀ ռեկտորի 

05,06,2019թ., թիվ 153 Ա հրաման), հանրակրթական ոլորտից (ԳՊՀ ռեկտորի 12.06.2019թ., թիվ 

157 Ա հրաման), համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմերի 

փորձառու մասնագետներ` հավատարմագրված փաստաբան, հավատարմագրված գնումների 

համակարգող, գլխավոր հաշվապահ, մանկավարժներ, հոգեբան, գ.թ., դոցենտ (ԳՊՀ ռեկտորի 

27.05.2019թ., թիվ 142 Ա հրաման): Դասընթացներն իրականացվել են մոդուլային-կրեդիտային 

համակարգով` 110 ժամ ծանրաբեռնվածությամբ, որը ներառել է վերապատրաստման 

բովանդակության պարտադիր` իրավական, կառավարչական, մանկավարժական, 

հոգեբանական գիտելիքների, ինչպես նաև` ուսուցման մեթոդաբանության և գործնական 

կարողությունների ձևավորմանն ու ամրապնդմանն ուղղված բաղադրիչները, և 

կամընտրական դասընթացների առարկայախմբեր: Ուսուցման ընթացքում յուրաքանչյուր 

մոդուլի ավարտին ունկնդիրների շրջանում անցկացվել որակի գնահատմանն ուղղված 

անանուն հարցումներ: Դրանց արդյունքներն համադրվել են աշխատակազմի կողմից 

իրականացրած դիտարկման արդյունքներին և նախաձեռնվել են որոշակի փոփոխություններ: 

Վերապատրաստման դասընթացի ընդհանուր ծրագրային ծավալի ուսուցման գործընթացի 

ավարտին ունկնդիրներին շնորհվել են վկայագրեր (ԳՊՀ ռեկտորի 19.06.2019թ., թիվ 162 Ա 

հրաման): Վերապատրաստման դասընթացն իրականացրած վերապատրաստողներին 

շնորհվել են հավաստագրեր (ԳՊՀ ռեկտորի 19.06.2019թ., թիվ 163 Ա հրաման):  

Ս.թ. դեկտեմբերի 26-ին ԳՊՀ գիտական խորհրդում հաստատվել և ուժի մեջ է մտել 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) 

ստանալու նպատակով վերապատրաստման կազմակերպման ընթացակարգը, որով էլ 

սահմավում է վերապատրաստման կազմակերպման գործընթացը: 

 Վերապատրաստումների ներքին գնահատումն իրականացվել է յուրաքանչյուր մոդուլի 

ավարտին ունկնդիրների շրջանում որակի գնահատմանն ուղղված անանուն հարցումների 

միջոցով: Դրանց արդյունքներն համադրվել են աշխատակազմի կողմից իրականացրած 

դիտարկման արդյունքներին և նախաձեռնվել են որոշակի փոփոխություններ: Արտաքին 
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գնահատում, որպես այդպիսին, իրականացվել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից 

հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ 

ստանալու համար կազմակերպած քննությունների ձևով, որին 2019թ. օգոստոսի 22-ին 

մասնակցել և քննությունը հաջողությամբ հանձնել է ԳՊՀ-ի Վերապատրաստումների 

դասընթացի մասնակիցներից Վ.Առաքելյանը 

https://www.facebook.com/TrainingCoursesGSU/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARBXP4Rh33kVf_DGnri5nzDPEdZVTMPq6YwHbQzDJxLHS8UosFDSlSmFZdGf3tF_rdCQ8w

i8WXCwSO2R: 

Դասընթացների արդիականությունը պայմանավորված է աշխատաշուկայում 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ղեկավարների պահանջարկով:  

Լրացուցիչ կրթախորհրդատվական ծառայությունների (շահույթ չապահովող) տրամադրման 

նպատակով ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով ֆինանսավորվող ՀՀ կրթության և գիտության 

պետական կոմիտեի հայտարարած «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում» ծրագրի  շրջանակներում ԳՊՀ-ում 2010թ.-ից 

գործող «Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն» http://www.sarc.am/, իսկ 

2017թ.-ից` «Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը» http://gorsu.am/սյունիքի-

նյութական-և-հոգևոր-ժառանգություն/ գիտական ծրագրի շրջանակում համալսարանում 

պարբերաբար կազմակերպվում են գիտաժողովներ, բանախոսություններ, գրական 

ընթերցումներ և ուսումնաճանաչողական մրցույթներ, որոնց մասնակցության սահմաններն 

ընդլայնվել են նախորդ երկու տարվա ընթացքում. ԳՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և 

ուսանողական կազմերի ներակայցուցիչներից բացի միջոցառումներին մասնակցում են նաև 

Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների գիտական էլիտայի ներկայացուցիչները, 

տարածաշրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչներն ու 

աշակերտները, համայնիք մտավորականությունը 

https://gorsu.am/news/%d5%a1%d5%af%d5%bd%d5%a5%d5%ac-

%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81-120-

%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%

b6-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%aa%d5%b8/, 

https://gorsu.am/news/%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b8%d6%82

%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%9d-

%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-

%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1/, : 

 Ծրագրի շրջանակում իրականացվող գործունեությունը միտված է ազգային ինքնության 

պահպանմանը, մի շարք դեռևս չուսումնասիրված թեմաների ուսումնասիրմանը, 

ազգապահպան հիմնախնդիրների վերհանմանն ու լուծմանը: Ծրագրի շրջանակներում 

հրատարակված բազմաթիվ գիտական նյութերը, իրականացված արժեքավոր 

ուսումնասիրությունները, դասընթացներն ու հանդիպում-քննարկումները ԳՊՀ-ում 

իրականացվող գիտելիքի փոխանցման կարևորագույն գործընթացներից կամ մեխանիզմներից 

են: 

ԳՊՀ-ն տարվա ընթացքում օրենքով սահմանված կարգով «Սյունիքի հոգևոր և նյութական 

ժառանգությունը» գիտական ծրագրի համար հաշվետվություն է ներկայացնում Գիտության 

կոմիտեին, որտեղ ներկայացվում է ծրագրի գործունեության բարելավումն ու 

արդյունավետությունը: 

 Զգալի է տարածաշրջանում ԳՊՀ-ի դերակատարությունը ազգային արժեքների  ճանաչման, 

դրանց պահպանմանն ուղղված աշխատանքների ու ավանդման գործընթացներում: Այս 

գործընթացաները չեն սահմանափակվում բուհի գիտակարթական գործունեության 

շրջանակներում: Արդեն երկար տարիներ ԳՊՀ-ն ազգային արժեքների պահպանմանն ուղղված 

բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում համալսարանում գործող «Ջինիշյան» հիշատակի 

հիմնադրամի Գորիսի ծրագրային թիմի հետ, որոնցից է 2019թ. մարտ-մայիս ամիսներին 

իրականացված «Զրույցներ Գորիսից» ծրագիրը /Հավելված 8դ-3/: Ծրագրի նպատակն է 
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https://gorsu.am/news/%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%9d-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1/
https://gorsu.am/news/%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%9d-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1/
https://gorsu.am/news/%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%9d-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1/
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ապահովել Գորիսի երիտասարդության մասնակցությունը քաղաքային տարածության 

փոփոխությանը վերաբերող որոշումների մշակման և կայացման գործընթացներին, տեսանելի 

դարձնել Գորիսի պատմական քաղաքային մշակույթը: 

Ծրագիրը արդիական է այնքանով, որ մշակութային ժառանգության պահպանումը հատկապես 

հրամայական է փոքր քաղաքներում, քանի որ  ֆինանսական միջոցների բացակայության 

պատճառով կարևոր այդ ռեսուրսը հեշտությամբ կարող է աղավաղվել, կորցնել իր 

ինքնատիպությունը: Իսկ ինքնատիպությունն ընկած է նրա արժևորման հիմքում՝ դարձնելով 

այն վերակառուցման, կրթության, տնտեսության և այլ ոլորտների հետագա համաչափ 

զարգացման արդյունավետ գործիք:  

Դեռևս 2011 թվականից զբոսաշրջությունը դիտարկվում է որպես Գորիսի զարգացման 

գլխավոր ուղղություն, սակայն այդ ուղղության զարգացման գրավականներից են նաև քաղաքի 

ինքնատիպության պահպանումը, որը պետք է ամրագրված լինի քաղաքաշինական 

կանոնակարգի և ռազմավարության հիմքում,  այդպիսի փաստաթղթերի բացակայության 

պարագայում քաղաքի պատմական կենտրոնի, քաղաքի պատմական արժեք ներկայացնող 

տների վերականգման ծրագրերը խիստ անորոշ են, ուստի բազմաթիվ հարցեր ու խնդիրներ են 

առաջացնում: Այս հարցերի լուծմանն ուղղված աշխատանք է իրականացրել ԳՊՀ 

ուսանողներից ձևավորված ծրագրային թիմը: Ծրագրի վերահսկումն ու գնահատումն 

իրականացվել է Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի կողմից: Ծրագրի ավարտից հետո 

պատրաստվել է ֆինանսական և ծրագրային հաշվետվություն: Արդյունքների մասին 

տեղեկատվությունը ներառվել է ծրագրային հաշվետվության մեջ՝ հետագայում դրանք այլ 

ծրագրերում կիրառելու համար Հավելված 8դ-3 : 

Այսպիսով, բուհը, հետամուտ ԳՊՀ-ի թերությունների շտկման պլանով նախատեսված 

բարելավման քայլերի իրականացմանը,  վերապատրաստումների և լրացուցիչ դասընթացների 

կազմակերպման միջոցով ընդլայնել է վճարովի ծառայությունների ձևերն ու հաշվեկշիռը 

բյուջեի եկամտային մասում, բարելավել ակտիվ մասնակցությունը շահակիցների կողմից 

խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրմանն ուղղված նախաձեռնություններում: 

Սակայն այս ոլորտում անելիքներ դեռ շատ կան, անհրաժեշտ է կազմակերպել լրացուցիչ 

կրթական և խորհրդատվական այնպիսի դասընթացներ, որոնք կապահովեն լրացուցիչ 

շահույթ, իսկ վերապատրաստումների իրականացման գործընթացում պետք է ներդնել 

այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք առավել գրավիչ և հեռանկարային կլինեն դիմողների համար: 

 

 

 
Չափանիշ 8-ի ուժեղ և թույլ կողմերը, արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1. ԳՊՀ-ում գործում են 
հաշվետվողականության հստակ 
մեխանիզմներ: 
2. Հասարակայնության հետ կապերի 
զարգացման և համալսարանի դրական իմիջի 
պահպանման նպատակով շահակիցների հետ 
համագործակցությունների ընդլայնում և 
ամրապնդում:  
3. Տեղեկատվության տարածման գործընթացի 
արդյունավետության վերլուծության 
առկայություն: 

1. Գործող հաշվետվողականության 
մեխանիզմների արդյունավետության 
վերլուծության մասնակի իրականացում: 
2.  ԳՊՀ կայքէջի` որպես 
տեղեկատվության տրամադրման 
առանցքային միջոցի, բարելավման 
աշխատանքների դանդաղ իրականացում: 
3. Կայքում բուհի գործունեության 
տիրույթների վերաբերյալ օտարալեզու 
տեղեկատվության ոչ օպերատիվ 
թարմացում: 
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5. Հետադարձ կապի հաստատման 
արդյունավետության բարձրացման համար 
նոր մեխանիզմների կիրառում: 
 
 

4. ԳՊՀ-ի հասարակայնության հետ 
կապերի և լրատվության բաժնի կողմից 
իրականացվող մոնիթորինգի 
հաճախականության բացակայություն: 
5. ԳՊՀ ՀԿԼ բաժնի և Կարիերայի բաժնի 
միջև պասիվ համագործակցություն: 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

1. Տեղեկատվության տարածման, ՀԿԼ բաժնի 
գործունեության, շահակիցների հետ 
համագործակցության արդյունավետության 
պարբերական մշտադիտարկումը կխթանի 
կարիքների վեր հանմանն ու նոր 
առաջարկները կբարելավվեն ՀԿԼ բաժնի 
գործունեությունը: 
2. Կայքի  շուտափույթ բարելավումը 
կնպաստի հետադարձ կապի և 
հաշվետվողականության որակի 
բարձրացմանը: 

1.      Կայքի ոչ օպերատիվ բարելավումը կարող 
է խոչընդոտել բուհի դրական կերպարի 
պահպանմանը, բուհի միջազգայնացմանը, 
դիմորդների հոսքին, լրացուցիչ ֆինանսական 
միջոցների ձեռքբերմանը և այլն: 
2. Պարբերական վերլուծությունների 
բացակայության ու վեր հանված խնդիրներին 
ընթացք չտրվելու դեպքում ՀԿԼ բաժնի 
գործունեությունը կարող է ժամանակավրեպ 
լինել, ինչն էլ կթուլացնի բուհի 
հայեցակարգային զարգացումը: 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները. 

1. Հաշվետվությունների ներկայացման մեկ 
ընդհանուր ձևաչափի մշակում և հաստատում բոլոր ստորաբաժանումների համար, 
որտեղ տեսանելի կլինեն հաշվետվողականության մեխանիզմների վերլուծությունների 
արդյունավետությունը: 

2. ՀԿԼ բաժնում նոր աշխատակիցերի 
համալրում ու առավել արդիական կայքէջի ստեղծում, ինչը կնպաստի բաժնի 
աշխատանքների արդյունավետ իրականացմանը, բուհի դրական կերպարի 
պահպանմանը, բուհի միջազգայնացմանը, դիմորդների հոսքին, լրացուցիչ ֆինանսական 
միջոցների ձեռքբերմանը և այլն: 

3. ԳՊՀ-ի ՀԿԼ և Կրթության որակի 
ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման բաժնի համագործակցության 
ակտիվացում, որի արդյունքում առավել արդյունավետ կգործեն հետադարձ կապի 
հաստատման մեխանիզմները, բուհ-արտաքին շահակիցներ համագործակցությունը: 

4. Պարբերական մշտադիտարկումներ 
արտաքին և ներքին շահակիցների շրջանում, որի արդյունքում ավելի տեսանելի կլինեն 
ՀԿԼ բաժնի գործունեության բաց կողմերը: 

5. Մշակել գործողությունների պլան 
հարցումների արդյունքում վերհանված թերությունների շտկման նպատակով:                                                     

 

 

IX. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ 
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ՉԱՓԱՆԻՇ: Արտաքին կապերի միջոցով ՄՈՒՀ-ը խրախուսում է փորձի փոխանակումը և 

զարգացումը` նպաստելով հաստատության միջազգայնացմանը:   

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող 

միջավայր ստեղծելու նպատակով ՄՈՒՀ-ում գործում է արտաքին կապերի հաստատումը 

խրախուսող քաղաքականություն ու ընթացակարգեր: 

Հիմքեր 

 

Արտաքին կապերի և միջազգայնացման ռազմավարությունը 

ԳՊՀ կանոնադրություն 

 

ԳՊՀ-ի 2019-2023 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիր 

 

Արտաքին կապերին և միջազգայնացմանը նպաստող քաղաքականությունը, 

ընթացակարգերը և մեխանիզմները 

«Գորիսի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնի 

կանոնակարգ 

Արտաքին կապերի և միջազգայնացման տարեկան գործողությունների 

ծրագրերը (վերջին 3 տարվա համար) 

Հավելված 9ա-1 Գորիսի պետական համալսարանի արտաքին կապերի և 

համագործակցության բաժնի 2020-2023թթ. ռազմավարական զարգացման 

գործողությունների  միջնաժամկետ պլանը 

Հավելված 9ա-4, 9ա-5, 9ա-6 Արտաքին կապերի և միջազգայնացման 

տարեկան գործողությունների ծրագրեր 

 

Արտաքին կապերի և միջազգայնացման տարեկան հաշվետվությունները 

(վերջին 3 տարվա համար ) 

Հավելված 9ա-2, 9ա-3 Արտաքին կապերի և միջազգայնացման տարեկան 

գործողությունների ծրագրերը (վերջին 2 տարվա համար) 

 

Վերլուծել փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող 
քաղաքականության ու ընթացակարգերի արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը 
/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
ԳՊՀ-ն գիտակցում է, որ արտաքին կապերի հաստատումն ու միջազգայնացումը համալսարանի 

ԳՊՀ-ն, նպատակ ունենալով բարձրացնել համալսարանի միջազգայնացման 

արդյունավետությունը և նպաստել համալսարանի արդիականացմանը, ԳՊՀ 2019-2023թթ. 

ռազմավարական զարգացման ծրագրում սահմանել է հետևյալ խնդիրները. ա) ստեղծել փորձի 

փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող միջավայր, բ) ապահովել 

ենթակառուցվածքի կանոնակարգված գործունեություն, գ) արդյունավետորեն համագործակցել 

տեղական և միջազգային հաստատությունների և կառույցների հետ, դ) հնարավորինս 

ապահովել ներքին շահակիցների` օտար լեզվի իմացության անհրաժեշտ մակարդակը 

(Տե'սԳՊՀ-ի 2019-2023 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիր, բաժին 9): 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-Ի-ԱՐՏԱՔԻՆ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-Ի-ԱՐՏԱՔԻՆ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-Ի-ԱՐՏԱՔԻՆ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209ա-1%20AKH%20razm.%20mijn%20plan.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/հավ.%209ա-4%202016-2017%202տարեկան%20գործողություններ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209ա-5%202017-2018%20տարեկ.%20գործ..pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209ա-6%202018-2019%20տարկ.%20գործ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209ա-2%20AKH%2017-18%20hashvetvutyun.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209ա-3%20AKH%2018-19%20hashvetvutyun.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
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գործունեության անբաժան մասն են, ուստի բուհը շարունակում է կարևորել արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման ապահովումն ու զարգացումը: Հետամուտ լինելով համագործակցային գործող 

կապերի ամրապնդմանն ու զարգացմանը և նորերի հաստատմանը՝ համալսարանը մշտապես 

ուսումնասիրում է առաջատար հաստատությունների փորձը՝ մշակելով հաստատության 

միջազգայնացմանը նպաստող գործողությունների կազմակերպման հստակ միջոցներ: ԳՊՀ 

կանոնադրությունը, ռազմավարական ծրագիրը, Արտաքին կապերի և համագործակցության 

բաժնի կանոնակարգը, ռազմավարական զարգացման գործողությունների  միջնաժամկետ պլանը, 

տարեկան գործողությունների ծրագրերն ուղղված են համալսարանի և հայաստանյան ու 

արտասահմանյան այլ հաստատությունների հետ տարաբնույթ համագործակցությունների 

հաստատմանը, փորձի փոխանակմանը, համալսարանի զարգացմանն ու միջազգայնացմանը: 

ԳՊՀ արտաքին կապերի և համագործակցության հաստատմանը և միջազգայնացմանն առնչվող 

գործառույթը հիմնված է ԳՊՀ կանոնադրության վրա  (ԳՊՀ կանոնադրություն): 

Փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող միջավայր ստեղծելու 

նպատակով անհրաժեշտ քաղաքականության ու ընթացակարգերի մշակմանը, 

ենթակառուցվածքի կանոնակարգված գործունեությանը, տեղական և միջազգային 

հաստատությունների և կառույցների հետ համագործակցության հաստատմանը և 

միջազգայնացման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված խնդիրները սահմանվում են 

ԳՊՀ-ի 2019-2023 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրում: Ծրագրում փորձի 

փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող միջավայր ստեղծելու 

նպատակով անհրաժեշտ քաղաքականության ու ընթացակարգերի մշակման համար 

առանձնացված են հետևյալ խնդիրները.   

 արտաքին կապերին, փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը 

նպաստող միջավայրի ստեղծում,   

 արտաքին կապերին և միջազգայնացմանը նպաստող ընթացակարգերի և 

մեխանիզմների բարելավում: 

Կարևորելով ՈԱԱԿ փորձագիտական խորհրդատվությունը՝ ԳՊՀ-ն իր առջև դրել է 

միջազգայնացման ռազմավարական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, որոնք տեղ են գտել  Գորիսի 

պետական համալսարանի արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնի 2020-2023թթ. 

ռազմավարական զարգացման գործողությունների  միջնաժամկետ պլանում: Ռազմավարական 

զարգացման գործողությունների միջնաժամկետ պլանում առաջնահերթությունը տալով 

համալսարանի գիտական, տեխնոլոգիական մշակումների, միջազգայնացմանը, 

ստորաբաժանումների՝ միջազգային ծրագրերին մասնակցությանը, արտաքին կապերի 

բազմազանացմանը և ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական ու վարչական աշխատակազմի շրջանում 

կարողությունների զարգացանը՝ ներկայացվում են  ԳՊՀ միջազգայնացմանն ուղղված հստակ 

խնդիրներն ու գործողությունները (Հավելված 9ա-1): Այս փաստաթղթով մշակվել է 

միջոցառումների այն ամբողջությունը, որն անհրաժեշտ է համալսարանի միջազգայնացման 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: Համալսարանը գիտակցում է, որ նշված 

տեսլականին հասնելու համար պետք է ծավալել միջազգայնացման ոլորտում ակտիվ 

գործունեություն, ինչը ենթադրում է ներքին շահակիցների շրջանում անհրաժեշտ 

կարողությունների և հմտությունների ապահովում,  համագործակցության ցանցի ընդլայնում, 

փորձի փոխանակում և կիրառում: Նշվածներն իրականացնելու համար առանձնացվել են 4 

հիմնական ուղղություններ՝ 

 ԳՊՀ ներքին շահակիցների համար օտար լեզվի իմացության բարելավմանն ուղղված 

հնարավորությունների ապահովում,  

 բուհի ռազմավարական խնդիրներին ավելի փոխկապակցված գործընկերային 

կապերի ստեղծում,  

 համագործակցություն այնպիսի բուհերի հետ, որոնք իրենց գործունեության 

ծավալով միանման են, ունեն նման առաջնահերթություններ ու տարածաշրջանային 

առանձնահատկություններ,  

  ուսանողների և դասախոսների շարժունության խթանում: 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/06/
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209ա-1%20AKH%20razm.%20mijn%20plan.pdf


113 
 

Ելնելով բաժնի գործառույթներից, գործունեության ուղղություններից և միջազգայնացման 

ռազմավարության խնդիրներից՝ ԳՊՀ-ում մշակվում են Արտաքին կապերի և միջազգայնացման 

տարեկան գործողությունների ծրագրեր, որտեղ հստակ ներկայացվում են նախատեսվող 

անելիքները՝ ըստ ժամանակացույցի (Հավելված 9ա-4, 9ա-5, 9ա-6): 

ԱԿՀ բաժինը ամեն տարի ներկայացնում է իր գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն, 

որտեղ տեղ են գտնում հաշվետու տարում ձեռնարկված և իրականացված գործողություններն ու 

ծրագրերը (Հավելված 9ա-2, 9ա-3 ): 

ԳՊՀ-ն մեծապես կարևորում է հայաստանյան բուհերի և տարբեր կազմակերպությունների հետ 

համալսարանի շահերից բխող գործընկերային կապերի ստեղծումն ու զարգացումը: Դրա մասին է 

վկայում այն հանգամանքը, որ վերջին տարիներին քայլեր են ձեռնարկվել նախորդ տարիներին 

ձեռք բերված համագործակցությունների (Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի 

ազգային համալսարան, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Խաչատուր 

Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան) ամրապնդման և 

շարունակման ուղղությամբ, ինչպես նաև հաստատվել են գործընկերային նոր 

հարաբերություններ ներպետական մի շարք բուհերի և կազմակերպությունների հետ: Այդ 

կապերը ամրագրվել են համագործակցության պայմանագրերով, համաձայնագրերով և 

փոխըմբռնման հուշագրերով:  

Համալսարանը 2018-2019 թվականներին հաջողությամբ շարունակել և ավարտին է հասցրել 

միջազգային երկու ծրագրերը՝ Էրազմուս+ LNSS-ը (Գրադարանային ցանցի աջակցության 
ծառայություններ. Գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում և 
Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի զարգացման և գրադարանային ծառայությունների 
բարեփոխումների միջոցով) և HERITAG-ը (Բարձրագույն կրթության միջառարկայական 
բարեփոխումներ զբոսաշրջության կառավարման և կիրառական երկրատեղեկատվության 
ոլորտների ուսումնական ծրագրերում): Ծրագրերի արդյունավետության և 

շարունակականության ապահովման համար ԱԿՀ բաժինը պարբերաբար հանդիպումներ է 

կազմակերպել ծրագրերի աշխատանքային խմբերի հետ՝ մշակելու առաջիկա քայլերը՝ 

գրադարանի արդիականացմանը և GIS լաբորատորիայի ակտիվ գործարկմանն  ու 

«Զբոսաշրջության կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագրերի բարելավմանն ուղղված: 

Միջազգայնացման գործընթացի ակտիվացման համար համալսարանը ակտիվորեն մասնակցում 

է ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների կողմից հայտարարված 

դրամաշնորհային մրցույթներին: Ներկայումս բուհը համագործակցում է հայաստանյան և 

միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների հետ՝ նախապատրաստվելով դիմել 

կարողությունների զարգացմանը միտված դրամաշնորհային մրցույթների:  

Գիտակցելով համալսարանի ներքին շահակիցների՝ միջազգային շարժունության ծրագրերին 

մասնակցության խնդրահարույց լինելը՝ ԱԿՀ բաժինը պարբերաբար համագործակցության 

առաջարկներ է ուղարկում տեղական և արտասահմանյան նմանատիպ առաջնահերթություններ 

ունեցող համալսարանններին: Վերջին տարիներին զգալի առաջընթաց է գրանցվել ԳՊՀ-ի և 

Հայաստանի ու Արցախի համալսարանների միջև ուսանողական և դասախոսական ներքին 

շարժունության ապահովման ուղղությամբ` տրամադրելով անհրաժեշտ ռեսուրսներ 

դասավանդողների և ուսանողների փոխայցելությունների իրականացման համար:  

Շարժունության ակտիվացման նպատակով համալսարանը համագործակցում է Էրազմուս+, 

DAAD և «Գորիսի ֆրանսախոսների մշակութային կենտրոն» ՀԿ-ի հետ՝ ժամանակ առ ժամանակ 

տեղեկատվական հանդիպումներ կազմակերպելով կրթաթոշակային հնարավորությունների 

մասին: «Գորիսի ֆրանսախոսների մշակութային կենտրոն» ՀԿ-ի հետ համագործակցության 

շնորհիվ քաղաքացիական ծառայության ծրագրի շրջանակում 2019-2020 ուս. տարվա ընթացքում 

համալսարանից երկու ուսանողներ մեկնել են քաղաք Վիեն:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ.  ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ապահովման 

ենթակառուցվածքը երաշխավորում է կանոնակարգված գործընթաց: 

../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/հավ.%209ա-4%202016-2017%202տարեկան%20գործողություններ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209ա-5%202017-2018%20տարեկ.%20գործ..pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209ա-6%202018-2019%20տարկ.%20գործ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209ա-2%20AKH%2017-18%20hashvetvutyun.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209ա-3%20AKH%2018-19%20hashvetvutyun.pdf
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Հիմքեր 

 

Արտաքին կապերի և միջազգայնացման համար պատասխանատու 

ենթակառուցվածքը և դրա գործառույթները 

«Գորիսի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնի 

կանոնակարգ 

Ենթակառուցվածքի գործունեությունը կարգավորող ընթացակարգերը 

 

Ենթակառուցվածքի որակի ապահովման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը 

 

Ենթակառուցվածքի արդյունավետ գործունեության այլ հիմքեր և 

վերլուծություններ վերջին 3 տարիների կտրվածքով  

 
 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ապահովման ենթակառուցվածքի 
աշխատանքների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը /կատարել համառոտ 
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
Համալսարանի արտաքին կապերը և միջազգային համագործակցությունը մինչև 2017թ. օգոստոս 

ամիսը համակարգել է կրթության որակի ապահովման և միջազգային համագործակցության 

բաժինը: 2017թ. օգոստոսին համալսարանի կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում 

բաժինը վերակազմավորվել է, և դրա հիմքի վրա ստեղծվել է արտաքին կապերի ու 

համագործակցության բաժինը: 2018թ. ընթացքում բաժնի գործառույթները և ընթացակարգերը 

հստակեցնելու նպատակով բաժինը մշակել և և Գիտական խորհրդի քննարկմանն ու 

հաստատմանն է ներկայացրել «Գորիսի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնի կանոնակարգ, որը 

սահմանում է բաժնի գործառույթները, գործունեության ուղղությունները, իրավասությունն ու 

կառավարումը: Բաժնի աշխատանքների անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է բաժնի 

ղեկավարը: Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման նպատակով 2019թ. փետրվարին 

ԱԿՀ բաժինը ընդլայնվել և համալրվել է հաստիքով: 

Բաժինն իրականացնում է հիմնականում հետևյալ գործառույթները, որոնք ամրագրված են բաժնի 

կանոնակարգում՝ 

 տեղական և միջազգային բուհերի ու կրթական այլ հաստատությունների հետ 

պայմանագրերի և համաձայնագրերի բանակցային գործընթացների կազմակերպում 

և իրականացում, 

 ՀՀ-ում միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության խթանում և 

բազմաբնույթ բանակցությունների վարում, 

 միջազգային գիտակրթական և ինստիտուցիոնալ ծրագրերի, դրամաշնորհների և 

արտերկրի համալսարանների կողմից առաջարկվող գիտակրթական և 

ուսումնական ծրագրերի հայտերի մասին իրազեկում ԳՊՀ-ի համապատասխան 

ստորբաժանումների և ուսանողական կառույցներին, 

 միջազգային գիտակրթական ծրագրերի շրջանակներում գիտաժողովների, 

աշխատաժողովների, հանդիպումների և միջոցառումների մասնակցության 

նպատակով արտերկիր մեկնող ԳՊՀ-ի պաշտոնական պատվիրակությունների, 

դասախոսների, գիտաշխատողների և ուսանողների գործուղումների 

փաստաթղթերի ձևակերպում, 

 համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական, վարչական աշխատակազմի և 

ուսանողների օտար լեզվի իմացության անհրաժեշտ մակարդակի ապահովմանն 

ուղղված վերապատրաստման դասընթացների խթանում՝ համալսարանի 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-Ի-ԱՐՏԱՔԻՆ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-Ի-ԱՐՏԱՔԻՆ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-Ի-ԱՐՏԱՔԻՆ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-Ի-ԱՐՏԱՔԻՆ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/09/ԳՊՀ-Ի-ԱՐՏԱՔԻՆ-ԿԱՊԵՐԻ-ԵՎ-ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
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միջազգայնացման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, 

 համալսարանի պաշտոնական կայքէջում օտարալեզու տեղեկատվության ծավալի 

մեծացմանն ուղղված միջոցառումների խթանում: 

Արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնի որակի ապահովման քաղաքականության 

արդյունավետությունը մշտապես քննարկվում է բուհի Կառավարման խորհրդի, ռեկտորատի, 

գիտխորհրդի նիստերում, որտեղ ուսումնասիրվում են արտաքին կապերին առնչվող 

աշխատանքները, վերհանվում են առկա խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները: Իսկ բաժնի 

որակի ապահովման քաղաքականության արդյունավետությունը գնահատվում է ամեն տարվա 

վերջում գործողությունների ծրագրում տեղ գտած աշխատանքների կատարման վերլուծության 

միջոցով, որը տեղ է գտնում բաժնի և ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունների մեջ:  

Հաշվի առնելով ՈԱԱԿ փորձագիտական խմբի վերհանած թերությունը՝ ԳՊՀ պատշոնական 

կայքէջի մի շարք բաժինների օտար լեզվով հասանելի չլինելու մասին՝ դիտարկվող 

ժամանակահատվածում բաժինը քայլեր է ձեռնարկել խնդրի վերացման ուղղությամբ: Ընդլայնվել 

են բուհի պաշտոնական կայքում և Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում ուսանողներին և 

դասախոսներին վերաբերող միջազգային կրթական և գիտական ծրագրերի վերաբերյալ 

տեղեկատվության աշխատանքները:  

Ենթակառուցվածքի աշխատանքների արդյունավետության հարցում նշանակալից 

դերակատարություն ունեն նաև աշխատակիցների գործուղումները, որոնց ընթացքում ձեռք 

բերված հմտությունները և կարողությունները նրանք ոչ միայն կիրառում են իրենց 

աշխատանքային գործունեության մեջ՝ նպաստելով առկա խնդիրների լուծմանը և համալսարանի 

համար նոր հնարավորությունների ձեռք բերմանը, այլև քննարկում ու փորձով կիսվում են 

համալսարանի մյուս աշխատակիցների հետ: Գործուղման ավարտին աշխատակիցները 

ներկայացնում են հաշվետվություն: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն արդյունավետորեն  համագործակցում է տեղական և 

միջազգային հաստատությունների և կառույցների հետ: 

Հիմքեր 

Արտաքին կապերի և միջազգայնացմանը վերաբերող բոլոր 

համաձայնագրերը 

Արտաքին կապերի և միջազգայնացմանը վերաբերող բոլոր 

համաձայնագրերը 

https://gorsu.am/պայմանագրեր/ 

Արտաքին կապերը և միջազգայնացումը արտացոլող այլ հիմքերը  

Ներկայացնել վերջին 3 տարիներին արտաքին կապերի և միջազգայնացման գործընթացներում 
հաստատության հիմնական նվաճումները, համաձայնագրերի չգործելու պատճառները: 
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի համագործակցության արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը 
/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
 

Դիտարկվող ժամանակահատվածում ԳՊՀ-ն ակտիվորեն աշխատել է տեղական և միջազգային 

համալսարանների, հաստատությունների և կազմակերպությունների հետ համագործակցության 

պայմանագրեր, համաձայնագրեր և փոխըմբռնման հուշագրեր կնքելու ուղղությամբ:  

2017-2019 թթ. ԳՊՀ-ն շարունակել է հաջողությամբ իրականացնել Էրազմուս+ LNSS և HERITAG 

ծրագրերը, որոնց շրջանակներում համալսարանը համագործակցել է կոնսորցիումի անդամ մի 

շարք տեղական և միջազգային բուհերի ու կազմակերպությունների հետ: 

LNSS ծրագրի շրջանակներում ԳՊՀ-ում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.  

 67 մասնակիցներ (ԳՊՀ գրադարանավարներ, դասախոսական ու վարչական 

աշխատակազմի և համայնքային գրադարանների ներկայացուցիչներ) վերապատրաստվել 

են ծրագրի 12 դասընթացներում,  

 ստեղծվել է գրադարանի խորհուրդը և ԳՊՀ գրադարանի ֆոնդի հարստացման 

ռազմավարական պլանի նախագիծը, 

 մշակվել են մոդուլ 1-ը (Անգլերեն` հատուկ նպատակներով (գրադարաններ, 

https://gorsu.am/%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A5%D6%80/
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գրադարանային տերմինաբանություն և գրադարանների հասանելիություն)) մոդուլ 4-ը- 

(Տեղեկատվական գրագիտություն և հետազոտական հմտություններ), 

 իրականացվել են պիլոտային 2 դասընթացներ, 

 hամաֆինանսավորման շրջանակներում վերանորոգվել է ԳՊՀ գրադարանի 

ընթերցասրահը և սպասարկման սրահը, ծրագրի միջոցներով ձեռք են բերվել 22000 եվրո 

արժողությամբ նորագույն սարքավորումներ` համակարգիչներ, պատճենահանման, 

տեսածրման սարքեր, էլեկտրոնային ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետային կապի 

ապահովման սարքավորում, և տեղադրվել գրադարանի ընթերցասրահում,  

 ԳՊՀ գրադարանում մեկնարկել են թվայնացման աշխատանքները և գրադարանի 

կառավարման KOHA համակարգի ներդրումը, 

 կազմակերպվել և իրականացվել են Ազգային իրազեկության 2 օր (3 մայիսի, 2017թ և 1 

հունիսի, 2018թ.):  

   HERITAG ծրագրի շրջանակներում ԳՊՀ-ում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 

 ներդրվել է «Զբոսաշրջության կառավարում» ՄԿԾ-ն, որը պարբերաբար վերանայվում և 

թարմացվում է, 

 գործընկեր համալսարանների կողմից մշակվել է ՄԿԾ-ի ուսումնական պլանը և նոր 

դասընթացներ (Երկրատեղեկատվական համակարգերի հիմունքներ, տվյալների 

հավաքագրում և քարտեզագրում, նախագծի կառավարում),  

 ձեռք են բերվել սարքավորումներ, և ստեղծվել է նորագույն սարքավորումերով հագեցած 

Երկրատեղեկատվական համակարգերի լաբորատորիան,  

 լաբորատորիայում առկա համակարգիչներում 3 տարի ժամկետով տեղադրվել է GIS 

ծրագիրը, 

 պարբերաբար կազմակերպվել և իրականացվել են GIS դասընթացներ գիտակրթական 

բարեփոխումների հիմնադրամի (SERF) կողմից,  

 2018թ-ի դեկտեմբերի 19-ին նշվել է աշխատաշուկայի/կարիերայի օրը, 

 թարգմանվել և տպագրվել են GIS ծրագրի վերաբերյալ ձեռնարկներ: 

Մարդկային ռեսուրսների կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջազգային ծրագրերին 

մասնակցելու ընթացքում ձեռք բերելով հուսալի գործընկերոջ անուն՝ համալսարանը 

կոնսորցիումի անդամության և համագործակցության նոր առաջարկներ է ստացել Էրազմուս+ SU-

AIDA, SAH, SMARTI, 3L4WORK, DISCOVER, CrIMS, INNOARM, TeachGREEN, NURTURE, ENA-

RESTRICT կարողությունների զարգացման ծրագրերի շրջանակում: 

Համալսարանի վարած ակտիվ քաղաքականության շնորհիվ քննվող ժամանակահատվածը 

բեղմնավոր է եղել գործընկերային նոր կապերի հաստատման համար, ինչի վկայությունն են 

տեղական և արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ վերջին տարիներին կնքված 

համագործակցության պայմանագրերը, համաձայնագրերը և փոխըմբռնման հուշագրերը: 

Այսպես՝ 

 2017 թ. հունիսին համագործակցության պայմանագիր  է կնքվել ԳՊՀ-ի և ՀՀ պետական 

կառավարման ակադեմիայի միջև՝ կրթության և գիտության ոլորտում համատեղ 

փոխշահավետ ծրագրեր մշակելու և իրականացնելու նպատակով  

   2018թ. հոկտեմբերին համագործակցության հուշագիր է կնքվել  ԳՊՀ-ի և Էրազմուս+ (LNSS)  

ծրագրի գործընկեր համալսարանների միջև, ինչը ենթադրում է Հայաստանի, Մոլդովայի և 

Բելոռուսի միջև գիտության, կրթության և մշակույթի բնագավառներում հետագա 

համագործակցության խթանում, տեղեկատվական գրագետ հասարուկության ձևավորում, 

համալսարանական գրադարանների աշխատակիցների մասնագիտական հմտությունների 

ու գրադարանային ծառայությունների զարգացում և գրադարանների միջև լավագույն 

փորձի փոխանակում  

 2018թ. դեկտեմբերին փոխըմբռնման հուշագիր է կնքվել ԳՊՀ-ի և Ջինիշյան հիշատակի 

հիմնադրամի միջև՝ շարունակելու երկկողմ փոխըմբռնումը «Քաղաքացիական 

երկխոսություն և գործնական քայլեր փոփոխության համար» ծրագրի իրականացման 

շրջանակներում, որի նպատակը ԳՊՀ-ի ուսանողների հասարակական ակտիվության ու 
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իրազեկվածության բարձրացումն է  

 2019թ. հունվարին գործընկերային կապերի սկիզբն է դրվել ԳՊՀ-ի և «Գորիսի 

ֆրանսախոսների մշակութային կենտրոն» ՀԿ-ի միջև՝ համատեղ միջոցառումներ և 

ծրագրեր իրականացնելու համար, 

 2019թ. փետրվարին համագործակցություն է հաստատվել ԳՊՀ-ի և ԱՄՆ Խաղաղության 

կորպուսի միջև TEFL կամավոր հրավիրելու նպատակով: Այն նպատակաուղղված է 

անգլերեն լեզվի դասընթացներն առավել արդյունավետ դարձնելուն, դասախոսների և 

ուսանողների համար երկարաժամկետ ու լրացուցիչ դասընթացներ կազմակերպելուն և 

իրականացնելուն, որը էլ կնպաստի ԳՊՀ-ում անգլերենի լեզվի իմացության մակարդակի 

բարձրացմանը և միջազգայնացմանը, 

 2019թ. մարտին փոխըմբռնման հուշագիր է կնքվել ԳՊՀ-ի և Ուկրաինայի 

ճարտարագիտության և մանկավարժության ակադեմիայի (Խարկով) միջև՝ 

իրականացնելու ուսանողների և ակադեմիական աշխատակազմի փոխանակումներ, 

հետազոտական նախագծերի և հրապարակումների համագործակցություն, 

կազմակերպելու համատեղ սեմինարներ, կոնֆերանսներ և գիտական այլ միջոցառումներ:  

 2019թ. մայիսին համագործակցության պայմանագիր է կնքվել ԳՊՀ-ի և «Արցախի 

երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» ՀԿ-ի միջև, որը ենթադրում է 

Սյունիք-Արցախ գիտակրթական կապերի ամրապնդում:   

 2019թ. մայիսին համագործակցության հուշագիր է կնքվել ԳՊՀ-ի և «ՔոնթուրԳլոբալ հիդրո 

կասկադ» ընկերության միջև, ինչը նախատեսում է երկկողմանի հետաքրքրություններ 

ներկայացնող արդյունավետ համագործակցային ծրագրեր, որոնք միտված են 

ուսանողների և դասախոսների վերապատրաստման դասընթացների, ուսանողների 

պրակտիկաների անցկացման որակի բարելավմանը, ԳՊՀ-ի «Էլեկտրաէներգետիկա» և 

«Էլեկտրոնիկա» մասնագիտությունների ուսումնական պլանների, կրթական ծրագրերի 

վերանայմանն ու արդիականացմանը: (Հավելված 9գ-7), 

 2019թ. հունիսին համագործակցության պայմանագիր է կնքվել ԳՊՀ-ի և  «Գործընկերություն 

և ուսուցում» ՀԿ-ի միջև ԳՊՀ-ում կրթաթոշակների և ֆինանսական աջակցության 

քաղաքականության բարելավմանն ուղղված ընթացակարգերի ներդրման և գործընթացի 

թափանցիկության ապահովման շուրջ  

 2019թ. հոկտեմբերին համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրվել ԳՊՀ-ի և  

«Դասավանդի՛ր, Հայաստա՛ն» կրթական հիմնադրամի միջև՝ համակարգելու հիմնադրամի 

ու համալսարանի միջև համագործակցությունը երիտասարդ 

մասնագետների հավաքագրման և նրանց ուսումնառության կազմակերպման առումով:   

 2019թ. դեկտեմբերի 2-ին համագործակցության հուշագիր է կնքվել Շիրակի պետական 

համալսարանի հետ՝ հիմք ընդունելով միջբուհական համագործակցության, 

գիտատեխնիկական և կադրային կարողությունների լիարժեք օգտագործման և առաջավոր 

փորձի փոխանակման անհրաժեշտությունը:  

 2020թ. հունվարի 23-ին ԳՊՀ-ի և Արցախի պետական համալսարանի միջև ստորագրվել է 

համագործակցության հուշագիր, որը ենթադրում է սովորողների և 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ակադեմիական շարժունության, կրթական ծրագրերի, 

դասընթացների համատեղ մշակում, սովորողների և դասախոսների մասնագիտական 

վերապատրաստում, ուսանողների գիտահետազոտական, գիտամանկավարժական, 

ուսումնական արտադրական պրակտիկաների փոխադարձ կազմակերպում, համատեղ 

գիտաժողովների կազմակերպում և այլն:  

 2020թ. հունվարի 29-ին ԳՊՀ-ի և ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Մեխանիկայի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի միջև ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր՝ հիմք 

ընդունելով միջբուհական համագործակցության ամրապնդման, կողմերի 

գիտատեխնիկական և կադրային կարողությունների լիարժեք օգտագործման և առաջավոր 

փորձի փոխանակման անհրաժեշտությունը  
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 2020թ. հունվարի 29-ին ԳՊՀ-ի և ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Պատմության 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի միջև ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր կրթության և 

գիտության ոլորտում համատեղ փոխշահավետ ծրագրեր մշակելու և իրականացնելու 

նպատակով  

 2020թ. հունվարի 29-ին ԳՊՀ-ի և Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի 

ազգային համալսարանի միջև ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր կրթական և 

գիտահետազոտական ոլորտներում գործընկերային հարաբերությունների հաստատման 

նպատակով: 

Վերոնշյալ պայմանագրերը, համաձայնագրերը և հուշագրերն արդեն իսկ արձանագրել են 

հաջողություններ: Համագործակցությունների արդյունքում ԳՊՀ-ում կազմակերպվել են կրթական 

և գիտահետազոտական բնույթի միջոցառումներ, իրականացվել են համատեղ ծրագրեր, 

աշխատակիցները մասնակցել են վերապատրաստման դասընթացների, ուսանողներն ընդգրկվել 

են քաղաքացիական բնույթի ծրագրերում, 2 ուսանող մեկնել է Ֆրանսիայի Վիեն քաղաք, մեկ 

ուսանող Հայաստանում ԱՄԷ դեսպանատան նախաձեռնությամբ  պարգևատրվել է ԱՄԷ 

կրթական այցով, պրակտիկաների անցկացման որակն է բարելավվել, դրամաշնորհային 

ծրագրերի մրցույթին դիմելու հնարավորությունն է ընդլայնվել: 

Համալսարանը միջազգայնացման և առաջավոր փորձի ներդրման առումով մեծապես 

կարևորվում է համալսարանի աշխատակազմի մասնակցությունը ոլորտում փորձառու 

հաստատությունների կազմակերպած հանդիպումներին, դասընթացներին և քննարկումներին: 

Այդ այցելությունները օգնել են բարելավելու տարբեր ստորաբաժանումների աշխատանքը:  

ԳՊՀ-ն շարժունության ծրագրերին ներքին շահակիցների մասնակցության աճ գրանցելու համար 

աշխատել է սահմանափակ ռեսուրսների խնդրի վերացման համար՝ քայլեր ձեռնարկելով 

ուսանողների և աշխատակիցների օտար լեզուների իմացության մակարդակը բարձրացնելու 

ուղղությամբ:  

Բուհը ուսանողներին  և աշխատակիցներին շարժունության հնարավորություններ ընձեռելու 

համար բազմաթիվ առաջարկներ է ուղարկել եվրոպական մի շարք համալսարաններ Էրազմուս+ 

ծրագրի շրջանակներում ուսանողների և աշխատակիցների փոխանակման ծրագրեր 

իրականացնելու համար, սակայն այդ համալսարանները որպես պատճառաբանություն նշել են 

այն հանգամանքը, որ նրանք տարածաշրջանում արդեն իսկ ունեն գործընկերներ կամ առայժմ 

մտադրություն չունեն նոր համագործակցություն սկսել:  

Գիտակցելով բուհի միջազգայնացման համար սույն խնդրի լուծման անհրաժեշտությունը՝ ԱԿՀ 

բաժնի աշխատակիցները պարբերաբար մասնակցում են «Էրազմուս+ տեղեկատվական օրեր» 

միջոցառումներին, որի ընթացքում տեղի ունեցող կոնտակտային սեմինարները՝ արտերկրի 

համալսարանների ներկայացուցիչների հետ, հնարավորություն  են ընձեռում անձամբ 

ծանոթանալ, տեղեկատվական նյութեր ու կոնտակտային տվյալներ փոխանակել և նախնական 

պայմանավորվածություններ ձեռք բերել հետագա համագործակցությունների համար: Կարևոր է 

արձանագրել, որ նման հանդիպումներից հետո ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում 

այս պահին իսպանական մի շարք համալսարաններ դրական են արձագանքել շարժունության 

ծրագրեր իրականացնելուն:  

ԳՊՀ-ի մասին օտար լեզուներով տեղեկատվական նյութերը ներկայացված են ԳՊՀ պաշտոնական 

կայքում (www.gorsu.am/en, www.gorsu.am/ru/), Վիքիպեդիա էլեկտրոնային ազատ 

հանրագիտարանում (www.en.wikipedia.org/wiki/Goris_State_University), Սփյուռ տեղեկատվական 

համակարգում (www.spyur.am/en/companies/goris-state-university/5088, 

www.spyur.am/ru/companies/goris-state-university/5088), UniRank™ կայքում 

(www.4icu.org/reviews/12401.htm): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է ներքին շահակիցների օտար լեզվի իմացության 

անհրաժեշտ մակարդակ` միջազգայնացման արդյունավետությունը բարձրացնելու 

համար: 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ՀՈՒՇԱԳԻՐ-ԳՊՀ-Ի-ԵՎ-ՀՀ-ԳԱԱ-ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ-ՄԻՋԵՎ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ՀՈՒՇԱԳԻՐ-ԳՊՀ-Ի-ԵՎ-ՀՀ-ԳԱԱ-ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ-ՄԻՋԵՎ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ՀՈՒՇԱԳԻՐ-ԳՊՀ-Ի-ԵՎ-ՀՀ-ԳԱԱ-ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ-ՄԻՋԵՎ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ՀՈՒՇԱԳԻՐ-ԳՊՀ-Ի-ԵՎ-ՀՀ-ԳԱԱ-ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ-ՄԻՋԵՎ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ՀՈՒՇԱԳԻՐ-ԳՊՀ-Ի-ԵՎ-ՃՇՀԱՀ-Ի-ՄԻՋԵՎ.pd
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ՀՈՒՇԱԳԻՐ-ԳՊՀ-Ի-ԵՎ-ՃՇՀԱՀ-Ի-ՄԻՋԵՎ.pd
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ՀՈՒՇԱԳԻՐ-ԳՊՀ-Ի-ԵՎ-ՃՇՀԱՀ-Ի-ՄԻՋԵՎ.pd
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ-ՀՈՒՇԱԳԻՐ-ԳՊՀ-Ի-ԵՎ-ՃՇՀԱՀ-Ի-ՄԻՋԵՎ.pd
http://www.gorsu.am/en
http://www.gorsu.am/ru/
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Goris_State_University
https://www.spyur.am/en/companies/goris-state-university/5088
https://www.spyur.am/ru/companies/goris-state-university/5088
https://www.4icu.org/reviews/12401.htm
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Հիմքեր 

 

Ուսումնառողների և դասավանդողների օտար լեզուների մասնագիտական 

մակարդակի իմացությանը նպաստող մեխանիզմները 

Հավելված 9դ-8 ԳՊՀ աշխատակիցների՝ անգլերենի իմացության 

գնահատումը 

Աշխատակազմի համար նախատեսված օտար լեզվի դասընթացների ցանկը 

և ժամանակացույցը   

Հավելված 9դ-9  Աշխատակազմի համար օտար լեզվի նախատեսված 

դասընթացների ցանկը և ժամանակացույցը 

Օտար լեզուներով տեղեկատվական նյութերը   

Միջազգային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվական նյութեր 

ԳՊՀ կայքի արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնում առկա 

օտարալեզու նյութեր  https://gorsu.am/համագործակցություն/ 

Միջազգայնացումը խթանող այլ մեխանիզմներ 

Հավելված 9դ-10 ԳՊՀ աշխատակիցների համար անգլերենի դասընթացի 

ներկայաթերթիկները 

ԳՊՀ-ի աշխատողների գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և 

կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգ  

Օտար լեզուներին տիրապետող դասավանդողների, վարչական աշխատողների թիվը և 

տոկոսը վերջին 3 տարիների համար: 

 Աշխատակիցներ Լեզու 
2016 2017 2018 

Քանակ % Քանակ % Քանակ % 

 Դասավանդող անգլերեն 15 17,4% 17 14,54% 26 21,3% 

 Դասավանդող ֆրանսերեն 69 80% 67 57,3% 60 49,2% 

 Դասավանդող Գերմաներեն 3 3,5% 3 2,6% 4 2,3% 

 
Վարչական 

աշխատող 
անգլերեն 2 2,32% 4 

3,4% 
7 

5,7% 

 
Վարչական 

աշխատող 
ֆրանսերեն 13 15,9% 11 

9,4% 
9 

7,4% 

 
Ուսումնաօժանդակ 

աշխատող 

անգլերեն 

 
1 1,2% 4 

3,4% 
6 

4,9% 

 
Ուսումնաօժանդակ 

աշխատող 

ֆրանսերեն 

 
13 15,9% 11 

9,4% 
10 

8,2% 

 

Անգլերենին տիրապետող ուսանողների թիվը և տոկոսը վերջին 3 տարիների համար: 

N Մասնագիտությունը 2016-2017 2017-2018  2018-2019  

      

քանակ % քանակ % քանակ % 

1 Կենսաբանություն 39 3% 38 3% 29 2% 

2 Քիմիա 33 3% 17 1% 18 1% 

3 Դեղագործական քիմիա 15 1% 13 1% 20 2% 

4 Տնտեսագիտություն 96 7% 121 10% 139 11% 

5 Մաթեմատիկա 35 3% 27 2% 12 1% 

../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209դ-8%20ԳՊՀ%20ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ%20ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ%20ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ%20ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209դ-9%20անգլ.%20ժամանակացույց.pdf
https://gorsu.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209դ-10%20Անգլերենիդասընթ.%20%20ներկայաթերթ.PDF
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
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6 Էլեկտրոնիկա 39 3% 0 0% 12 1% 

7 Պատմություն 48 4% 62 5% 48 4% 

8 Անգլերեն լեզու և գրականություն     4 0% 12 1% 

9 Կերպարվեստ     2 0% 4 0% 

10 Հայոց լեզու և գրականություն 94 7% 89 7% 78 6% 

11 Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

129 10% 137 11% 130 11% 

12 Իրավագիտություն 64 5% 59 5% 64 5% 

13 Զբոսաշրջության կառավարում     4 0% 11 1% 

14 Կրթության կառավարում 4 0% 15 1% 15 1% 

15 Ֆիզիկա 35 3% 18 1% 17 1% 

16 Էլեկտրաէներգետիկա 64 5% 78 6% 72 6% 

17 Հատուկ մանկավարժություն     18 1% 44 4% 

  695 54% 702 56% 725 59% 

Ֆրանսերենին տիրապետող ուսանողների թիվը և տոկոսը վերջին 3 տարիների համար: 

N Մասնագիտությունը 2016-2017 2017-2018  2018-2019  

      

քանակ % Քանակ % քանակ % 

1 Կենսաբանություն 20 2% 19 2% 21 2% 

2 Քիմիա 16 1% 10 0% 10 1% 

3 Դեղագործական քիմիա 5 0% 6 0% 9 1% 

4 Տնտեսագիտություն 50 4% 89 7% 52 4% 

5 Մաթեմատիկա 19 1% 12 1% 11 1% 

6 Էլեկտրոնիկա 17 1% 0 0% 7 1% 

7 Պատմություն 31 2% 26 2% 27 2% 

8 Կերպարվեստ     3 0% 6 0% 

9 Հայոց լեզու և գրականություն 59 5% 53 4% 32 3% 

10 Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

84 7% 98 8% 113 9% 

11 Իրավագիտություն 31 2% 26 2% 32 3% 

12 Ֆիզիկա 24 2% 12 1% 8 1% 

13 Էլեկտրաէներգետիկա 43 3% 45 4% 48 4% 

14 Հատուկ մանկավարժություն     5 0% 0 0% 

  406 31% 404 31% 376 31% 

Գերմաներենին տիրապետող ուսանողների թիվը և տոկոսը վերջին 3 տարիների համար: 

N Մասնագիտությունը 2017-2018 2017-2018 ուս. 

տարի 

2018-2019 ուս. 

տարի 

քանակ % քանակ % քանակ % 

1 Կենսաբանություն 6 0% 8 1% 5 0% 

2 Քիմիա 8 1% 6 0% 6 0% 

3 Դեղագործական քիմիա 1 0% 4 0% 0 0% 
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4 Տնտեսագիտություն 29 2% 34 3% 27 2% 

5 Մաթեմատիկա 14 1% 4 0% 9 1% 

6 Էլեկտրոնիկա 11 1% 0 0% 3 0% 

7 Պատմություն 13 1% 9 1% 8 1% 

8 Կերպարվեստ     1 0% 3 0% 

9 Հայոց լեզու և գրականություն 32 2% 11 1% 9 1% 

10 Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

42 3% 39 3% 25 2% 

11 Իրավագիտություն 20 2% 17 1% 12 1% 

12 Ֆիզիկա 6 0% 4 0% 7 1% 

13 Էլեկտրաէներգետիկա 9 1% 13 1% 17 1% 

  191 15% 150 12% 131 11% 
 

Օտար լեզուներով դասավանդվող դասընթացներում/ՄԿԾ-ներում ներգրավված ուսանողների 

թիվը ըստ երկրների  

N Երկրներ 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Լիտվայի հանրապետություն, 

Վիլնյուսի համալսարան 

2     

2 Ֆրանսիա, Մոնպելյե համալսարան 
1     

3 
Չեխիայի հանրապետություն, 

Մասարիկի համալսարան 
 2    

4 

Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ 

Թագավորություն, Միդլսեքսի 

համալսարան 

2     

Ներկայացնել և վերլուծել վերոնշյալ գործընթացներում հաստատության վերջին 3 տարվա 
նվաճումները: Հիմնավորել մոտեցումը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան 
հիմքերից/: 
Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով ՄՈՒՀ-ը 
կատարել է արտաքին կապերի ու միջազգայնացման քաղաքականության և ընթացակարգերի 
բենչմարքինգ (առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն):  

 

ԳՊՀ ԱԿՀ բաժինը 2018 թվականից սկսած քայլեր է ձեռնարկել աշխատակիցների համար 

միջազգային լեզվի` անգլերենի  երկարաժամկետ դասընթացներ կազմակերպելու ուղղությամբ, 

ինչի արդյունքում ԽԿ կամավորի և Օտար լեզուների ամբիոնի օգնությամբ կազմակերպվել և 

իրականացվել են անգլերենի տարբեր մակարդակների դասընթացներ ԳՊՀ 32 դասախոսների և 

վարչական աշխատակազմի համար՝ խթանելով նրանց մասնագիտական որակների 

կատարելագործմանն ու շարունակական զարգացմանը, համալսարանի միջազգայնացմանը և 

շարժունության գործընթացներին: Դասընթացները նպատակային ու արդյունավետ 

կազմակեպելու համար կարևորելով համալսարանի աշխատակիցների՝ անգլերենի իմացության 

մակարդակների (A1, A2, B1, B2, C1, C2), նրանց՝ անգլերեն սովորելու կամ այն բարելավելու 

պատրաստակամության և կիրառման նպատակների մասին հստակ տեղեկություն ձեռք բերելը՝ 

համալսարանը, նախքան դասընթացներ սկսելը, հետազոտություն է իրականացրել 

աշխատակիցների շրջանում, որի արդյունքները օգնել են պարզելու աշխատակիցների՝ 
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անգլերենի իմացության մակարդակը: Դասընթացին պատշաճ մակարդակով մասնակցածները 

վաստակել են 2-ական կրեդիտ:  (Հավելված 9դ-10):  

Անգլերեն տիրապետող աշխատակազմի ընդլայնման ուղղությամբ համալսարանը նախատեսում 

է առաջիկա դասընթացները կազմակերպել 2020թ. առաջին և երկրորդ եռամսյակներում 

(Հավելված 9դ-9):  

Օտար լեզուներով հետազոտական աշխատանքների հրատարակումը խրախուսելու համար 

բուհը մշակել և 2018թ. դեկտեմբերին գիտական խորհրդի նիստում հաստատել է  «ԳՊՀ-ի 

աշխատողների գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և կազմակերպական 

աշխատանքների խրախուսման կարգը», որը ենթադրում է ֆինանսական խրախուսում կարգով 

հաստատված պայմանական միավորները հավաքելու դեպքում: Կարգը ներառում է միավորներ 

«Web of Science» կամ «Scopus» շտեմարաններում ընդգրկված հանդեսներում, արտասահմանյան 

գիտական հանդեսներում, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածուում հոդվածի և 

միջազգային գիտաժողովում թեզիսի տպագրման դեպքում (ԳՊՀ-ի աշխատողների 

գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և կազմակերպական աշխատանքների 

խրախուսման կարգ)    

Չափանիշ 9-ի վերաբերյալ SWOT վերլուծություն 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1. ԳՊՀ ղեկավարության կողմից 
միջազգայնացման հարցի 
առաջնահերթության գիտակցում ու դրան 
աջակցելու պատրաստակամություն:  

2. Արտաքին կապերի և 
համագործակցության բաժնի ու 
մարդկային և նյութատեխնիկական 
անհրաժեշտ ռեսուրսների առկայություն:  

3. ԳՊՀ արտաքին կապերի ընդլայնում ու 
խորացում:  

4. Մասնակցություն Էրազմուս+ 
կարողությունների զարգացման 
ծրագրերին և հուսալի գործընկերոջ 
ճանաչում:  

5. Միջազգային ծրագրերի իրականացման 
ընթացքում վերապատրաստման 
դասընթացներին  
պրոֆեսորադասախոսական ու 
վարչական աշխատակազմի ակտիվ 
ներգրավվածություն:   

6. Ներքին շահակիցների շրջանում 
միջազգայնացման համար կարևոր լեզվի՝ 
անգլերենի իմացության բարելավմանն 
ուղղված երկարաժամկետ դասընթացների 
կազմակերպում:  

7. Օտար լեզուներով հետազոտական 
աշխատանքների հրատարակումը 
խրախուսող մեխանիզմի (ԳՊՀ-ի 
աշխատողների գիտահետազոտական, 
ուսումնամեթոդական և 

1. Բուհի վարչական և ՊԴ կազմի 
ներկայացուցիչների օտար լեզվի իմացության 
ցածր մակարդակ:  

2. Ուսանողների և աշխատակիցների 
շարժունության երկրաժամկետ ծրագրերին 
մասնակցայնության բացակայություն:  

3. ԳՊՀ-ում օտարալեզու կրթական ծրագրերի 
բացակայություն:  

../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209դ-10%20Անգլերենիդասընթ.%20%20ներկայաթերթ.PDF
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/9/Հավ.%209դ-9%20անգլ.%20ժամանակացույց.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/01/ԳՊՀ-Ի-ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ-ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ-ԵՎ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ-ԿԱՐԳ.pdf
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X. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի որակի ապահովման ներքին համակարգ, որը նպաստում է 
հաստատության բոլոր գործընթացների շարունակական բարելավմանը և որակի մշակույթի 
ձևավորմանը: 
 

կազմակերպական աշխատանքների 
խրախուսման կարգ) կիրառում:  

8. Ծրագրեր ներկայացնելու նպատակով 
ստեղծված նոր կոնսորցիումների մեջ 
ընդգրկվելու առաջարկներ:  

Հնարավորություններ Վտանգներ 

1. Համագործակցությունների ընդլայնում, 
նոր պայմանագրերի և հուշագրերի կնքում 
ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ 
արտասահմանյան համալսարանների 
հետ:  

2. ԵՄ Էրազմուս+ ծրագրերում 
ընդգրկվածություն համալսարանական 
կոնսորցիումների ձևաչափով 

3. Ներքին շահակիցների աճող 
հետաքրքրվածությունը շարժունության 
ծրագրերին, միջազգային 
գիտաժողովներին ու դասընթացներին:  

1. Համալսարանի միջազգայնացմանն ուղղված 
գործողությունների արդյունավետության 
ցածր մակարդակ:  

2. Միջազգայնացմանը միտված 
գործողություններին ԳՊՀ 
ստորաբաժանումների պասիվ 
մասնակցություն:  

 
Բաժինը մշակել է Գորիսի պետական համալսարանի արտաքին կապերի և 

համագործակցության բաժնի 2020-2023թթ. ռազմավարական զարգացման գործողությունների  
միջնաժամկետ պլան, որտեղ ներկայացրել է այն գործողությունները, որոնք կօգնեն լուծել 
միջազգայնացմանը խոչընդոտող խնդիրները: 

ԳՊՀ որակի ապահովման խնդրի արդիականությունը պայմանավորված է գործընթացներով, 
որոնք այսօր տեղի են ունենում  ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում, այն է՝ Բոլոնյան 
գործընթացի հիմնադրույթների զարգացում, դրանց իրականացման խթանում և ուղղորդում 
դեպի որակի ապահովման եվրոպական չափանիշներ. 

ա) որակի ապահովման նկատմամբ համալսարանի պատասխանատվության բարձրացում՝ 
որակի ապահովման ներքին համակարգի կատարելագործման միջոցով,  

բ) գիտելիքահեն տնտեսության և աշխատաշուկայի պահանջներին և կարիքներին 
համապատասխան ուսումնական ծրագրերի վերանայում և արդիականացում:  
Վերոնշյալ գործընթացները հիմք են հանդիսանում որակի ապահովման ոլորտում բուհի 
զարգացման ռազմավարական ուղղությունների և համապատասխան ռազմավարական 
ծրագրերի մշակման համար, որոնց հիմնական նպատակւ որակի ապահովման ներքին 
համակարգի ձևավորումն է:  
Որակի ապահովման բնագավառում համալսարանի ռազմավարական խնդիրներն ու 
նպատակներն արտացոլված են (ԳՊՀ-ի 2019-2023 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագր-
ում բաժին 10):  

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի որակի ապահովման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր: 

Հիմքեր 

 

Որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկը  

Հավելված 10ա-1- «Հայաստանի մասնագիտական կրթության 

համակարգում որակի ապահոհվման ուղենիշներ, չափանիշներ և 

չափորոշիչներ»,  

Հավելված  10ա -2-«Ինքնագնահատման ուղեցույց») 

Որակի ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  

Որակի ապահովման ներքին աուդիտի հանձնաժողովի աշխատակարգ  

Այլ փաստաթղթեր 

Հավելված 10ա-3-ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի տարեկան հաշվետվություն 

ԳՊՀ Բենչմարքինգի (համեմատական վելուծություն) իրականացման 

քաղաքականություն և ընթացակարգ 

ԳՊՀ կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի 

աջակցման բաժնի կանոնակարգ  

 

Էթիկայի կանոնակարգ 

 

Հավելված 10ա-4, 10ա-5 -Ամբիոնների և ֆակուլտետների տարեկան 

հաշվետվությունների միասնական ձևաչափի նմուշ 

 

Ներկայացնել և վերլուծել ՄՈՒՀ-ի որակի ապահովման ներքին համակարգի 
քաղաքականության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և 
արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
 
2011 թ.-ից Գորիսի պետական համալսարանում որակի ապահովման և կարիերայի  

գործառույթներն իրականացրել են  միջազգային համագործակցության և կրթության որակի 

ապահովման բաժինը, որոնց հիմքի վրա 2017 թ.սեպտեմբերին ստեղծվել են արտաքին կապերի 

և համագործակցության ու կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի 

աջակցման բաժինները: Կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի 

աջակցման բաժնի  (այսուհետ՝ ԿՈԱ և ՈւԿԱ) կանոնակարգը հաստատվել է 2018թ. հունվարի 

17-ին (ԳՊՀ կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման բաժնի 

կանոնակարգ ): 

Այժմ բաժինը ֆակուլտետային պատասխանատուների, ուսանող-գործակալների, նաև 

ներքին ու արտաքին շահակիցների ներգրավմամբ նախաձեռնել է Որակի ապահովման նոր 

ձեռնարկի մշակման աշխատանքները: Այժմ բաժինն առաջնորդվում է «Մասնագիտական 

կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի  կողմից հրատարակված 

«Հայաստանի մասնագիտական կրթության համակարգում որակի ապահոհվման ուղենիշներ, 

չափանիշներ և չափորոշիչներ» (Հավելված 10ա-1) և «Ինքնագնահատման ուղեցույց» (Հավելված  

10ա -2) ձեռնարկներով և հետամուտ է Գորիսի պետական համալսարանի 2019-2023 

ռազմավարական զարգացման ծրագով ամրագրված որակի ապահովման նպատակների և 

խնդիրների իրականացմանը: 

ԳՊՀ-ում որակի ներքին ապահովումը ոչ միայն որակի ապահովման ընթացակարգերի 

մշակումն ու գործադրումն է, այլ նաև համալսարանի տարբեր օղակների կողմից 

ընթացակարգերի մշակման, գործադրման, գնահատման և բարելավման գործընթացներին 

աջակցելը, այսինքն՝ որակի մշակույթի տարածմանն ու ամրապնդմանը: Այդ նպատակով ԿՈԱ 
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և ՈւԿԱ բաժինը մշակել է Որակի ապահովման ներքին աուդիտի հանձնաժողովի 

աշխատակարգ, որի գործունեության նպատակներն են ներհամալսարանական կրթության 

որակի կառավարման արդյունավետ համակարգի նախագծումը և ներդրումը, որակի ընթացիկ 

վերահսկումը: Որակի ապահովման ներքին աուդիտի հանձնաժողովն ապահովվում է 

համալսարանի արդյունավետ գործունեությունը, կայունությունը, նախանշվում հետագա 

զարգացման և կատարելագործման հեռանկարները բազմապլանային մրցակցության 

պայմաններում, հնարավորություն է ստեղծվում պահպանելու և արդյունավետ օգտագործելու 

բուհի բոլոր ռեսուրսները` ներառյալ ընդհանուր ներուժը, ժամանակին բացահայտելու և 

նվազեցնելու որակի կառավարման ոլորտում ռիսկային գործոնի ազդեցությունը: Այս 

սկզբունքների պահպանմամբ էլ իրականացվում է համալսարանի որակի ապահովման 

քաղաքականությունն ու մշակվում են համապատասխան ընթացակարգերը:  

ԳՊՀ-ում որակի ապահովման քաղաքականության շրջանակում գործում  են մի շարք 

հայեցակարգային փաստաթղթեր, որոնք մշակվել են՝ հաշվի առնելով նախորդ 

փորձագիտական խմբի նախանշած թերություններն ու առաջարկները: Ըստ թերությունների 

շտկման ծրագրի  որակի ապահովման հնարավորինս գործող արդյունավետ համակարգ 

ստեղծելու նպատակով ավելի է բարձրացվել հաշվետողականության մեխանիզմները: 

Ապահովվել է բաժնի գործունեությանը վերաբերող փաստաթղթերի հասանելիությունը բուհի 

կայքում, բաժինն իր գործունեությունը ծավալել է բուհի ռազմավարությունից բխող 

նպատակներից և խնդիրներից ելնելով: Ըստ այդմ էլ ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժինը գիտխորհրդում 

ներկայացրել է բաժնի տարեկան հաշվետվությունը, որը դրական է գնահատվել գիտխորհրդի 

կողմից (Հավելված 10ա-3): Ամբիոնների և ֆակուլտետների հաշվետվության 

(ինքնավերլուծության և ինքնագնահատման) համար ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի կողմից մշակվել, 

քննարկվել և 2019 թ. հոկտեմբերի 23-ի նիստով հաստատվել է միասնական ձևաչափ (Հավելված 

10ա-4, 10ա-5): Ամբիոնների և ֆակուլտետների միասնական ձևաչափերը, ինչպես նաև 

ստորաբաժանումների հաշվետվությունները հնարավորություն են տալիս ՊԻԳԲ շրջափուլի 

կիրառումը, որի արդյունքում համալսարանը կկարողանա ավելի բարելավվել որակի 

ապահովման մեխանիզմներն ու կկարողանա գնահատել ու շարունակաբար վերանայել որակի 

ներքին համակարգի ապահովման համակարգը: 

Քանի որ կրթության որակի ապահովումը կապված է կառավարման և թափանցիկության 

հետ, ուստի այն կախված է նաև  էթիկայի կանոնների պահպանումից, որի նպատակով էլ  

2018թ.-ի դեկտեմբերի 27-ի ԳՊՀ գիտխորհրդի նիստում հաստատվել է ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի 

կողմից մշակված Էթիկայի կանոնակարգ, որը կարգավորում է ներքին շահակիցների՝ 

վարչական, պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի և ուսումնառողների էթիկայի 

կանոնները:  

Ելնելով փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների շտկումից՝ թիրախային 

բեչմարիքինգի բացակայության պատճառով ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժինը մշակել, ներքին 

շահակիցների հետ քննարկել է ԳՊՀ Բենչմարքինգի (համեմատական վելուծություն) 

իրականացման քաղաքականություն և ընթացակարգ, որը հաստատվել է 26.12.2019թ. 

գիտխորհրդի նիստում: Ընթացակարգի հաստատումից հետո բաժինը նախատեսում է 

թիրախային բենչմարքինգ իրականացնել արտասահմանյան կամ տեղական առաջավոր 

բուհերից որևէ մեկի հետ՝ վերանայելու, գնահատելու և բարելավելու  կրթության որակի 

վերանայման քաղաքականությունը:  

ԳՊՀ-ում յուրաքանչյուր գործընթացի կանոնակարգման նպատակով նոր մշակվող կամ 

վերանայվող փաստաթղթերի հիմքում հիմնականում դրված է ՊԻԳԲ շրջափուլը, որոնցից մի 

մասը գտնվում է գնահատման փուլում, որից հետո կիրականացվի բարելավման փուլը:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. Որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման նպատակով 

ՄՈՒՀ-ը տրամադրում է մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ: 

Հիմքեր 
Որակի ապահովման գործընթացներում մարդկային ռեսուրսների 

ներգրավվածությունը կարգավորող փաստաթղթերը  

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Որակի-ապահովման-ներքին-աուդիտի-հանձնաժողովի-աշխատակարգ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Որակի-ապահովման-ներքին-աուդիտի-հանձնաժողովի-աշխատակարգ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/10/Հավ.%2010ա-3%20ներքին%20աուդիտի%20աշխատակարգ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/10/Հավ%2010ա-4%20Ամբիոնի%20հաշվետվության%20ձևաչափ%20%20(1).pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/10/Հավ%2010ա-4%20Ամբիոնի%20հաշվետվության%20ձևաչափ%20%20(1).pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/10/Հավ.%2010ա-5%20Ֆակուլտետի%20հաշվետության%20ձևաչափ-հավելված%20աղյուսակներով.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/02/ԳՊՀ-Ի-ԷԹԻԿԱՅԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԲԵՉՄԱՐՔԻՆԳԻ-ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-ԵՎ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԲԵՉՄԱՐՔԻՆԳԻ-ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-ԵՎ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf
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 Հավելված 10բ-11 Ֆակուլտետային պատասխանատուների և ուսանող-

գործակալների հրամաններ  

 Հավելված 10բ-6, 10բ-7, 10բ-8, 10բ-9- ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի 

աշխատակիցների աշխատանքային պայմանագրեր 

 Հավելված 10բ-10 Փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների 

վերացման գործողությունների վերջնական ծրագրի և 

ինքնավերլուծության զեկույցի պատրաստման հանձնաժողովի հրաման 

Հավելված 10բ-13 -Վերապատրաստումների հավաստագրեր 

Որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը երաշխավորող 

ֆինանսական ռեսուրսների բաշխումը կարգավորող փաստաթղթերը 

ԳՊՀ 2019 թ. եկամուտների և ծախսերի ճշտված նախահաշիվ 

Որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը երաշխավորող 

նյութական ռեսուրսների բաշխումը կարգավորող փաստաթղթերը 

 Հավ. 10բ-14 –Ընթացիկ պահանջագրի օրինակ 

 

Որակի ապահովման ենթակառուցվածքը` ներառյալ մարդկային 

ռեսուրսները և նրանց աշխատանքային նկարագրերը 

Հավելված 10բ-15, 10բ-17, 10բ-18, 10բ 19 ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի 

աշխատակիցների պաշտոնների անձնագրեր  

 

Վերլուծել որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման համար տրամադրվող 
ժամանակային, մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետությունը:   
Հիմնավորել մոտեցումը  / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Փորձագիտական զեկույցում նշված թերություների վերացման և որակի 

ապակենտրոնացման  ու ֆակուլտետներում և ուսանողների շրջանում որակի մշակույթի 

տարածման նպատակով ստեղծվել է Որակի ապահովման ներքին աուդիտի հանձնաժողովի 

աշխատակարգ, ըստ որի` ներքին աուդիտի հանձնաժողովում ընդգրկված են ֆակուլտետների 

դասախոսական և ուսանողական կազմի ներկայացուցիչներ` (ֆակուլտետային 

պատասխանատու և ուսանող-գործակալ)՝ ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի առաջարկությամբ և ռեկտորի 

հաստատմամբ: Ֆակուլտետային պատասխանատուների և ուսանող-գործակալների 

գործառույթները նկարագրված են Որակի ապահովման ներքին աուդիտի հանձնաժողովի 

աշխատակարգում (Հավելված 10բ-11, էջ 3):  

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի աշխատակիցների թիվը ավելացվել է, այժմ բաժինն ունի 4 

աշխատակից (Հավելված 10բ-6, 10բ-7, 10բ-8, 10բ-9,  ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի աշխատակիցների 

աշխատանքային պայմանագրեր), որոնց իրավունքներն ու պարտականությունները 

նկարագրված են ԳՊՀ կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման 

բաժնի կանոնակարգ-ում  և աշխատակիցների պաշտոնների անձնագրերում (Հավելված 10բ-15, 

10բ-17, 10բ-18, 10բ 19): 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի աշխատակիցները վերապատրաստվել են «Մասնագիտական կրթության 

որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից կազմակերպված «Որակի 

ապահովման համակագի բարելավում: Ինստիցուցիոնալ կարողությունների 

ինքնավերլուծություն» երկփուլ վերապատրաստման դասընթացներին, Բաց-հասարակության 

հիմնադրամներ-Հայաստան կազմակերպության կողմից կազմակերպված «Բարեվարքության 

գնահատման մեթոդաբանություն և որակի ներքին ապահովում» դասընթացին, Erasmus+-ի 

կողմից կազմակերպված դասընթացներին (Հավելված 10բ-13 -Վերապատրաստումների 

հավաստագրեր): 

ԳՊՀ որակի ապահովման գործընթացների իրականացման համար տրամադրվող ֆինանսական 

ռեսուրսներն են ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի աշխատակիցների ամենամսյա աշխատավարձերը և 
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հավելավճարները (ԳՊՀ 2019 թ. եկամուտների և ծախսերի ճշտված նախահաշիվ): 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժինը, որպես առաձնացված կառուցվածքային ստորաբաժանում, գործում է 

թիվ 2-րդ մասնաշենքում հատկացված մեկ աշխատասենյակում, որն ապահովված է 

անհրաժեշտ գույքով և նյութատեխնիկական ռեսուրսներով: Բաժինն անհրաժեշտ նյութական 

այլ ռեսուրսներ ձեռք է բերում ընթացիկ պահանջագրերով (Հավ. 10բ-14 –Ընթացիկ 

պահանջագրի օրինակ), որոնց ձեռքբերումը իրականացնում է ԳՊՀ-ի տնտեսական 

գործունեության կազմակերպման բաժնի կանոնակարգով:  ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի համար բուհի 

կողմից տրամադրվում են անհրաժեշտ նյութական և մարդկային ռեսուրսներ՝ որակի 

ապահովման գորընթացների կառավարման համար, իսկ բաժնի աշխատակիցների 

վերապատրաստումները կրում են շարունակական բնույթ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. Ներքին և արտաքին շահակիցները ներգրավված են որակի ապահովման 

գործընթացներում:  

Հիմքեր 

Որակի ապահովման գործընթացներում ուսումնառողների և այլ 

շահակիցների ներգրավվածությունը հաստատող հիմքերը 

ԳՊՀ դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցման կանոնակարգ 

Ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

ուսումնական և աշխատանքային միջավայրից բավարարվածության 

հարցումների կանոնակարգ 

 ԳՊՀ շրջանավարտների վերաբերյալ գործատուների կարծիքի 

ուսումնասիրության վերլուծություն 

Հավելված 10գ-16  ԳՊՀ դասավանդման որակի և արդյունավետության 

վերաբերյալ ուսանողական հարցման արդյունքների վրլուծություններ 

(պիլոտային) 

 Հավելված 10գ-20  Ֆակուլտետի խորհրդի կազմ 

Հավելված 10գ-21 Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմի 

հրաման 

Դեպի Կարիերա ուսանողի  ուղեցույց 

Ներկայացնել որակի ներքին ապահովման գործընթացներում ներքին և արտաքին 
շահակիցների ներգրավվածության աստիճանը և վերլուծել արդյունավետությունը:   
Հիմնավորել մոտեցումը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
ԳՊՀ որակի ներքին ապահովման գործընթացներում ակտիվորեն ներգրավված են ներքին և 

արտաքին շահակիցները: ԳՊՀ դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

իրականացված ուսանողական հարցումների արդյունքների ամփոփման և վերլուծության 

(Հավելված 10գ-16), մասնագիտական ամբիոններում դրանց քննարկումներից հետո մշակվել և 

2019 թ. հուլիսի 4-ին գիտխորհրդի հաստատմանն է ներկայացվել ԳՊՀ դասավանդման որակի և 

արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցման կանոնակարգ: Նախատեսվում է 

հարցումներն իրականացնել երկու կիսամյակ առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում, 

նոր վերլուծել դասախոսների գնահատականները տարեկան կտրվածքով, դրանք քննարկել 

մասնագիտական ամբիոններում, իսկ գնահատականները կարող են հաշվի առնվել 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի թափուր հաստիքների տեղակալման մրցույթների 

ժամանակ: Ներքին շահակիցների շրջանում ըստ կանոնակարգի  իրականացվող հարցումների 

միջոցով վեր են հանվում ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

բավարարվածության մակարդակը բուհի ուսումնական և աշխատանքային միջավայրից:  Այդ 

հարցումների վերլուծությունները (Ուսանողների բավարարավածությունը ուսումնական 

միջավայրից, հարցումների վերլուծություններ և Պրոֆեսորադասախոսական կազմի  
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բավարարավածությունը ուսումնական միջավայրից, հարցումների վերլուծություններ) 

նպաստում են որակի շարունակական բարելավմանը:  

Շրջանավարտների շրջանում ամեն տարի ևս իրականացվում են հարցումներ, որոնց 

նպատակն է վերհանել նրանց կարիքները և ստեղծել շրջանավարտների տվյալների բազա: 

Շրջանավարտներին աջակցելու համար ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի կողմից մշակվել է Դեպի 

Կարիերա ուսանողի  ուղեցույցը, որն օգտակար տեղեկություններ է տալիս շրջանավարտներին 

աշխատանքի ընդունման համար:  

Հաշվի առնելով նախորդ փորձագիտական զեկույցում նշված դիտողությունները և 

թերությունների շտկման ծրագիրը՝ արտաքին շահակիցների՝ գործատուների հետ 

համագործակցությունն ընդլայնվել է (Հավելված 10գ-22 գործատու կազմակերպությունների 

ցանկ): Արտաքին շահակիցներին ուղարկվում են գրություններ (Հավելված 10գ-23 

Գործատուներին ուղարկված գրություններ) և շրջանավարտների վերաբերյալ գործատուների 

կարծիքի ուսումնասիրության հարցաթերթիկներ (Հավելված 10գ-23-շրջանավարտների 

վերաբերյալ գործատուների կարծիքի ուսումնասիրության հարցաթերթիկ): Գործատուների 

կարծիքների վերլուծությունները կարևոր են կրթության որակի բարելավման և 

աշխատաշուկայի պահանջներին ավելի համապատասխան շրջանավարտ պատրաստելու 

համար: Մասնավորապես գործատուների կողմից կատարված առաջարկների հիման վրա 

նախատեսվում է ամբիոններում քննարկել ՏՀՏ առարկայի ինքնուրույն աշխատանքների 

ժամաքանակաների ավելացումը, քանի որ գործատուների մեծամասնությունը ցանկանում է 

մեր շրջանավարտների շրջանում ավելի բարելավված տեսնել այդ հմտությունը: 

Նախատեսվում է 2020-2021 ուտարում կատարել այդ փոփոխությունը:  

ԳՊՀ որակի ապահովման և բարելավման նպատակով արտաքին շահակիցների 

ներգրավվածությունը բուհն ապահովել է նաև մասնագիտական ամփոփիչ ատեստավորման 

հանձնաժողովներում ( Հավելված 10գ-21),  որը հնարավորություն է տալիս գործատուներին 

ավելի լավ ծանոթանալու մեր շրջանավարտների մասնագիտական ունակություններին, 

ինչպես նաև տեղում կատարելու առաջարկություններ: 

Արտաքին և ներքին շահակիցները ներգրավված են նաև ԳՊՀ գիտխոհրդի, ֆակուլտետային 

խորհրդի կազմերում (Հավելված 10գ-20 ): 

Որակի ապահովման գործընթացներում ներգրավված են նաև ներքին շահակիցներ բոլոր 

ֆակուլտետներից և ամբիոններից, մասնավորապես փորձագիտական զեկույցում նշված 

թերությունների վերացման գործողությունների վերջնական ծրագրի և ինքնավերլուծության 

զեկույցի պատրաստման հանձնաժողովում (Հավելված 10բ-10): Անհրաժեշտության դեպքում 

որակի ապահովման գործընթացների համար ստեղծվում են աշխատանքային տարբեր խմբեր, 

օրինակ դասավանդման որակի և արդյունավետության բարձրացման ուսանողական հարցման 

համար ստեղծվել է հանձնաժողով՝ ներքին շահակիցներից բաղկացած (Հավելված 10գ-25 

դասավանդման որակի և արդյունավետության բարձրացման ուսանողական հարցման 

իրականացման հանձնաժողովի հրաման):  

ԳՊՀ որակի շարունակական վերանայման և բարելավման համար ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժինը 

կարևորում է ներքին և արտաքին շահակիցների լայն ընդգրկումը կրթության որակի 

ապահովման տարբեր գործընթացներում, միաժամանակ կարևորվում է նաև որպես արտաքին 

շահակից՝ դիմորդների ներգրավվումն որակի ապահովման գործընթացներում: Դրա 

իրականացման համար առաջիկայում նախատեսվում են դիմորդների շրջանում անցկացնել 

հարցումներ, վերհանել նրանց կարիքները, մշակել համապատասխան ընթացակարգեր, 

գնահատել արդյունավետությունը և քայլեր ձեռնարկել բարելավման ուղղությամբ:  

 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Որակի ներքին ապահովման համակարգը պարբերաբար վերանայվում է:    

 

Հիմքեր 
Որակի ներքին ապահովման համակարգի վերանայման 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/12/ԴԵՊԻ-ԿԱՐԻԵՐԱ-ՈՒՍԱՆՈՂԻ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/12/ԴԵՊԻ-ԿԱՐԻԵՐԱ-ՈՒՍԱՆՈՂԻ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/10/Հավ.%2010գ-22%20Գործատուների%20բազա%20(2).pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/10/հավ.%2010գ-23%20գործատուի%20գրություն.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/10/հավ.%2010գ-23%20գործատուի%20գրություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-գործատու-վերլուծություն.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-գործատու-վերլուծություն.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/10/Հավ.%2010գ-21%202018-2019%20ավ.%20կուրսերի%20հանձն.%20կազմ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/10/Հավ.%2010գ20համալսարանի%20ֆակ.%20խորհրդի%20կազմեր1.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/10/Հավ.%2010բ-10%20հրաման%20%20չափ.%20հանձն..pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/10/Հավ.%2010գ-25%20էլ.%20հարցման%20հանձն.հեռ.%20պատմ.%20իրավ.ուս...pdf
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ԳՊՀ 2011-2016 թթ. Հայեցակարգ 

Գորիսի պետական համալսարանի զարգացման և բարեփոխման 

հայեցակարգ 2016-2017 

ԳՊՀ-ի 2019-2023 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիր 

Որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար վերանայման 

մեխանիզմները և գործիքները  

Որակի ապահովման ներքին աուդիտի հանձնաժողովի աշխատակարգ  

ԳՊՀ Բենչմարքինգի (համեմատական վելուծություն) իրականացման 

քաղաքականություն և ընթացակարգ 

Վերլուծել որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար վերանայման 
մեխանիզմների արդյունավետությունը:  Հիմնավորել մոտեցումը / կատարել համառոտ 
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
ԳՊՀ որակի ներքին ապահովման համակարգը պարբերաբար վերանայվում է: Որակի ներքին 

ապահովման քաղաքականությունը արտացոլված էր ԳՊՀ 2011-2016 թթ. Հայեցակարգ-ում, 

2016-2017 Գորիսի պետական համալսարանի զարգացման և բարեփոխման հայեցակարգ -ում,  

որակի ապահովման ն պատակներն ու խնդիրները վերանայվել են ԳՊՀ-ի 2019-2023 թթ. 

զարգացման ռազմավարական ծրագր-ում: 

Վերակազմավորվել է նաև բաժինը Կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի 

աջակցման բաժնի, որի կանոնադրությունը հաստատվել է 2018թ. հունվարի 17-ին (ԳՊՀ 

կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման բաժնի կանոնակարգ):  

Բացի վերը նշված վերանայումներից՝ ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժինը ուսումնասիրել է մի շարք 

փաստաթղթեր և նախաձեռնել կանոնակարգերի, ընթացակարգերի մշակում, որոնք 

էականորեն բարձրացնում են որակի ապահովումը բուհում: Մասնավորապես 

փոփոխություններ են կատարվել ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի 

կատարման և պաշտպանության կարգերում:  

Որպես որակի ներքին ապահովման պարբերաբար վերանայման մեխանիզմ` ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժինը կարևորում է ներքին աուդիտի հանձնաժողովի առկայությունը՝ բաղկացած 

ֆակուլտետային պատասխանատուներից և ուսանող-գործակալներից, որոնք բաժնի 

աշխատակիացների հետ պարբերաբար կիրականացնեն որակի ընթացիկ վերահսկումը 

ֆակուլտետներում և ամբիոններում, բուհի  ուսանողների  ընդհանուր  կրթության  և  

թողարկման  մակարդակի մշտադիտարկումը, կրթական ծրագրերի ներբուհական  

ստուգումները  և  վերլուծությունները, բուհում  ըստ  առանձին  մասնագիտությունների  

ուսանողների  թողարկման` որակի անկախ փորձաքննությունը, կրթական որակի  

բարձրացման  նպատակով  առաջարկությունների և համապատասխան երաշխիքների 

տրամադրումը, բուհում պրոֆեսորադասախոսական  անձնակազմի  կրթական գործունեության  

ոլորտում  անհրաժեշտ  դիտարկումների  և  թերությունների շեշտադրման  և  բացահայտման  

նպատակով համապատասխան առաջարկությունների և անհրաժեշտ երաշխիքների 

տրամադրումը, ներբուհական կրթական որակի կառավարման  նպատակով մանկավարժական  

կադրերի,  մասնագետների  նախապատրաստման  և որակավորման  բարձրացման  ծրագրերի  

մշակումը  և  իրականացումը:  

Որակի ներքին ապահովման պարբերաբար վերանայման արդյունավետ մեխանիզմներ են 

արտաքին և ներքին շահակիցների շրջանում անցկացվող հարցումները, պրակտիկաների 

ընթացքում գործատուների հետ իրականացվող քննարկումները:   

ԳՊՀ-ն բենչմարքինգի իրականացման քաղաքականությունն ու ընթացակարգը ընդունել է 

26.12.2019 թ. գիտխորհրդի նիստում և դեռ ըստ ընթացակարգի չի իրականացրել որակի 

ապահովման գործընթացների քաղաքականության և ընթացակարգերի բենչմարքինգ 

(առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն): Այն նախատեսում է իրականացնել 2020 

թվականին: 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԵՎ-ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ-ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ-2016-2017ԹԹ․.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԵՎ-ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ-ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ-2016-2017ԹԹ․.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Որակի-ապահովման-ներքին-աուդիտի-հանձնաժողովի-աշխատակարգ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԲԵՉՄԱՐՔԻՆԳԻ-ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-ԵՎ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԲԵՉՄԱՐՔԻՆԳԻ-ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-ԵՎ-ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ԳՊՀ-Ի-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԵՎ-ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ-ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ-2016-2017ԹԹ․.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2019/05/ԳՈՐԻՍԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ-2019-2023ԹԹ.-ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ-ԾՐԱԳԻՐ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՊՀ-Ի-ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ-ԵՎ-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ-ԱՋԱԿՑՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2017/05/ԳՊՀ-Ի-ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ-ՈՐԱԿԻ-ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ-ԵՎ-ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ-ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ-ԱՋԱԿՑՄԱՆ-ԲԱԺՆԻ-ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ.pdf
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է բավարար հիմքեր 

որակի ապահովման արտաքին գնահատման գործընթացների համար:  

Հիմքեր 

Տարեկան ինքնավերլուծությունները և հաշվետվությունները ըստ  

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման չափանիշների և չափորոշիչների: 

Հավելված 10դ -26 ԿՈԱ և ՈՒԿԱ տարեկան հաշվետվությունն ըստ 

հավատարմագրման չափանինշների  

Հիմնավորել տրամադրված հիմքերի հավաստիությունը և մոտեցման արդյունավետությունը / 
կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
ԳՊՀ-ում որակի արտաքին ապահովման գործընթացներին նախապատրաստվելու և 

իրականացնելու ուղղությամբ աշխատանքները մեկնարկել են 2017 թ.-ին և ավարտվել 2018 թ. 

ապրիլի 12-ին, երբ բուհին տրվել է երկու տարով պայմանական հավատարմագրում: 2019 թ. 

հուլիսի 4-ին բուհը ՈԱԱԿ է ներկայացրել թերությունների շտկման կատարման մասին 

հաշվետվություն: Էլեկտրոնային հարցաշարի լրացումից հետո 2019 թ. հոկտեմբերին ՈԱԱԿ-ը 

ընդունել է հաջորդ հավատարմագրման հայտը և կնքվել է համապատասխան պայմանագիր: 

2019թ. մեկնարկել է ինքնավերլուծության նոր գործընթաց, որն իրականացվել է ըստ 

հավատարմագրման 10 չափանիշների: Ինքնավերլուծության զեկույցը կազմելու համար 10 

չափանիշների համար ստեղծվել են հանձնաժողովներ, որի կազմերում կան դասախոսներ, 

ուսանողներ, ուսումնական խորհրդատուներ, դեկաններ, ամբիոնի վարիչներ, ուսանողներ 

(Հավելված 10բ-10): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է ՄՈՒՀ-ի 

գործունեության թափանցիկությունը` տրամադրելով ՄՈՒՀ-ի գործընթացների որակի մասին 

տեղեկատվություն` ներքին և արտաքին շահակիցների համար: 

Հիմքեր 

Շահակիցների տեղեկացվածությունն ապահովող մեխանիզմները և 

համապատասխան փաստաթղթերը  

Ուսանողների բավարարավածությունը ուսումնական միջավայրից, 

հարցումների վերլուծություններ 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի  բավարարավածությունը 

ուսումնական միջավայրից, հարցումների վերլուծություններ 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի գործունեության թափանցիկությունը ապահովող  մեխանիզմների              
արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 
ԳՊՀ-ն որպես իր գործունեության թափանցիկությունն ապահովող մեխանիզմներ կիրառում է 

տեղեկատվության անընդհատ թարմացումը բուհի կայքէջում /gorsu.am/, «Լրատու Գորիսի 

պետական համալսարանի» թերթում:  

Բուհի պաշտոնական կայքում հրապարակվում է բուհի գործունեության, կառուցվածքային 

միավորների, ընդունած որոշումների, դասախոսների և ուսանողների մասնագիտական 

զարգացման հնարավորությունների, տարբեր կազմակերպությունների հետ 

համագործակության և այլնի մասին թափանցիկ տեղեկատվություն: ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժինն ունի 

առանձին հարթակ, իսկ գործատուները թափուր աշխատատեղերի մասին տեղեկացնում են 

բաժնին, որն էլ իր հերթին հայտարարությունները տարածում է կայքում և համալսարանի 

ֆեյսբուքյան էջում: Կայքի ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի հարթակում հրապարակվում են նաև 

հարցումների և վերլուծությունների ամփոփ արդյունքները:  

 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/10/Հավ.%2010դ-26%20Հաշվետվություն%20-%20%20ՈԱԱԿ.pdf
../../Vruyr/Downloads/հավելվածներ/10/Հավ.%2010բ-10%20հրաման%20%20չափ.%20հանձն..pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/Ուսանողների-ուսումնական-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2020/01/ՊԴ-կազմի-աշխատանքային-միջավայրից-բավարարվածության-հարցումներ.docx
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1. ԳՊՀ ռազմավարական ծրագրում 
որակի ապահովմանն ուղղված 
նպատակների, խնդիրների 
առկայություն:  

2. Որակի ապահովման՝ 
համապատասխան 
կարողություններով բաժնի 
առկայությունը:  

3. Կրթության որակի ապահովման 
ներքին աուդիտի հանձնաժողովի 
առկայություն:  

4. Վարչական և 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի, 
ուսանողների կատարելագործվելու 
պատրաստակամությունը:  

5. Ներքին շահակիցների լայն 
ընդգրկվածություն որակի 
ապահովման գործընթացներում:  

 

1. Որակի ներքին ապահովման 
բենչմարքինգի բացակայություն:  

2. Որակի թարմացված ձեռնարկի 
բացակայություն:  

3. Արտաքին շահակիցների թույլ 
ներգրավվածություն որակի 
ապահովման գործընթացներում:  

 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

1. Միջազգային ծրագրերում 
ներգրավվելու շնորհիվ որակի 
ապահովման բենչմարքինգի 
իրականացում և միջազգային 
լավագույն փորձի 
ուսումնասիրություն:  

 
 

1. Որակի գործընթացներում արտաքին 
շահակիցների համեմատաբար թույլ 
ընդգրկվածություն:  

 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները 

 Որակի ապահովման գործընթացներում արտաքին շահակիցների մասնակցությունն 

ապահովող կանոնակարգերի և մեխանիզմների մշակում 

 Ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավմամբ որակի ձեռնարկի թարմացում 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

 

Հավելվածի N Անվանում 

Հավելված 1 «Գորիսի պետական համալսարան»ՊՈԱԿ-ի ինստիտուցիոնալ 

հավատարմարման փորձագիտական զեկույց 

Հավելված 2 Գորիսի պետական համալսարանի ինստիտուցիոնալ հավատարմարման 

փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման 

գործողությունների վերջնական ծրագիր 

Հավելված  1ա-1 Բակալավրի լիցենզիա 

Հավելված 1ա-2 Մագիստրատուրայի լիցենզիա 

Հավելված 1ա-3  Իրականացվող մասնագիտությունների ցանկ  

Հավելված 1գ -4  ՌԾ աշխատանքային խմբեր 

Հավելված 1գ-5  Քաղվածք մոնիթորինգի հանձնաժողովի կազմի մասին 

Հավելված 1գ6-1 Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի հաշվետվություն 2018-

2019 

Հավելված1գ6-2 Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի 

հաշվետվություն 2018-2019 

Հավելված 1գ6-3 Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի հաշվետվություն 

2018-2019 

Հավելված1գ-7 ԳՊՀ 2019-2023 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի 

գործողությունների իրականացման ժամանակացույց 

Հավելված 2ա-1  ԳՊՀ ամբիոնի վարիչ ընտրության կարգ 

Հավելված 2ա-2 ԳՊՀ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 

Հավելված 2գ-3 Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի 

աշխատանքային պլան 2019-2020  թթ. 

Հավելված 2գ-4 Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի աշխատանքային պլան 
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2019-2020 թթ. 

Հավելված 2գ-5 Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի աշխատանքային 

պլան 2019-2020թթ. 

Հավելված 2գ-6  Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի աշխատանքային պլան 2019-2020թթ. 

Հավելված 2գ-7 Հայոց լեզու և գրականության ամբիոնի աշխատանքային պլան 2019-2020թթ. 

Հավելված 2գ-8 Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի աշխատանքային պլան 2019-

2020թթ. 

Հավելված 2գ-9 Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի աշխատանքային պլան 

2019-2020թթ. 

Հավելված 2գ-10 Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի 

2020-2023 թթ. ռազմավարական գործողությունների միջնաժամկետ պլան 

Հավելված 2գ -11 Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի 2020-2023 թթ. 

ռազմավարական գործողությունների միջնաժամկետ պլան 

Հավելված 2գ-12 Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի2020-2023 թթ. 

ռազմավարական գործողությունների միջնաժամկետ պլան 

Հավելված 3ա1-1 Հայոց լեզու և գրականություն բակալավրի կրթական ծրագիր/առկա 

Հավելված 3ա1-2 Հայոց լեզու և գրականություն բակալավրի կրթական ծրագիր/հեռակա 

Հավելված 3ա1-3 Հայոց լեզու և գրականություն մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր 

Հավելված 3ա1-4 Մաթեմատիկա մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագիր/առկա 

Հավելված 3ա1-5 Մաթեմատիկա մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագիր/հեռակա 

Հավելված 3ա1-6 Մաթեմատիկա մասնագիտության մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր 

Հավելված 3ա1-7 Տնտեսագիտություն մասնագիտության բակալավրի կրթական 

ծրագիր/հեռակա 

Հավելված 3ա1-8 Տնտեսագիտություն մասնագիտության բակալավրի կրթական 

ծրագիր/առկա 

Հավելված 3բ2-1 Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական չափորոշիչ 

մաթեմատիկա/ բակալավր 

Հավելված 3բ2-2 Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական չափորոշիչ 

մաթեմատիկա/ մագիստրատուրա 

Հավելված 3բ2-3 Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական չափորոշիչ հայոց 
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լեզու և գրականություն/բակալավր 

Հավելված 3բ2-4 Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական չափորոշիչ 

տնտեսագիտություն/բակալավր 

Հավելված 3բ2-5 Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական չափորոշիչ հայոց 

լեզու և գրականություն/մագիստրատուրա 

Հավելված 3բ3-1 Վերջնադյունքների հանդեպ կիրառվող ուսումնառության, դասավանդման և 

գնահատման մեթոդներ, մաթեմատիկա/առկա 

Հավելված 3բ3-2 Վերջնադյունքների հանդեպ կիրառվող ուսումնառության, դասավանդման և 

գնահատման մեթոդներ, մսաթեմատիկա/հեռակա 

Հավելված 3բ3-3 Վերջնադյունքների հանդեպ կիրառվող ուսումնառության, դասավանդման և 

գնահատման մեթոդներ, մաթեմատիկա/մագիստրատուրա 

Հավելված 3բ3-4 Վերջնադյունքների հանդեպ կիրառվող ուսումնառության, դասավանդման և 

գնահատման մեթոդներ, հայոց լեզու և գրականություն/առկա 

Հավելված3բ3-5 Վերջնադյունքների հանդեպ կիրառվող ուսումնառության, դասավանդման և 

գնահատման մեթոդներ, հայոց լեզու և գրականություն/հեռակա 

Հավելված 3բ3-6 Վերջնադյունքների հանդեպ կիրառվող ուսումնառության, դասավանդման և 

գնահատման մեթոդներ, հայոց լեզու և գրականություն/մագիստրատուրա 

Հավելված3բ3-7 Վերջնադյունքների հանդեպ կիրառվող ուսումնառության, դասավանդման և 

գնահատման մեթոդներ, տնտեսագիտություն/առկա 

Հավելված3բ3-8 Վերջնադյունքների հանդեպ կիրառվող ուսումնառության, դասավանդման և 

գնահատման մեթոդներ, տնտեսագիտություն/հեռակա 

Հավելված 3բ4-1 Պլանի քարտեզ՝ Կրթական ծրագրի բովանդակությունը ըստ կրթական 

ելքային արդյունքների, հայոց լեզու և գրականություն/բակալավր/առկա 

Հավելված 3բ4-2 Պլանի քարտեզ՝ Կրթական ծրագրի բովանդակությունը ըստ կրթական 

ելքային արդյունքների, հայոց լեզու և գրականություն/բակալավր/հեռակա 

Հավելված3բ4-3 Պլանի քարտեզ՝ Կրթական ծրագրի բովանդակությունը ըստ կրթական 

ելքային արդյունքների, հայոց լեզու և գրականություն/մագիստրատուրա/ 

Հավելված3բ4-4 Պլանի քարտեզ՝ Կրթական ծրագրի բովանդակությունը ըստ կրթական 

ելքային արդյունքների, մաթեմատիկա/բակալավր/առկա 

Հավելված3բ4-5 Պլանի քարտեզ՝ Կրթական ծրագրի բովանդակությունը ըստ կրթական 

ելքային արդյունքների, մաթեմատիկա/բակալավր/հեռակա 

Հավելված3բ4-6 Պլանի քարտեզ՝ Կրթական ծրագրի բովանդակությունը ըստ կրթական 
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ելքային արդյունքների, մաթեմատիկա/մագիստրատուրա/ 

Հավելված3բ4-7 Պլանի քարտեզ՝ Կրթական ծրագրի բովանդակությունը ըստ կրթական 

ելքային արդյունքների, տնտեսագիտություն/առկա 

Հավելված3բ4-8 Պլանի քարտեզ՝ Կրթական ծրագրի բովանդակությունը ըստ կրթական 

ելքային արդյունքների, տնտեսագիտություն/հեռառկա 

Հավելված 3գ-6 Հուշաթերթիկ ուսանողի գնահատման ամփոփիչ տեղեկագրի (ձև 1) լրացման 

կարգի  

Հավելված 3բ-7 Ակադեմիական ազնվության հանձնաժողովի կազմ 

Հավելված 4է-1 Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն 

Հավելված4ա-2 Մագիստրատուրայի ընդունելության կարգ 

Հավելված 4բ3-1 Հայոց լեզու և գրականություն ամբիոնի դասախոսների 

խորհրդատվությունների ժամանակացույց 

Հավելված 4բ3-2 Մաթեմատիկա ամբիոնի դասախոսների խորհրդատվությունների 

ժամանակացույց 

Հավելված4բ3-4 Տնտեսագիտություն և կառավարում ամբիոնի դասախոսների 

խորհրդատվությունների ժամանակացույց 

Հավելված 4ե-5 Շրջանավարտի գրանցման թերթիկ 

Հավելված5ա-1 Տեղեկատվություն դասախոսական կազմի վերաբերյալ 

Հավելված5ա-2 Տեղեկատվություն դասախոսական կազմի պլանավորման վերաբերյալ 

/հաջորդիվ 1 տարվա համար/ 

Հավելված 5գ-3, 

5գ-4 

Դասալսումների ժամանակացույց և դասալսումների արդյունքների մասին 

ամբիոնի նիստի քաղվածք 

Հավելված5ե-5 ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական հիմնական կազմը/2019-2020թթ./ 

Հավելված5ե-6 Համատեղությամբ աշխատող դասավանդողներ /2019-2020 թթ./ 

Հավելված 5է-7 ԳՊՀ վարչական կազմ /2019-2020 թթթ./ 

Հավելված 5է-8 ՈՒՕ կազմի և Կրթության որակի ապահովման և կարիերայի աջակցման 

բաժնի աշխատողների պաշտոնների անձնագրեր 

Հավելված 6գ-1 Գրություն  ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե բազային ֆինանսավորում 

ստանալու նպատակով 2018 թ. 

Հավելված 6գ-2 Գրություն  ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե բազային ֆինանսավորում 
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ստանալու նպատակով 2019 թ. 

Հավելված 6ե-3 Քաղվածք ՈւԳԸ գիտական գործուղումների մասին 

Հավելված 6ե-4 Քաղվածք ՈՒԳԸ նիստի արձանագրությունից 

Հավելված 6բ-5 Գիտական կենտրոնի 2020-2023թթ. ռազմավարական զարգացման 

գործողությունների  միջնաժամկետ պլան 

 

Հավելված 7ա-1 ԳՊՀ –ի մասնաշենքերի մակերեսները 

Հավելված7ա2 

7ա-3 

ՀՀ Կառավարության որոշումը`ԳՊՀ-ին անշարժ գույք տալու մասին 

Հավելված 7ա-4 ՀՀ կառավարության որոշումը՝ ԳՊՀ –ի մասնաշենքերի վերանորոգման 

համար ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու մասին 

Հավելված7բ-5 ԳՊՀ ֆինանսական  ռեսուրսների կառավարումը(%-ով 

ամբողջ բյուջեի նկատմամբ) 

Հավելված7գ-6 Աուդիտի ընթացքում հայտնաբերած թերությունների 

շտկման գործողությունների ծրագիր 

Հավելված 7զ-7 ԳՊՀ-ի աշխատակիցների բժշկական ստուգում կազմակերպելու հրամանը 

Հավելված7զ-8 ԳՊՀ-ի աշխատանքի անվտանգության ընթացիկ հրահանգավորման 

մատյան 

Հավելված7զ-9 ԳՊՀ-ի ՔՊ շտաբի կառուցվածքը 

Հավելված 7զ-10 ԳՊՀ-ում ուսումնավարժանք անցկացնելու հրամանը 

Հավելված 7զ-11 ԳՊՀ-ում տարհանում կազմակերպելու հրամանը 

Հավելված 7զ-12 ԳՊՀ-ի հրդեհաշիջման պլանը 

Հավելված 8բ-1 «Դպրոցականների վերաբերմունքը հանրակրթության նկատմամբ» զեկույց 

Հավելված 8բ-2 «Հանե՞ս ագրեսիվ շապիկդ» ծրագիրը 

Հավելված 8դ-3 «Զրույցներ Գորիսից» ծրագիր 

Հավելված 8դ-4 Ունկնդիրների շրջանում որակի գնահատմանն ուղղված անանուն 

հարցումներ 

Հավելված 8դ-5 Վերապատրաստողների շրջանում որակի գնահատմանն ուղղված 

հարցումներ 

Հավելված 9ա-1 Գորիսի պետական համալսարանի արտաքին կապերի և 

համագործակցության բաժնի 2020-2023թթ. ռազմավարական 
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զարգացման գործողությունների  միջնաժամկետ պլանը 

Հավելված 9ա-2,                     

9ա-3       

 

Արտաքին կապերի և միջազգայնացման տարեկան 

գործողությունների ծրագրերը (վերջին 2 տարվա համար) 

Հավելված 9ա-4, 

9ա-5, 9ա-6 

                      

                    

Արտաքին կապերի և միջազգայնացման տարեկան գործողությունների 

ծրագրեր 

 

Հավելված9գ-7 ԳՊՀ-ի և «ՔոնթուրԳլոբալ հիդրո կասկադ» ընկերության միջև պայմանագիր 

Հավելված9դ-8 ԳՊՀ աշխատակիցների՝ անգլերենի իմացության գնահատումը 

Հավելված9դ-9 Աշխատակազմի համար օտար լեզվի նախատեսված դասընթացների ցանկը 

և ժամանակացույցը 

Հավելված9դ-10 ԳՊՀ աշխատակիցների համար անգլերենի դասընթացի 

ներկայաթերթիկները 

Հավելված 10ա-1 «Հայաստանի մասնագիտական կրթության համակարգում որակի 

ապահոհվման ուղենիշներ, չափանիշներ և չափորոշիչներ» 

Հավելված 10ա-2 «Ինքնագնահատման ուղեցույց» 

Հավելված10ա-3 ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի տարեկան հաշվետվություն 

Հավելված10ա-4 Ամբիոնների հաշվետվության միասնական ձևաչափ 

Հավելված10ա-5 Ֆակուլտետների հաշվետվության միասնական ձևաչափ 

Հավելված 10բ-6, 

10բ-7, 10բ-8, 10բ-9 

Կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման 

բաժնի աշխատակիցների աշխատանքային պայմանագրեր 

Հավելված10բ-10 Փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման 

գործողությունների վերջնական ծրագրի և ինքնավերլուծության զեկույցի 

պատրաստման հանձնաժողովի հրաման 

Հավելված10բ-11 Ֆակուլտետային պատասխանատուների և ուսանող-գործակալների 

հրամաններ  

Հավելված10բ-13 Բաժնի աշխատակիցների վերապատրաստումների հավաստագրեր 

Հավելված10բ-14 Ընթացիկ պահանջագրի օրինակ 

Հավելված10բ-15, 

10բ-17, 10բ-18, 

10բ-19 

Կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման 

բաժնի աշխատակիցների պաշտոնների անձնագրեր 
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Հավելված10գ-16 ԳՊՀ դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցման արդյունքների վրլուծություններ (պիլոտային) 

Հավելված10գ-20 Ֆակուլտետի խորհրդի կազմ 

Հավելված 10գ-21 Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմի հրաման 

Հավելված10գ-22 Գործատու կազմակերպությունների ցանկ 

Հավելված10գ-23 Շրջանավարտների վերաբերյալ գործատուների կարծիքի 

ուսումնասիրության հարցաթերթիկ 

Հավելված10գ-24 Արտաքին շահակիցների ուղարկված գրություններ 

Հավելված 10գ-25 Դասավանդման որակի և արդյունավետության բարձրացման ուսանողական 

հարցման իրականացման հանձնաժողովի հրաման 

Հավելված10դ-26 ԿՈԱ և ՈՒԿԱ տարեկան հաշվետվությունն ըստ հավատարմագրման 

չափանինշների 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Գորիսի պետական համալսարանի խորհուրդ 

Ռեկտորատ 

Գիտական կենտրոն 

Իրավախորհրդատու 

Ռեկտոր 

Գիտական քարտուղար 

Գիտական խորհուրդ 

Քաղ. պաշտպ. շտաբ 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

Աշխատակազմի 

կառավարման բաժին 

Հաշվապահություն 

Ուսումնական մաս 
Հայոց լեզվի և  

գրականության ամբիոն 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության ամբիոն 

Պատմության և իրավա-

գիտության ամբիոն 

  Համակարգչային լսարան 1 

Մաթեմատիկայի և 

ինֆորմատիկայի ամբիոն 

Կենսաբանության և 

քիմիայի ամբիոն 

Քիմիայի լաբորատորիա 

 Ֆիզիկայի սեկտոր 

Համակարգչային լսարան 

Էլեկտրոնիկայի և 

էներգետիկայի ամբիոն 

Տնտեսագիտության և 

կառավարման ամբիոն 

Երկրատեղեկատվական 

և էներգետիկայի 

լաբորատորիա 

   Փաստաթղթաշրջ. և   

ավարտական փաստ. 

պահպ. և տրման 

պատասխանատու 

Օտար լեզուների  ամբիոն 

Տնտեսական 

գործունեության 

կազմակերպման բաժին 

Ուսանողական կազմի 

ամրագրման 

հարցերով մասնագետ 

Անձնակազմի հաշվառ-

ման պատասխանատու 

Զինապարտների և զինա-

կոչիկների ամրագրման 

պատասխանատու 

Արխիվային գործընթացի 

պատասխանատու 

Գնումների համակարգ-

ման պատասխանատու 

Պահեստի 

պատասխանատու 

Սննդի և ուս. 

hանրակացարանի 

պատասխանատու 

Բուժկետ 

Սանիտարական և 

պահակային 

ծառայություն 

Մասնաշենքերի  

պարետներ 

(պատասխանատուներ) 

Արտաքին կապերի և 

համագործակցության 

բաժին 

Գրադարան 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժին 

Հասարակայնության 

հետ կապերի և 

լրատվության  բաժին 

Ուսանողական 

գիտական ընկերություն 

Ուսանողական 

խորհուրդ 

Արհեստակցական 

կազմակերպություն 

Բնագիտական 

մասնագիտությունների 

ֆակուլտետ 

Համակարգչային լսարան 

Ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության 

ֆակուլտետ 

Հումանիտար և 

հասարակագիտական 

մասնագիտությունների 

ֆակուլտետ 

Համակարգչային լսարան 2 


