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1. 

 

Փորձագիտական խմբի խորհրդատվությունը / վեր հանած խոշոր խնդիրը 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ 1. ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

1.1 Ձևավորել նոր իրավիճակին համապատասխան և իրական հնարավորություններից բխող զարգացման ՌԾ՝ վերանայելով, 

վերագնահատելով դերը տարածաշրջանի համար և հաշվի առնելով շահակիցների ակնկալիքներն ու կարիքները:  

1.2. Ապահովել ՌԾ-ի իրագործման հստակ իրագործելի և չափելի գործողությունների պլան՝ ներառելով կատարողականի ցուցիչներ և 

բարելավել ՌԾ-ի մշտադիտարկման և գնահատման մեխանիզմները: 

  

  

 

Ակնկալվող 

արդյունքը 

 

 

Նախատեսվող միջանկյալ 

արդյունքները  

(քանակական և/կամ որակական) 

 

 

Տրամադրվող 

բյուջեն 

 

Միջանկյալ 

արդյունքներ

ի 

գնահատման

/ 

ստուգման 

ժամկետները 

 

Գնահատման 

պատասխանատ

ու 

ստորաբաժանում

ը 

 

 

Գնահատման  

հաշվետվության 

ձևը 

 

Որտեղ հասանելի 

կլինի գնահատման 

վերաբերյալ 

տեղեկատվություն

ը 

/ URL կամ 

ստորաբաժանումը/ 

        

 

1.1 

Նոր իրավիճակին 

համապատասխան և 

իրական 

հնարավորություններ

ից բխող զարգացման 

ռազմավարական 

ծրագիր:   

 

 

1.1.1 Տարածաշրջանում 

ստեղծված նոր 

իրավիճակով 

պայմանավորված՝ 

վերանայել ԳՊՀ-ի 

առաքելությունն ու 

նպատակները՝ հստակ 

գնահատելով 

հնարավորություններն 

ու վտանգները և բուհի 

կարողությունները:   

Տպագրական 

ծախսեր 

 

2022թ. 

երկրորդ 

եռամսյակ 

ԳՊՀ գիտական 

խորհուրդ, 

խորհուրդ 

ՌԾ 

աշխատանքային 

խմբի SWOT 

վերլուծություն, ՌԾ 

մոնիթորինգի 

հանձնաժողովի 

հաշվետվություն, 

գիտական 

խորհրդի և 

խորհրդի 

արձանագրություն

ներ 

Gorsu.am / 

Փաստաթղթեր /Այլ 

փաստաթղթեր 



1.1.2 Վերանայել ՌԾ-ի 

նպատակների 

իրականացման 

աշխատանքային պլանը՝ 

ապահովելով ներքին ու 

արտաքին շահակիցների 

ակտիվ 

ներգրավվծությունը և 

հաշվի առնելով նրանց 

ակնկալիքներն ու 

կարիքները:  

Քննարկումներ

ի 

կազմակերպմա

ն ծախսեր 

2022թ. 

հունիս 

Ռեկտոր, ՌԾ 

աշխատանքային 

խումբ 

Հարցումներ, 

վերլուծություններ, 

ՌԾ 

աշխատանքային 

խմբի 

արձանագրություն 

Gorsu.am /  

Փաստաթղթեր /Այլ 

փաստաթղթեր 

1.1.3 Բարելավել արտաքին 

շահակիցների հետ 

հետադարձ կապի, 

ներքին շահակիցների 

կարիքների վերհանման 

մեխանիզմները: 

Բաժնի 

գործառույթներ

ի 

շրջանակներում 

2022թ. 

երկրորդ 

եռամսյակ 

ԿՈԱ ԵՎ ՈՒԿԱ 

բաժին, 

լրատվության և 

հանրային 

կապերի բաժին 

Հարցումներ 

արտաքին ու 

ներքին 

շահակիցների 

շրջանում, 

վերլուծություններ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

1.1.4 Կատարելագործել 

հաշվետվողականության 

մեխանիզմները՝ 

հաշվետվություններում 

ուժեղացնելով 

վերլուծական 

բաղադրիչը:  

 

Ստորաբաժանո

ւմների 

ֆինասնական 

պլանավորման 

շրջանակներում 

2022թ. 

փետրվար- 

մարտ 

Ամբիոններ, 

ֆակուլտետներ, 

ստորաբաժանու

մներ, գիտական 

խորհուրդ, 

խորհուրդ 

Ստորաբաժանումն

երի տարեկան 

հաշվետվություննե

ր, ռեկտորի 

տարեկան 

հաշվետվություն 

Gorsu.am /  

Հաշվետվություննե

ր 

1.1.5 Մշակել 2024-2029թթ. 

ռազմավարական 

զարգացման ծրագիր:  

 

Տպագրական 

ծախսեր,  

ՌԾ 

աշխատանքայի

ն խմբի 

լրավճար 

Մեկնարկը՝ 

2023թ.-ի 

երկրորդ 

եռամսյակից 

Ռեկտոր, ՌԾ 

աշխատանքային 

խումբ  

ՌԾ 

աշխատանքային 

խմբի 

արձնագրություն, 

գիտական 

խորհրդի 

արձանագրություն, 

ԳՊՀ խորհրդի 

արձանագրություն 

Gorsu.am / 

Փաստաթղթեր / 

Ծրագրեր 



 

 

 

         

 

1.2 

ՌԾ-ի իրագործման 

հստակ իրագործելի և 

չափելի 

գործողությունների 

պլան:   

  

 

1.2.1 Մշակել 

ռազմավարական 

ծրագրի գնահատման 

առանցքային 

ցուցիչներ(ԳԱՑ):  

ՌԾ 

աշխատանքայի

ն խմբի 

գործունեության 

ֆինանսական 

ապահովում 

2022թ. 

առաջին 

եռամսյակ 

ՌԾ 

աշխատանքային 

խումբ, գիտական 

խորհուրդ 

ՌԾ 

աշխատանքային 

խմբի նիստի 

արձանագրություն, 

գիտական 

խորհրդի նիստի 

արձանագրություն 

Gorsu.am /  

Փաստաթղթեր /Այլ 

փաստաթղթեր 

1.2.2 Վերանայել ՌԾ 

գործողությունների 

իրականացման 

ժամանակացույցը՝ ըստ 

պատասխանատուների 

ու հստակ 

վերջնարդյունքների, 

կատարել ֆինանսների 

ու ռեսուրսների 

բաշխում:  

Ըստ 

վերանայված 

ժամանակացույ

ոց սահմանված 

պահանջների 

2022թ. 

երկրորդ 

եռամսյակ 

Ռեկտոր, ՌԾ 

աշխատանքային 

խումբ, ԳՊՀ 

խորհուրդ  

ՌԾ 

աշխատանքային 

խմբի նիստի 

արձանագրություն, 

խորհրդի նիստի 

արձանագրություն 

Gorsu.am /  

Փաստաթղթեր / 

Այլ փաստաթղթեր 

1.2.3 Բարելավել ՌԾ-ի 

մշտադիտարկման ու 

գնահատման 

մեխանիզմները: 

Ֆինանսական 

միջոցների 

տրամադրում՝ 

հանձնաժողովի 

աշխատանքի 

ծավալից ու 

կարիքներից 

ելնելով 

2022թ. 

երկրորդ 

եռամսյակ 

ՌԾ 

մոնիթորինգի 

հանձնաժողով, 

Գիտական 

խորհուրդ 

ՌԾ մոնիթորինգի 

հանձնաժողովի 

հաշվետվություն,  

գիտական 

խորհրդի նիստերի 

արձանագրություն

ներ 

Gorsu.am /  

Փաստաթղթեր / 

Այլ փաստաթղթեր 

       

         



 

 

 

2. 

 

Փորձագիտական խմբի խորհրդատվությունը / վեր հանած խոշոր խնդիրը 

ՉԱՓԱՆԻՇ 2. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

2.1. Ներդնել կառավարման մարմիններում ընդգրկված շահակիցների մոտիվացվածության և ակտիվ ներգրավվածության ապահովման 

մեխանիզմներ:  

2.2. Բարելավել ռազմավարական պլանավորումը՝ դրանք կապակցելով միջնաժամկետ և կարճաժամկետ պլանավորման հետ, ինչպես նաև 

ներդնել դրանց մշտադիտարկման արդյունքահեն համակարգ:  

2.3. Հստակեցնել բուհի գործունեության վրա ազդող հիմնական գործոնները և պլանավորման և բարեփոխումների գործընթացները 

պայմանավորեցնել վերջիններիս համալիր և համակողմանի վերլուծություններով:  

2.4. Ապահովել կառավարման և վարչարարության գործընթացների համընթաց զարգացումը՝ ՊԻԳԲ շրջափուլի հիման վրա:  

2.5. Ապահովել տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և հրապարակումների գնահատման մեխանիզմների բարելավումը՝ հենված 

ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների վրա: 

  

 

Ակնկալվող 

արդյունքը 

 

 

Նախատեսվող միջանկյալ 

արդյունքները  

(քանակական և/կամ 

որակական) 

 

 

Տրամադրվո

ղ բյուջեն 

 

Միջանկյալ 

արդյունքների 

գնահատման/ 

ստուգման 

ժամկետները 

 

Գնահատման 

պատասխանա

տու 

ստորաբաժանո

ւմը 

 

 

Գնահատման  

հաշվետվության 

ձևը 

 

Որտեղ 

հասանելի կլինի 

գնահատման 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությու

նը 

/ URL կամ 



ստորաբաժանում

ը/ 

        

2.1 

 

Կառավարման 

մարմիններում 

ընդգրկված 

շահակիցների 

մոտիվացվածություն և 

ակտիվ 

ներգրավվածություն  

2.1.1 Մշակել և ներդնել 

մեխանիզմներ 

կառավարման 

մարմիններում՝ 

ֆակուլտետի 

խորհուրդներում, 

գիտական խորհդրում, 

խորհրդում ընդգրկված 

շահակիցների 

նախաձեռնողականությ

ան ակտիվացման 

նպատակով 

 

Ներքին 

շահակիցներ

ի և 

երիտասարդ 

դասախոսնե

րի հետ 

տարվող 

աշխատանք

ների գծով 

պատասխան

ատուի 

հաստիքի 

ձևավորում 

2021թ. չորրորդ 

եռամսյակ 

ԳՊՀ խորհուրդ, 

գիտական 

խորհուրդ, 

ֆակուլտետային 

խորհուրդներ, 

մասնագիտական 

ամբիոններ 

Խորհրդի, 

գիտական 

խորհրդի, 

ֆակուլտետային 

խորհուրդների, 

մասնագիտական 

ամբիոնների 

նիստերի 

արձանագրություն

ներ  

Ֆակուլտետներ, 

գիտական 

քարտուղարի 

գրասենյակ, 

ամբիոններ 

2.1.2 Գիտական խորհրդին 

առընթեր գործող 

մշտական 

հանձնաժողովների 

աշխատակարգերի 

մշակում կամ նոր 

հանձնաժողովի 

ստեղծում, խորհրդի 

աշխատակարգի 

լրամշակում:   

Գիտական 

խորհրդի և 

խորհրդի 

պահանջներ

ի 

շրջանակում 

2022թ. չորրորդ 

եռամսյակ 

ԳՊՀ խորհուրդ, 

գիտական 

խորհուրդ 

ԳՊՀ խորհրդի 

արձանագրություն, 

գիտական 

խորհրդին կից 

հանձնաժողովի 

արձանագրություն, 

նիստի 

արձանագրություն 

Խորհրդի 

քարտուղարի և 

գիտական 

քարտուղարի 

գրասենյակ 



2.1.3. Մշակել և կիրառել 

ֆակուլտետային 

խորհրդի աշխատակարգ:  

Դեկանների 

և 

իրավախորհ

րդատուի 

լիազորությո

ւնների 

շրջանակում 

2023թ. առաջին 

եռամսյակ 

Գիտական 

խորհուրդ 

Գիտական 

խորհրդին 

առըթներ գործող 

կառուցվածքային և 

կանոնադրական 

հանձնաժողովի 

նիստի 

արձանագրություն, 

գիտական 

խորհրդի նիստի 

արձանագրություն 

Gorsu.am / 

Փաստաթղթեր 

Գիտական 

քարտուղարի 

գրասենյակ 

         

2.2 

 

Ռազմավարական 

պլանավորման 

բարելավում,   

մշտադիտարկման 

արդյունքահեն 

համակարգի 

ներդնում:  

2.2.1 Վերանայել ՌԾ 

առանցքային 

գործողությունների 

իրականացման 

ժամանակացույցը՝ 

նշելով հստակ 

պլանավորման 

բաղադրիչներ, որոնք 

կապահովեն 

չափելիություն, 

կերաշխավորեն 

իրագործելիությունը և 

մոնիթորինգի 

արդյունավետ 

իրականացումը: 

ՌԾ 

աշխատանք

ային խմբի 

պահանջներ

ից ելնելով 

2022թ. առաջին 

եռամսյակ 

ԳՊՀ խորհուրդ ՌԾ 

աշխատանքային 

խմբի նիստի 

արձանագրություն, 

խորհրդի նիստի 

արձանագրություն 

Gorsu.am 

/Փաստաթղթեր / 

Ծրագրեր 



2.2.2 Բուհի առաքելության ու 

նպատակներին 

համապատասխան 

մշակել և իրականացնել 

կարճաժամկետ և 

միջնաժամկետ 

պլանավորում՝ 

արդյունավետության 

ակնկալվող գնահատման 

ցուցիչներով, 

ֆինանսական 

պլանավորման և բյուջեի 

պլանավորման կապով:  

Ստորաբաժ

անումների 

գործառույթն

երի 

շրջանակում 

Մեկնարկը՝ 

2021թ. չորրորդ 

եռամսյակից 

ՌԾ 

մոնիթորինգի 

հանձնաժողով, 

գիտական 

խորհուրդ 

ՌԾ մոնիթորինգի 

հանձնաժողովի 

հաշվետվություն, 

ամբիոների 

վարիչների, 

ֆակուլտետների  

դեկանների 

հաշվետվություննե

ր, գիտական 

խորհրդի 

արձանագրություն 

Ամբիոններ, 

ֆակուլտետներ, 

այլ 

ստորաբաժանումն

եր, գիտական 

քարտուղարի 

գրասենյակ 

2.2.3 Բարելավել ՌԾ-ի 

մշտադիտարկման 

մեխանիզմը՝ ըստ ԳՊՀ-ի 

2019-2023թթ. ՌԾ –ի 

մոնիթորինգի պլանի 

ՌԾ 

մոնիթորինգ

ի 

պահանջներ

ի 

շրջանակում 

2022թ. 2-րդ 

եռամսյակ 

ՌԾ 

մոնիթորինգի 

հանձնաժողով 

ՌԾ մոնիթորինգի 

հանձնաժողովի 

նիստերի 

արձանագրություն

ներ, տարեկան 

հաշվետվություն 

Gorsu.am 

/Փաստաթղթեր / 

Այլ փաստաթղթեր 

2.3 Բուհի գործունեության 

վրա ազդող հիմնական 

գործոնների 

հստակեցում և 

պլանավորման ու 

բարեփոխումների 

գործընթացների 

պայմանավորեցում 

վերջիններիս համալիր 

2.3.1 Ուսումնասիրել 

աշխատաշուկայի 

պահանջները և 

մասնագիտության 

կրթական ծրագրերի 

լավագույն փորձը և 

իրականացնել 

համակողմանի 

վերլուծություն:  

Ուսումնակա

ն մասի, 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի և 

ամբիոնների 

գործուենութ

յան 

շրջանակում 

Մեկնարկը՝ 

2021թ. չորրորդ 

եռամսյակից 

Ուսումնական 

մաս, ամբիոններ, 

կրթության 

որակի 

ապահովման և 

ուսանողների 

կարիերայի 

աջակցման 

բաժին 

Հարցումներ 

արտաքին 

շահակիցների 

շրջանում, 

որակական 

վերլուծություններ 

Ուսումնական 

մաս, ամիբոններ, 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 



ու համակողմանի 

վերլուծություններով:  

 

 

2.3.2 Որոշումների կայացման 

գործընթացի 

բարելավում՝ ըստ բուհի 

գործունեության վրա 

ազդող գործոնների 

համալիր 

ուսումնասիրության:  

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

գործունեութ

յան 

շրջանակում 

Մեկնարկը՝ 

2021թ. չորրորդ 

եռամսյակից 

Ռեկտորատ, 

կրթության 

որակի 

ապահովման և 

ուսանողների 

կարիերայի 

աջակցման 

բաժին 

Հարցումներ 

ներքին ու 

արտաքին 

շահակիցների 

շրջանում, 

որակական 

վերլուծություններ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

2.4 Կառավարման և 

վարչարարության 

գործընթացների 

համընթաց 

զարգացում՝ ՊԻԳԲ 

շրջափուլի հիման 

վրա:  

2.4.1 Կառավարման 

գործընթացների 

որակական բարելավում 

որակի կառավարման 

ՊԻԳԲ սկզբունքով:  

 

Բաժնի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

Մեկնարկը՝ 

2021թ.-ի 

չորրորդ 

եռամսյակից 

Կրթության 

որակի 

ապահովման և 

ուսանողների 

կարիերայի 

աջակցման 

բաժին 

Աուդիտի 

հանձնաժողովի 

վերլուծություններ, 

հաշվետվություն 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

2.4.2 Մշակել և կիրառել 

կառավարման 

գործընթացների 

գնահատման 

ընթացակարգ: 

 

Իրավախորհ

րդատուի 

գործունեութ

յան 

շրջանակում 

2022թ. երրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

խորհուրդ 

Գիտական 

խորհրդին 

առընթեր գործող 

կառուցվածքային և 

կանոնադրական 

փոփոխություններ

ի համակարգման 

հանձնաժողովի 

նիստի 

արձանագրություն, 

գիտական 

խորհրդի նիստի 

Gorsu.am 

/Փաստաթղթեր / 

կանոնակարգեր  

 



արձանագրություն 

2.5 Տեղեկատվության 

հավաքագրման, 

վերլուծության և 

հրապարակումների 

գնահատման 

մեխանիզմների 

բարելավում՝ հենված 

ուսումնասիրություննե

րի և 

վերլուծությունների 

վրա:  

2.5.1 Ներդնել 

տեղեկատվության 

հավաքագրումը, 

վերլուծությունը և 

կիրառումը գնահատող 

մեխանիզմներ:  

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնին կից 

աուդիտի 

հանձնաժող

ովի 

պահանջներ

ից ելնելով 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. երկրորդ 

եռամյակից 

Կրթության 

որակի 

ապահովման և 

ուսանողների 

կարիերայի 

աջակցման 

բաժին, 

ուսումնական 

մաս, 

Աուդիտի 

հանձնաժողովի 

արձանագրություն, 

ուսումնական 

մասի 

հաշվետվություն 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին, 

ուսումնական մաս 

2.5.2 Մշակել և կիրառել 

կրթական ծրագրերի 

մշտադիտարկման 

կանոնակարգ:  

Ուսումնակա

ն մասի և 

իրավախորհ

րդատուի 

գործունեույ

թան 

շրջանակներ

ում 

2022թ. չորրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

խորհուրդ 

Գիտական 

խորհրդին 

առըթներ գործող 

կառուցվածքային և 

կանոնադրական 

հանձնաժողովի 

նիստի 

արձանագրություն, 

գիտական 

խորհրդի նիստի 

արձանագրություն 

Gorsu.am 
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կանոնակարգեր  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Մշակել ԳՊՀ մարդկային 

ռեսուրսների 

կառավարման 

համակարգի 

զարգացման 

հայեցակարգ 

Աշխատակա

զմի 

կառավարմ

ան բաժնի և 

իրավախորհ

րդատուի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022թ. 

փետրվար-

մարտ 

Գիտական 

խորհուրդ 

Գիտական 

խորհրդին 

առըթներ գործող 

կառուցվածքային և 

կանոնադրական 

հանձնաժողովի 

նիստի 

արձանագրություն, 

գիտական 

խորհրդի նիստի 

արձանագրություն 

Gorsu.am 

/Փաստաթղթեր / 

կանոնակարգեր  

 

         



 
 
3. 

 

Փորձագիտական խմբի խորհրդատվությունը / վեր հանած խոշոր խնդիրը 

 

3. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

 

3.1. Ներդնել աշխատաշուկայի պահանջների ուսումնասիրման մեխանիզմներ՝ տվյալներն օգտագործելով ինչպես կրթական ծրագրերի ներդրման, 

այնպես էլ դրանց վերանայման (նաև՝ դասընթացի բովանդակության) ժամանակ:  

3.2. Կրթական ծագրերի մշակման և բարելավման գործընթացներում ներգրավել ներքին և արտաքին շահակիցների լայն շրջանակ՝ ապահովելով 

կրթական ծրագրի և դասընթացների վերջնարդյունքների հստակ փոխկապակցվածությունը, ինչպես նաև փաստաթղթերի և պրակտիկ 

գործընթացների նույնականացումը:  

3.3 Բարելավել պրակտիկ կարողությունների և հմտությունների ձևավորումն ապահովող դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման 

մեթոդները:  

3.4 Ներդնել դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդների արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներ՝ ապահովելով 

համընթաց կատարելագործումը:  

3.5 Ապահովել ակադեմիական շարժունության հնարավորություններ, առաջավոր փորձի (միջազգային և ազգային) ուսումնասիրման (ՄԿԾ-ների և 

մեթոդների), բարելավումների հանգեցնող մոտեցումներ, այդ թվում՝ կիրառելով գործատուների հետ համագործակցության շրջանակները և 

խրախուսել համապատասխան գործունեությունը:  

3.6 Ներդնել կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման, արդյունավետության գնահատման, բարելավման հստակ քաղաքականություն՝ հիմնված 

համակողմանի վերլուծությունների, աշխատաշուկայի հարափոփոխ զարգացման, առաջավոր փորձի ուսումնասիրման վրա:  
 

  

 

Ակնկալվող արդյունքը 

 

 

Նախատեսվող միջանկյալ 

արդյունքները 

(քանակական և/կամ 

որակական) 

 

 

Տրամադրվող 

բյուջեն 

 

Միջանկյալ 

արդյունքներ

ի 

գնահատման

/ 

ստուգման 

ժամկետները 

 

Գնահատման 

պատասխանատ

ու 

ստորաբաժանում

ը 

 

 

Գնահատման  

հաշվետվության 

ձևը 

 

Որտեղ 

հասանելի կլինի 

գնահատման 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությո

ւնը 

/ URL կամ 

ստորաբաժանու

մը/ 
        



 
3.1. 

Ներդնել աշխատաշուկայի 

պահանջների 

ուսումնասիրման 

մեխանիզմներ, որոնք 

կկիրառվեն կրթական 

ծրագրերի ներդրման և 

վերանայման ժամանակ:  

3.1.2 Հստակեցնել 

կրթական ծրագրերի 

պայմանավորեցումը 

աշխատաշուկայի 

պահանջներով՝ 

հենված խորը 

վերլուծությունների 

վրա:  

Ուսումնական 

մասի և 

ամբիոնների 

գործառույթների 

շրջանակներում 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. 

առաջին 

եռամսյակից 

Ուսումնական 

մաս, ամբիոններ 

Ուսումնական 

մասի 

վերլուծություննե

եր՝ հենված 

գործատուների 

շրջանում 

անցկացրած 

հարցումների 

վրա, 

ամբիոնների 

նիստերի 

արձակագրությու

ններ 

Ուսումնական 

մաս, ամբիոններ 

3.2 Ներքին և արտաքին 

շահակիցների լայն 

շրջանակի ներգրավում 

կրթական ծագրերի  

մշակման և բարելավման 

գործընթացներում:  

3.2.1 ՄԿԾ-ի 

ուսումնառության 

արդյունքների և 

դասընթացների 

վերջնարդյունքների 

հստակ 

փոխկապակցվածունը 

ապահովելու համար 

ԿԾ-ի մշակման և 

վերամշակման 

գործընթացներում 

ներգրավել արտաքին 

ու ներքին 

շահակիցներ: 

 

Ամբիոնների 

գործունեության 

շրջանակներում 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. 

առաջին 

եռամսյակից 

Ամբիոններ Ամբիոնի 

նիստերի 

արձանագրությու

ններ 

Ամբիոններ 



3.3 Բարելավել պրակտիկ 

կարողությունների և 

հմտությունների 

ձևավորումն ապահովող 

դասավանդման, 

ուսումնառության և 

գնահատման մեթոդները:  

 

3.3.1 Համալսարանում 

առկա լավ փորձի 

հիման վրա և 

աշխատաշուկայի 

պահանջների 

հաշվառմամբ 

վերանայել ԿԾ-երում 

առկա 

դասավանդման, 

ուսումնառության և 

գնահատման 

մեթոդները՝ 

զարգացնելու համար 

ուսումնառողների 

պրակտիկ 

կարողություններն ու 

հմտությունները (այդ 

թվում՝ 

հետազոտական 

կիրառական):  

Ամբիոնների 

գործունեության 

շրջանակներում 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. 

չորրորդ 

եռամսյակից 

Ամբիոններ Ամբիոնի 

նիստերի 

արձանագրությու

ններ 

Ամբիոններ 

 
 
 
 
3.4  

Ներդնել դասավանդման, 

ուսումնառության և 

գնահատման մեթոդների 

արդյունավետության 

գնահատման 

մեխանիզմներ՝ 

ապահովելով համընթաց 

կատարելագործումը  

3.4.1 Մշակել և կիրառել 

դասավանդման, 

ուսումնառության 

մեթոդների 

արդյունավետության 

գնահատման 

ընթացակարգ:  

 

Ամբիոնների, ԿՈԱ 

և ՈՒԿԱ բաժնի և 

իրավախորհրդատ

ուի 

գործունեության 

շրջանակներում 

2023թ. 

առաջին 

եռամսյակ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին, գիտական 

խորհուրդ 

Ամբիոնների 

նիստերի 

արձանագրությու

ններ, գիտական 

խորհրդի նիստի 

արձանագրությու

ն 

gorsu.am / 

փաստաթղթեր / 

կանոնակարգեր 

 

3.4.2 Վերանայել 

ուսանողների 

գիտելիքների 

գնահատման ու 

բողոքարկման 

կանոնակարգը:  

Իրավախորհրդատ

ուի 

գործունեության 

շրջանակում 

2022թ. 

առաջին 

եռամսյակ 

Գիտական 

խորհուրդ 

Գիտական 

խորհրդին 

առընթեր գործող 

կառուցվածքային 

ու 

կանոնադրական 

հանձնաժողովի 

gorsu.am / 

փաստաթղթեր / 

կանոնակարգեր 

 



նիստի 

արձանագրությու

ն, գիտական 

խորհրդի նիստի 

արձանագրությու

ն 

3.5 Ապահովել 

ակադեմիական 

շարժունության 

հնարավորություններ, 

առաջավոր փորձի 

(միջազգային և ազգային) 

ուսումնասիրման (ՄԿԾ-

ների և մեթոդների), 

բարելավումների 

հանգեցնող մոտեցումներ, 

այդ թվում՝ կիրառելով 

գործատուների հետ 

համագործակցության 

շրջանակները և 

խրախուսել 

համապատասխան 

գործունեությունը 

 

 

3.5.1 Իրականացնել 

ուսանողների ու 

դասախոսների 

շարժունության, 

ինչպես նաև 

կրթական ծրագրերի 

առաջավոր փորձի 

համեմատական 

վերլուծություն 

(բեչմարքինգ) և 

արդյունքները 

ներդնել ԿԾ-երի 

ներդրման և 

վերամշակման 

գործընթացներում:  

Ուսումնական 

մասի և 

ամբիոնների 

գործունեության 

շրջանակներում 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. 

առաջին 

եռամսյակից 

Ամբիոններ, 

ուսումնական մաս 

Ընտրված 

համալսարաններ

ի 

շրջանակներում  

լավագույն փորձի 

ուսումնասիրությ

ուն և 

վերլուծություն, 

բեչմարքնիգի 

արդյունքների 

ներկայացում 

հաշվետվության 

տեսքով 

Ամբիոններ, 

ուսումնական 

մաս 

3.5.2. Բարելավել 

հրավիրյալ 

առաջատար 

մասնագետների՝ 

բուհի տարբեր 

գործընթացներում 

ներգրավվածության և 

հիմնական 

դասախոսական 

կազմի հետ կապի, 

փորձի փոխանակման 

Պրոռեկտորի, 

ուսումնական 

մասի և 

ամբիոնների 

գործունեության 

շրջանակներում 

Մեկնարկը՝ 

2022թ 

երկրորդ 

եռամսյակից 

Ուսումնական 

մաս, ամբիոններ 

Ամբիոնների 

նիստերի 

արձանագրությու

ններ, 

միջոցառումների 

մասին 

տեղեկատվությու

ն 

Ամբիոններ 



մեխանիզմները:  

3.6 Ներդնել կրթական 

ծրագրերի 

մշտադիտարկման, 

արդյունավետության 

գնահատման, 

բարելավման հստակ 

քաղաքականություն՝ 

հիմնված համակողմանի 

վերլուծությունների, 

աշխատաշուկայի 

հարափոփոխ 

զարգացման, առաջավոր 

փորձի ուսումնասիրման 

վրա:  

3.6.1 
 

Մշակել և կիրառել 

կրթական ծրագրերի 

մշտադիտարկման և 

արդյունավետության 

գնահատման 

կանոնակարգ:  

 

 

Ուսումնական 

մասի և 

իրավախորհրդատ

ուի 

գործունեության 

շրջանակներում 

2022թ. 

չորրորդ 

եռամյսակ 

Գիտական 

խորհուրդ 

Գիտական 

խորհրդին 

առընթեր գործող 

կառուցվածքային 

ու 

կանոնադրական 

հանձնաժողովի 

նիստի 

արձանագրությու

ն, գիտական 

խորհրդի նիստի 

արձանագրությու

ն 

gorsu.am / 

փաստաթղթեր, 

կանոնակարգեր 

3.6.2 Ակադեմիական 

ազնվության 

մակարդակը 

բարձրացնելու 

նպատակով մշակել և 

կիրառել 

գրագողության դեմ 

պայքարի 

մեխանիզմներ. 

վերանայել և կիրառել 

ակադեմիական 

ազնվության 

ապահովման 

կանոնակարգը  

Ամբիոնների, ԿՈԱ 

և ՈՒԿԱ բաժնի 

աուդիտի 

հանձնաժողովի և 

իրավախորհրդատ

ուի 

գործունեության 

շրջանակներում 

2022թ. 

երկրորդ 

եռամսյակ 

Ամբիոններ, 

աուդիտի 

հանձնաժողով, 

գիտական 

խորհուրդ 

Ամբիոնի 

նիստերի 

արձանագրությու

ններ, աուդիտի 

հանձնաժողովի 

հաշվետվություն, 

գիտական 

խորհրդի նիստի 

արձանագրությու

ն 

gorsu.am / 

փաստաթղթեր, 

կանոնակարգեր 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



4.  

Փորձագիտական խմբի խորհրդատվությունը / վեր հանած խոշոր խնդիրը 

 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ 4. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ 

 

4.1. Կիրառել ուսանողների և շրջանավարտների կարքիների վերհանման բազմազան մեխանիզմներ՝ հաշվի առնելով հեռակա կրթաձևի 

ուսանողների առանձնահատկությունները,  

4.2. Ակտիվացնել ուսանողական խորհրդի ներգրավվածխությունը բուհում ուսանողների իրավունքների իրազեկման և պաշտպանության 

գործընթացներում  

4.3. Ներդնել ուսանողների մասնակցությունը գիտահետազոտական աշխատանքներում խրախուսելու գործիքակազմ և մեխանիզմներ:  

4.4. Ապահովել շրջանավարտ-բուհ-գործատու կապ և համապատասխան համագործակցության շրջանակ՝ ուղղված ուսանողների կարիերային 

նպաստող համակարգված գործընթացների իրականացմանն ու զարգացմանը, աշխատաշուկայի արդյունավետ համալրմանը:  

 

  

  

 

Ակնկալվող 

արդյունքը 

 

 

Նախատեսվող միջանկյալ 

արդյունքները 

(քանակական և/կամ 

որակական) 

 

 

Տրամադրվող 

բյուջեն 

 

Միջանկյալ 

արդյունքների 

գնահատման/ 

ստուգման 

ժամկետները 

 

Գնահատման 

պատասխանատ

ու 

ստորաբաժանում

ը 

 

 

Գնահատման  

հաշվետվության 

ձևը 

 

Որտեղ 

հասանելի կլինի 

գնահատման 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությու

նը 

/ URL կամ 

ստորաբաժանում

ը/ 
        



4.1 Ուսանողների և 

շրջանավարտների 

կարքիների 

վերհանման 

բազմազան 

մեխանիզմների 

կիրառում՝ հաշվի 

առնելով հեռակա 

կրթաձևի 

ուսանողների 

առանձնահատկությ

ունները:  

 

4.1.1 Կարիքների 

վերհանման 

գործընթացում 

ընդլայնել 

ներկայացուցչականութ

յունը և ապահովել 

հեռակա կրթաձևի 

ուսանողների առավել 

ակտիվ 

ներգրավվածությունը՝ 

ստանալու համար 

համակողմանի 

պատկեր ուսանողների 

կարիքների 

վերաբերյալ:  

 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժնի 

գործունեության 

շրջանակներում:  

Մեկնարկը՝ 

2022թ. առաջին 

եռամսյակ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Հարցումներ, 

վերլուծություննե

ր:  

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

 4.1.2 Կրթական միջավայրի 

գրավչության 

բարձրացման և 

ուսանողակենտրոն 

միջավայրի 

ձևավորման համար 

բազմազանեցնել 

կարիքների 

բացահայտման 

գործիքակազմը (ֆոկուս 

խմբային 

քննարկումներ, 

շրջանավարտների հետ 

հետադարձ կապի 

ապահովում):  

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժնի, 

ամբիոնների 

գործունեության 

շրջանակներում 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. 

երկրորդ 

եռամսյակից 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժնի 

արձանագրությու

ններ, 

վերլուծություննե

րեր, 

աշխատանքային 

պլան, 

ամբիոնների 

աշխատանքային 

պլաններ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին, ամբիոններ 

4.2 Բուհում 

ուսանողների 

իրավունքների 

4.2.1 Կանոնակարգել 

ուսանողների 

կրթական, 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժնի, 

ուսումնական 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. առաջին 

եռամսյակից 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին, 

ֆակուլտետային 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժնի 

հարցումներ, 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին, 

ֆակուլտետներ 



իրազեկման և 

պաշտպանության 

գործընթացներում 

Ուսանողական 

խորհրդի 

ներգրավվածության 

ակտիվացում: 

 

խորհրդատվական և 

մատուցվող այլ 

ծառայությունների 

գնահատման ու որակի 

ապահովման 

մեխանիզմները, 

բարձրացնել ուսանողի 

դերն ու ակտիվությունը 

ուսումնական 

գործընթացի 

կազմակերպման ու 

որակի ապահովման ու 

հասարակական 

կյանքում:  

մասի, 

ֆակուլտետների 

գործունեության 

շրջանակներում 

խորհուրդներ, 

ամբիոններ 

վերլուծություննե

ր, 

աշխատաքային 

պլան, 

ֆակուլտետային 

խորհուրդների 

նիստերի 

արձանագրությու

ններ 

4.3 Ուսանողների 

ակտիվ 

մասնակցություն 

գիտահետազոտակա

ն 

աշխատանքներում:  

4.3.1 Ներդնել ուսանողների 

մասնակցությունը 

գիտահետազոտական 

աշխատանքներում 

խրախուսելու 

գործիքակազմ(գործուղ

ումներ, հոդվածի 

տպագրության 

ֆինանսական 

խրախուսում, 

մրցույթներ ր այլն) և 

մեխանիզմներ:  

Գիտական 

կենտրոնի, ՈՒԳԸ-

ի և ամբիոնների 

գործունեության 

շրջանակներում 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. 

երկրորդ 

եռամսյակից 

Գիտական 

կենտրոն, ՈՒԳԸ, 

ամբիոններ 

Գիտական 

կենտրոնի 

նիստերի 

արձանագրությու

ններ, 

վերլուծություննե

ր, ամբիոնի 

նիստերի 

արձանագրությու

ններ, ՈՒԳԸ-ի 

նիստերի 

արձանագրությու

ններ 

Գիտական 

կենտրոն, ՈՒԳԸ, 

ամբիոններ 

4.3.2 Ուսանողական 

գիտական ընկերության 

և ամբիոնների կապի 

ակտիվացում(ներբուհա

կան գիտաժողովներ, 

սեմինարներ, 

համահեղիկային 

հոդվածներ և այլն):  

ՈՒԳԸ-ի և 

ամբիոնների 

գործունեության 

շրջանակներում 

Մեկնարկը՝ 

2021թ. չորրորդ 

եռամսյակից 

ՈՒԳԸ, ամբիոններ ՈՒԳԸ-ի և 

ամբիոնների 

տարեկան 

հաշվետվություն

ներ 

Gorsu.am / 

Հաշվետվություննե

ր 



 
4.4 Ապահովել 

շրջանավարտ-բուհ-

գործատու կապ և 

համապատասխան 

համագործակցությա

ն շրջանակ՝ ուղղված 

ուսանողների 

կարիերային 

նպաստող 

համակարգված 

գործընթացների 

իրականացմանն ու 

զարգացմանը, 

աշխատաշուկայի 

արդյունավետ 

համալրմանը:  
 

4.4.1 Կարիերայի կենտրոնի 

գործիքակազմի 

բազմազանեցում 

(մոտիվացիոն 

հանդիպումներ 

ուսանողների հետ, 

ուսումնական և 

կոնսուլտատիվ 

աշխատանքներ, 

հարցումներ և այլն) 

համար ՝ ապահովելու 

համար հարազատ 

բուհի հետ անընդհատ և 

շարունակական կապի 

ապահովումը, 

նպաստելու 

ուսանողների և 

շրջանավարտների 

ինտելեկտուալ, 

սոցիալալական, 

մասնագիտական և 

անձնային 

հատկանիշների 

զարգացմանը: 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժնի 

գործունեության 

շրջանակներում 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. չորրորդ 

եռամսյակից 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

Gorsu.am / 

Հաշվետվություննե

ր 

4.4.2 Շրջանավարտների 

ներկայացուցչականութ

յան բարձրացմանն 

ուղղված տարաբնույթ 

դասընթացների, 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժնի, 

ամբիոնների 

գործունեության 

շրջանակներում 

Մեկնարկը՝ 

2022թ առաջին 

եռամսյակից 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին, ամբիոններ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն, 

ամբիոնների 

տարեկան 

Gorsu.am / 

Հաշվետվություննե

ր 



խորհրդատվություններ

ի, սեմինարների, 

վերապատրաստման 

կուրսերի և այլ 

միջոցառումների 

իրականացում և դրանց 

վերաբերյալ 

տեղեկատվության 

տարածում: 

հաշվետվություն

ներ 

4.4.3 Իրականացնել 

հետազոտություններ 

բուհի 

շրջանավարտների 

զբաղվածության, բուհ-

գործատու կապի  

արդյունավետության, 

շրջանավարտների 

բավարարվածության և 

աշխատաշուկայի 

վերաբերյալ, ինչը 

կնպաստի կրթական 

ծրագրերի 

վերջնարդյունքների 

հստակեցմանը և 

առավել պահանջված 

շրջանավարտների 

թողարկմանը: 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժնի 

գործունեության 

շրջանակներում 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. երրորդ 

եռմասյակից 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Շրջանավարտնե

րի 

զբաղվածության, 

գործատուների 

բավարարվածութ

յան և կարիքների 

վերաբերյալ 

հարցումներ և 

որակական 

վերլուծություննե

ր 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին  

4.4.4 ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնում 

կարիերայի գծով 

Նոր հաստիքի 

ֆինանսավորում  

2022թ. 

փետրվար 

Ռեկտորատ Հաստիքացուցակ Gorsu.am  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

մասնագետի հաստիքի 

ավելացում:  



 

 

5. 

 

Փորձագիտական խմբի խորհրդատվությունը / վեր հանած խոշոր խնդիրը 

ՉԱՓԱՆԻՇ 5. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԸ 

5.1. Ապահովել ՊԴ կազմի նաև մրցութային կարգով պաշտոնների տեղակալում՝ կարևորելով ըստ ՄԿԾ-ների պահանջները:  

5.2. Կանոնակարգել առաջատար մասնագետներ, գործատուներ հրավիրելու գործընթացը՝ սահմանելով հստակ չափանիշներ և, ըստ 

հնարավորության, ներգրավելով նաև միջազգային մասնագետների:  

5.3 Ընդլայնել գործատուների հետ համագործակցության շրջանակները և ապահովել հրավիրյալ դասախոսների լիարժեք 

ներգրավվածությունը բուհի գործընթացներին՝ միտված ՊԴ կազմի կատարելագործմանը (այդ թվում՝ փորձի փոխանակմանը):  

5.4. Նոր մեխանիզմների ներդրումը (մասնավորաբար՝ ՊԴ կազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ծրագիր, ԿԾ 

պատասխանատուներ) պայմանավորեցնել հետազոտությունների արդյունքներով՝ նվազեցնելով դրանց ներդրմամբ պայմանավորված 

ռիսկերն ու խնդիրները, ինչպես նաև հստակեցնելով ներդրումից ակնկալիքները:  

5.5. Ապահովել ՊԴ կազմի համակողմանի գնահատման և կարիքների վերհանման գործընթաց՝ միտված համընթաց զարգացման 

ապահովմանը և գործածվող մեխանիզմների բարելավմանը (այդ թվում՝ առաջընթացի և սերնդափոխության ապահովման մեխանիզմների):  

5.6. Ապահովել կարիքների վերհանման վրա հիմնված միջոցառումների համալիր՝ գնահատելով դրանց արդյունավետությունը:  

5.7. ՊԴ, ՈւՕ և վարչական կազմերի պարգևատրման, խրախուսման, առաջընթացի մեխանիզմները ինստիտուցիոնալացնել՝ 

պայմանավորեցնելով ՌԾ-ի առաջնահերթություններով և շահակիցներին հայտնի նախապես սահմանված չափանիշներով՝ գնահատելով 

ներդրված մեխանիզմների արդյունավետությունը:  

 

  

Ակնկալվող 

արդյունքը 

 

 

Նախատեսվող միջանկյալ 

արդյունքները  

(քանակական և/կամ 

որակական) 

 

 

Տրամադրվո

ղ բյուջեն 

 

Միջանկյալ 

արդյունքների 

գնահատման/ 

ստուգման 

ժամկետները 

 

Գնահատման 

պատասխանա

տու 

ստորաբաժանո

ւմը 

 

 

Գնահատման  

հաշվետվության 

ձևը 

 

Որտեղ 

հասանելի կլինի 

գնահատման 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությու

նը 



/ URL կամ 

ստորաբաժանում

ը/ 

        

5.1 Ապահովել ՊԴ կազմի 

նաև մրցութային 

կարգով պաշտոնների 

տեղակալում՝ 

կարևորելով ըստ 

ՄԿԾ-ների 

պահանջները:  
 

5.1.1 Վերհանել 

մասնագիտական 

ամբիոնների կարիքները՝ 

ՊԴ կազմի մրցութային 

կարգով պաշտոնների 

տեղակալման 

վերաբերյալ:  

Համապատ

ասխան 

ստորաբաժա

նումների 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022թ. առաջին 

եռամսյակ 

Պրոռեկտոր, 

դեկաններ, 

ամբիոններ, 

աշխատակազմի 

կառավարման 

բաժին 

Տեղեկատվություն Մասնագիտական 

ամբիոններ, 

աշխատակազմի 

կառավարման 

բաժին 

5.1.2 Անցկացնել ՊԴ կազմի 

պաշտոնների 

տեղակալման մրցույթ՝ 

ըստ ԳՊՀ-ի 

պրոֆեսորադասախոսակ

ան կազմի ձևավորման և 

պաշտոնների 

տեղակալման 

կանոնակարգի:  

Համապատ

ասխան 

ստորաբաժա

նումների 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022թ. մայիս, 

հունիս 

Պրոռեկտոր, 

աշխատակազմի 

կառավարման 

բաժին, 

գիտական 

քարտուղար 

Գիտական 

խորհրդին կից 

մրցութային, 

գիտական և 

ուսումնամեթոդակ

ան հարցերի 

համակարգման 

հանձնաժողովի 

արձանագրություն, 

գիտական 

խորհրդի նիստի 

արձանագրություն

ներ 

Gorsu.am  

Աշխատակազմի 

կառավարման 

բաժին 

Գիտական 

քարտուղարի 

գրասենյակ 

         



 

5.2 

Առաջատար 

մասնագետներ, 

գործատուներ 

հրավիրելու  

կանոնակարգված 

գործընթաց և, ըստ 

հնարավորության, 

նաև միջազգային 

մասնագետների 

ներգրավում:  

5.2.2  Մշակել ԳՊՀ մարդկային 

ռեսուրսների 

կառավարման 

համակարգի 

զարգացման 

հայեցակարգ:  

Աշխատակա

զմի 

կառավարմ

ան բաժնի և 

իրավախորհ

րդատուի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022թ. երկրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

խորհուրդ 

Գիտական 

խորհրդին կից 

կառուցվածքային և 

կանոնադրական 

փոփոխություններ

ի համակարգման 

հանձնաժողովի 

արձանագրություն, 

գիտական 

խորհրդի 

արձանագրություն 

Gorsu.am / 

Փաստաթղթեր /  

կանոնակարգեր 

5.3 Ընդլայնել 

գործատուների հետ 

համագործակցության 

շրջանակները և 

ապահովել հրավիրյալ 

դասախոսների 

լիարժեք 

ներգրավվածությունը 

բուհի 

գործընթացներին՝ 

միտված ՊԴ կազմի 

կատարելագործմանը 

(այդ թվում՝ փորձի 

փոխանակմանը): 

5.3.3 Գործնական 

փորձառությամբ 

դասավանդողների, 

գործատուների 

ներգրավում 

ուսումնական 

գործընթացում՝ 

ուսանողների 

գործնական 

կարողությունների 

ձևավորմանը 

նպաստելու և դրանց՝ 

աշխատաշուկային 

համապատասխանեցնել

ու համար:  

Ամբիոնների 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

Մեկնարկը՝ 

2021թ. առաջին 

եռամսյակից  

Պրոռեկտորր, 

մասնագիտական 

ամբիոններ 

Մասնագիտական 

ամբիոնների 

նիստերի 

արձանագրություն

ներ 

Մասնագիտական 

ամբիոններ 

5.3.4 Կիրառել գործատուների 

կարողությունների և 

նյութական ռեսուրսների 

Ամբիոնների 

գործունեութ

յան 

Մեկնարկը՝ 

2021թ. առաջին 

Մասնագիտակա

ն ամբիոններ 

Մասնագիտական 

ամբիոնների 

նիստերի 

Մասնագիտական 

ամբիոններ 



հնարավորությունները 

հիմնական ՊԴ կազմի 

կատարելագործման 

համար:  

շրջանակներ

ում 

եռամսյակից արձանագրություն

ներ 

5.4 Նոր մեխանիզմների 

ներդրումը 

(մասնավորաբար՝ ՊԴ 

կազմի 

վերապատրաստման և 

որակավորման 

բարձրացման ծրագիր, 

ԿԾ 

պատասխանատուներ

) պայմանավորեցնել 

հետազոտությունների 

արդյունքներով՝ 

նվազեցնելով դրանց 

ներդրմամբ 

պայմանավորված 

ռիսկերն ու 

խնդիրները, ինչպես 

նաև հստակեցնելով 

ներդրումից 

ակնկալիքները:  

 

5.4.1 Մշակել և կիրառել ՊԴ 

կազմի 

վերապատրաստման 

կարգ:  

Ամբիոնների 

և 

իրավախորհ

րդատուի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2021թ. 

դեկտեմբեր 

Գիտական 

խորհուրդ 

Գիտական 

խորհրդին կից 

կառուցվածքային և 

կանոնադրական 

փոփոխություններ

ի համակարգման 

հանձնաժողովի 

արձանագրություն, 

գիտական 

խորհրդի 

արձանագրություն 

Gorsu.am / 

Փաստաթղթեր / 

Կանոնակարգեր 

5.4.2 Մշակել և 

գործառնության մեջ դնել 

կրթական ծրագրի 

պատասխանատուի 

գործունեության 

պահանջներին 

համապատասխան 

պաշտոնի անձնագիր:  

ԱԿ բաժնի,  

իրավախորհ

րդատուի,  

պաշտոններ

ի 

անձնագրեր

ի մշակման 

հանձնաժող

ով  

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2021թ. 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր  

Պաշտոնների 

անձնագրերի 

մշակման 

հանձնաժողով 

Պաշտոնի 

անձնագրերի 

մշակման 

հանձնաժողովի 

արձանագրություն 

Gorsu.am / 

Պաշտոնի 

անձագրեր 



5.4.3 Ներդնել ԿԾ 

պատասխանատուների 

հաշվետվողականության 

և գործունեության 

արդյունավետության 

գնահատման 

մեխանզիմներ:  

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022թ. երկրորդ 

եռամսյակ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին, աուդիտի 

հանձնաժողով 

Ներքին 

շահակիցների 

շրջանում 

բավարարվածությ

ան հարցումներ, 

աուդիտի 

հանձաժողովի 

հաշվետվություն 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

5.5 Ապահովել ՊԴ կազմի 

համակողմանի 

գնահատման և 

կարիքների 

վերհանման 

գործընթաց՝ միտված 

համընթաց 

զարգացման 

ապահովմանը և 

գործածվող 

մեխանիզմների 

բարելավմանը (այդ 

թվում՝ առաջընթացի և 

սերնդափոխության 

ապահովման 

մեխանիզմների): 

5.5.1 Բարելավել ՊԴ կազմի 

գնահատման և 

կարիքների վերհանման 

մեխանիզմները: 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022թ. չորրորդ 

եռամսյակ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին, աուդիտի 

հանձնաժողով 

Հարցումներ, 

վերլուծություններ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

5.5.2 Մշակել և կիրառել ՊԴ 

կազմի պարբերաբար 

գնահատման 

ընթացակարգ՝ ըստ  ՊԴ 

վերապատրաստման և 

որակավորման 

բարձրացման ծրագրի:  

 

Ամբիոնների, 

գիտական 

կենտրոնի և 

իրավախորհ

րդատուի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. առաջին 

եռամսյակից 

Գիտական 

կենտրոն, 

մասնագիտական 

ամբիոններ 

Գիտական 

կենտրոնի 

հաշվետվություն, 

ամբիոնների 

նիստերի 

արձանագրություն

ներ, ամբիոնի 

տարեկան 

հաշվետվություն 

Գիտական 

կենտրոն, 

ամբիոններ  

 



5.5.3 Մշակել և 

գործառնության մեջ դնել 

երիտասարդ կադրերի 

ընտրության 

քաղաքականություն` 

սկսած մագիստրոսի 

կրթական աստիճանից: 

Ամբիոնների 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

Մեկնարկը՝ 

2023թ.-ից 

Մասնագիտակա

ն ամբիոններ 

Ամբիոնի նիստերի 

արձանագրություն

ներ 

Մասնագիտական 

ամբիոններ 

5.6 Ապահովել կարիքների 

վերհանման վրա 

հիմնված 

միջոցառումների 

համալիր՝ 

գնահատելով դրանց 

արդյունավետությունը

: 

 

5.6.1 Մշակել և ներդնել 

կազմակերպված 

միջոցառումների 

արդյունավետության 

գնահատման 

մեխանիզմներ՝ հիմնված 

կարիքների վերհանման 

վրա:  

 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. առաջին 

եռամսյակից 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Հարցումներ, 

վերլուծություններ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

5.7 ՊԴ, ՈւՕ և վարչական 

կազմերի 

պարգևատրման, 

խրախուսման, 

առաջընթացի 

մեխանիզմները 

ինստիտուցիոնալացնե

լ՝ 

պայմանավորեցնելով 

ՌԾ-ի 

առաջնահերթությունն

5.7.1 ՊԴ, ՈՒՕ և վարչական 

կազմերի 

պարգևատրման, 

խրախուսման, 

առաջընթացի 

մեխանիզմների 

արդյունավետության 

վերլուծությունների 

իրականացում:  

 

Գիտական 

կենտրոնի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

Մեկնարկը 

2022թ.՝ երրորդ 

եռամսյակից 

Գիտական 

կենտրոն 

Գիտական 

կենտրոնի 

վերլուծություններ, 

հաշվետվություն 

Գիտական 

կենտրոն 



 

 

 

 

 

 

 

երով և շահակիցներին 

հայտնի նախապես 

սահմանված 

չափանիշներով՝ 

գնահատելով 

ներդրված 

մեխանիզմների 

արդյունավետությունը

: 

5.7.2 Վարչական և ՈՒՕ 

կազմերի 

վերապատրաստումների 

իրականացում՝ ըստ 

գործող 

ընթացակարգերի:  

 

Աշխատակա

զմի 

կառավարմ

ան բաժնի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

Մեկնարկը՝ 

2023թ. առաջին 

եռամսյակից  

Աշխատակազմի 

կառավարման 

բաժին 

ԱԿ բաժնի 

հաշվետվություն 

ԱԿ բաժին 

5.7.3 Գնահատել ՈՒՕ և 

վարչական կազմերի 

աշխատանքի 

արդյունավետությունը և 

մշակել  

արդյունավետության 

բարձրացման 

մեխանիզմներ:  

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022թ. երրորդ 

եռամսյակ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

ՈՒՕ և վարչական 

կազմերից 

բավարարվածությ

ան հարցումներ, 

մոնիթորինգ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

         



 

 

 

6. 

Փորձագիտական խմբի խորհրդատվությունը / վեր հանած խոշոր խնդիրը 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ 6. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

 

6.1. Ապահովել հետազոտության ոլորտում ռազմավարական կառավարում ըստ սահմանված գերակայությունների և ՌԾ-ի՝ վերջինս 

պայմանավորեցնելով առկա նյութական, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսներով, հնարավորություններով, հստակ 

պատասխանատվությունների բաշխմամբ և դարձնելով իրագործելի ու չափելի:  

6.2. Հստակեցնել Գիտական կենտրոնի դերն ու ապահովել ազդեցությունը գիտահետազոտական գործընթացների զարգացման վրա:  

6.3. Մշակել և ներդնել գիտահետազոտական գործունեության միջազգայնացման քաղաքականություն՝ ապահովելով այդ ուղղությամբ 

գործընթացների շարունակական զարգացում:  

6.4. Ընդլայնել գիտահետազոտական ոլորտում համագործակցության շրջանակները՝ միաժամանակ վերջինս ծառայեցնելով պրակտիկաների 

շրջանակներում հետազոտությունների իրականացմանը՝ գործատուների ռեսուրսների կիրառմամբ:  

6.5. Ապահովել ուսումնական և հետազոտական գործընթացների փոխկապակցման մեխանիզմների արդյունավետ գործառնությունը՝ 

գնահատելով արդյունքները և բարելավելով դրանք:  

6.6. Ապահովել ուսանողների ներգրավվածությունը գիտահետազոտական աշխատանքներում՝ ներդնելով խրախուսման և խթանման 

մեխանիզմներ (այդ թվում՝ ՊԴ կազմի մոտիվացմամբ)։  

 

 

  

 

Ակնկալվող 

արդյունքը 

 

 

Նախատեսվողմիջանկյալ 

արդյունքները 

(քանակական և/կամ 

որակական) 

 

 

Տրամադրվո

ղ բյուջեն 

 

Միջանկյալ 

արդյունքների

գնահատման/ 

ստուգման 

ժամկետները 

 

Գնահատման 

պատասխանատ

ու 

ստորաբաժանում

ը 

 

 

Գնահատման  

հաշվետվության 

ձևը 

 

Որտեղ 

հասանելի կլինի 

գնահատման 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությու

նը 

/ URL կամ 

ստորաբաժանում

ը/ 

        



 

6.1. 

Հետազոտական 

ոլորտում ԳՊՀ-ի 

հետաքրքրություննե 

րը և 

հավակնություններն 

արտահայտող 

ռազմավարության 

առկայություն  և 

ռազմավարության 

իրականացման պլանի 

գործարկում 

6.1.1 Ստեղծել 

աշխատանքային խումբ 

Աշխատանք

ային խմբի 

գործունեութ

յան 

ֆինանսակա

ն 

ապահովում 

2022 թ., առաջին 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն 

Խմբի 

ձևավորման 

հրաման, խմբի 

աշխատանքային 

պլան 

Աշխատակազմի 

կառավարման 

բաժին, Գիտական 

կենտրոն 

6.1.2 Ձևավորել  

հետազոտական 

ոլորտում սեփական 

հետաքրքրությունները և 

հավակնություններն 

արտահայտող 

ռազմավարություն՝ դրա 

հետ կապելով գիտական 

կենտրոնի  զարգացման 

հեռանկարները 

Չի 

նախատեսվ

ում 

2022 թ., 

երկրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն, 

աշխատանքային 

խումբ, ամբիոններ 

Քննարկումների 

արձանագրությու

ններ, 

հետազոտական 

ոլորտում ԳՊՀ-ի 

հետաքրքրությու

նները և 

հավակնությունն

երն 

արտահայտող 

ռազմավարությու

ն 

Գիտական 

կենտրոն 

6.1.3 Ստեղծել 

հետազոտության 

ոլորտում 

ռազմավարության  

իրականացման պլան- 

ժամանակացույց 

Չի 

նախատեսվ

ում 

2022 թ., 

երկրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն, 

աշխատանքային 

խումբ, ամբիոններ 

Հետազոտության 

ոլորտում 

կենտրոնի 

ռազմավարությա

ն իրականացման 

քայլերի 

ժամանակացույց 

Գիտական 

կենտրոն 

6.1.4 Հետազոտության  

ոլորտում 

ռազմավարության 

իրականացման պլանի 

գործարկում 

Ըստ 

ժամանակա

ցույցի 

սահմանած 

պահանջներ

ի 

Սկիզբը՝ 2022 թ., 

երկրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն, 

աշխատանքային 

խումբ, ամբիոններ 

Գիտական 

հոդվածների թիվ,  

պլանի 

իրականացման 

արդյունքների 

ցուցիչների 

վերաբերյալ 

Գիտական 

կենտրոն 



հաշվետվություն

ներ, 

քննարկումների 

արձանագրությու

ններ 

         

 

6.2 

Ապահովել գիտական 

կենտրոնի 

ազդեցությունը 

գիտահետազոտական 

գործընթացների 

զարգացման վրա  

 

6.2.1 Ստեղծել 

աշխատանքային խումբ 

Գիտական 

կենտրոնի 

գործունեութ

յան 

շրջանակում 

Սկիզբը՝ 2022 թ., 

երկրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն 

Խմբի 

ձևավորման 

հրաման,  

խմբի 

աշխատանքային 

պլան 

Աշխատակազմի 

կառավարման 

բաժին, գիտական 

կենտրոն 

6.2.2 Լրամշակել գիտական 

կենտրոնի 

կանոնակարգը՝ նոր 

իրականության 

համապատասխանեցմա

մբ և նոր գործառույթների 

ներգրավմամբ 

Գիտական 

կենտրոնի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022 թ., երրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն 

Գիտական 

կենտրոնի 

կանոնակարգ 

(նոր 

խմբագրությամբ) 

gorsu.am/  

Գիտական 

կենտրոն բաժին 

6.2.3 Վերանայել գիտական 

կենտրոնի 

հաստիքացուցակը՝ 

հաշվի առնելով 

գործառույթների 

ընդլայնման գաղափարը 

 

Լրավճարնե

ր 

2022 թ., չորրորդ 

եռամսյակ 

ԳՊՀ ռեկտոր, 

գիտական 

կենտրոն, 

աշխատակազմի 

կառավարման 

բաժին 

Հաստիքացուցակ Աշխատակազմի 

կառավարման 

բաժին 

6.2.4 Ապահովել 

գիտահետազոտական, 

գիտակրթական, 

գիտամեթոդական, 

հետազոտական և 

նորարական 

Լրացուցիչ 

ֆինանսավո

րման 

միջոցներ՝ 

համաֆինան

սավորման 

Սկիզբը՝ 2022 թ., 

երկրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն 

Լիցենզիաներ, 

աշխատանքների 

կատարման 

հանձնման-

ընդունման 

մասին ակտեր  

Գիտական 

կենտրոն, 

հաշվապահություն 



արդյունքների հենքով 

մարզում պահանջված 

ծառայությունների 

մատուցման գործընթացը 

հնարավորու

թյամբ   

6.3 Մշակել և ներդնել 

գիտահետազոտական 

գործունեության 

միջազգայնացման 

քաղաքականություն 

 

6.3.1 Ստեղծել 

աշխատանքային խումբ 

Գիտական 

կենտրոնի, 

ԱԿՀ բաժնի 

գործառույթն

երի 

շրջանակում 

2022 թ., չորրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն 

Խմբի 

ձևավորման 

հրաման,  

խմբի 

աշխատանքային 

պլան 

Աշխատակազմի 

կառավարման 

բաժին, Գիտական 

կենտրոն 

6.3.2 Ուսումնասիրել ՀՀ և 

արտասահմանյան 

բուհերի փորձը 

Գիտական 

կենտրոնի, 

ԱԿՀ բաժնի 

գործառույթն

երի 

շրջանակում 

2023 թ., առաջին 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն, ԱԿՀ 

բաժին, 

աշխատանքային 

խումբ 

Գիտական 

կենտրոնի, ԱԿՀ 

բաժնի և 

աշխատանքային 

խմբի համատեղ 

քննարկումներ 

Գիտական 

կենտրոն, ԱԿՀ 

բաժին 

6.3.3 Մշակել և ստեղծել ԳՊՀ 

միջազգային 

հետազոտական 

գործունեության 

կանոնակարգ 

Գիտական 

կենտրոնի, 

ԱԿՀ բաժնի 

գործառույթն

երի 

շրջանակում 

2023 թ., 

երկրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն, ԱԿՀ 

բաժին, 

աշխատանքային 

խումբ 

ԳՊՀ միջազգային 

հետազոտական 

գործունեության 

կանոնակարգի 

նախագիծ 

Գիտական 

կենտրոն, ԱԿՀ 

բաժին 

6.3.4 Համատեղ 

հետազոտական 

նախագծեր 

իրականացնելու 

հնարավորությունների 

բացահայտում և 

խթանում Erasmus+ 

միջազգային ծրագրի 

շրջանակում 

նախատեսվող 

ԱԿՀ բաժնի 

կողմից 

ներկայացվա

ծ առաջարկի 

հիման վրա 

տրամադրվո

ղ ծախս 

Սկիզբը՝ 2022 թ., 

առաջին 

եռամսյակ 

ԱԿՀ բաժին, 

գիտական 

կենտրոն, 

ամբիոններ 

ԱԿՀ բաժնի 

տարեկան 

հաշվետվություն 

ԱԿՀ բաժին 



միջազգայնացման 

պայմանագրերից բխող 

շարժունության 

գործընթացում  

6.3.5 Ներդրված խրախուսման 

համակարգի 

շարունակականության 

ապահովում և 

հնարավորությունների 

ընդլայնում  

Գիտական 

կենտրոնի 

կողմից 

ներկայացվա

ծ առաջարկի 

հիման վրա 

տրամադրվո

ղ 

խրախուսմա

ն ծախս 

Սկիզբը՝ 2021թ., 

երրորդ 

եռամսյակ 

ԳՊՀ ռեկտոր, 

գիտական 

կենտրոն, 

հաշվապահություն 

Խրախուսման 

մասին ԳՊՀ 

ռեկտորի 

հրաման, 

գիտական 

կենտրոնին կից 

խրախուսման 

հարցերի 

հանձնաժողովի 

արձանագրությու

ններ 

Աշխատակազմի 

կառավարման 

բաժին, գիտական 

կենտրոն 

6.3.6 Մարզում տեղակայված 

միջազգային 

կազմակերպությունների 

հետ պրակտիկայի 

պայմանագրերի 

շարունակականության 

ապահովում և 

հնարավորությունների 

ընդլայնում 

Ուսումնակա

ն մասի 

կողմից 

ներկայացվա

ծ առաջարկի 

հիման վրա 

տրամադրվո

ղ ծախս 

Սկիզբը՝ 2023 թ., 

երկրորդ 

եռամսյակ 

Ուսումնական 

մաս,  

ամբիոններ,  

գիտական 

կենտրոն, ԱՀԿ 

բաժին 

Ռեկտորատի 

նիստերի 

համապատասխ

ան որոշումներ 

Ուսումնական մաս 

6.4 Ընդլայնել 

գիտահետազոտական 

ոլորտում 

համագործակցության 

շրջանակները  
 

6.4.1 Ստեղծել 

աշխատանքային խումբ 

Գիտական 

կենտրոնի, 

ԱԿՀ բաժնի 

գործառույթն

երի 

շրջանակում 

2023 թ., առաջին 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն, ԱՀԿ 

բաժին 

Խմբի 

ձևավորման 

հրաման,  

խմբի 

աշխատանքային 

պլան 

Աշխատակազմի 

կառավարման 

բաժին, գիտական 

կենտրոն 

6.4.2 Կազմակերպել  

գիտահետազոտական, 

գիտակրթական, 

գիտամեթոդական, 

հետազոտական և 

Ուսումնակա

ն մասի 

կողմից 

ներկայացվա

ծ առաջարկի 

Սկիզբը՝ 2023 թ. Ուսումնական 

մաս,  

ամբիոններ,  

գիտական 

կենտրոն, ԱՀԿ 

Պրակտիկաների 

հաշվետվություն

ներ 

Ամբիոններ 



նորարական 

արդյունքների հենքով 

պրակտիկաներ կնքված 

պայմանագրերի 

շրջանակներում 

հիման վրա 

տրամադրվո

ղ ծախս 

բաժին, 

աշխատանքային 

խումբ 

6.4.3 Զարգացնել 

փորձագիտական և 

գրախոսման 

ծառայությունների 

գործընթացը  

համագործակցության 

պայմանագրերի, 

հուշագրերի  

շրջանակներում 

Գիտական 

կենտրոնի և 

ամբիոնների 

կողմից 

ներկայացվա

ծ առաջարկի 

հիման վրա 

տրամադրվո

ղ ծախս 

Սկիզբը՝ 2022 թ. Ամբիոններ,  

գիտական 

կենտրոն, ԱՀԿ 

բաժին, 

աշխատանքային 

խումբ 

Գիտական 

կենտրոնի 

նիստերի, 

ամբիոնների 

համապատասխ

ան 

արձանագրությու

ններ 

Գիտական 

կենտրոն, 

ամբիոններ 

6.4.4 Պլանավորել և 

իրականացնել 

հետազոտական 

արդյունքների հենքով 

գիտական 

միջոցառումներ 

Գիտական 

կենտրոնի 

կողմից 

ներկայացվա

ծ առաջարկի 

հիման վրա 

տրամադրվո

ղ ծախս 

Սկիզբը՝ 2022 թ., 

առաջին 

եռամսյակ 

Ամբիոններ,  

գիտական 

կենտրոն,  ԱՀԿ 

բաժին 

Գիտական 

կենտրոնի 

տարեկան 

հաշվետվություն

ներ 

Գիտական 

կենտրոն 

6.5 Ապահովել 

ուսումնական և 

հետազոտական 

գործընթացների 

փոխկապակցման 

մեխանիզմների 

արդյունավետ 

գործառնությունը 

6.5.1 

 

Ստեղծել 

աշխատանքային խումբ 

Գիտական 

կենտրոնի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022 թ., 

երկրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն 

Խմբի 

ձևավորման 

հրաման,  

խմբի 

աշխատանքային 

պլան 

Աշխատակազմի 

կառավարման 

բաժին, գիտական 

կենտրոն 

6.5.2 Ուսումնասիրել 

հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացների 

փոխկապակցման 

կիրառվող 

Գիտական 

կենտրոնի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022 թ., երրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն, 

աշխատանքային 

խումբ 

Հետազոտության 

և 

ուսումնառությա

ն կապի 

արդյունավետութ

յան 

վերլուծություննե

Գիտական 

կենտրոն 



մեխանիզմների 

արդյունավետությունը 

ր` առաջարկների 

փաթեթով 

6.5.3 Հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի 

փոխկապակցման 

կիրառվող 

մեխանիզմների 

արդյունավետության 

ավելացման 

առաջարկների փաթեթի 

քննարկում 

Աշխատանք

ային խմբի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022 թ., չորրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն, 

աշխատանքային 

խումբ, ամբիոններ 

ԳԽ նիստերի 

արձանագրությու

ններ 

Գիտական 

քարտուղարի 

գրասենյակ 

6.5.4 Հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի 

փոխկապակցման 

վերանայված 

մեխանիզմների 

լրակազմի ներդրում 

Գիտական 

կենտրոնի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2023 թ., 

առաջին-

չորրորդ 

եռամսյակներ 

Գիտական 

կենտրոն, 

աշխատանքային 

խումբ, ամբիոններ, 

ԿՈԱ և ՈւԿԱ 

բաժին 

Կրթական 

ծրագրերի  

մասնագրեր և 

ուսանողների, 

դասախոսների 

բավարարվածութ

յու նը 

հետազոտության 

և 

ուսումնառությա

ն կապի 

արդյունավետութ

յուն ից 

հարցումների 

վերլուծություննե

ր 

Ամբիոններ, ԿՈԱ և 

ՈւԿԱ բաժին 

6.6 Ապահովել 

ուսանողների 

ներգրավվածությունը 

գիտահետազոտական 

աշխատանքներում  

6.6.1 Գիտական կենտրոնի  և 

ՈւԳԸ-ի կապի 

ակտիվացում  

Գիտական 

կենտրոնի, 

ՈւԳԸ-ի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

Սկիզբը՝ 2022 թ., 

երկրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն, ՈւԳԸ 

Գիտական 

կենտրոնի և 

ՈւԳԸ-ի 

տարեկան 

հաշվետվություն

ներ 

gorsu.am/հաշվետվ

ություններ 



 

 

ում 

6.6.2 Ներդնել ուսանողների 

մասնակցությունը 

գիտահետազոտական 

աշխատանքներում 

խրախուսելու 

գործիքակազմ և 

մեխանիզմներ 

Գիտական 

կենտրոնի, 

ՈւԳԸ-ի և 

ամբիոնների 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

Սկիզբը՝ 2022 թ. 

երկրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

կենտրոն, ՈւԳԸ, 

ամբիոններ 

Գիտական 

կենտրոնի 

նիստերի 

արձանագրությու

ններ, 

վերլուծություննե

ր, ամբիոնի 

նիստերի 

արձանագրությու

ններ, ՈւԳԸ-ի 

նիստերի 

արձանագրությու

ններ 

Գիտական 

կենտրոն, ՈւԳԸ, 

ամբիոններ 

6.6.3 Զարգացնել ՊԴ կազմի 

խրախուսման գործող 

մեխանիզմները 

Գիտական 

կենտրոնի 

կողմից 

ներկայացվա

ծ առաջարկի 

հիման վրա 

տրամադրվո

ղ 

խրախուսմա

ն ծախս 

Սկիզբը՝ 2022 թ. 

երկրորդ 

եռամսյակ 

ԳՊՀ ռեկտոր, 

գիտական 

կենտրոն, 

հաշվապահություն 

Խրախուսման 

մասին ԳՊՀ 

ռեկտորի 

հրաման, 

գիտական 

կենտրոնին կից 

խրախուսման 

հարցերի 

հանձնաժողովի 

արձանագրությու

ններ 

Աշխատակազմի 

կառավարման 

բաժին, գիտական 

կենտրոն 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



7. Փորձագիտական խմբի խորհրդատվությունը / վեր հանած խոշոր խնդիրը 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ 7. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

 

7.1Ապահովել ֆինանսական ռեսուրսների բախշման և ՌԾ –ի նպատակների իրականացման փոխկապակցվածություն, ներդնել ռեսուրսների 

համալարման և զարգացման մեխանիզմ՝ ներգրավելով շահակիցներին:  

7.2 Ապահովել ֆինանասական մուտքերի բազմազանեցում՝ֆինանսական կայունության ապահովման նպատակով: 

7.3 Ապահովել ՄԿԾ –ների (հատկապես պետության և տարածաշրջանի համար կարևոր)շարունակականության երաշխավորման 

քաղաքականություն և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ՝ հիմնված համալիր վերլուծությունների վրա/այս խնդրում կարևոր է պետական 

աջակցությունն ու համապատասխան քաղաքականությունը/: 

7.4 Ներդնել փաստաթղթաշրջանառության և տեղեկատվության տարածման գործընթացների բարելավման մեխանիզմներ՝ հենված 

շահակիցների կարիքների և արդի պահանջների վրա: 

7.5 Իրականացնել ուսանողներին և դասավանդողներին տրամադրվող ռեսուրսների և ծառայությունների պարբերական գնահատում՝ 

ռազմավարական ծրագրի նպատակներին և ՄԿԾ-ի պահանջներին համապատասխան: 
 

  

 

Ակնկալվող 

արդյունքը 

 

 

Նախատեսվողմիջանկյալ 

արդյունքները 

(քանակական և/կամ 

որակական) 

 

 

Տրամադրվո

ղ բյուջեն 

 

Միջանկյալ 

արդյունքների

գնահատման/ 

ստուգման 

ժամկետները 

 

Գնահատման 

պատասխանատ

ու 

ստորաբաժանում

ը 

 

 

Գնահատման  

հաշվետվության 

ձևը 

 

Որտեղ 

հասանելի կլինի 

գնահատման 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությու

նը 

/ URL կամ 

ստորաբաժանում

ը/ 
        

7.1 Ապահովել 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

բախշման և ՌԾ –ի 

նպատակների 

իրականացման 

7.1.1 Բուհի ռազմավարական 

ծրագրի նպատակներից 

բխող ֆինանսական 

միջոցների բաշխման 

նախահաշվի կազմում 

 

Ռազմավար

ական 

ծրագրի 

իրականացմ

ան 

համարանհր

2021թ. 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր 

2022թ.հունվար-

փետրվար 

ԳՊՀ 

հաշվապահություն

,ՏԳԿԲ 

ԳՊՀ 

ֆինանսատնտես

ական 

գործունեության 

նախահաշիվ 

ըստ 

gorsu.am 



փոխկապակցվածությո

ւն, ներդնել 

ռեսուրսների 

համալարման և 

զարգացման 

մեխանիզմ՝ 

ներգրավելով 

շահակիցներին: 

 

 աժեշտ 

գործողությո

ւնների գծով 

ներկայացվա

ծ հայտերի 

հիման վրա 

կազմված 

բյուջե՝հաշվի 

առնելով 

առկա 

ռեսուրսները 

և 

ֆինանսակա

ն ռիսկերը 

ռազմավարական 

հիմնական 

ուղղությունների 

/նպատակների 

         

 
7.2 

Ապահովել 

ֆինանասական 

մուտքերի 

բազմազանեցում՝ֆինա

նսական կայունության 

ապահովման 

նպատակով 

7.2.1 Հիմնական ուսումնական 

գործունեությունից 

մուտքեր 

Ուսման 

վճարներ 

2021թ. 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր,2022

թ.հունվար-

փետրվար 

 

ԳՊՀ 

հաշվապահություն 

Տարեկան 

ռեկտորի 

հաշվետվություն 

gorsu.am 

7.2.2 Հանրակրթական 

ուսումնական 

հաստատությունների 

պարտադիր 

ատեստացիայի ենթակա 

ուսուցիչների 

վերապատրաստումից 

մուտքեր 

Պետբյուջե 2021թ. 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր,2022

թ.հունվար-

փետրվար 

 

ԳՊՀ 

հաշվապահություն 

Տարեկան 

ռեկտորի 

հաշվետվություն 

gorsu.am 

7.2.3 Հանրակրթական 

ուսումնական 

հաստատություններից 

ղեկավարման իրավունք 

ստանալու 

հավակնություն ունեցող 

Վերապատր

աստվող 

անձանց 

կողմից 

վերապատր

աստման 

2021թ. 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր,2022

թ.հունվար-

փետրվար 

 

ԳՊՀ 

հաշվապահություն 

Տարեկան 

ռեկտորի 

հաշվետվություն 

gorsu.am 



անձանց 

վերապատրաստումների

ց մուտքեր 

վճար 

7.2.3 Միջազգային 

դրամաշնորհներից 

ստացվող մուտքեր 

Համաձայն 

դրամաշնոր

հային 

պայմանագր

ի 

2021թ. 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր,2022

թ.հունվար-

փետրվար 

 

ԳՊՀ 

հաշվապահություն 

Տարեկան 

ռեկտորի 

հաշվետվություն 

gorsu.am 

  7.2.4 Գիտական թեմաների 

ֆինանսավորումից 

մուտքեր 

Պետբյուջե 2021թ. 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր,2022

թ.հունվար-

փետրվար 

 

ԳՊՀ 

հաշվապահություն 

Տարեկան 

ռեկտորի 

հաշվետվություն 

gorsu.am 

7.3  

ՄԿԾ-ների  

շարունակակության 

երաշխավորման 

քաղաքականության 

մեխանիզմների 

մշակում և համալիր 

վերլուծությունների 

վրա հիմնված 

ինստիտոիցիոնալ 

մեխանիզմների 

ապահովում 

7.3.1 Նոր 

մասնագիտությունների 

ներդնումից առաջ 

տարածաշրջանի 

աշխատաշուկայի 

կարիքների 

ուսումնասիրություն, 

սահմանամերձ գյուղերի 

դպրոցների կարիքների 

անհրաժեշտությունից 

ելնելով` փոքր 

թվաքանակներով  

կուրսերի 

պահպանում`վարձատր

ման օպտիմալ 

մեխանիզմների  

ներդրմամբ 

 

Գործուղումն

եր 

Պետական 

աջակցությու

ն 

Յուրաքանչյուր 

ուսումնկան 

տարվա 

ավարտին  

Պրոռեկտոր 

Ուսումնական մաս 

Ընդունող 

հանձնաժողովի 

հաշվետվություն

ներ 

 

gorsu.am,  

7.4 
 

Փաստաթղթաշրջանա

ռության և 

7.4.1 ԳՊՀ –ում գործող 

փաստաթղթաշրջանառու

 ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

2022թ. 1-ին 

եռամսյակ 

Ռեկտոր 

Պրոռեկտոր 

Հաշվետվություն

ներ 

gorsu.am 

gorsu.am 



 
7.4 

տեղեկատվության 

տարածման 

գործընթացներիի 

բարելավված 

մեխանիզմների 

ստեղծում` հիմնված 

շահակիցների 

կարիքների և 

պահանջների վրա 
 

թյան և 

տեղեկատվաության 

տարածման 

բավարարվածության 

հետ կապված 

շահառուների 

հարցումներ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների  և 

ԳՊՀ-ի 

տեղեկատվ

ական 

տեխնոլոգի

աների և 

ծրագրային 

ապահովմա

ն 

լաբորատոր

իայի  

գործառույթն

երի 

շրջանակներ

ում 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

 

7.4.2 ԳՊՀ-ում միասնական 

առցանց հարթակի 

ստեղծում 

 

Առցանց գործիքակազմից 

օգտվելու 

հմտությունների 

փոխանցում ներքին 

շահակիցներին  

ԳՊՀ-ի 

տեղեկատվ

ական 

տեխնոլոգի

աների և 

ծրագրային 

ապահովմա

ն 

լաբորատոր

իայի 

գործառույթն

երի 

շրջանակներ

ում 

2022թ. 2-րդ 

եռամսյակ 

Ռեկտոր 

 

Պրոռեկոտոր 

 

ԳՊՀ-ի 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ

ի և ծրագրային 

ապահովման 

լաբորատորիայի 

հաշվետվություն

ներ 

gorsu.am 

 

7.5 Ռազմավարական 

ծրագրի 

նպատակներին և 

ուսանողներին ու 

7.5.1 
 

Համալսարանի բոլոր 

օղակներից մեկ տարվա 

կտրվածքով անհրաժեշտ 

ռեսուրսների 

ԳՊՀ բյուջե Յուրաքանչյուր 

տարվա 

ավարտին 

ՏԳԿ  

բաժին,Պետական 

գնումների 

պատասխանատու 

ՏԳԿ բաժնի 

տարեկան 

հաշվետվություն 

 

 gorsu.am,  ՏԳԿ 

բաժին, 

 



 

 

 

 

դասավանդողներին 

տրամադրվող 

պարբերաբար 

գնահատված 

ռեսուրներ և 

ծառայություններ  

պահանջներին 

համապատասխան: 
 

պահանջարկների 

առաջադրում 

  7.5.2 Ուսանողներին և 

դասավանդողներին 

տրամադրվող 

ռեսուրսների և 

ծառայությունների 

բավարարվածությոան 

գնահատում – 

հարցումների միջոցով 

ԳՊՀ բյուջե 

ՏԳԿ և ԿՈԱ 

ու ՈՒԿԱ 

բաժնի 

գործառույթն

երի 

շրջանակներ

ում 

Յուրաքանչյուր 

տարվա 

ավարտին 

ՏԳԿ  բաժին, ԿՈԱ 

և ՈՒԿԱ բաժին 

ՏԳԿ և ԿՈԱ 

բաժինների 

տարեկան 

հաշվետվություն

ներ 

 

 

 

 

gorsu.am, ԿՈԱ և 

ՏԳԿ բաժիններ 

7.5.3 Տրամադրվող 

ռեսուրսների և 

ծառայությունների 

բավարարվածության 

ապահովման 

գործընթացի 

կատարելագործման 

մեխանիզմների 

ներդրում 

ԳՊՀ բյուջե 

ՏԳԿ և ԿՈԱ 

ու ՈՒԿԱ 

բաժնի 

գործառույթն

երի 

շրջանակներ

ում 

2023թ. 1-ին 

եռամսյակ 

ՏԳԿ  

բաժին,հաշվապահ

ություն 

ՏԳԿ Բաժնի 

տարեկան 

հաշվետվություն 

 

  gorsu.am ՏԳԿ 

բաժին,հաշվապահ

ություն 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
8. 

 

Փորձագիտական խմբի խորհրդատվությունը / վեր հանած խոշոր խնդիրը 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ 8. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

8.1.Բոլոր օղակների հաշվետվություններում ապահովել ՌԾ-ի հետ կապը և վերլուծական բաղադրիչի առկայությունը, իրականացնել 

հաշվետվողականության մեխանիզմների արդյունավետության գնահատում:  

8.2.Գնահատել հասարակության լայն շրջանակի հետ հետադարձ կապի ապահովման մեխանիզմների արդյունավետությունը, բարելավել և 

կատարելագործել դրանք, այդ թվում՝ պաշտոնական կայքէջի տեղեկատվությունը՝ անդրադառնալով արձագանքների վերլուծություններին, 

օտարալեզու նյութերի ընտրության մեխանիզմներին։  

8.3.Ընդլայնել հասարակությանը գիտելիքների (արժեքների) փոխանցման մեխանիզմները լրացուցիչ ծրագրերի, դասընթացների. 

խորհրդատվական կենտրոնների  

միջոցով՝ հենված հասարակության ակնկալիքների և բուհի հնարավորությունների վրա, և գնահատել դրանց արդյունավետությունը։  

 

 



  

 

Ակնկալվող 

արդյունքը 

 

 

Նախատեսվողմիջանկյալ 

արդյունքները 

(քանակական և/կամ 

որակական) 

 

 

Տրամադրվո

ղ բյուջեն 

 

Միջանկյալ 

արդյունքների

գնահատման/ 

ստուգման 

ժամկետները 

 

Գնահատման 

պատասխանատ

ու 

ստորաբաժանում

ը 

 

 

Գնահատման  

հաշվետվության 

ձևը 

 

Որտեղ 

հասանելի կլինի 

գնահատման 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությու

նը 

/ URL կամ 

ստորաբաժանում

ը/ 
        

 
8.1. 

Բոլոր օղակների 

հաշվետվություններու

մ ապահովել ՌԾ-ի 

հետ կապը և 

վերլուծական  

8.1.1 ԳՊՀ-ում  

վերակազմակերպել 

Հասարակայնության հետ 

կապերի և լրատվության 

բաժին: 

ԳՊՀ բյուջեի 

նախահաշվո

ւմ լրացուցիչ 

ֆինանսավո

րման 

նախատեսու

մ 

2022 թ. 

փետրվար-

մարտ 

Գիտական 

խորհուրդ 

Գիտական 

խորհրդի 

կանոնադրական 

և 

կառուցվածքային 

փոփոխություննե

րի 

համակարգման 

հանձնաժողովի 

նիստի 

արձանագրությու

ն, գիտական 

խորհրդի նիստի 

արձանագրությու

ն 

gorsu.am  

Փաստաթղթեր / 

Կանոնակարգեր 

 8.1.2 Բոլոր օղակների 

հաշվետվություններում 

ապահովել ՌԾ-ի հետ 

կապը և վերլուծական 

բաղադրիչի 

առկայությունը՝ 

պարբերաբար 

իրականացնելով 

Ստորաբաժ

անումների 

գործառույթն

երի 

շրջանակում 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. երկրորդ 

եռամսյակ 

ՀԿԼ բաժնի 

պատասխանատու, 

ՌԾ-ի 

մոնիթորինգի 

հանձնաժողով 

Ստորաբաժանու

մների 

հաշվետվություն

ները 

gorsu.am  

Փաստաթղթեր 

բաժնի 

Հաշվետվություննե

ր ենթաբաժին 



խորհրդատվություններ 

ստորաբաժանումների 

ղեկավարների հետ: 

 բաղադրիչի 

առկայությունը, 

իրականացնել 

հաշվետվողականությ

ան մեխանիզմների 

արդյունավետության 

գնահատում: 

 

8.1.3 ԳՊՀ-ի շահակիցների 

առջև 

հաշվետվողականության 

ապահովման 

ընթացակարգ 

Հասարակայ

նության հետ 

կապերի և 

լրատվությա

ն բաժնի և 

իրավախորհ

րդատուի 

գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022թ. երկրորդ 

եռամսյակ 

Գիտական 

խորհուրդ 

Գիտական 

խորհրդի 

կանոնադրական 

և 

կառուցվածքային 

փոփոխություննե

րի 

համակարգման 

հանձնաժողովի 

նիստի 

արձանագրությու

ն, գիտական 

խորհրդի նիստի 

արձանագրությու

ն 

  gorsu.am  

Փաստաթղթեր / 

Կանոնակարգեր 

 

         

 
8.2 

Գնահատել 

հասարակության լայն 

շրջանակի հետ 

հետադարձ կապի 

ապահովման 

մեխանիզմների 

արդյունավետությունը

, բարելավել և 

կատարելագործել 

դրանք, այդ թվում՝ 

պաշտոնական 

կայքէջի 

տեղեկատվությունը՝ 

անդրադառնալով 

արձագանքների 

վերլուծությունների, 

8.2.1 ԳՊՀ-ի շահակիցների 

առջև 

հաշվետվողականության 

ապահովման 

ընթացակարգի 

գնահատման 

ենթաբաժնի փուլերի 

իրականացում: 

Համապատ

ասխան 

բաժինների 

գործառույթն

երի 

շրջանակում 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. առաջին 

եռամսյակ  

ՀԿԼ բաժին, ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 

ՀԿԼ բաժնի 

հաշվետվողակա

նության 

տարեկան 

վերլուծություն 

ՀԿԼ բաժին 

 

8.2.2 Պաշտոնական կայքէջի 

արդիականացում, 

հայալեզու և 

օտարալեզու 

տեղեկատվությունների 

նպատակային 

թարմացում: 

Ծրագրային 

ապահովմա

ն 

լաբորատոր

իայի, ՀԿԼ 

բաժնի և 

օտար 

լեզուների 

Մեկնարկը՝ 

2022թ. 

փետրվար 

ԳՊՀ ծրագրային 

ապահովման 

լաբորատորիա, 

ՀԿԼ բաժին, օտար 

լեզուների ամբիոն 

Բաժինների 

տարեկան 

հաշվետվություն

ներ 

gorsu.am   

Փաստաթղթեր 

բաժնի 

Հաշվետվություննե

ր ենթաբաժին 



 

 

 

 

 

 

օտարալեզու նյութերի 

ընտրության 

մեխանիզմներին։ 

ամբիոնի 

գործառույթն

երի 

շրջանակում 

8.3 Ընդլայնել 

հասարակությանը 

գիտելիքների 

(արժեքների) 

փոխանցման 

մեխանիզմները 

լրացուցիչ ծրագրերի, 

դասընթացների. 

խորհրդատվական 

կենտրոնների  

միջոցով՝ հենված 

հասարակության 

ակնկալիքների և 

բուհի 

հնարավորությունների 

վրա, և գնահատել 

դրանց 

արդյունավետությունը

։  

 

8.3.1 Հասարակության 

ակնկալիքների և բուհի 

հնարավորությունների 

վերհանում՝ ներքին և 

արտաքին շահակիցների 

շրջանում հարցումների, 

կլոր սեղանների 

անցկացում՝  ընդլայնելու 

հասարակությանը 

գիտելիքների 

փոխանցման 

մեխանիզմները: 

 

Բաժնի 

գործառույթն

երի 

շրջանակում 

Մեկնարկը 

2022թ.-ի 

առաջին 

եռամսյակ 

ՀԿԼ բաժին,  ԿՈԱ 

և ՈՒԿԱ բաժին, 

ամբիոններ 

 

Հարցումների, 

բաժինների ու 

ամբիոնների 

նիստերի 

արձանագրությու

ններ, տարեկան  

հաշվետվություն

ներ 

gorsu.am   

Փաստաթղթեր 

բաժնի 

Հաշվետվություննե

ր ենթաբաժին, 

ամբիոններ 



 

 

 
 
9. 

 

Փորձագիտական խմբի խորհրդատվությունը / վերհանած խոշոր խնդիրը 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ 9. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ 

 

9.1 Վերագնահատել միջազգայնացման ոլորտում ԳՊՀ-ի սահմանած հավակնությունները՝ հիմնվելով սեփական համատեքստի վրա` 

ապահովելով արդյունավետության գնահատման հստակ մեխանիզմներ և գործընթաց, այդ թվում նաև ներդնել վերլուծական 

հաշվետվությունների մեխանիզմը: 

9.2 Հստակեցնել արտաքին կապերի քաղաքականությունը՝ ընդլայնելով համագործակցության շրջանակները և համապատասխանեցնելով ԳՊՀ-

ի ՌԾ-ին, կարիքներին, հնարավորություններին և տարածաշրջանային առանձնահատկություններին։ Որպես առանձին հնարավորություն 

դիտարկել հայկական սփյուռքը՝ հենվելով ուսումնասիրությունների վրա: 

9.3 Հնարավորություններ ստեղծել ուսանողների և դասախոսների շարժունության ապահովման համար՝ նպաստելով փորձի փոխանակմանն ու 

զարգացմանը: 

9.4 Փորձի փոխանակման, առաջավոր փորձի ուսումնասիրման և լեզվաիմացության զարգացման միջոցով ապահովել զարգացման և 

միջազգայնացման արդյունավետ գործընթաց՝ ներդնելով խրախուսման և մոտիվացման մեխանիզմներ: Լեզվաիմացության զարգացման 

գործընթացում կարևորել ներուժի և հնարավորությունների ուսումնասիրություններն ու թիրախավորումը՝ գործընթացի նպատակներով 

պայմանավորված: 

 

  

 

Ակնկալվող 

արդյունքը 

 

 

Նախատեսվողմիջանկյալ 

արդյունքները 

(քանակական և/կամ 

որակական) 

 

 

Տրամադրվո

ղ բյուջեն 

 

Միջանկյալ 

արդյունքների

գնահատման/ 

ստուգման 

ժամկետները 

 

Գնահատման 

պատասխանատ

ու 

ստորաբաժանում

ը 

 

 

Գնահատման  

հաշվետվության 

ձևը 

 

Որտեղ 

հասանելի կլինի 

գնահատման 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությու

նը 

/ URL կամ 

ստորաբաժանում



ը/ 
        

 
9.1. 

Միջազգայնացման 

ոլորտում ԳՊՀ-ի 

սահմանած 

հավակնությունների 

վերագնահատում`  

սեփական 

համատեքստի հիման 

վրա՝ ապահովելով 

արդյունավետության 

գնահատման հստակ 

մեխանիզմներ և 

գործընթաց 

9.1.1 2020-2023 թթ.-ի 

զարգացման 

ռազմավարական 

ծրագրի 

գործողությունների 

միջնաժամկետ և 

տարեկան պլաններ՝ 

վերջնարդյունքների և 

գնահատման 

առաջընթացի 

քանակական և 

որակական խմբագրված 

ցուցիչներով, բյուջեի 

հստակ չափով 

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների  
գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

 2022 թ-ի 2-րդ 

եռամսյակից 

սկսած 

ԱԿՀ բաժին, 

ռեկտոր, 

պրոռեկտոր 

Բաժնի 

գործունեության 

տարեկան 

հաշվետվություն 

Gorsu.am   

Բաժնի 

փաստաթղթեր 

9.1.2 Ներդնել ԱԿՀ բաժնի 

որակի ապահովման 

քաղաքականություն և 

ընթացակարգեր 

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների  
գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022 թ-ի  2022 

թ-ի 2-րդ 

եռամսյակից 

սկսած 

ԱԿՀ բաժին,  ԿՈԱ 

և ՈՒԿԱ բաժին 

Մշակված 

քաղաքականությ

ուն և 

ընթացակարգեր 

gorsu.am, ԱԿՀ 

բաժին,  ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 

9.1.3 Վերլուծական 

հաշվետվությունների 

համար ներդրված 

մեխանիզմ, որը 

ենթադրում է 

միջազգայացման 

առնչությամբ ՌԾ-ում 

նախատեսված ու 

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների  

աշխատավր

ձ, 

նյութատեխն

իկական 

ռեսուրսներ  

2022 թ-ի  2022 

թ-ի 2-րդ 

եռամսյակից 

սկսած 

յուրաքանչյուր 

տարվա հունիս-

սեպտեմբեր 

ժամանակահա

տվածը 

ԱԿՀ բաժին Ռազմավարակա

ն պլանի 

կատարողականի 

հաշվետվություն 

Gorsu.am  



իրականացված 

գործողությունների և 

ակնկալվող ու փաստացի 

արդյունքների 

համեմատական 

վերլուծություն, 

գործողությունների 

թերակատարման կամ 

չկատարման 

պատճառների 

բացահայտում և, ըստ 

այդմ, տարեկան 

պլանների վերանայում՝ 

ըստ 

կատարողականության 

վերաբերյալ 

բացահայտումների 

9.1.4 Ռազմավարական պլանի 

փաստաթղթում 

միջազգայնացման 

ոլորտի առնչությամբ 

իրականացված  

անհրաժեշտ 

փոփոխություններ, որը 

բխում է բուհի 

տեսլականից,  հիմնվում 

է բուհի համատեքստի  ու  

տարածաշրջանային 

առանձնահատկությունն

երի, ինչպես նաև ՀՀ 

բարձրագույն կրթության 

քաղաքականության 

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների   
գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022թ.  2022 թ-ի 

2-րդ 

եռամսյակից 

սկսած 

ԱԿՀ բաժին 

ԳՊՀ ռեկտոր, 

պրոռեկտոր 

Բաժնի 

գործունեության 

տարեկան 

հաշվետվություն 

Gorsu.am   



ոլորտում սահմանված 

նորմերի և առկա 

ակնկալիքների վրա: 

  9.1.5 Բյուջեում նախատեսված 

ծախսեր՝ 

միջազգայնացմանն 

ուղղված  

Ըստ ԳՊՀ 

բյուջեի՝ 

բաժնի 

տարեկան 

հատկացում

ների/աշխա

տավարձ, 

բաժնի 

գործունեութ

յան համար 

անհրաժեշտ 

նյութատեխն

իկական 

ռեսուրսների 

ձեռքբերման 

համար 

նախատեսվ

ած 

ծախսեր,գոր

ծուղումների

ն ուղղված 

ծախսեր, 

բաժինը նոր 

աշխատակց

ով 

համալրելուծ

ախս / 

2021թ. 

դեկտեմբեր-

2022թ. հունվար 

Ռեկտոր, 

հաշվապահություն

, ԱԿՀ բաժին 

ԳՊՀ բյուջեյի 

կատարողական 

gorsu.am, ԱԿՀ    
Փաստաթղթեր  

         

 
9.2 

Արտաքին կապերի 

քաղաքականության  

հստակեցում 

9.2.1 ԳՊՀ-ի ՌԾ-ին, 

կարիքներին, 

հնարավորություններին 

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների 

աշխատավր

2022 թ-ի 

հունվարից 

սկսած 

Ամենամյա 

ԳՊՀ ռեկտոր, 

հաշվապահություն 

ԳՊՀ 

նախահաշիվ 

gorsu.am, ԱԿՀ և   
Փաստաթղթեր 

բաժիններ 



և տարածաշրջանային 

առանձնահատկությունն

երին համապատասխան 

համագործակցության 

շրջանակների 

ընդլայնում  

ձ,  

գործուղումն

երին 

ուղղված 

ծախսեր 

9.2.2 ԳՊՀ-ի միջազգայնացման 

գործընթացում 

հայկական սփյուռքի հետ 

համագործակցության 

հնարավորությունների 

ուսումնասիրություն և 

օգտագործում  

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների  
գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022 թ-ի 

հունվարից 

սկսած 

ԱԿՀ բաժին Հնարավորութուն

ների 

ուսումնասիրությ

ան վերաբերյալ 

հաշվետվության  

gorsu.am, ԱԿՀ և  

Փաստաթղթեր 

բաժիններ 

  9.2.3 ԳՊՀ-ի և այլ 

հաստատությունների 

միջև կնքված 

համագործակցության 

պայմանագրերի 

շրջանակում ծավալած 

գործունեության 

արդյունավետության 

վերլուծություն և 

գնահատում  

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների  
գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022 թ-ի 

հունվարից 

սկսած 

ԱԿՀ բաժին Արդյունավետութ

յան 

վերլուծության և 

գնահատման 

հաշվետվություն՝  

gorsu.am, ԱԿՀ և  

Փաստաթղթեր 

բաժիններ 

  9.2.4 Գործուղումների 

արդյունավետության 

վերլուծություն և 

կատարողականների 

գնահատում  

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների  

աշխատավր

ձ,  

գործուղումն

2022 թ-ի 

հունվարից 

սկսած  

ԱԿՀ բաժին Արդյունավետութ

յան 

վերլուծության և 

կատարողականն

երի գնահատման 

հաշվետվություն, 

gorsu.am, ԱԿՀ և  

Փաստաթղթեր 

բաժիններ 



երին 

ուղղված 

ծախսեր 

գործուղումների 

վերաբերյալ 

զեկուցագրեր և 

հաշվետվություն

ներ 

  9.2.5 Համագործակցության 

շրջանակում 

իրականացված 

ծրագրերի, 

միջոցառումների և 

աշխատանքների 

վերաբերյալ իրազեկում  

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների 

աշխատավր

ձ, 

միջոցառում

ների 

կազմակերպ

ման համար 

անհրաժեշտ  

նյութատեխն

իկական 

ռեսուրսների 

ձեռքբերման 

համար 

նախատեսվ

ած ծախսեր 

2022 թ-ի 

հունվարից 

սկսած 

Պարբերաբար,ը

ստ 

անհրաժեշտութ

յան 

ԱԿՀ բաժին Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն  

gorsu.am, ԱԿՀ և  

Նորություներ,  
Փաստաթղթեր 

բաժիններ  

  9.2.6 Բաժնի գործունեության 

վերաբերյալ ներքին և 

արտաքին շահակիցների 

շրջանում հարցումների 

իրականացում, 

Հարցումների հիման վրա  
բաժնի գործունեության 

արդյունավետության 

վերլուծություն և 

գնահատում: 

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների  
գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում ,  

նյութական 

ռեսուրսների 

ձեռքբերման 

համար 

նախատեսվ

2022 թ. 

հունվարից 

սկսած 

Յուրաքանչյուր 

ուսումնական 

տարվա 

ավարտին 

ԱԿՀ բաժին,  ԿՈԱ 

և ՈՒԿԱ բաժին 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

gorsu.am, ԱԿՀ և  

Նորություներ,  

Փաստաթղթեր 

բաժիններ 



ած ծախսեր 

         

9.3 Ուսանողների և 

դասախոսների 

շարժունության 

ապահովման համար 

հնարավորությունների 

ստեղծում 

9.3.1 Տեղական և միջազգային 

համալսարանների 

միջազգային բաժինների 

փորձի 

ուսումնասիրություն, 

շարժունության 

ապահովման համար 

մշակված նոր 

գործիքակազմ և 

ընթացակարգեր  

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների  
գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022 թ. 

հունվարից 

սկսած 

ԱԿՀ բաժին Տեղական և 

միջազգային 

համալսարաններ

ի միջազգային 

բաժինների 

փորձի 

ուսումնասիրությ

ան 

հաշվետվություն,  

բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

gorsu.am, ԱԿՀ 

բաժին, 

Փաստաթղթեր 

բաժին 

9.3.2 Համաձայնագրեր 

Հայաստանի և 

արտերկրի 

համալսարանների հետ՝ 

շարժունության 

ապահովման 

նպատակով 

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների  
գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում ,  

գործուղումն

երին 

ուղղված 

ծախսեր 

2022 թ. 

հունվարից 

սկսած 

ԱԿՀ բաժին Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

Gorsu.am  

  9.3.3 Համագործակցություն 

հայկական սփյուռքի 

հետ՝ ուսանողների և ՊԴ 

կազմի շարժունության 

ապահովման 

նպատակով 

 

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների  
գործունեութ

յան 

շրջանակներ

ում 

2022 թ. 

հունվարից 

սկսած 

ԱԿՀ բաժին Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

gorsu.am, ԱԿՀ 

բաժին, 

  9.3.4 Բաժնի՝ ՊԴ կազմի և ԱԿՀ բաժնի 2022 թ-ի Ռեկտոր, ԱԿՀ Բաժնի տարեկան gorsu.am, ԱԿՀ 



ուսանողների 

փոխանակման և 

շարժունության 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակցի 

ավելացված հաստիք  

 

նոր 

աշխատակց

ի 

աշխատավր

ձ, 

նյութատեխն

իկական 

ռեսուրսներ 

հունվար բաժին հաշվետվություն բաժին, 

         

 
 
 
 
9.4  

Փորձի փոխանակման, 

առաջավոր փորձի 

ուսումնասիրման և 

լեզվաիմացության 

զարգացման միջոցով 

զարգացման և 

միջազգայնացման 

արդյունավետ 

գործընթացի  

ապահովում 

9.4.1 Օտար լեզվի իմացության 

առումով ԳՊՀ ներուժի և 

հնարավորությունների 

ուսումնասիրություն, և, 

ըստ այդմ, 

թիրախավորված 

գործողությունների 

մշակում  

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ,   

նյութատեխն

իկական 

ռեսուրսներ 
 

2022 թ. 2-րդ 

եռամսյակից 

սկսած 

ԱԿՀ բաժին ԳՊՀ ներուժի և 

հնարավորությու

նների 

ուսումնասիրությ

ան 

վերլուծության և  

գնահատման 

վերաբերյալ 

հաշվետվություն, 

հետագա 

գործողություննե

րի պլան  

gorsu.am, ԱԿՀ 

բաժին, 

Փաստաթղթեր 

բաժին 

9.4.2 Օտար լեզվի իմացության 

մակարդակի 

բարձրացման համար 

խրախուսման և 

մոտիվացման 

մեխանիզմների 

վերանայում և նորերի 

ներդրում՝ ԳՊՀ 

գիտական կենտրոնի 

հետ 

համագործակցությամբ 

ԱԿՀ բաժնի 

աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ,  

դասընթացա

վարների 

աշխատավա

րձ,նյութատե

խնիկական 

ռեսուրսներ 

2022 թ.  2-րդ 

եռամսյակից 

սկսած 

Ռեկտոր,  ԱԿՀ 

բաժին, Գիտական 

կենտրոն 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

gorsu.am, ԱԿՀ, 

Փաստաթղթեր և 
Նորություններ 

բաժիններ 



 

 

 

 

 

  9.4.3 Էրազմուս+ծրագրի 

շրջանակներում 

վերապատրաստել 

դասախոսներին՝ 

օտարալեզու 

դասընթացներ մշակելու 

և իրականացնելու 

նպատակով:  

Մշակել օտարալեզու 

դասընթացների 

ուսումնական պլաններ և 

առարկայական 

նկարագրեր և տեղադրել 

պաշտոնական կայքէջում 

Դասընթացա

վարների 

աշխատավա

րձ,նյութատե

խնիկական 

ռեսուրսներ՝ 
դասընթացն

եր մշակելու 

և 

իրականացն

ելու համար 

 

2022 թ. 

հունվարից 

սկսած 

ԱԿՀ բաժին, օտար 

լեզուների ամբիոն 

Բաժնի տարեկան 

և ծրագրերի 

իրականացման 

վերաբերյալ 

հաշվետվություն

եր 

Օտարալեզու 

դասընթացների 

ուսումնական 

պլաններ և 

առարկայական 

նկարագրեր 

gorsu.am, ԱԿՀ, 

Փաստաթղթեր և 

Նորություններ 

բաժիններ 

  9.4.4 Միջազգային գործող 

ծրագրերի և 

համալսարանի բյուջեյի 

հատկացումներով 

ստեղծել տեխնիկապես 

հագեցված լսարանններ՝ 

նոր տեխնոլոգիաներով 

դասընթացներ 

կազմակերպելու 

նպատակով: 

Ծրագրերի և 

համալսարա

նի բյուջեյից 

հատկացում

ներ 

2022թ. 1-ին 

եռամսյակից 

սկսած 

ԱԿՀ բաժին, 

ռեկտոր,  

տնտեսական 

գործունեության 

կազմակերպման 

բաժին 

Բաժնի տարեկան 

և ծրագրերի 

իրականացման 

վերաբերյալ 

հաշվետվություն

եր,  ԳՊՀ բյուջեյի 

կատարողական,  

տնտեսական 

գործունեության 

կազմակերպման 

բաժնի 

հաշվետվություն 

gorsu.am, ԱԿՀ, 

Փաստաթղթեր և 

Նորություններ 

բաժիններ 



 

 

 

 

 

 
 
10. 

 

Փորձագիտական խմբի խորհրդատվությունը / վեր հանած խոշոր խնդիրը 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ 10. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

10.1 Հստակեցնել որակի ապահովման ներքին համակարգը և օղակները (այդ թվում` ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի) դերը դրանում` ապահովելով 

համապատասխան փաստաթղթային հենք և գործընթացների համապատասխանություն դրանց 

10.2 Ապահովել որակի ապահովման  գործընթացների հստակ պլանավորում` նաև ռեսուրսների և պատասխանատուների  տրամադրմամբ 

10.3 Ներդնել որակի ապահովման գործընթացների համար տրամադրվող ռեսուրսների արդյունավետության և կարիքների գնահատման 

մեխանիզմներ` ապահովելով դրանց արդյունքների հիման վրա բարելավման և կատարելագործման գործընթացներ 

10.4Ապահովել ներքին և արտաքին շահակիցների մոտիվացված ներգրավվածությունը որակի ներքին ապահովման գործընթացներում 

10.5 Ապահովել գործընթացների իրագործման համար ՊԻԳԲ շրջափուլով ընթացքը 

10.6 Ապահովել ընթացիկ համակողմանի հետազոտությունների (այդ թվում` պարբերական հարցումերի) և դրանց վերլուծությունների 

իրականացում, ինչպես նաև արդյունքների արդյունավետ կիրառում 

10.7 Ներդնել ընթացակարգերի և գործընթացների որակի վերաբերյալ (այդ թվում` հետազոտությունների և դրանց վերլուծությունների 

արդյունքների) հասանելիությունը շահակիցներին: 
 



  

 

Ակնկալվող 

արդյունքը 

 

 

Նախատեսվողմիջանկյալ 

արդյունքները 

(քանակական և/կամ 

որակական) 

 

 

Տրամադրվո

ղ բյուջեն 

 

Միջանկյալ 

արդյունքների

գնահատման/ 

ստուգման 

ժամկետները 

 

Գնահատման 

պատասխանատ

ու 

ստորաբաժանում

ը 

 

 

Գնահատման  

հաշվետվության 

ձևը 

 

Որտեղ 

հասանելի կլինի 

գնահատման 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությու

նը 

/ URL կամ 

ստորաբաժանում

ը/ 
        

 
10.1. 

Որակի ապահովման 

ներքին համակարգի 

վերանայում 

10.1.1 ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի նոր 

խմբագրված 

կանոնակարգ 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

աշխատավր

ձ 

2022 թ. մարտ-

ապրիլ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Որակի ներքին 

ապահովման 

աուդիտի 

հաշվետվություն 

gorsu.am  ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 

10.1.2 Ֆակուլտետային, 

ամբիոնային 

պատասխանատուների և 

ուսանող-գործակալների 

առաջադրում և որակի 

ապահովման 

պատասխանատուների 

ավելացում և 

գործառույթների 

հստակեցում 

 
 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

աշխատավր

ձ,ֆակուլտե

տային և 

ամբիոնային 

պատասխան

ատուներ, 

ուսանող-

գործակալնե

րի 

2022 թթ. 

հունվար-

փետրվար 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Բաժնի 

գործունեության 

տարեկան 

հաշվետվություն 

 ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 



հավելավճա

րներ 

10.1.3 ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի 

աշխատակիցների և 

պատասխանատուների 

վերապատրաստում  

Գործուղումն

ր 

2022թ. մայիս-

հունիս 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

 
 

Բաժնի 

գործունեության 

տարեկան 

հաշվետվություն 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

  10.1.4 Վերամշակել որակի 

հսկման ներքին 

աուդիտի 

հանձնաժողովի 

աշխատակարգը, որը 

կպարունակի 

փաստաթղթով 

նախանշված 

գործընթացների 

իրականացման 

ընթացակարգային 

մանրամասները 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակից

ների 

աշխատավա

րձ 

 

2022թ. 1-ին 

եռամսյակ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Բաժնի 

գործունեությ

ան տարեկան 

հաշվետվություն 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

         

 
10.2 

Հստակ պլանավորված 

որակի ապահովման 

գործընթացներ 

10.2.1 Որակի ապահովման 

գործընթացների համար 

ԳՊՀ բյուջեում հոդվածի 

նախատեսում 

Ըստ ԳՊՀ 

բյուջեի 

2021թ. 

դեկտեմբեր-

2022թ. հունվար 

ԳՊՀ ռեկտոր, 

հաշվապահություն 

ԳՊՀ 

նախահաշիվ 

gorsu.am  ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 

10.2.2 Բաժնի 

աշխատակիցների 

հաստիքների ավելացում, 

ամբիոնային, 

ֆակուլտետային, 

ուսանող-գործակալների 

հետ 

համագործակցության 

մեխանզմների մշակում 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

աշխատավր

ձ,ֆակուլտե

տային և 

ամբիոնային 

պատասխան

2022թ. 

հունվար-

փետրվար 

ԳՊՀ ռեկտոր 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

դեկաններ 

ամբիոնների 

վարիչներ 

Ուսանողական 

խորհուրդ 

 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 



ատուներ, 

ուսանող-

գործակալնե

րի 

հավելավճա

րներ 

10.2.3 Բաժնի հաստատված 

աշխատանքային պլան` 

որակի ապահովման 

գործընթացների հստակ 

պլանավորմաև 

իրականացման 

մեխանիզմներով  և 

աշխատանքային պլանի 

իրականացման  

ամենամսյա 

կատարողականի 

ներկայացում 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ 

2022 թ, հունվար 

–մարտ 

 

 

Ամենամսյա 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

և նիստերի 

արձանագրությու

ններ 

 ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

  10.2.4 Որակի հսկման ներքին 

ուդիտի հանձնաժողովի 

աշխատանքի դերի 

հստակեցման և 

խրախուսման 

մեխանիզմների ներդրում 

Ըստ 

պահանջի 

2022թ. 2-րդ 

եռամսյակ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

10.3  

Որակի ապահովման 

գործընթացներին 

տրամադրվող 

ռեսուրսների 

արդյունավետության և 

կարիքների 

գնահատման հստակ 

մեխանիզմներ 
 

10.3.1 Կլոր սեղանների 

կազմակերպում ներքին 

շահակիցների հետ 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ 

Յուրաքանչյուր 

ուսումնական 

տարվա 

ավարտին  

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

gorsu.am, ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 

10.3.2 Որակի ապահովման 

գորընթացների 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

Յուրաքանչյուր 

ուսումնկան 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 



վերաբերյալ ներքին և 

արտաքին շահակիցների 

պարբերաբար 

հարցումներ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ 

տարվա 

ավարտին  

 
 
 
 
10.4  

Որակի ներքին 

ապահովման 

գործընթացներում 

մոտիվացված 

արտաքին և ներքին 

շահակիցների 

ներգրավվում 
 

10.4.1 Գործատու-

համալսարան կապի 

ամրապնդման 

նպատակով 

գործատուների կողմից 

մասնագիտական 

դասընթացների վարում 

Վերապատր

աստման 

ծախսեր, 

գործուղումն

եր 

Յուրաքանչյուր 

ուսումնական 

տարի 

Ուսումնական 

մաս,  

Ամբիոններ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Ռեկտորատի 

նիստերի 

համապատասխ

ան 

արձանագրությու

ններ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Նորություններ 

բաժին 

         

  10.4.2 Արտաքին շահակիցների 

ներգրավվում 

ատեսատավորման 

հանձնաժողովներում, 

ֆակուլտետային 

խորհուրդներում և 

կրթական ծրագրերի 

մշակման և այլ 

աշխատանքնային 

խմբերում 

ԳՊՀ բյուջեի 

Որակի 

ապահովմա

ն հոդված 

Յուրաքանչյուր 

ուսումնական 

տարի 

Պրոռեկտոր 

Դեկաններ 

Ամբիոնների 

վարիչներ 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Գիտխորհրդի 

արձանագրությու

ններ 

Ամփոփիչ 

ատեստավորման 

հաշվետվություն

ների 

վերլուծություննե

ր 

gorsu.am, ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 

 10.4.3 Արտաքին շահակիցների 

կարիքների 

ուումնասիրություն և 

վերհանում 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ 

Յուրաքանչյուր 

ուսումնկան 

տարվա 

ավարտին  

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

10.4.4 Ներքին շահակիցների 

ներգրավում որակի 

ֆակուլտետ

ային և 

Յուրաքանչյուր 

ուսումնական 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 



ապահովման 

գործընթացներում 

ամբիոնային 

պատասխան

ատուներ, 

ուսանող-

գործակալնե

րի 

հավելավճա

րներ 

տարվա 

ավարտին  

 10.4.5 Ներքին շահակիցների 

կարիքների վերհանում 

հարցումների միջոցով և 

դրանց բավարարման 

մասին 

հաշվետվությունների 

ներկայացում 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ 

Յուրաքանչյուր 

ուսումնկան 

տարվա 

ավարտին  

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

gorsu.am, ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 

10.5 ՊԻԳԲ շրջափուլի 

ներդնում բոլոր 

գործընթացներում 
 

10.5.1 
 

Գործընթացների 

պլանավորման փուլի 

ուսումնասիրություն 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ 

2022թ.մայիս-

հունիս 

Պրոռեկտոր 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

Ռեկտորատի 

արձանագրությու

ններ 

gorsu.am, ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 

  10.5.2 Գործընթացների 

իրականացման 

ուսումնասիրություն 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ 

2022թ. 

սեպտեմբեր-

դեկտեմբեր 

Պրոռեկտոր 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

Ռեկտորատի 

արձանագրությու

ններ 

 

 

gorsu.am, ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 

10.5.3 Իրականացված 

գործընթացների 

գնահատում 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

2023թ. 

հունվար-

ապրիլ 

Պրոռեկտոր 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

Ռեկտորատի 

gorsu.am, ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 



աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ 

արձանագրությու

ններ 

10.5.4 Բարեփոխումների 

փաթեթների 

ներկայացում 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ 

2023թ.-մայիս 

սեպտեմբեր 

Պրոռեկտոր 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

Ռեկտորատի 

արձանագրությու

ններ 

gorsu.am, ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 

10.6 Համակողմանի 

իրականացված 

հարցումներ, 

վերլուծություններ և 

կիրառված 

արդյունավետ 

արդյունքներ 

10.6.1 Հարցումների 

իրականացում 

գործատուների, 

դիմորդների, 

շրջանավարտների, ՊՕ և 

ՈւՕ կազմի, 

ուսանողների հետ 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ 

Յուրքանաչյուր 

տարի 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

ՈՒԽ 

Ուսումնական 

խորհրդատուներ 

Կատարված 

հարցումների 

վերլուծություննե

ր 

gorsu.am, ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 

  10.6.2 Հարցումների, 

վերլուծությունների 

արդյունավետ կիրառման 

մեխանիզմների 

ստեղծում 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ 

2022թ. 

հոկտեմբեր 

Պրոռեկտոր 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

ՈՒԽ 

Վերհանված 

կարիքների 

բավարարման 

վերլուծություննր 

gorsu.am, ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 

  10.6.3 Կայքում հասանելի 

դարձնել կատարված 

հարցումների 

վերլուծությունների 

անգլերեն տարբերակը 

ԿՈԱ 

և 

ՈՒԱ 

բաժնի 

աշխատակ

ի ցների 

Յուրաքանչյուր 

ուսումնական 

տարվա 

ավարտին 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժին   

ԱԿՀ բաժին 

ՀԿԼ բաժին, 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

 

gorsu.am, ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 



 

 

ամենամսյ

ա 

աշխատավ

ր 
ձ 

10.7 Շահակիցների 

հասանելիություն 

որակի ապահովման 

ընթացակարգերի, 

գորընթացների 

վերլուծությունների և 

արդյունքների 

վերաբերյալ  

10.7.1 Հարցումների և 

վերլուծությունների 

արդյունքների 

տրամադրում արտաքին 

և ներքին շահակիցներին 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ 

Յուրքանչյուր 

ուսումնական 

տարվա 

ավարտին 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

ՈՒԽ 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

  10.7.2 Հարցումների և 

վերլուծությունների 

արդյունքների 

քննարկում 

շահակիցների հետ 

ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ 

բաժնի 

աշխատակի

ցների 

ամենամսյա 

աշխատավր

ձ 

Բյուջեի 

որակի 

գործընթացն

եր հոդվածից 

հատկացում

ներ 

Յուրքանչյուր 

ուսումնական 

տարվա 

ավարտին 

Ռեկտոր 

Պրոռեկտոր 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժին 

ՈՒԽ 

Բաժնի տարեկան 

հաշվետվություն 

 

gorsu.am, ԿՈԱ և 

ՈՒԿԱ բաժին 

         


