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I. ԱԱԱԱՌԱՌԱՌԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎԵՎԵՎԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

ԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻ        ԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸ    
Առաքելության վերանայման հիմնական խնդիրները պայմանավորված են  արտաքին շահակիցների, հասարակության առջև պատասխանատվության հետ, ինչը ենթադրում է 
ՎՊՀ-ի կողմից բարձրագույն մասնագիտական կրթության երրորդ առաքելության վերաբերյալ ԳԱՑ-ի լրամշակում: 
 Արտաքին միջավայրի վերլուծության միջոցով   բուհի ռազմավարական զարգացման հետագա ռիսկերի նվազեցում:   
ԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻ    ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ    
ՎՊՀ-ի  2021-2025թթ.  ՌԾ-ում ներառված առաջնահերությունները վերանայման կարիք ունեն և պետք է   
-Համահունչ լինեն  բուհի առաքելությանը և տարածաշրջանի զարգացմանը:  
-Ռազմավարական կառավարման  աշխատանքներում տարածաշրջանի կարիքներին արագ արձագանքելու նպատակով ակտիվորեն ներգրավեն  արտաքին 
շահակիցներին: 
- Լրամշակել ԳԱՑ-երը համապատասխանեցնելով այն ռազմավարական ուղղություններին,  որը հնարավորություն կտա գնահատել բուհի առկա վիճակը և առաջընթացը  

ԳործողությունԳործողությունԳործողությունԳործողություն    
ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    
վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը    

ՔայլերՔայլերՔայլերՔայլեր    ՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրս    ՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունք    
ՊատասխանատուՊատասխանատուՊատասխանատուՊատասխանատու    

թիմթիմթիմթիմ    

ԺամաԺամաԺամաԺամա----
նականականականակա----    
հհհհատատատատ----    
վածվածվածված    

ՎՎՎՎեեեերրրրջջջջննննաաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրիիիի    
((((ազազազազդեցությանդեցությանդեցությանդեցության))))    

գնահատգնահատգնահատգնահատ....    ցցցցոոոոււււցցցցիիիիչչչչննննեեեերրրր    

1.1.  Ապահովել բուհի  
առաքելության 
համահունչությունըտ
արածաշրջանի 
զարգացմանը:  
 

Ընթացքի 
մեջ է 

1. Ուսումնասիրել արտաքին 
միջավայրի խնդիրները  
2. Համեմատել ՎՊՀ ՌԾ-ի և 
տարածաշրջանի 
զարգացման 
առաջնահերթությունների  
փոխկապակցվածությունը: 

  ՈԱԿ, ՈԱՖԱ, 
ֆինանսական 
ռեսուրսներ  

  ՎՊՀ առաքելության և 
տարածաշրջանի   
զարգացման 
առանձնահատկությու
ները համահունչ են: 

Ռեկտոր, 
պրոռեկտորներ,  
ՈԱԿ 
 

2021թ. ՎՊՀ –ի 2021-2025 թթ. 
ՌԾ-ը հիմնականում 
ուղղված է 
հյուսիսային 
տարածաշրջանի   
կարիքներին 
համապատասխան 
կոմպետենտ 
մասնագետներով 
ապահովմանը 
առնվազն 30%: 

1.2.  Ապահովել ՌԿ-ն 
գործընթացներում     
արտաքին 
շահակիցներին 
ներգրավումը: 

Ընթացքի 
մեջ է 

1. Վերհանել արտաքին 
շահակիցների կարիքները 
՝ՌԿ գործընթացներում 
ներգրավելու նպատակով: 
2.Արտաքին շահակիցների 
ներգրավման մեխանիզմների 
կատարելագործում: 

 ՈԱԿ, ՈԱՖԱ, 
ֆինանսական 
ռեսուրսներ,  

Գործում են 
տարածաշրջանի 
կարիքներին արագ 
արձագանքելու 
մեխանիզմներ: 

Ռեկտոր, 
պրոռեկտորներ,  
ՈԱԿ, 
 

2021թ. Արտաքին շահա-
կիցների ներգրավումը 
բուհի կառավար-
չական որոշումների 
կայացման գործ-
ընթացներում 
ավելացված է 
առնվազն 10%-ով: 
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1.3.Վերանայել ԳԱՑ-ը 
ներառելով երրորդ 
առքելության 
մարտահրավերները: 

Ընթացքի 
մեջ է 

Հստակեցնել բուհի երրորդ 
առաքելության  ցուցիչները, 
լրամշակել ԳԱՑ-ը: 
 

ՈԱԿ, ՈԱՖԱ, ՊԴԿ 
ստորաբաժանումներ 
ֆինանսական 
ռեսուրսներ,  

Լրամշակված և 
կատարելագործված 
ԳԱՑ: 

Ռեկտոր, 
պրոռեկտորներ, 
ստորաբաժանում 
ների 
ղեկավարներր, 
ՈԱԿ,ՈւԽ  

2021թ.   ԳԱՑ-ի  լրամշակ-
ված համակարգը  
ապահովում է  բուհի 
գործունեության 
արդյունավետության 
չափելիությունը՝ 70%-
ով: 

 

II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎԵՎԵՎԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻ    ԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸ                ԿառավարմանԿառավարմանԿառավարմանԿառավարման    հահահահամակարգիմակարգիմակարգիմակարգի    համակողմանիհամակողմանիհամակողմանիհամակողմանի    վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն, , , , ռազմավարականռազմավարականռազմավարականռազմավարական    խնդիրներիխնդիրներիխնդիրներիխնդիրների    հետհետհետհետ    համարժեքացումհամարժեքացումհամարժեքացումհամարժեքացում    
Բուհի հետագա կառավարման համակարգի զարգացման հետ կապված խնդիրներն են. 

- կառավարման համակարգի ոչ համակարգված  վերլուծությունը և գնահատումը,       
-  դասախոսների ու ուսանողների  իրենց առնչվող խնդիրների բարձրացման ուղղությամբ կառավարման մարմիններում ցածր նախաձեռնողականության 

ցուցաբերում,     
-  ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման բազմազանեցման ուղղությամբ աշխատանքների թերացում,    
- որոշումների կայացման կառույցներում գործատուների և այլ արտաքին շահակիցների պաշտոնական թույլ ներգրավվածությունը և հետադարձ կապի 

անարդյունավետությունը    
ԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻ    ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ                        
Իրականացնել կազմակերպական կառուցվածքի բարեփոխումներ բուհի ռազմավարական կառավարման սկզբունքներին համապատասխան.  

ՆերդնելՆերդնելՆերդնելՆերդնել    
−  կառավարման գործընթացներում ՎՊՀ ներքին և արտաքին շահակիցների ակտիվ մասնակցությունը խրախուսող մեխանիզմներ  
−  ՎՊՀ գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրության մեխանիզմներ և նրանց կիրառումը կառավարման գործընթացում  
−  բուհի տարբեր գործընթացների երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ պլանավորման համակարգեր,  
−  մարդկային ռեսուրսների կառավարման ամբողջական քաղաքականություն, 
−  կառավարման գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և դրանց կիրառումը գնահատող արդյունավետ 

կառուցակարգեր, 
ԲարելավելԲարելավելԲարելավելԲարելավել  

−  բուհի ֆինանսական կառավարման համակարգը`այն հարմարեցնելով պլանավորվող ռազմավարական առաջնահերթություններին, 
−  էթիկայի կանոնագիրքը` ուշադրություն դարձնելով որոշումների կայացման էթիկական սկզբունքներին: 
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ԳործողությունԳործողությունԳործողությունԳործողություն    
ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    
վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը    

ՔայլերՔայլերՔայլերՔայլեր    ՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրս    ՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունք    
ՊատասխանատուՊատասխանատուՊատասխանատուՊատասխանատու    

թիմթիմթիմթիմ    

ԺամաԺամաԺամաԺամա----
նականականականակա----    
հհհհատատատատ----    
վածվածվածված    

ՎՎՎՎեեեերրրրջջջջննննաաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրիիիի((((
ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության))))    

գնահատգնահատգնահատգնահատ....    ցցցցոոոոււււցցցցիիիիչչչչննննեեեերրրր    

2.1. Իրականացնել 
կազմակերպական 
կառուցվածքի 
բարեփոխումներ ՌԿ 
սկզբունքներին 
համապատասխան:    

Ընթացքի 
մեջ է 

1. համակողմանի վերլուծել 
կառավարման համակարգը 
համարժեքացնելով 
ռազմավարական խնդիրների 
հետ: 
    ա. նախագծել, քննարկել և 
հաստատել ՎՊՀ 
ստորաբաժանումների 
պլանները ՝ համաձայն 
զարգացման 
ռազմավարական պլանի 
   բ. մշակել կառավարման 
հանձնաժողովների 
գործունեության հետադարձ 
կապի ապահովման 
ընթացակարգերը 
2. ստեղծել կառավարման 
համակարգի աշխատողների 
ներուժի գնահատման 
համակարգ՝ ուղղված 
ապագա վարչարարների 
պահեստախմբի 
ձևավորմանը 
    ա. ներդնել ղեկավարման 
նորարական մոդել՝ 
նպատակաուղղված 
կառավարման համակարգի 
նախագծային և 
բազմափուլային տիպի 
զարգացմանը, 
    բ. ստեղծել կառավարման 
համակարգի աշխատողների 

1. ՎՊՀ զարգացման 
ռազմավարութ-յուն,  
2.ՎՊՀ 
ինքնավերլուծու 
թյուն-2019 
3.հավատարմա-
գրման խմբի 
փորձագիտական 
զեկույց 
4.այլ փաստաթղթեր 
5.աշխատանքա-յին 
խումբ 
6.տեխնիկական 
միջոցներ 

Բարելավված 
կառավարման 
համակարգ: 
 

ՀԽ, վարչական 
անձնակազմ, ՈԱԿ, 
ստորաբա-
ժանումների 
ղեկավարներ, 
դասախոսներ, 
ուսանողներ 

2021-
2023 թթ. 

Բարձրացված է 
կառավարման 
համակարգի 
գործունեության 
արդյունավետություն
ը, ինչը 
արտահայտվում է 
նաև շահագրգիռ 
կողմերի 
նախաձեռնողակա-
նության 
բարձրացմամբ իրենց 
վերաբերվող 
խնդիրների լուծման 
տեսանկյունից:       
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ներուժի գնահատման 
համակարգ՝ միտված 
ապագա վարչարարների 
պահեստախմբի ստեղծմանը 
3. ապակենտրոնացնել 
կառա-վարման համակարգը 
կազմակերպական կառույցի 
բարելավված մոդելի միջոցով 
    ա. վերլուծել  
կառավարման համակարգի 
աշխատողների ներուժի 
գնահատման մեթոդները  
   բ. ձևավորել 
մեխանիզմներ` ուղղված 
կառավարման համակարգի 
աշխատողների ներուժի 
գնահատմանը 
   գ. ուսումնասիրել կառա-
վարման կենտրոնացման 
ոլորտները կառավարման 
ցածր մակարդակներում 
սխալների կանխարգելման 
տեսանկյունից, 
   դ.  բուհի մի շարք կարևոր 
որոշումների իրավունքների 
և պարտականությունների 
փոխանցում 
ստորաբաժանումներին,  
   ե. ապահովել կազմա-
կերպական կառուցվածքը 
ստորա բաժանումների միջև 
կառավարման գործա 
ռույթների բաշխմամբ 
4. բարելավել համալսարանի 
կառավարման 
գործիքակազմը 
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   ա. ներդնել արտաքին և 
ներքին շահակիցների 
գործուն մասնակցությունը 
խրախուսող մեխանիզմներ 
   բ. մշակել և ներդնել 
կառավարման 
գործընթացների 
արդյունավետության 
վերաբերյալ 
տեղեկատվության 
հավաքագրման, 
վերլուծության մեխանիզմներ 
   գ. կատարելագործել ԳԱՑ-ը 
` ըստ ռազմավարական 
կառավարման սկզբունքների 
  դ. ներդնել ՎՊՀ 
գործունեության վրա ազդող 
գործոնների 
ուսումնասիրության 
մեխանիզմներ և կիրառել 
հավաքագրված 
տեղեկատվությունը հետագա 
որոշումների կայացման 
ժամանակ 
   ե. մշակել աշխատանքային 
գործունեության 
կատարողականի, 
ինքնագնահատման և 
ինքնավերլուծության 
մեխանիզմներ 
5. ակտիվացնել 
ուսանողական խորհրդի 
նախաձեռնողականությունը 
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2.2.Բարելավել 
բարեվարքության 
նորմերը որոշումների 
կայացման 
սկզբունքների 
տեսանկյունից 

Ընթացքի 
մեջ է 

1. վերանայել գործող 
էթիկական կանոնագիրքը՝ 
որոշումների կայացման 
սկզբունքների տեսանկյունից: 
  ա. միջանձնյա էթիկայի 
նորմերը ղեկավար կազմի 
որոշումներ կայացնելու 
հարցում 
 բ. որոշման կայացման 
ժամանակ  կարծիքների 
քննարկման ապահովում 
գ. որոշման կայացման 
ժամանակ մարդկային 
գորոծոնի հաշվի առնում 
2. մշակել և ներդնել ակադե-
միական վարքականոնի 
մեխանիզմները 

Աշխատանքային 
խումբ, 
 

մշակված է 
ակադեմիական 
ազնվության 
քաղաքականու թյուն, 
որը հիմնված է 
ակադեմիական 
վարքականոնի և 
բարեվարքության 
սկզբունքների վրա 
այն համադրելի է  
եվրոպական 
ակադեմիական 
ազնվության ցանցին 
/ ENAI/ 
 
 
 

Պրոռեկտոր-ներ,  
գործող 
հանձնախումբ, 
աշխատա-կիցներ 

2021-
2022 թթ. 

1.բարձրացված է 
բարեվարքության 
ընկալումն և 
դրսևորումը 
շահակիցների 
կողմից: /ցուցիչ՝  
վերլուծություններ / 
 
2.ակադեմիական 
ազնվության 
քաղաքականության 
ներդրմամբ 
կարգավորված 
շահագրգիռ կողմերի 
փոխհարաբերություն
-ներ 

2.3. բարելավել բուհի 
ֆինանսական 
կառավարման 
համակարգը՝ այն 
համահունչ դարձնելով 
պլանավորվող 
ռազմավարական 
առաջնահերթություն-
ներին 
 

Ընթացքի 
մեջ է 

1. ֆինանսատնտեսական 

վիճակի վերլուծություն, 

  2. մշակել և ներդնել ՎՊՀ 
ֆինանսական քաղաքականու-
թյուն ռազմավարական 
ծրագրին համապատասխան:  
 3. իրականացնել ուսումնա-
սիրություններ ֆինանսական 
նոր մուտքերի ապահովման 
նպատակով  
 4. վերլուծել ՎՊՀ-ի ֆինանսա-
տնտեսական գործունեության 
ռիսկերը  
5. իրականացնել 
ֆինանսական գործընթացների 
կազմակերպման 
մեխանիզմների աուդիտ   
6. աջակցել համալսարանի 
աշխատակազմի 

Համապատասխան 
ստորաբաժանումներ
, ֆինանսական և 
տեխնիկական 
միջոցներ 
 
 
 

«ՎՊՀ ֆինանսական 
գործունեության 
քաղաքականու թյուն  
Բարձրացված է 
բուհի ֆինանսական 
համակարգի 
կառավարման 
արդյունավետու-
թյունը 
Համալսարանի 
եկամուտների կազմի 
բազմազանեցում և 
ավելացում 

Ռեկտոր, 
պրոռեկտորներ, 
գլխավոր 
հաշվապահ, 
կառավարման 
խորհուրդ 

2021-
2022 թթ. 

1.ՎՊՀ ֆինանսների 
բաշխումը 
իրականացված է 
ՌԾ-ի 
առաջնահերթություն
ներից ելնելով: 
2.գործում են 
մեխանիզմներ, որոնք 
ապահովում են 
բազմազան 
ֆինանսական 
մուտքեր: 
3.արտաուսումնակա
ն ծրագրերից 
եկամուտների կազմի 
ավելացում 
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ներգրավմանը ֆինանսական 
եկամուտներ ապահովող 
տարբեր դրամաշնորհային 
ծրագրերին՝ համալսարանի 
բյուջեում այլընտրանքային 
ֆինանսական մուտքեր 
ապահովելու նպատակով 

2.4. Ամբողջակա-
նացնել մարդկային 
ռեսուրսների 
կառավարման 
քաղաքականությունը՝ 
նպատակաուղղելով 
կառավարման մոդելի 
արդիականացմանը: 
 

 Ընթացքի 
մեջ է 
 
 

1.կատարելագործել«ՎՊՀ 
մարդկային ռեսուրսների 
կառավարման քաղաքակա-
նությունը» 
2. վերանայել ՄՌԿ բաժնի 
ռազմավարությունը, 
մեխանիզմները, 
գործողությունները, քայլերը  
3.  վերանայել գործող 
կանոնագիրքը՝ որոշումների 
կայացման վարքականոնի 
սկզբունքների տեսանկյունից 
4. բազմազանեցնել 
անձնակազմի ձևավորման 
պայմանագրերը, ապահովել  
ճկունությունը, 
5.  ՊԴԿ հետ անցկացնել և 
մասնագիտական և մանկա-
վարժական որակավորման 
բարձրացման դասընթացներ 
6. ներդնել անձնակազմի 
գնահատման նոր 
մեխանիզմներ  
7. հստակեցնել  հրավիրվող 
դասախոսներին ներկայացվող 
պահանջները՝ ելնելով  
ՄԿԾ-ների 
առանձնահատկություններից 

Աշխատանքային 
խումբ, ֆինանսական 
և տեխնիկական 
միջոցներ 
 

Ներդրված են ՎՊՀ 
մարդկային 
ռեսուրսների 
կառավարման 
քաղաքականության 
համատեքստում 
առանցքային 
գործառույթներ 

Ռեկտոր, 
պրոռեկտորներ, 
ՄՌԿ բաժնի 
աշխատակիցներ 

2021-
2022 թթ. 

Համակարգված և 
ընդգրկուն 
մարդկային 
ռեսուրների 
կառավարում  
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III. ԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԾՐԱԳՐԵՐԾՐԱԳՐԵՐԾՐԱԳՐԵՐ 

ԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻ    ԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸ                    Աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ,  նորագույն կրթական տեխնոլոգիաներով, դասավանդման մեթոդներով, համապատասխան 
գիտաճյուղերի նվաճումների  հիման վրա կառուցված կրթական ծրագրերի նախագծում, մշակում, ներդնում    
ԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻ    ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ            
ՎՊՀ-ում գործող կրթական ծրագրերի մշտադիտարկում, վերլուծություն, կարիքների վերհանում, արդիականացում՝ նոր մշակվող ՄԿԾ-ներում թերությունները և 
բացթողումները  բացառելու նպատակով 

ԳործողությունԳործողությունԳործողությունԳործողություն    ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը    ՔայլերՔայլերՔայլերՔայլեր    ՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրս    ՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունք    
ՊատասխաՊատասխաՊատասխաՊատասխա----
նատունատունատունատու    թիմթիմթիմթիմ    

ԺամաԺամաԺամաԺամա----
նականականականակա----    
հհհհատատատատ----    
վածվածվածված    

ՎերջնարդյունքներիՎերջնարդյունքներիՎերջնարդյունքներիՎերջնարդյունքների////աաաազզզզդդդդեեեեցցցց
ությանությանությանության////գնահատգնահատգնահատգնահատ....    ցցցցոոոոււււցցցցիիիիչչչչննննեեեերրրր    

3.1. Կատարել ՄԿԾ-
ների 
արտաքին/ցանկալի է 
միջազգային/ 
գնահատում՝ հիմնված 
գործընկերային 
գնահատման վրա՝ 
թափանցիկության և 
օբյեկտիվության 
բարձրացման 
նպատակով:  

1.ՎՊՀ գործող 
ՄԿԾ-ների 
գնահատումը 
իրականաց-վել է  
արտաքին 
շահառուների 
ներգրավմամբ 
քննարկում-ների 
և առաջարկ-ների 
միջոցով: 
2.ՄԿԾ-ների 
բենչմարքինգը 
իրականացվում է 
ըստ ՎՊՀ-ում 
գործող կարգի ; 

1. Իրականացնել  
ՄԿԾ-ների 
բենչմարքինգ ՝ հաշվի 
առնելով տվյալ 
բնագավառի 
լավագույն կրթական 
հաստատություն-ների 
համապատասխան 
ՄԿԾ-ները: 
 2.Ներգրավել 
արտաքին 
շահակիցներին ՄԿԾ-
ների գնահատման 
գործընթացներում: 
3.Անցկացնել 
խորհրդատվու-
թյուններ միջազգային 
գործընկերների հետ ՝ 
կրթական ծրագրերը և 
ուսումնական 
պլանները ավելի 
ճկուն   դարձնելու 
նպատակով: 
4.Կանոնակարգել 

Համապատաս-
խան  
փաստաթղթերի 
փաթեթներ, 
տեխնիկական 
միջոցներ 

Աշխատաշուկայի 
պահանջներին 
համապատասխանող 
վերջնարդյունքների 
վրա հիմնված ՄԿԾ-
ների մշակված (և 
վերանայված) 
տարբերակներ 

Ուս. աշխ. գծով 
պրոռեկտոր,  
ՄԿԾ-ի 
մշակման 
աշխատանքայի
ն խումբ, 
կրթական 
գործընթաց-
ների 
կառավարման 
բաժին, 
կրթական 
բարեփոխումնե
րի և 
վերապատ-
րաստման 
կենտրոն , 
արտաքին 
շահակիցների և 
ուսանողների 
ներգրավմամբ 

2021-
2025թթ. 

1. Բենչմարքինգի 
արդյունքներ 
2.ՄԿԾ-ն իրականացնող  
խմբի ինքնավերլուծություն 
3.ՄԿԾ-ի մոնիթորինգի 
տվյալներ 
4. Արտաքին շահառուների 
կարծիքներ 
5. Ուսանողական հարցման 
արդյունքներով ուսուցման 
գործընթացից 
բավարարվածության աճ 
առնվազն  10%-ով: 
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ֆոկուս խմբերի 
գործունեությունը: 

3.2. Դասավանդման 
մեթոդները առավել 
համապատասխանեցն
ել վերջնարդյունքների 
ձեռբերմանը: 
 
 

1.Որոշ գործող 
ՄԿԾ-ներում 
առկա 
անհամապա-
տասխանութ-յուն 
դասավանդ-ման 
մեթոդ-ների և 
վերջնար-
դյունքների, 
գնաահատ-ման 
մեթոդների և 
վերջնար-
դյունքների միջև: 
  

1.Վերլուծել, ճշգրտել  
ՄԿԾ-ների վերջնարդ-
յունքները ՝ հաշվի 
առնելով ներքին և 
արտաքին շահակից-
ների պահանջները և 
կարծիքները: 
2.Ներդնել ՄԿԾ-ներում  
ներկայացված 
վերջնարդյունքներին 
համապատասխանող 
դասավանդման և 
ուսուցանման նոր, 
առավել արդյունավետ 
(այդ թվում նաև ՏՏ վրա 
հիմնված) մեթոդներ: 
3.Ընտրել   և փորձարկել 
վերջնարդյունքների 
արդյունավետ  
գնահատման 
մեթոդների լրակազմ:  

Համապատաս-
խան 
փաստաթղթերի 
փաթեթներ, 
տեխնիկական 
միջոցներ 

ՄԿԾ-ների 
վերջնարդյունքների 
(կոմպետենցիաների) 
ձևավորմանն 
ուղղված  
դասավանդման, 
ուսուցանման 
մեթոդների և դրանց 
համապատասխանող 
գնահատման 
միջոցների 
նկարագրություն 

Ուս. աշխ. գծով 
պրոռեկտոր, 
կրթական 
գործընթաց-
ների 
կառավարման 
բաժին,   
ՄԿԾ-ները   
իրականաց-նող 
ամբիոնների 
ՊԴԿ, որակի 
ապահովման 
կենտրոնի 
աշխատակից-
ներ, 
ուսանողներ, 
արտաքին 
շահառուներ    

2021-
2023թթ. 

ՄԿԾ-ների 
վերջնարդյունքների 
(կոմպետենցիաների), 
դասավանդման, 
ուսուցանման մեթոդների և 
գնահատման միջոցների 
համապատասխանութ-յան 
մատրիցա    

3.3. Համալրել բոլոր 
ՄԿԾ-ների 
դասավանդման 
մեթոդները ՝ հաշվի 
առնելով առկա 
տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 
հնարավորությու-
նները տվյալ 
բնագավառում: 

1. Ուսումնական 
գործընթացում 
կիրառվում են 
դասավանդման 
նոր մեթոդներ:  

1.Ընդլայնել  ՏՏ 
տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ  
դասավանդման 
մեթոդները և   ձևերը՝ 
հաշվի առնելով տվյալ 
ՄԿԾ-ի 
առանձնահատկությու
նները: 

Տեխնիկական 
միջոցներ,  

Դասավանդման նոր 
մեթոդիկաների 
կիրառում 
ուսումնական 
գործընթացում  

Ուս. աշխ. գծով 
պրոռեկտոր, 
կրթական 
գործընթացներ
ի 
կառավարման 
բաժին,  
ՊԴԿ, ՏՏ 
կենտրոն 

2021-
2024թթ. 

ՏՏ տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ 
դասավանդման նոր 
մեթոդների օգտագործման 
աճ 20%-ով: 

3.4. Կատարելագործել 
ՎՊՀ-ում 

1. ՎՊՀ ՄԿԾ-ների  
ու-սումնական 

1.Աստիճանաբար 
ավելացնել  

Աշխատանքա-
յին խումբ, 

-Ուսումնական 
պլաններում 

Ուս. աշխ. գծով 
պրոռեկտոր, 

2021-
2024թթ. 

-Ուսումնական պլաններում 
կամընտրական 
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դասավանդման 
ուսանողակենտրոն 
ուսուցումը. 
3.4.1.Աստիճանաբար 
բարձրացնել ՎՊՀ 
ՄԿԾ-ների 
ճկունությունը:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2. Գործող ՄԿԾ-
ներում ավելացնել գ/ս/լ 
դասաժամերն ու 
ավելացնել  
պրակտիկային տրվող 
ժամերը:  

պլանների բոլոր 
կրթամասերը 
բաղկացած են 
պարտադիր և 
կամընտրական 
դասընթացնե-րից: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Գործող ՄԿԾ-
ներում 
գործնական/ 
սեմինար/լաբորա
տոր 
աշխատանքներին 
տրամադրվող 
ժամերը որոշակի 
մասնագիտությու
նների համար 
գերակշռում են 
դասախոսոթ-
յուններին 
հատկացված 
ժամերը: 
Պրակտիկաները 
ուսումնական, 
մանկավարժա-
կան, գիտաման-

ուսումնական 
պլաններում 
կամընտրական 
դասընթացների թիվը: 
2.Բարեփոխել 
կամընտրական 
դասընթացների 
ընտրության 
գործընթացը: 
Ուսումնական 
պլաններում 
նախատեսել 
«շարժունության 
պատուհաններ» 
(համապատասխան 
իրավական դաշտի 
ապահովման դեպքում) 

 
1.Հնարավորության 
դեպքում տարածել 
առկա 
հարաբերակցութ-յունը 
բոլոր ՄԿԾ-ների  վրա: 
2.Ներդնել տվյալ ՄԿԾ-
ի վերջնարդյունքներին 
համապատասխանող 
պրակտիկայի նոր 
ծրագրեր՝ հաշվի 
առնելով ուսանողների 
կարծիքը: 
 

ուսումնական 
պլաններ, 
հարցաթերթիկ-
ներ, այլ 
փաստաթղթեր, 
տեխնիկական 
միջոցներ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՄԿԾ-ներ, 
Ուսումնական 
պլաններ, 
ԱՈՒՄՓ, այլ 
փաստաթղթեր 
 

կամընտրական 
դասընթացների թվի 
ավելացում 
-Կրթության 
վերջնարդյունքների 
(կոմպետենցիաների) 
ձևավորմանը 
նպաստող 
կամընտրական 
դասընթացների 
ուսումնական 
ծրագրերի մշակում, 
ներդնում  
 
 
 
 
 
 
1.Որոշ ՄԿԾ-ների 
ուսումնական 
պլաններում 
գործնական 
դասաժամերի 
ավելացում 
 
2.Պրակտիկայի նոր 
ծրագրերի մշակում և 
ներդնում 

կրթական 
գործընթաց-
ների 
կառավարման 
բաժին,  
ՄԿԾ-ները   
իրականացնող 
ամբիոնների 
ՊԴԿ,  
որակի 
ապահովման 
կենտրոնի 
աշխատակից-
ներ,   
ուսանողներ, 
արտաքին 
շահառուներ 
Ուս. աշխ. գծով 
պրոռեկտոր, 
կրթական 
գործընթաց-
ների 
կառավարման 
բաժին,   
ՄԿԾ-ները   
իրականացնող 
ամբիոնների 
ՊԴԿ,  
որակի 
ապահովման 
կենտրոնի 
աշխատակից-
ներ,   
ուսանողներ, 
արտաքին 
շահառուներ 

 
2021-
2023թթ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-
2023 
թթ. 

դասընթացների թվի 
ավելացում 
-Հետադարձ կապն 
ապահովող հարցումների 
արդյունքում ուսանողների 
բավարարվածության 
մակարդակի բարձրացում 
-«Շարժունության 
պատուհանների» 
ներդրման դեպքում ՎՊՀ  
ՄԿԾ-ների 
բովանդակության  
մերձեցում  
արտասահմանյան 
գործընկեր բուհերի ՄԿԾ-
ների հետ: 
 
 
Ուսանողների 
բավարարվածության 
բարձրացում  գործնական 
դասաժամերի 
թվաքանակից և 
պրակտիկաների 
ծրագրերից 20%-ի չափով:  
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կա-վարժական 
(մագիստրա-
տուրա), 
գիտահետա-
զոտական 
(մագիստրա-
տուրա), 
արտադրական 
բնույթի են: 

3.5. Հետագա քայլեր 
ձեռնարկել 
գնահատման 
օբյեկտիվությունը 
բարձրացնելու և 
ակադեմիական 
ազնվությունը 
ապահովելու 
նպատակով: 

1.Գնահատումը 
իրականացվում է 
համաձայն 
համապատասխա
ն կարգի: Գործում 
է գնահատման 
արդյունքների 
բողոքարկման 
կարգ: 
2. Գործողության 
մեջ է 
ակադեմիական 
ազնվության 
կարգը: 

1. Փոփոխություն 
կատարել 
գնահատման 
համակարգում՝ հաշվի 
առնելով ՊԴԱ և 
ուսանողների 
կարծիքները: 
2. Մշակել 
ակադեմիական 
ազնվության 
ապահովման 
կանոնակարգ 

1.Գնահատման  
համակարգին 
վերաբերող 
հարցաթերթիկ-
ներ 
 
2.Ակադեմիա-
կան 
ազնվության 
ապահովման  
արդյունավետու
թյունը որոշող 
հարցաթերթիկն
եր 

1.Գնահատման 
բարելավված 
համակարգ 
 
 
 
1.Ակադեմիական 
ազնվության 
ապահովում 
ինքնուրույն, 
կուրսային, 
դիպլոմային 
աշխատանքնե-րում: 

  1.Գնահատման 
համակարգից ուսանողների 
բավարարվածության աճ 
10%-ով: 
2.Գրագողության դեպքերի 
կրճատում 20%-ով: 

    

IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ 

ԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻ    ԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸ՝՝՝՝    
−  Մշակել և ներդնել ՎՊՀ ուսանողների կարիերայի նպաստող ծառայությունների և արդյունավետ մեխանիզմներ  
−  Բարձրացնել ՎՊՀ ուսանողների շրջանում իրենց իրավունքների պաշտպանության մարմնի գործունեության արդյունավետությունը, ինչպես նաև ՎՊՀ ուսանողների 

շրջանում մարմնի մասին տեղեկատվության մակարդակը  
−  Մշակել և ներդնել ուսանողների շրջանում հետազոտական աշխատաքներին մասանկցությունը խրախուսող մեխանիզմներ  
−  Վերլուծել  դիմորդների հավաքագրման մեխանիզմների արդյունավետությունը 
ԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻ    ՀԵՏԱԶՈՏՀԵՏԱԶՈՏՀԵՏԱԶՈՏՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՈՒՄԸՈՒՄԸՈՒՄԸ    
Խնդիրների հետազոտության նպատակով նախատեսվում է կատարել կարիքի վերլուծություն, քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի հետ, և տվյալ գործընթացի 
արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից հետազոտության արդյունքները ներկայացնել առաջարկությունների փաթեթով: 
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ԳործողուԳործողուԳործողուԳործողությունթյունթյունթյուն    
ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    
վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը    

ՔայլերՔայլերՔայլերՔայլեր    ՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրս    ՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունք    
ՊատասխաՊատասխաՊատասխաՊատասխա----
նատունատունատունատու    թիմթիմթիմթիմ    

ԺամաԺամաԺամաԺամա----
նականականականակա----
հատվածհատվածհատվածհատված    

ՎերջնարդյունքներիՎերջնարդյունքներիՎերջնարդյունքներիՎերջնարդյունքների        
գնահատգնահատգնահատգնահատ....ցուցիչներցուցիչներցուցիչներցուցիչներ    

4.1. Մշակել և ներդնել 
ՎՊՀ ուսանողների 
կարիերային նպաստող 
ծառայությունների 
արդյունավետ 
մեխանիզմներ: 

1.ՎՊՀ 
ուսանողների 
կարիերային 
վերաբերող 
հարցերով 
զբաղվող 
մասնագետ 
ՄՌԿ բաժնի 
կազմում 
2. Մասնակցութ- 
յուն Երևանում և 
Լոռու մարզում 
անցկացվող 
աշխատանքի 
տոնավաճառ-
ներին 
3.Համատեղ 
միջոցառում-
ների 
անցկացում 
տեղական 
գործատուների 
հետ՝շրջանա-
վարտներին 
աշխատանքովա
պահովելու 
նպատակով 

1. Մշակել ուսանողների 
կարիերայի կառուցման 
հայեցակարգը, այլ 
փաստաթղթեր:  
2. Ստեղծել շրջա-
նավարտների հետագա 
գործունեությանը 
վերաբերող 
տեղեկատվական բազա: 
3.Մշակել բուհ-
գործատու 
համագործակ-ցությունը 
կարգավորող 
փաստաթղթեր 

Փաստաթղ-
թեր,  
հարցման 
թերթիկներ, 
տեխնիկական
միջոցներ    

----Ուսանողների 
կարիերայի 
կառուցման 
հայեցակարգի, այլ 
փաստաթղթերի 
ընդունում ՎՊՀ 
գիտխորհրդի 
կողմից: 
- Շրջանավարտնե-
րի 
տեղեկատվական 
բազայի 
գործարկում 
- Մասնակցություն 
ՀՀ- ում և Լոռու 
մարզում 
գործազրկության 
վերացմանը, 
աշխատաշուկայի 
խնդիրներին 
նվիրված 
աշխատաժողով-
ներին, 
գիտաժողովներին, 
սեմինարներին: 
-Գործատուների 
հետ կապերի 
ամրապնդում: 
-Առկա 
աշխատատեղերինվ
երաբերող 
տեղեկատվության 
տրամադրում  

պրոռեկ- 
տորներ, 
կարիերայիհ
արցերով 
զբաղվող 
մասնագետ, 
ՈՒԽ, 
ուսանողներ, 
ՏՏ 
մասնագետ-
ներ    

2021- 
2024 թթ. 

Մեծացել է 
արդյունավետությունը և  
վստահությունը 
Համալսարանի կողմից 
մատուցվող կարիերային 
նպաստող 
ծառայությունների 
նկատմամբ: 
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ՎՊՀ ուսանողնե-
րին և 
շրջանավարտնե-
րին:    

4.2. Վերլուծել  
դիմորդների 
հավաքագրման 
մեխանիզմների 
արդյունավետությունը  

Իրականաց-վում 
են մի շարք 
գործընթաց-ներ, 
որոնք 
նպաստում են 
դիմորդների 
հավաքագրմանց
ուցանիշների 
բարելավմանը 

1.Իրականացնել 
դիմորդների 
հավաքագրման համար 
կատարվող 
գործընթացների, 
ֆինանսական ծախսերի 
արդյունավետության 
վերլուծություն 
2.Ներկայացնել 
վերլուծական զեկույց 
3.Կազմել գործընթացի 
բարելավմանը միտված 
գործողությունների 
ծրագիր 

Փաստաթղ-
թեր,  
հարցման 
թերթիկներ, 
տեխնիկական 
միջոցներ 

Առկա են 
վերլուծական 
զեկույցը, 
գործողություննե-րի 
ծրագիրը 

Բուհ-դպրոց 
կապի 
աշխատանք-
ների 
համակար-
գող  
 

2021- 
2024 թթ. 
Յուրաքան
չյուր 
տարի 
(նոյեմբեր-
դեկտեմ-
բեր) 

-  դիմորդների 
հավաքագրման 
գործընթացների 
արդյունավետությունը 
10%-ով աճել է 

- Դիմորդների 
հավաքագրմանը 
ուղղությամբ կատարվող 
ֆինանսական ծախսերը  
և արդյունավետություն 
համապատասխան են 

 

4.3.Բարձրացնել 
ուսանողների շրջանում 
իրավունքների 
պաշտպանության մարմնի 
գործունեության 
արդյունավետությունը 

Համալսարա-
նում գործում է 
ուսանողական 
խորհուրդ, որն 
իրականացնում 
է ուսանողների 
իրավունքների 
պաշտպանութ-
յուն  

1.Նպաստել 
ուսանողների 
ներգրավմանը 
ուսանողական խորհրդի 
աշխատանքներում 
2. Կազմակերպել 
սեմինարներ 
ուսանողների 
իրավագիտակցութ-յան 
մակարդակի 
բարձրացման 
նպատակով 
3.Ակտիվացնել 
ուսանողների 
մասնակցությունը 
ներբուհական կյանքին, 
ուսանողական 
ինքնակառավարմանաշ

Սեմինարների 
նյութեր,  
հարցաթերթիկ
ներ   

  Ուսանողների 
ակտիվ 
համագործակցությո
ւնը և 
ներգրավվածությու
նը ուսանողական 
խորհրդի հետ    
  Ուսանողների 
բավարարվածությա
ն մակարդակի 
բարձրացում    
    

Պրոռեկտորի
ներ, 
դեկաններ, 
ավագխորհրդ
ատուներ, 
իրավաբան 

2022- 
2023թթ. 

Ուսանողների 
ներգրավվածությունը և 
բավարարվածությունը 
ուսանողական խորհրդի 
աշխատանքներից 
մեծացել է 10   %-ով 
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խատանքներին 
4. Ուսումնասիրել 
ուսանողների 
բավարարվածությու-նը 
ուսանողական խորհրդի 
գործունեությունից 

4.4.Մշակել և ներդնել 
ուսանողների շրջանում 
հետազոտական 
աշխատանքներին 
մասնակցությունը 
խրախուսող 
մեխանիզմներ 

Պլանավորվում 
է 

1.Մշակել ուսանողներին 
գիտահետազոտական 
աշխատանքները 
խրախուսող 
մեխանիզմներ 
2.Ներդնել մշակված 
մեխանիզմները 
3.Իրականացնել 
արդյունավետության 
գնահաման մոնիթորինգ 
և ներկայացնել զեկույց 
 

«Կլոր 
սեղանների», 
ֆոկուս խմբերի 
կազմակերպ-
ման   
ուսումնասի-
րությունների  
համար 
անհրաժեշտ 
նյութական և 
ծրագրային 
ռեսուրսներ 

Գործընթացը 
կանոնակարգված է 
և ներդրված 

Գիտական 
աշխատանքն
երի գծով 
պրոռեկտոր, 
ՈՒԳԸ 
նախագահ, 
ՈԱԿ 

 2021- 
2023թթ. 

Գիտահետազոտական 
աշխատանքներում 
ուսանողների 
ներգրավվածության թվի 
մեծացում  առնվազն  
 5% 

 

V. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎԵՎԵՎԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԸԿԱԶՄԸԿԱԶՄԸԿԱԶՄԸ 

ԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻ        ԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸ՝՝՝՝    
−  Աջակցել դասախոսական կազմի կատարելագործմանն ուղղված մասնագիտական վերապատրաստումների կազմակերպմանը  
−  Ներդնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի  գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավվածությունը խրախուսող հստակ մեխանիզմներ  
−  Իրականացնել պրոֆեսորադասախոսական    և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի բազմազան գնահատում  
−  ՄԿԾ-ներում, կրթական ծրագրերի առանձնահատկություններից ելնելով, ներառել ՊԴ կազմի մասնագիտական և մանկավարժական կարողություններին ներկայացվող 

հստակ պահանջներ:  
        
ԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻ        ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ    
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի զարգացման նպատակով անհրաժեշտ է  հստակեցնել  ՊԴ կազմի մասնագիտական և մանկավարժական 
կարողություններին ներկայացվող հստակ պահանջները՝ ելնելով ՄԿԾ-ներում կրթական ծրագրերի առանձնահատկություններից, ներդնել երիտասարդ կադրերի 
ներգրավման,   խրախուսման մեխանիզմներ, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գործունեության գնահատման ռեյթինգային համակարգ:   
Խնդիրների հետազոտության նպատակով նախատեսվում է կատարել կարիքի վերլուծություն, քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի հետ, և տվյալ գործընթացի 
արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից հետազոտության արդյունքները ներկայացնել առաջարկությունների փաթեթով: 
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ԳործողությունԳործողությունԳործողությունԳործողություն 
ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    
վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը    

ՔայլերՔայլերՔայլերՔայլեր    ՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրս    ՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունք    
ՊատասխաՊատասխաՊատասխաՊատասխա----

նատունատունատունատու        
թիմթիմթիմթիմ    

ԺամաԺամաԺամաԺամա----
նականականականակա----
հատվածհատվածհատվածհատված    

ՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունք----
ներիներիներիների    

((((ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության))))    
գնահատգնահատգնահատգնահատ....    
ցուցիչներցուցիչներցուցիչներցուցիչներ    

5.1.ՄԿԾ-ներում, 
կրթական ծրագրերի 
առանձնահատկությունն
երից ելնելով, ներառել 
ՊԴ կազմի 
մասնագիտական և 
մանկավարժական 
կարողություններին 
ներկայացվող հստակ 
պահանջներ 

Համալսարա-
նում 
սահմանված են 
ՊԴ կազմի 
մասնագիտակա
ն և 
մանկավարժա-
կան 
կարողություն-
ներին 
ներկայացվող 
ընդհանուր 
պահանջները    

1.Հստակեցնել 
յուրաքանչյուր ՄԿԾ-ի 
կազմակերպման 
համար դասավանդող 
կազմի անհրաժեշտ 
մասնագիտական և 
մանկավարժական 
կարողությունների, 
գիտելիքների 
պահանջները: 
2. Կատարել 
համապատասխանփո
փոխություններ 
դասախոսների 
պաշտոնի 
անձնագրերում 

՛՛Կլոր 
սեղանների՛՛, 
ֆոկուս խմբերի 
կազմակերպման   
ուսումնասիրությո
ւնների  համար 
անհրաժեշտ 
նյութական և 
ծրագրային 
ռեսուրսներ 

Վերափոխված 
պաշտոնների անձնագրեր 

Ուսումնական
աշխատանքներ
ի գծով 
պրոռեկտոր, 
կրթական 
գործընթացներ
ի 
կառավարման 
բաժին,  ՄՌԿ 
բաժնի վարիչ, 
իրավաբան, 
ՈԱԿ    

2023թ. Սահմանված են 
ՄԿԾ-ներին 
համարժեք ՊԴ 
կազմի 
մասնագիտա-կան 
և  մանկավարժա-
կան 
կարողություն-
ներին 
ներկայացվող 
հստակ 
պահանջները 

5.2.Պրոֆեսորադասա-
խոսական և 
ուսումնաօժանդակ 
անձնակազմի 
գործունեության 
գնահատման 
ռեյթինգային 
համակարգի մշակում և 
ներդնում 
 

Համալսարա-
նում ներդրված 
չէ պրոֆեսորա-
դասախոսա-կան 
անձնակազմի 
գործունեութ-յան 
գնահատման 
ռեյթինգային 
համակարգ 

1.Սահմանել ՊԴ կազմի 
գործունեության 
գնահատման   
ռեյթինգային 
համակարգի 
չափանիշները (բոլոր 
բաղադրիչների 
ներդրմանբ) 
2. Ներկայացնել  
հաստատման ՊԴ 
կազմի գործունեության 
գնահատման   
ռեյթինգային 
համակարգի 
չափանիշները 

՛՛Կլոր 
սեղանների՛՛, 
ֆոկուս խմբերի 
կազմակերպման   
ուսումնասիրությո
ւնների  համար 
անհրաժեշտ 
նյութական և 
ծրագրային 
ռեսուրսներ 

Ներդրված է 
պրոֆեսորադասախոսակա
ն անձնակազմի 
գործունեության 
գնահատման ռեյթինգային 
համակարգը 

Ուսումնականա
շխատանքնե-րի 
գծովպրոռեկ-
տոր,  
գիտական 
աշխատանք-
ների գծով 
պրոռեկտոր, 
կրթական 
գործընթացների 
կառավարման 
բաժին, 
կրթական 
բարեփոխումներ
ի և 

2023թ. Ներդված է ՊԴ 
կազմի 
գործունեության 
գնահատման   
ռեյթինգային 
համակարգը 
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3.Ներդնել ՊԴ կազմի 
գործունեության 
գնահատման   
ռեյթինգային 
համակարգը 
4.ՊԴ կազմի 
գործունեության 
գնահատման   
ռեյթինգային 
համակարգը  կիրառել 
որպես տարբերակված 
աշխատավարձի 
նշանակում:        
5.Իրականացնել 
ուսումնաօժանդակ 
կազմի ռեյթինգային 
գնահատման 
աշխատանքներ 

վերապատրաստ
ման կենտրոն, 
իրավաբան, 
ամբիոնների 
վարիչներ, ՄՌԿ 
բաժնի վարիչ,   
ՈԱԿ 

5.3.Պրոֆեսորադասա-
խոսական անձնակազմի 
մասնագիտական 
վերապատրաստմանն 
օժանդակող  
աշխատանքների 
խթանում, 
ատեստավորման 
գործընթացների 
կատարելագործում  
 

Համասալրա-
նում գործում է 
պրոֆեսորա-
դասախոսա-
կան 
անձնակազմի 
վերապատ-
րաստման 
համակարգը, 
թեև 
բարելավման 
կարիք կա 
2. Ներկայումս 
իրականաց-
վում են 
դասախոսա-
կան խմբի  
անգլերեն լեզվի 

1. Վերանայել  
պրոֆեսորադասախոս
ական անձնակազմի 
վերապատրաստման 
համակարգը 
արդյունավետության 
բարձրացման 
տեսանկյունից 
2.Ստեղծել 
ուսումնաօժանդակ 
աշխատակազմի 
վերապատրաստման 
համակարգ  
3. Իրականացնել 
վերապատրաստման 
գործընթացների 
մոնիթորիգ և 
ներկայացնել զեկույց 

«Կլոր 
սեղանների», 
ֆոկուս խմբերի 
կազմակերպման   
ուսումնասի-
րությունների  
համար 
անհրաժեշտ 
նյութական և 
ծրագրային 
ռեսուրսներ 

1.Գործում է 
պրոֆեսորադասախոսա-
կան և ուսումնաօժանդակ 
անձնակազմերի 
վերապատրաստման 
համակարգը 
2.Ներկայացված է 
համակարգի ներդրման 
արդյունավետության 
մասին զեկույցը: 

Ուսումնականա
շխատանքնե-րի 
գծով 
պրոռեկտոր, 
գիտական 
աշխատանքնե-
րի գծով 
պրոռեկտոր, 
կրթական 
գործընթացների 
կառավարման 
բաժին, 
կրթական 
բարեփոխումներ
ի և 
վերապատրաստ
ման կենտրոն, 
իրավաբան,  

2021-
2022թթ. 

1.Պրոֆեսորադա-
սախոսական և 
ուսումնաօժան-
դակ 
անձնակազմերի 
վերապատ-
րաստման 
շրջափուլն 
ավարտված է: 
2021թ 
սեպտեմբերից 
մեկնարկելու է C1 
դասընթացը: 
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իմացության B2 
մակարդակի 
դասընթաց-
ները: 

ամբիոնների 
վարիչներ, 
բարեփոխում-
ների 
բաժին,ՄՌԿ 
բաժնի վարիչ,   
ՈԱԿ 

5.4.Ներդնել 
պրոֆեսորադասախոսակ
ան կազմի  
գիտահետազոտական 
աշխատանքներում 
ներգրավվածությունը 
խրախուսող հստակ 
մեխանիզմներ  
 

Նախա-
պատրաս-
տական փուլ 

1.Ուսումնասիրել 
կարիքները, մշակել և 
ներդնել   
հետազոտական 
գործունեության 
խթանման 
մեխանիզմներ 
 

«Կլոր 
սեղանների», 
ֆոկուս խմբերի 
կազմակերպման   
ուսումնասիրությո
ւնների  համար 
անհրաժեշտ 
նյութական և 
ծրագրային 
ռեսուրսներ 

Սահմանված են 
պրոֆեսորադասախոսակա
ն կազմի  
գիտահետազոտական 
աշխատանքներում 
ներգրավվածությունը 
խրախուսող հստակ 
մեխանիզմներ 

գիտական 
աշխատանքնե-
րի գծով 
պրոռեկտոր 

2022- 
2023թթ. 

պրոֆեսորա-
դասախոսական 
կազմի  
գիտահետա-
զոտական 
աշխատանք-
ներում 
ներգրավվա-
ծությունը 
խրախոսող   
մեխանիզմները 
արդյունավետ 
գործում են 

 

VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ ԵՎԵՎԵՎԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԶԱՐԳԱՑՈՒՄԶԱՐԳԱՑՈՒՄԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

ԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻ        ԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸ      Բուհը կարևորում է հետազոտության կազմակերպումը և իրականացումը: Ամբիոններն ունեն գիտահետազոտական թեմաներ՝ երկարաժամկետ 
պլանավորմամբ, որոնք երբեմն համահունչ չեն տարածաշրջանի զարգացման նպատակներին և բուհի ռազմավարական ուղղություններին: Բուհը կարևորում է  նաև 
գիտահետազոտական գործունեությունը միջազգային ասպարեզում, ընդ որում ոչ միայն գիտաժողովների մասնակցությամբ, այլև համատեղ ծրագրերի իրականացմամբ, 
սակայն դրանք դեռ համակարգված բնույթ չեն կրում: 
ԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻ        ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ    
Ելնելով վերոնշյալ խնդիրներից, կարիք կա՝  
- վերանայել հետազոտական գործունեության 2021 -2025թթ. ռազմավարությունը՝  հաշվի առնելով ամբիոններում առկա գիտական ներուժը և  արտաքին պահանջները, 
- կատարելագործել  դասախոսների և ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքների ներգրավման  մեխանիզմները, 
-ներդնել միջազգային մակարդակով հետազոտական գործունեության խթանման մեխանիզմներ՝ շեշտադրելով համատեղ ծրագրերի իրականացումը: 
-բարելավել հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմներ: 
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ԳործողությունԳործողությունԳործողությունԳործողություն    
ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    
վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը    

    
ՔայլերՔայլերՔայլերՔայլեր    ՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրս    ՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունք    

ՊատասխաՊատասխաՊատասխաՊատասխա----
նատունատունատունատու    թիմթիմթիմթիմ    

ԺամաԺամաԺամաԺամա----
նականականականակա----
հատհատհատհատ    
վածվածվածված    

ՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքննննեեեերրրրիիիի    
((((ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության) ) ) ) 

գնահատգնահատգնահատգնահատ....    ցցցցոոոոււււցցցցիիիիչչչչննննեեեերրրր    

6.1. Ներդնել  2021-2025 
թթ. հետազոտական 
ոլորտի զարգացման  
ուղղությամբ 
ռազմավարական 
ծրագիր: 

 

Ընթացքի մեջ է 1. հստակեցնել. 
ՎՊՀ հետազոտական 
ուղղությունները,  
հետազոտական 
ոլորտի զարգացմանը 
նպաստող ծրագրերը 
  2. քննարկել, 
հաստատել  և ներդնել  
ռազմավարական 
ծրագիրը 
3. համապատաս-
խանեցնել ՎՊՀ 
գիտական 
աշխատանքների 
ուղղվածությունները 
տարածաշրջանի 
զարգացման 
նպատակների հետ: 
4. համապատաս-
խանեցնել 
ամբիոնների և բուհի 
հետազոտական 
թեմաները 
5.    մշակել և ներդնել 
խթանման 
մեխանիզմներ` 
գիտական խմբերի 
համատեղ 
հոդվածների 
ազդեցության 
գործակցով 
ամսագրերում 

Ամբիոններ 
ՈԱԿ 

Առկա է 2021-2025թթ. 
հետազոտական 
գործունեության  
ռազմավարու-թյուն 

Գիտական 
աշխատանքնե
րի գծով 
պրոռեկտոր, 
ամբիոններ 

 

2021- 
2025 թթ. 

1.Ամբիոնների 
գիտահետազոտակ
ան աշխատանքները 
համապատասխանո
ւմ են 
տարածաշրջանի 
զարգացման 
նպատակների հետ: 
2.Բարձրացված է 
ամբիոնների 
հետազոտական 
աշխատանքների  
արդյունավետությու
նը:  
3.Ավելացած են 
IMPACT 
գործոններով  
ամսագրերում 
տպագրված 
հոդվածները 5%-ով: 
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տպագրելու 
նպատակով 

6.2. Դասախոսներին և 
ուսանողներին 
գիտահետազոտական 
աշխատանքներում 
ներգրավման 
մեխանիզմների 
կատարելագործում: 

 

Ընթացքի մեջ է 1.կատարելագործել 
գիտահետազոտական 
աշխատանքներում 
դասախոսական 
կազմի ներգրավման 
մեխանիզմները:  
2.մշակել գիտական 
աշխատանքների 
խթանման, 
ներբուհական 
դրամաշնորհների 
տրամադրման կարգեր  
3.կատարելագործել 
ուսանողների 
գիտական 
աշխատանքներում 
ներգրավման և 
խրախուսման 
մեխանիզմները 
4.գիտական խմբերի 
աշխատանքների 
իրականացման 
նպատակով 
խթանման  կարգի 
մշակում և ներդրում 
  ա.գիտական խմբերի 
ստեղծում 
   բ. գիտական 
խմբերում       
ուսանողների 
ներգրավում, 
  գ.ստեղծված 
գիտական խմբերի  

Գիտ 
աշխատանքների 
գծով 
պրոռեկտոր,ամբի
ոններ, 
ֆինանսական 
ռեսուրսներ 

Ներդրված են 
դասախոսների գիտահետ. 
աշխատանքներում 
ներգրավման  
մեխանիզմներ: 
Ստեղծված են գիտական 
խմբեր: 
Կնքված են 
համագործակցության 
պայմանագրեր 

Գիտ. աշխ.գծով 

պրոռեկտոր 

 

2021- 

2023 թթ. 

1.Հետազոտական 
աշխատանքներում 
ներգրավվածների 
թիվը ավելացել է 
5%-ով: 
2.առնվազն երկու 
գործող ամբիոնային 
և միջամբիոնային 
գիտական խմբեր, 
3.գիտական խմբեր` 
հետազոտական 
նախագծերով 
4.առնվազն երկու 
հետազոտական 
լաբորատորիա  
5.գործող 
ներբուհական 
դրամաշնորհ (ներ 
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ուղղությունների    
ուսումնասիրություն 
և    վերլուծություն և   
համապատասխանեց
ում  տարածաշրջանի 
զարգացման    
նպատակների հետ 
5. տեղեկատվության 
տրամադրում 
հայաստանյան և 
արտասահմանյան 
հետազոտական 
նախագծերի 
վերաբերյալ, 
6.աջակցում 
գիտական խմբերի 
նախագծերի հայտերի 
լրացման 
գործընթացին, 
7.աջակցություն ՊԴԿ 
ենթակառուցվածքներ
, սարքավորումներ 
տրամադրող 
դրամաշնորհների 
մասնակցությանը 

6.3.  Ներդնել 

միջազգային 

մակարդակով 

հետազոտական 

գործունեության 

խթանման 

մեխանիզմների  

    

Նախապատրա

ստական փուլ 

1. ուսումնասիրել 
կարիքները, մշակել և 
ներդնել միջազգային 
մակարդակով 
հետազոտական 
գործունեության 
խթանման 
մեխանիզմներ 
2. ՀՀ ԳԱԱ գիտական 
ինստիտուտների, 
հայաստանյան և 

Գիտ.աշխատանքն

երի գծով 

պրռեկտոր 

ամբիոններ 

Դասախոսական և 

ուսանողական կազմի 

մասնակցությունը 

միջազգային 

հետազոտություններում 

Գիտ.աշխատա

նքների գծով 

պրռեկտոր 

պրոռեկտոր    

2022- 

2023 թթ. 

1. Ավելացված են 
դասախոսների և 
ուսանողների 
մասնակցությունը 
միջազգային 
հետազոտական 
ծրագրերում 5%-ով:  
2. Հրատարակված 
են 
հետազոտությունն 
ամփոփող 
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արտասահմանյան 
առաջատար 
համալսարանների և 
հետազոտական 
կենտրոններում 
գործող 
հետազոտական 
ուղղությունների 
չափանշման 
իրականացում, 
3.  համատեղ 

հետազոտական 

աշխատանքների 

նախաձեռնում ՀՀ 

ԳԱԱ գիտական 

ինստիտուտների, 

հայաստանյան և 

արտասահմանյան 

առաջատար 

համալսարանների և 

հետազոտական 

կենտրոնների հետ: 

աշխատություններ3. 
առնվազն 2 գործող 
համագործակցությ
ան պայմանագրեր 

 

6.4. Ստեղծել 
բարենպաստ միջավայր՝ 
ձեռնարկատիրական 
գործունեության և 
նորարարությունների 
զարգացման համար 

Նախապատ-
րաստական 
փուլ 

1. մշակել 
ձեռնարկատիրական 
գործունեության 
խթանման 
կանոնակարգ  
2. վերհանել և խթանել 
ՊԴԿ-ի 
ձեռնարկատիրական 
հմտությունները, 
3.մարզում շուկայի 
պահանջարկի 

ՊԴԿ,գործատու-
ներ, ուսանողներ, 
ամբիոն, 
գիտական խմբեր, 
հետազոտական 
լաբորատո-
րիաներ, 

հետազոտահեն 
ձեռնարկատիրական 
կառույց նորարական/ 
փորձագիտական 
կենտրոն(ներ) 

 

ռեկտոր, 
գիտական 
աշխատանքնե
րի գծով 
պրոռեկտոր, 
ԳԱՆՀԲ, 
ՖՌԿԲ 
ամբիոններ 
 
 

2021- 
2025 թթ. 

ուսանողների և 
դասախոսների 
ներկայացրած 
ձեռնարկատիրակա
ն նոր նախագիծ, 
առնվազն երկու 
գործող բուհին կից 
ձեռնարկատիրակա
ն կենտրոն 
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ուսումնասիրություն 
և վերլուծություն, 
4. ձեռնարկա-
տիրության և 
նորարարությունների 

զարգացման 

կենտրոնի ստեղծում  
«ԲԻԶՆԵՍ 

ԻՆԿՈՒԲԱՏՈՐ» 

կառույցի հիմնում 

6.5. Բարելավել 

հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի 

փոխկապակցման 

մեխանիզմներ: 

Ընթացքի մեջ է 1. ուսումնասիրել 
ՄԿԾ-ներում 
ուսումնական և 
հետազոտական 
բաղադրիչների 
փոխկապակցման 
մեխանիզմները:  
2. մշակել և 

հիմնավորել 

ուսումնական և 

հետազոտական 

գործընթացների 

փոխհարաբերություն

ը համակարգող 

մեխանիզմներ, ըստ 

ՄԿԾ-ների 

վերջնարդյունքների: 

3.ամբիոնի և/կամ 

գիտական խմբերի 

գիտահետազոտական 

արդյունքները կիրա-

ռել ուսումնական 

գործընթացում 

Գիտ.աշխ.գծով 

պրռեկտոր 

ամբիոններ, ՊԴԿ, 

ուսանողներ 

1.Առկա են 

հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական գործընթացի 

փոխկապակցման  

բարելավված 

մեխանիզմներ: 

2. Առկա են ուսումնական 

գործընթացում 

գիտահետազոտական 

աշխատանքների 

արդյունքների կիրառման 

նախագծեր 

ուսումնական 

աշխատանքնե

րի գծով 

պրոռեկտոր,  

գիտական 

աշխատանքնե

րի գծով 

պրոռեկտոր, 

ամբիոններ 

2022-

2025թթ. 

ՄԿԾ-ներում 

համակարգված են 

հետազոտական 

գործունեության և 

ուսումնական 

գործընթացի 

փոխկապակցման 

մեխանիզմները 
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VIII. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻ        ԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸ    
Առկա է  հաշվետվողականության ապահովման մեխանիզմների բարելավման անհրաժեշտություն: 
Հետադարձ կապի մեխանիզմների արդյունավետությունը և հուսալիությունը բարելավման կարիք ունեն: 
ԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻ        ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ        
  ՎՊՀ-ի գործունեության  տարբեր ոլորտների համակողմանի լուսաբանում և գովազդում, տարբեր գործիքների կիրառմամբ հետադարձ կապի մեխանիզմների 

կատարելագործում՝ հասարակայնության, ներքին և արտաքին շահառուների կարիքների վերհանման, արագ արձագանքման նպատակով    

ԳործողությունԳործողությունԳործողությունԳործողություն    ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը    ՔայլերՔայլերՔայլերՔայլեր    ՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրս    ՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունք    
ՊատասխաՊատասխաՊատասխաՊատասխա----
նատունատունատունատու    թիմթիմթիմթիմ    

ԺամաԺամաԺամաԺամա----
նականականականակա----
հատվածհատվածհատվածհատված    

ՎերջնարդյունքներիՎերջնարդյունքներիՎերջնարդյունքներիՎերջնարդյունքների////աաաա
զդեզդեզդեզդե----ցությանցությանցությանցության////գնահատգնահատգնահատգնահատ....    

ցուցիչներցուցիչներցուցիչներցուցիչներ    
8.1 Ապահովել  ՎՊՀ 
գործունեության 
թափանցիկությունը 
պարբերաբար տեղեկատ-
վություն տրամադրելու 
միջոցով 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Տեղեկատվութ-
յունը 
հիմնականում 
ներկայացվում է 
պաշտոնական 
կայքէջում և 
տարածվում է 
Համալսարանի 
ֆեյսբուքյան 
կայքէջի միջոցով  

1.Կատարելա-
գործել   
Համալսարանի 
մասին տեղեկա-
տվության 
տրամադրումը 
կանոնակար-
գող 
մեխանիզմները: 
2. Ապահովել 
տեղեկատվութ-
յուն ՎՊՀ 
կրթական 
գործունեութ-յան 
մասին տարբեր 
գործիքների 
կիրառմամբ: 
3.Ապահովել 
տեղեկատվութ-
յուն  ՎՊՀ 
հասարակա-
կան պատաս-
խանատվության  

Աշխատան-
քային խումբ, 
տեխնիկա-
կան 
միջոցներ, 
հարցաթեր-
թիկներ 

1.Կատարելագործված 
մեխանիզմների ներդնում 
2.ՎՊՀ կայքէջում ՄԿԾ-
ների,  
շարունական կրթության 
ծրագրերի  վերաբերյալ 
համապարփակ 
տեղեկատվություն 
3.Հետևորդների թվի  
ավելացում, 
տեղեկատվության առավել 
հասանաելիություն, 
արդյունավետ հետադարձ 
կապի ապահովում 

Պրոռեկտոր-
ներ, 
ուսումնամեթո
դական 
վարչություն, 
ամբիոններ, 
շարունակա-
կան կրթության 
բաժին, 
լրատվության և 
տպագրութ-յան 
բաժնի վարիչ, 
հասարակայ-
նության հետ 
կապերի 
մասնագետ 
 
Տարվա 
ընթացքում 

2021-  
2022 թթ. 

1.ՎՊՀ վերաբերյալ 
տրամադրվող 
տեղեկատվությունից 
ներքին և արտաքին 
շահառուների  
բավարավածության  
աճ  5%-ով: 
 
2.Հասարակության 
շրջանում ՎՊՀ –ի  
դրական պատկերի  
խորացում    
3.Արդյունավետ 
հետադարձ կապ 
4. Հետևորդների թվի 
գրանցված աճ 
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ուղղությամբ 
գործունեության 
մասին  տարբեր 
գործիքների 
կիրառմամբ: 
4. Բարելավել 
ՎՊՀ կայքի 
օտարալեզու 
(անգլերեն, 
ռուսերեն)  
էջերը՝ 
ապահովելով 
տվյալ 
լեզուներով 
լիարժեք 
տեղեկատվութ-
յան 
տրամադրումը  
5.Ակտիվացնել  
այլ սոցիալական  
հարթակներ 
ՎՊՀ գովազդի, 
հետադարձ 
կապի, 
տեղեկատվութ-
յան տարածման 
համար 

8.2. Պարբերաբար բարելավել 
ՎՊՀ կայքէջը 

Գործում է 
www.vsu.am ՎՊՀ 
կայքէջը  

1.Անկացնել 
հարցումներ 
ներքին և 
արտաքին 
շահառուների 
շրջանում՝ ՎՊՀ 
կայքէջի   
թերությունները 
վերհանելու 

Աշխատան-
քային խումբ, 
տեխնիկա-
կան 
միջոցներ, 
հարցաթեր-
թիկներ 

1.Բարելավված, 
արդիականացված կայքէջ 

Լրատվության 
և տպագրութ-
յան բաժնի 
վարիչ, 
հասարակայ-
նության հետ 
կապերի 
մասնագետ, 
համակար-

2021թ. 1.Բարելավված կայքէջ  
2. Հետևորդների թվի 
գրանցված աճ 5%-ով 
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համար: 
2.Կատարել 
անհրաժեշտ 
փոփոխութ-
յուններ 

գային 
տեխնոլոգիանե
րի ներդրման և 
սպաս. բաժնի 
մասնագետ-
ներ, կրթ. 
որակի 
ապահովման 
կենտրոն 

8.3.Անցկացնել հանրային 
կապերի 
արդյունավետության 
մոնիթորինգ 

Առկա է 
հետադարձ կապ 
կայքէջի և 
ֆեյսբուք 
սոցիալական 
ցանցի միջոցով 

1.Որոշել 
հանրային 
կապերի 
մոնիթորինգի 
խնդիրները և 
ընթացակար-
գը 
2.Անցկացնել 
մոնիթորինգը 
3.Քննարկել 
մոնիթորինգի 
արդյունքները 
4.Կատարել 
համապատաս
խան քայլեր 
հանրային 
կապերի 
արդյունավետո
ւթյունը 
բարձրացնե- 
լու 
ուղղությամբ  

Աշխատան-
քային խումբ, 
տեխնիկա-
կան 
միջոցներ, 
հարցաթեր-
թիկներ, 
մոնիթորինգի 
ընթացա-
կարգով 
որոշված 
միջոցներ 

1.Հանրային կապերի 
արդյունավետության 
ապահովում 

Լրատվության 
և տպագրութ-
յան բաժնի 
վարիչ, 
հասարակայ-
նության հետ 
կապերի 
մասնագետ,  
կրթ.որակի 
ապահովման 
կենտրոն 

2021թթ. 1.Արդյունավետ 
հանրային կապեր 
2.Արտաքին 
ներգրավված 
շահառուների թվի աճ 
5%-ով 

8.4.Ուսումնասիրել 
հանրային կարծիքը՝ ՎՊՀ 
դրական պատկերի 
ապահովման, 
ռազմավարական 

Կարծիքի 
ուսումնասի-
րություններ չեն 
իրականացվել:  

1. Որոշել 
ուսումնասիր-
ման ձևը և 
մեթոդները 
2.Իրականաց-

Աշխատան-
քային խումբ, 
տեխնիկա-
կան 
միջոցներ, 

1.ՎՊՀ դրական 
պատկերի ապահովում, 
2.Ռազմավարական 
առաջնահերթություն-
ների հստակեցում 

Լրատվության 
և տպագրութ-
յան բաժնի 
վարիչ, 
հասարակայ-

2021թթ. 1. Ուսումնասիրու
թյան արդյունքներ 
2. Ռազմավա-

րական 
առաջնահերթութ-
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առաջնահերթությունների 
հստակեցման նպատակով 

նել հանրային 
կարծիքի 
ուսումնասի-
րություն 
3.Ամփոփել 
ստացված 
տվյալները 
4.Կատարել 
անհրաժեշտ 
միջոցառումներ 

հարցաթեր-
թիկներ, այլ 
գործիքներ 

նության հետ 
կապերի 
մասնագետ,  
կրթ. որակի 
ապահովման 
կենտրոն 

յունների 
հստակեցում 



        2021-2025 թթ.                                                                                                                                    ՎՊՀ  ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 
 

29 

IX. ԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸԿԱՊԵՐԸԿԱՊԵՐԸԿԱՊԵՐԸ ԵՎԵՎԵՎԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ 

ԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻ    ԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸ    
Բուհն ունի միջազգայնացման ռազմավարական պլան, և այն ներկայումս բարելավման գործընթացում է։ Մշակման ընթացքում են բուհի մարքեթինգային ռազմավարական 
պլանը և միջազգային շարժունությանը դիմող ուսանողների և աշխատակիցների  մասնակցության կարգը։ 
Թեև բուհն ակտիվորեն արձագանքում է միջազգային բնույթի գրեթե բոլոր նախաձեռնություններին, համալսարանում անհրաժեշտ է ավելի ընդլայնել միջազգային 
համագործակցային միջավայրը, խթանել մասնակցությունը միջազգային գիտահետազոտական ծրագրերին, բարձրացնել շահակիցների իրազեկվածությունը 
համագործակցային ծրագրերի վերաբերյալ։     
ԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻ    ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ    
ՎՊՀ-ի կարիքների հետազոտման արդյունքում վերհանվել են հետևյալ խնդիրները.   

•  դրական փորձի ներդրման նպատակով կատարել միջազգայնացման բենչմարքինգ,  
•  ընդլայնել և բարելավել համագործակցությունը արտասահմանյան բուհերի հետ,  
•  նպաստել ՎՊՀ օտարալեզու կրթական ծրագրերի և դասընթացների ներդրմանն ու իրականացմանը,  
•  նպաստել ուսանողների և աշխատակիցների ներգնա և արտագնա շարժունությանը, 
•  խթանել ՎՊՀ-ի գիտահետազոտական գործունեությունը միջազգային ասպարեզում, 
•  խթանել բուհական մարքեթինգը. բարձրացնել բուհի տեսանելիության մակարդակը: 

ԳործողությունԳործողությունԳործողությունԳործողություն    
ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    
վիճակվիճակվիճակվիճակ    

ՔայլերՔայլերՔայլերՔայլեր    ՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրս    ՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունք    
ՊատասխաՊատասխաՊատասխաՊատասխա----

նատնատնատնատուուուու    
թիմթիմթիմթիմ    

ԺամանակԺամանակԺամանակԺամանակ
ահատվածահատվածահատվածահատված    

ՎՎՎՎեեեերրրրջջջջննննաաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեե
րիրիրիրի////ազդեցազդեցազդեցազդեց././././գգգգննննաաաահհհհաաաա
տմանտմանտմանտման    ցցցցոոոոււււցցցցիիիիչչչչննննեեեերրրր    

9.1․ Տեղական և միջազգային 
կառույցների հետ ՄՈՒՀ-ի կողմից 
կնքված համաձայնագրերի հիման 
վրա մշակել համագործակցության 
միջոցառումների միասնական 
ծրագիր, համատեղ կոնկրետ 
ուղղություններ, հստակ 
ժամանակացույց 

Ընթացքի 
մեջ է 
 

1․ Ակտիվացնել 
աշխատանքները բուհի 
ամբիոնների հետ՝ վեր 
հանելու գործընկեր բուհերի 
հետ անցկացվող  
միջոցառումների  բնույթն ու 
բովանադակությունը 
2․ Մշակել գործընկեր 
բուհերի հետ անցկացվող 
միջոցառումների 
ժամանակացույց 
 

Էրազմուս+ 
կոնֆերանս 
դահլիճ, 
տեխնիկական 
այլ միջոցներ 

գործուն կապ 
գործընկեր բուհերի 
հետ,  
առցանց 
դասախոսություննե
ր, կոնֆերանսներ, 
կլոր սեղաններ, 
սեմինարներ 
 

Գիտահետազո
տական 

աշխատանքնե
րի, 

նորարարությո
ւնների և 

համագործակց
ության բաժին, 
ամբիոններ 

2021թ. 
 

Առցանց 
դասախոսությունն
երի, 
կոնֆերանսների, 
կլոր սեղանների, 
սեմինարների 
իրականացում  
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9.2.Ներդնել ՎՊՀ արտաքին 
կապերի և միջազգայնացման 
բնագավառում ուսանողների 
ներգրավվածությունը խրախուսող 
գործուն մեխանիզմներ 

Ուսանողնե
րը 
ներգրավվ
ած են 
Էրազմուս + 
ծրագրերի 
դրամաշնո
րհների 
դիմած 
ուսանողնե
րի և ՊԴԱ 
գնահատմ
ան գործըն-
թացներում 
 

1․ Անցկացնել 
տեղեկատվական 
միջոցառումներ՝ 
ուսանողներին իրազեկելու 
բուհում գործող 
շարժունության ծրագրերի, 
դրամաշնորհների մասին 
2․Կատարել հարցում 
միջազգային կրեդիտային 
շարժունությանը դիմող  
ուսանողների շրջանում՝ 
կարիքների վերհանման 
նպատակով: 
3․ Անընդհատ կապ 
հաստատել շարժունությանը 
մասնակցած ուսանողների 
հետ՝ արտասահմանյան 
բուհերի դրական փորձի 
փոխանցման և արդյունավետ 
դասավանդման և ուսուցման 
մեթոդների ներդրման 
նպատակով  

Համագործակց
ության և 
կապերի 
բաժին, ՊԴ 
կազմ, 

Տեղեկատվական 
հանդիպումներ, 
Օտար լեզուների 
ամբիոնին կից 
գործող ռեսուրս-
կենտրոնի 
շրջանակներում 
անցկացվող 
դասավանդման և 
ուսուցման 
մեթոդներին 
վերաբերվող 
բենչմարքինգի 
ժողովներ 
 

Գիտահետազո
տական 

աշխատանքնե
րի, 

նորարարությո
ւնների և 

համագործակց
ության բաժին,  
օտար 
լեզուների  և 
գրականության 
ամբիոն, 
շարժունության
ը մասնակցած 
ուսանողներ 
 

պարբերա-
բար 

Միջազգայնացմա
ն 
գործընթացներում 
ուսանողների 
մասնակցության 
աճ 20%-ոքվ: 
Շարժունության 
արդյունքում 
ուսանողների 
կողմից ձեռք 
բերված գիտելիքի 
և փորձի 
ներկայացում 
ՎՊՀ-ում՝ 
լավագույն փորձի 
կիրառման 
նպատակով: 

9.3. Օտարերկրյա ներհոսքի 
ապահովման նպատակով մշակել 
գործող օտարալեզու ՄԿԾ-ների 
օտարալեզու մասնագրերը, 
դասընթացների 
նկարագրությունը 
 
 
 
 
 
 

Ընթացքի 
մեջ է 
 
 
 
 
 
 
Ընթացքի 
մեջ է 
 

1․ Ավարտին հասցնել և 
հաստատման ներկայացնել  
բուհի միջազգայնացման 
ռազմավարական պլանը 
2․ Մշակել և հաստատման 
ներկայացնել  բուհի 
մարքեթինգային 
ռազմավարական պլանը 
3․ Հանձնարարել 
համապատասխան 
ամբիոններին օտարալեզու 
դասընթացների մշակման և 

Համագործակց
ության և 
կապերի 
բաժին, 
ուսանողներ, 
պրոֆեսորադա
սախոսական 
կազմ 
 
Համագործակց
ության և 
կապերի 

Միջազգայնացման 
ռազմավարական 
պլան 
Մարքեթինգային 
ռազմավարական 
պլան  
Օտար լեզվով 
դասավանդվող 
դասընթացներ  
Տեղեկատվական 
նյութեր, 
հանդիպումներ, 

Համագործակց
ության և 
կապերի 
բաժին, 
ամբիոններ, 
ամբիոնների 
միջազգայնացմ
ան 
պատասխանա
տուներ, 
լրատվության և 
տպագրութ-

1․ 2022թ. 
 
2․ 2022թ. 
 
 
3․ տարվա 
ընթացքում 
 
4․ տարվա 
ընթացքում 
 

Միջազգայնաց-
ման 
ռազմավարական 
պլան 
Մարքեթինգային 
ռազմավարական 
պլան  
 
 
Օտար լեզվով 
դասավանդվող 
դասընթացների 
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ներկայացման դեպքում 
պատրաստել 
դասընթացների մասնագրեր 
4․ Պատրաստել 
տեղեկատվություն և 
գովազդ բուհում գործող 
օտարալեզու 
դասընթացների վերաբերյալ  
 
 

բաժին, 
ամբիոններ, 
ամբիոնների 
միջազգայ-
նացման 
պատասխա-
նատուներ, 
արտաքին 
շահակիցներ, 
ուսանողներ, 
խմբագրության 
բաժին 
 

ցուցահանդեսներ 
 
Առկա են 
ուսանողների և 
աշխատակիցների 
խրախուսման 
մեխանիզմների 
մասին 
արձանագրություններ 
և առաջարկություններ

յան  բաժին 
 
 
 
 
 
 
 
 

մասնագրեր, 
դասընթացների 
նկարագրություն  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4․ Ներդնել ՎՊՀ ուսանողների և 
դասախոսների շարժունությունը 
խրախուսող մեխանիզմներ 

Ընթացքի 
մեջ է 
 

1․ Ուսումնասիրել այլ 
բուհերում գործող 
ուսանողների և 
աշխատակիցների 
խրախուսման 
մեխանիզմները 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2․ Մշակել ուսանողների և 
աշխատակիցների 
շարժունության 
խրախուսման կարգ 

Համագործակց
ության և 
կապերի 
բաժին, 
ամբիոններ, 
ամբիոնների 
միջազգայնացմ
ան 
պատասխանա
տուներ, 
ուսանողներ, 
Էրազմուս+ 
գրասենյակ, 
արտաքին 
շահակիցներ 

Մշակվել է 
ուսանողների և 
աշխատակիցների 
խրախուսման կարգ 

Համագործակց
ության և 
կապերի 
բաժին, 
ամբիոններ, 
ամբիոնների 
միջազգայնացմ
ան 
պատասխանա
տուներ, 
ուսանողներ 
 
 

2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022թ. 

Ուսանողների և 
աշխատակիցների 
խրախուսման 
մեխանիզմների 
մասին 
արձանագրութ-
յուններ և 
առաջարկությունն
եր 
 
 
 
 
 
 
 
Ուսանողների և 
աշխատակիցների 
շարժունության 
խրախուսման 
կարգ 
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X. ՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆԱՊԱՀՈՎՄԱՆԱՊԱՀՈՎՄԱՆԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆՆԵՐՔԻՆՆԵՐՔԻՆՆԵՐՔԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՀԱՄԱԿԱՐԳՀԱՄԱԿԱՐԳՀԱՄԱԿԱՐԳ 

ԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻԽՆԴՐԻ    ԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸ    Որակի ապահովման համակարգի զարգացման հիմնական խնդիրները պայմանավորված են գնահատման և բարելավման գործընթացների 
կատարելագործման հետ:  ՈԱ աուդիտի և մոնիթորինգի գործընթացներում արտաքին շահակիցների մասնակցության  մեխանիզմները մշակված են և գործում են,  սակայն 
արտաքին շահակիցների ՈԱ մասնակցության մոտիվացիան դեռևս ցածր է: 
ԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻԿԱՐԻՔԻ    ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ    
Կատարելագործման կարիք ունեն. 
-ՈԱ գործընթացներում արտաքին շահակիցների մասնակցությունը խրախուսող քաղաքականությունը, ընթացակարգեր և մեխանիզմներ: 
  -ՈԱ համակարգի գործունեության մշտադիտարկման և վերլուծության մեխանիզմները:   
  -ՈԱ համակարգի գործունեության հարցումների և տվյալների հավաքագրման և վերլուծության գործընթացների մեխանիզմները:     

ԳործողությունԳործողությունԳործողությունԳործողություն 
ԸնթացիԸնթացիԸնթացիԸնթացի    
կվիճակըկվիճակըկվիճակըկվիճակը    

ՔայլերՔայլերՔայլերՔայլեր    ՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրսՌեսուրս    ՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունքՎերջնարդյունք    ՊատասխանատուՊատասխանատուՊատասխանատուՊատասխանատու    թիմթիմթիմթիմ    

ԺամաԺամաԺամաԺամա----
նականականականակա----
հատհատհատհատ----
վածվածվածված    

ՎՎՎՎեեեերրրրջջջջննննաաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրիիիի////
ազդեցազդեցազդեցազդեց././././գգգգննննաաաահհհհաաաատտտտմմմմաաաանննն    

ցուցիչներցուցիչներցուցիչներցուցիչներ    

10.1.Մշակել և ներդնել 
ՈԱ գործընթացներում 
արտաքին 
շահակիցների 
մասնակցությունը 
խրախուսող 
քաղաքականությունը, 
ընթացակարգեր և 
մեխանիզմներ: 

  Բարելավման 
փուլ 

1. Կատարել 
խնդրի 
բազմակողմանի 
ուսումնասի-
րություն 
2. Մշակել և 
ներդնել ՈԱ 
գործընթացներում 
արտաքին 
շահակիցների 
մասնակցությունը 
խրախուսող 
քաղաքականութ-
յան 
ընթացակարգը: 

ՈԱԿ, ներքին և  
արտաքին շահակիցներ, 
Համալսարանի բյուջե 

Ներդրված է ՈԱ 
գործընթացներում 
արտաքին 
շահակիցների 
մասնակցությունը 
խրախուսող 
քաղաքակա-
նություն: 

ՈԱՖԱ, ՈԱԿ 2022  
 
 
/2024 թ. 
վերա-
նայում/ 

Բարձրացված է 
արտաքին 
շահակիցների 
ներգրավվածության 
մոտիվացիան 
/առնվազն 10%-ով 
ավելացել են 
արտաքին 
շահակիցների 
մասնակցությունը 
ՎՊՀ-ի ՈԱ 
գործընթացներում 

10.2.՚Մշակել ՈԱ 
համակարգի 
գործունեության 
մշտադիտարկման, 
հետադարձ կապի և 

  Բարելավման 
փուլ 

1.Վերհանել 
կարիքները, 
բացահայտել 
խնդիրները,  
-իրականացնել 

Ստորաբաժանումներ,  
ՈԱԿ-ի գործիքակազմ, 
ֆինանսական և 
նյութատեխնիկական 
միջոցներ 

Համակարգված և 
կատարելագործվ
ած են ՈԱ 
համակարգի 
գործունեության 

ՈԱՖԱ, ՈԱԿ 2025 թ. 1.Ապահովված է ՈԱ 
համակարգի 
գործունեության 
չափելիությունը: 
2. Կատարելագործ-
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