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«Մասնագիտական կրթական ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող 

վերջնարդյունքների վերանայման քաղաքականությունը» մշակվել է ԵՀՀ-ի 

«Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի» կողմից:  
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1. Մասնագիտական կրթական ծրագրերի ուսումնառության 

ակնկալվող վերջնարդյունքների վերանայման քաղաքականություն 

Նախաբան 

Համալսարանում իրականացվող մասնագիտական կրթական ծրագրերում (ՄԿԾ) 

ներառված առարկաների ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքները 

փաստում են այն, թե ուսանողը ինչ պետք է գիտենա և ինչ գործնական 

կարողությունների և հմտությունների պետք է տիրապետի կրթական ծրագրի 

յուրացման ավարտին:  

ՈՒԱՎ-ներին ներկայացվող հիմնական պահանջը նրանց չափելի լինելն է: 

ՈւԱՎ-ների չափելիությունը ապահովվում է՝ գնահատման ճկուն համակարգով, 

գնահատման համապատասխան գործիքներով և մեթոդներով, ձևակերպման 

բազմաբաղադրիչ ձևաչափով (հասկանալ, տիրապետել, բացատրել, կիրառել), որոնք 

թույլ տան  որոշել ուսումնառողի ձեռքբերումների մակարդակը:  

Կրթական ծրագրի և ՈՒԱՎ-ների աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխանացումը պահանջում է դրանց պարբերական վերանայում:  

ՄԿԾ-երի վերանայումը իրականացվում է հաշվի առնելով կրթության և 

գիտության, ինչպես նաև տնտեսության համապատասխան ոլորտի զարգացումները և 

միտումները:  

ՈՒԱՎ-ների վերանայումը իրականացվում է տվյալ մասնագիտության 

համապատասխան ոլորտների մշտադիտարկման և նվաճումների արդյունքների 

ներառումով, ինչպես նաև ուսումնառության վերջնարդյունքների որակից 

շահակիցների բավարարվածության վերլուծության անցկացման միջոցով: 

Համալսարանի շահակիցների հետաքրքրությունները և կարիքները հանդիսանում են 

մասնագիտական կրթության ծրագրերի նպատակների և ՈՒԱՎ-ների ձևավորման և 

բարեփոխման հիմնական գործոններից մեկը: Հետևապես, համալսարանի 

շահակիցների  կարիքների բացահայտումն անհրաժեշտ է իրականացնել 

անընդհատ: Համալսարանի շահակիցները պետք է ակտիվորեն համագործակցեն 

Համալսարանի հետ ՄԿԾ-երի ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքների 

ձևավորման և վերանայման գործընթացում:  

 

2. Նպատակը և խնդիրները 

Սույն քաղաքականության նպատակն է, ելնելով ՀՀ կրթության բարեփոխումների 

ռազմավարության հիմնադրույթներից, Համալսարանում ՄԿԾ-երի և դասընթացների 

(մոդուլների) ՈՒԱՎ-ների վերանայման միջոցով աշխատաշուկայի և սպառողների 

պահանջներին համապատասխան ՄԿԾ-երի ստեղծումն ու արդիականացումը: 
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Սույն քաղաքականության խնդիրներն են՝ 

ՄԿԾ-երի ՈՒԱՎ-ների ուսումնասիրումը և վերլուծությունը, 

ՄԿԾ-երի ՈՒԱՎ-ների գնահատումը՝ հաշվի առնելով ներքին և արտաքին 

շահակիցների կարիքներն ու պահանջները, 

ՄԿԾ-երի ՈՒԱՎ-ների վերանայումը և արդիականացումը՝ աշխատաշուկայի 

արդի պահանջներին համապատասխան: 

 

3. Կիրառման ոլորտներ 

Քաղաքականությունը կիրառվում է հետևյալ ոլորտում՝ 

 ՄԿԾ-երի վերլուծություն, 

 ՄԿԾ-երի մշտադիտարկում և գնահատում, 

 ՄԿԾ-երի վերանայում 

ՈւԱՎ-ների վերանայում 

 

4. Նկարագրություն 

ՄԿԾ-երի ՈՒԱՎ-ների վերանայումը պարբերական գործընթաց է, որը ներառում է 

ՄԿԾ-ի վերաբերյալ որակական և քանակական տվյալների հավաքագրումը, 

վերլուծությունը և գնահատումը:  

ՄԿԾ-ի նպատակների և ՈՒԱՎ-ների վերանայման գործընթացը իրականացվում է 

վերընթաց սկզբունքով: 

ՄԿԾ-ի ՈՒԱՎ- ների գնահատման և վերանայման գործիքներից են թեստերը, 

հարցումները, քարտեզավորումը, բենչմարքինգը:  

ՄԿԾ-երի և դասընթացների (մոդուլների) ՈՒԱՎ-ների վերանայման նպատակով 

համալսարանը կազմակերպում և անցկացնում է հարցումներ հիմնական 

շահակիցների շրջանում (ուսանող, շրջանավարտ, դասախոսական կազմ և 

գործատու): 

Գործատուների կողմից տրվող արձագանքը թույլ է տալիս հստակ և օբյեկտիվ 

գնահատել ՄԿԾ-երի և ՈՒԱՎ-ների համապատասխանությունը աշխատաշուկայի 

պահանջներին: 

Համալսարանի «Կրթության որակի ապահովման կենտրոնում», 

«Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման և կարիերայի կենտրոնում», 

մասնագիտական ամբիոններում և ֆակուլտետներում կուտակվում է տեղեկություն 

շրջանավարտների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի և գործատուների 

վերաբերյալ, որն  առաջադրում է փոփոխություններ մասնագետների պատրաստման 

գործընթացում: 
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5. Քաղաքականության իրականացում 

ՄԿԾ-երի և դրանց մեջ ներառված դասընթացների (մոդուլների) ՈՒԱՎ-ների 

վերանայումը պետք է երաշխավորի ՄԿԾ-երի բարելավումը, դրանց նպատակների և 

վերջնարդյունքների համապատասխանեցումը ՀՀ կրթության բարեփոխումների 

ռազմավարությանը, Հայբուսակ համալսարանի ռազմավարությանը, և հատկապես, 

շահակիցների սպասելիքներին և աշխատաշուկայի պահանջներին: 

 

6. Պատասխանատվություն 

ՄԿԾ-երի և դրանց մոդուլների ՈՒԱՎ-ների վերանայման, վերամշակման, 

ներդրման և իրականացման համար պատասխանատու են՝ 

- Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը, 

- Ֆակուլտետների դեկանները  

- Ամբիոնների վարիչները, 

- Ֆակուլտետների որակի գծով համակարգողները, 

- Որակի ապահովման կենտրոնի պատասխանատուները, 

- Համալսարանի կողմից առաջադրված տվյալ ոլորտի համար 

պատասխանատու այլ ստորաբաժանումներ և աշխատանքային խմբեր: 

 

 

 


