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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Սույն ընթացակարգը` մասնագիտական կրթական ծրագրի (ՄԿԾ) պարբերաբար 

վերանայման քաղաքականության հետ միաժամանակ նպատակ ունի կարգավորել 

Երևանի «Հայուսակ» համալսարանի (այսուհետ՝ Համալսարան) անընդհատ և 

ինտեգրացված, բակալավրի, մագիստրոսի, հետազոտողի ՄԿԾ-երի պարբերական 

վերանայման գործընթացները: 

2. Ընթացակարգը սահմանում է Համալսարանում գործող ՄԿԾ-երի պարբերական 

վերանայման գործընթացների նպատակները և խնդիրները, այդ գործընթացներին 

ներկայացվող հիմնական պահանջները, ինչպես նաև ամրագրում հիմնական 

պատասխանատուներին և համապատասխան ժամանակացույցերը: 

3. Ընթացակարգը հիմնվում է Համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից ընդունված և 

ռեկտորի կողմից հաստատված ՄԿԾ-երի պարբերաբար վերանայման 

քաղաքականության վրա:  

 

1. ՄԿԾ-երի պարբերական վերանայման ընթացակարգ 

1.1 ՄԿԾ-երի ՊՎ նպատակն է` 

 գնահատել ՄԿԾ-երի շարունակական հիմնավորվածությունն ու արդիականությունը, 

ինչպես նաև մատուցման որակը` ծրագրի իրականացման լրիվ շրջափուլի արդյուքներով,  

 ըստ անհրաժեշտության որոշում ընդունել ՄԿԾ-երի բարելավման վերաբերյալ` նպատակ 

ունենալով այն արդիականացնել և պատրաստվող մասնագետների որակը 

համապատասխանեցնել աշխատաշուկայի պահանջներին: 

Պարբերական վերանայումը հնարավորություն է տալիս գնահատել ՄԿԾ-երի 

վավերականությունը ու աշխատաշուկայի պահանջներին նրանց 

համապատասխանությունը հաշվի առնելով՝ 

 ՄԿԾ-ի մշակման և իրականացման ընդհանուր, ընթացիկ, ինչպես նաև կանխատեսվող 

փոփոխությունների ազդեցությունը,  

 պրոֆեսորադասախոսական կազմի առկայությունը և համապատասխանությունը 
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 նյութական ռեսուրսների առկայությունը և մշտական հասանելիությունը, 

 համապատասխան ոլորտի առկա հետազոտության և փորձի, տեխնոլոգիական 

առաջընթացի, դասավանդման ու ուսումնառության մեթոդների զարգացումները, 

 արտաքին միջավայրի գործոնները՝ օրինակ, ՈԱՇ-ի փոփոխություններ, 

 ուսանողների պահանջները, գործատուների սպասումները և աշխատանքի 

տեղավորման հնարավորությունների փոփոխությունները, 

 ուսանողների առաջադիմությունը, 

 ուսանողների և շրջանավարտների հետ հետադարձ կապը:  

1.2 ՄԿԾ-երի ՊՎ խնդիրներն են. 

1. վերագնահատել ծրագրի արդիականությունը և պատրաստվող մասնագետների 

պահանջվածությունը աշխատաշուկայում` հաշվի առնելով համապատասխան 

մասնագիտական ոլորտում գիտելիքի կիրառման առկա պրակտիկան, 

գիտատեխնիկական և տեխնոլոգիական առաջընթացը, 

2. հիմնվելով Համալսարանի կարիերայի կենտրոնի կողմից կատարված արտաքին 

շահակիցների կարիքների ուսումնասիրությունների արդյունքների վրա ստեղծել 

աշխատաշուկայի հարափոփոխ պահանջներին համապատասխան ուսանողների 

գիտելիքների, կարողությունների և  հմտությունների ձևավորմանը նպաստող կրթական 

միջավայր. 

 գնահատել ՄԿԾ-ում սահմանված ուսումնառությունից ակնկալվող վերջնարդյունքները 

որքանով են դրանք բավարարում աշխատաշուկայի ժամանակակից պահանջներին, 

 գնահատել շահակիցների` գործատուների և շրջանավարտների բավարարվածությունը 

առկա ծրագրից, բացահայտել թերությունները և դրանք բարելավել, 

3. գնահատել ծրագրի վավերականության համապատասխանությունը արտաքին 

միջավայրի գործոնների` օրենքների և իրավական-նորմատիվ փաստաթղթերի, ինչպես 

նաև ներքին միջավայրի՝ ներհամալսարանական փաստաթղթերի և որոշումների 

փոխությանը: Հաշվի առնելով վերոնշյալը փոփոխությունները, դրանց հետ համադրել 

ՄԿԾ-ների փաստացի վերջնարդյունքները, 
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4.  գնահատել ՄԿԾ-ի իրականացման որակը և ռեսուրսային ապահովվածությունը, 

5. գնահատել ընթացիկ մշտադիտարկման ընթացքում ծրագրի կառուցվածքում կատարված 

փոփոխությունների արդյունավետությունը, 

6. հաշվի առնել հավատարմագրող կամ արտաքին գնահատում իրականացնող 

կառույցների եզրակացությունները, 

7. կատարել ծրագրի քննական վերլուծություն` դիտարկելով դրա ուժեղ և թույլ կողմերը 

իրականացման ընթացքում, և նախաձեռնել վերլուծությունից բխող ծրագրային 

փոփոխություններ, 

8. հիմնավորել ծրագրի շարունակման, դադարեցման, ընդլայնման կամ վերանայման 

նպատակահարմարությունը: 

1.3 ՄԿԾ ՊՎ օբյեկտներն են ` 

ՄԿԾ փաթեթը, 

ուսումնական պլանը, 

առարկայական ծրագրերը, 

դասավանդման գործընթացը,  

դասընթացներից ակնկալվող ուսումնառության արդյունքները, 

ուսանողների գնահատման մեթոդները և այլն: 

1.4 ՄԿԾ ՊՎ համար իրականացվող գնահատման ցուցիչները ` 

Կրթական ծրագրի գնահատումը իրականացվում է «Կրթության որակի ապահովման 

կենտրոնի» ներկայացրած գնահատման ցուցիչներին (ինդիկատորներին) 

համապատասխան` օրինակ, վերջնարդյունքների համապատասխանությունը ՈԱՇ-ի 

պահանջներին, դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների համապատասխանությունը 

ուսումնառության արդյունքներին, առարկայական ծրագրերի համապատասխանությունը 

ուսումնական պլաններին, ՄԿԾ-երի բովանդակային համապատասխանությունը այլ ճանաչված 

ՄԿԾ-երի, ուսումը շարունակողների տոկոսը, աշխատանքի տեղավորվողների տոկոսը, 

գործատուների արձագանք (հարցում) և այլն :  
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1.5 ՄԿԾ պարբերական վերանայման նպատակով իրականացվող գնահատման մեթոդներ՝  

ՄԿԾ-ի բաղադրիչները գնահատվում են քանակական և որակական հետազոտության 

մեթոդներով, ակնկալիքների և ստացված արդյունքների համեմատական վերլուծությամբ, 

իրականացնելով բենչմարքինգ նմանատիպ տեղական կամ այլ երկրների ՄԿԾ-ների հետ: 

Պարբերական վերանայման համար կարող են նաև հիմք ծառայել տվյալ ՄԿԾ-ի նախկինում 

կատարված գնահատումները: 

 

2. Ծրագրի ամբողջական գնահատումը և իրականացումը 

 Ծրագրի ամբողջական գնահատումը և պարբերական վերանայումը 

համահամալսարանական գործընթաց է, որտեղ կարող են ներգրավվել նաև արտաքին 

փորձագետներ: Ծրագրի վերանայման պարբերությունը որոշվում է ծրագրի իրականացման 

շրջափուլով, ինչպես նաև տվյալ մասնագիտական ոլորտի զարգացումներով և այլն: 

Համալսարանում վերանայման գործընթացը պլանավորվում և իրականացվում է 

ուսումնական գծով պրոռեկտորի և մասնագիտական ամբիոնների,  «Կրթության որակի 

ապահովման կենտրոնի» տնօրենի, ՄԿԾ-երի գծով տնօրենի տեղակալի կողմից: 

3. Իրավասություններ և պատասխանատվություն 

Յուրաքանչյուր ՄԿԾ-ի վերանայման համար իրավասու են ֆակուլտետային որակի 

ապահովման պատասխանատուները և նրանց թիմը, որը կազմված է տվյալ ՄԿԾ-ի 

մասնագիտական ոլորտի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից, ուսանողներից և 

գործատուներից, իսկ նրանց աջակցում են ուսումնական գծով պրոռեկտորը, կրթության 

որակի ապահովման բաժնի պատասխանատուները:  


