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4. Ուսանողակենտրոն և հանրօգուտ․ որակի ապահովումը հաշվի է առնում ուսանողների, 

բոլոր այլ շահակիցների և հանրության կարիքներն ու սպասելիքները: 

Իրավասություններ և պատասխանատվություն  

5. Սույն քաղաքականության մշակման, ներդրման և իրականացման պատասխանատուներն են՝ 

 ԵՀՀ Զարգացման և կրթության որակի ապահովման կենտրոնը (ԶԿՈԱԿ) 

 Ուսումնական գծով պրոռեկտորը,  ուսումնամեթոդական վարչությունը, ինստիտուտների 

ղեկավարները և որակի գծով պատասխանատուները:  

6. Կրթության որակի ապահովման քաղաքականության իրականացման վերահսկման համար 

իրավասությունը վերապահվում է Համալսարանի խորհրդին: Այն ենթակա է փոփոխման կամ 

վերանայման համալսարանի ռեկտորի հրամանով կամ գիտխորհրդի որոշմամբ: 

7. ԵՀՀ ՈԱ համակարգում ներգրավված հիմնական ստորաբաժանումներն ու նրանց միջև 

պատասխանատվությունների և պարտավորությունների բաշխումը ունի հետևյալ կառուցվածքը. 

8. ԵՀՀ Համալսարանի խորհուրդը (ՀԽ).  

 հաստատում է ԵՀՀ ՈԱ քաղաքականությունը և ռազմավարությունը  

 քննարկում է ՈԱ գործընթացն ու արդյունքները և առաջադրում բարելավման 

գործողություններ։ 

9. ԵՀՀ ռեկտորը.  

 ղեկավարում և վերահսկում է ԵՀՀ ՈԱ քաղաքականության և ռազմավարության մշակման 

աշխատանքները և ինքնագնահատման գործընթացը 

 սահմանում է ԶԿՈԱԿ-ի հաստիքացուցակը, ապահովում ՈԱ համակարգի ներդաշնակ 

աշխատանքը և փոխգործակցությունը կառավարման այլ մարմինների հետ։ 

10. Պրոռեկտորները. 

 ապահովում են բոլոր ինստիտուտների, ԶԿՈԱԿ-ի, ուսումնամեթոդական վարչության և 

առնչվող այլ ստորաբաժանումների միջև փոխգործակցությունը 

 մասնակցում են ԵՀՀ ինքնագնահատման գործընթացին, ինքնագնահատման զեկույցի 

պատրաստմանը և հաջորդող գործողությունների պլանավորմանն ու վերահսկմանը։  

11. ՀԽ ՈԱ հանձնաժողովը. 

 Որպես վերահսկողական մարմին, գնահատում է ԿՈԱ ընթացակարգերի և չափանիշների 

համապատասխանությունն ընդունված բոլոր չափորոշիչներին  

 ՀԽ-ի հաստատմանն է ներկայացնում և երաշխավորում ՈԱ և գնահատման 

ընթացակարգերը, կրթական ծրագրերի չափորոշիչները, ՈԱ-ն առնչվող կանոնակարգային 

և նորմատիվային այլ փաստաթղթեր, նոր և վերանայված կրթական ծրագրերի փաթեթները,  

12. ԶԿՈԱԿ-ը.  

 ապահովում է ՄԿԾ-ների մշակման, իրականացման և վերանայման որակի հսկողությունը 

և դրանց համապատասխանությունը միջազգային կրթական չափորոշիչներին,  

 պատրաստում է ՈԱ ընթացակարգեր կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման, 

մշտադիտարկման և վերանայման համար, հետևում և աջակցում է դրանց իրականացմանը  

 համակարգում և վերահսկում է ուսումնական ստորաբաժանումներում կրթական 

ծրագրերի ՈԱ գործառույթների և ընթացակարգերի իրականացումը 
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 պատասխանատու է դասավանդման և ուսումնառության որակի գնահատման 

գործիքակազմի (ուսանողական հարցումներ) մշակման և որակի գնահատման համար  

 գնահատում է ՊԴ կազմի ուսումնամեթոդական գործունեության արդյունավետությունը, 

կազմակերպում և մասնակցում է դասալսումներին։  

13. Ինստիտուտները. 

 պատասխանատու են ինստիտուտի մակարդակով կրթության որակի վերահսկման բոլոր 

գործառույթների կազմակերպման և իրականացման համար 

 ապահովում են ինստիտուտների ՄԿԾ-ների մշակման, իրականացման, ընթացիկ 

մշտադիտարկման ու պարբերական վերանայման գործընթացները` ՈԱ ընթացակարգերին 

համապատասխան, ինչպես նաև հենանիշային գնահատումը (benchmarking) 

 կազմակերպում են կրթական ծրագրերի ինքնագնահատումը և համապատասխան զեկույցի 

կազմումը` ծրագրերի տարեկան մշտադիտարկման, պարբերական վերանայման և 

ծրագրային հավատարմագրման գործընթացների շրջանակներում 

 մշտադիտարկում են ինստիտուտում գիտահետազոտական գործունեության ընթացքը։  

14. Ինստիտուտների խորհուրդների ՈԱ պատասխանատուները.   

 վերահսկում են կրթական ծրագրերի մշակման, վերանայման և դրանց ՈԱ գործընթացների 

իրականացումն ու պատշաճ ռեսուրսային և մեթոդական ապահովվածությունը 

 պատասխանատու են ինստիտուտում ուսուցման վերահսկման և համալսարանի 

մակարդակով ընդունվող որոշումների հետևողական իրագործման համար։  

15. Ուսանողները.  

 ընդգրկված են ուսման որակի գնահատման գործընթացներում՝ մասնակցելով 

դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցումներին և շրջանավարտների բավարարվածության հարցումներին 

 ընդգրկված են ԵՀՀ  ՀԽ և ինստիտուտների խորհուրդներում և ԵՀՀ ՈԱ գործընթացներում` 

որպես ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների (ուսանողական խորհուրդ, 

ուսանողական գիտական ընկերություն (ՈՒԳԸ) և այլն) ներկայացուցիչներ 

 որպես ԵՀՀ ինքնագնահատման աշխատանքների խմբի անդամներ, մասնակցում են ԵՀՀ 

ինքնագնահատման գործընթացներին և համապատասխան զեկույցների պատրաստմանը։ 

16. Արտաքին փորձագետները, շրջանավարտները և գործատուները.  

 կատարում են ԵՀՀ գործունեության, ՈԱ համակարգի և ՄԿԾ-ների արտաքին 

փորձաքննություն` ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման գործընթացների 

շրջանակներում 

 ընդգրկված են ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման (ավարտական քննության և 

ավարտական աշխատանքի պաշտպանության) հանձնաժողովներում  

 ԵՀՀ նախաձեռնությամբ կարող են մասնակցել ուսանողների ընթացիկ և կիսամյակային 

գնահատման գործընթացներին  

 մասնակցում են ԵՀՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության և 

ԵՀՀ շրջանավարտներից գործատուների բավարարվածության հարցումներին։  
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Կրթության որակի ապահովման գրավականները  

17. Կրթական ծրագրերի որակի ապահովման կարևորագույն գործոնն է ՄԿԾ պլանավորման, 

մշակման, փորձաքննության, հաստատման, մշտադիտարկման, գնահատման և վերանայման 

ընթացակարգը, որը սահմանում է նրանց համապատասխանությունը որակավորումների ազգային 

և եվրոպական շրջանակներին։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է ապահովել. 

 ՄԿԾ-ների մշակման, փորձաքննության, հաստատման, մշտադիտարկման, գնահատման և 

վերանայման գործընթացներում բոլոր շահակիցների մասնակցությունը  

 սահմանված նպատակների և դասավանդման, ուսումնառության ու գնահատման ընտրված 

մեթոդների համապատասխանեցումը ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքներին,  

 կրթական ծրագրերի և դասընթացների որակի վերաբերյալ ուսանողների ու գործատուների 

բավարարվածության կանոնավոր հարցումների անցկացումը:  

18. ԵՀՀ-ն իրականացնում է կառավարման համակարգի բարեփոխումներ, որոնք միտված են 

կրթության որակի  բարելավմանը և ստորաբաժանումների գործունեության կանոնակարգերի 

համապատասխանեցումը ՈԱ պահանջներին։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ են. 

 պաշտոնների անձնագրերի, աշխատողների գործառույթների ճշգրտումը և հստակեցումը 

 բոլոր աշխատակիցների, բոլոր ստորաբաժանումների գործունեության պլանավորման և 

հաշվետվողականության ապահովումը և ստորաբաժանումների պատասխանատվության 

բարձրացումը՝ ՈԱ գործընթացներում իրենց գործառույթների կատարման հարցում: 

19. Դասավանդման և ուսումնառության որակի ապահովման գրավականներն են. 

 Ուսանողակենտրոն մոտեցման արմատավորումը 

 Ժամանակակից դասավանդման մեթոդների լայն կիրառումը. դասալսումների միջոցով 

դասավանդողների առաջավոր փորձի բացահայտումը և տարածումն ու տեղ գտած 

թերությունների վերհանումը և դրանց բացառման ուղղությամբ քայլերի իրականացումը 

 Դասընթացների/ուսումնական մոդուլների յուրացման արդյունքների օբյեկտիվ և 

թափանցիկ գնահատումը (ընթացիկ և ամփոփիչ քննություններ):  

 Ծրագրերի կրթական վերջնարդյունքների օբյեկտիվ և թափանցիկ գնահատումը 

(ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքում):  

 Գնահատման ձևերի և մեթոդների արդյունավետության և ուսումնառության գործընթացի 

վերաբերյալ ուսանողների և դասախոսների շրջանում պարբերական հարցումների 

անցկացումը՝ կիրառվող չափանիշների, ձևերի ու մեթոդների բարելավման նպատակով:  

20. Դասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետության պարբերական գնահատումն 

իրականացվում է բազմաչափ մոտեցմամբ՝ ներառելով ուսանողների, ամբիոնի վարիչի և 

գործընկեր դասախոսների կողմից դասախոսի գնահատումը, դասախոսի ինքնագնահատումը:  

Մշակում է դասավանդողների որակավորման շարունակական բարձրացման և մասնագիտական 

վերապատրաստման գործուն համակարգը և շարունակաբար բարելավվում է ՊԴ կազմի 

մրցութային ընտրության, պաշտոնների տեղակալման, տարբերակված վարձատրության, 

խրախուսման համակարգերի մշակում, կիրառում և:  

21. Ենթակառուցվածքների և ռեսուրսների որակի ապահովումը ենթադրում է.  

 ԵՀՀ նյութատեխնիկական հագեցվածության համապատասխանեցում արդի պահանջներին 

ու համալսարանի կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների ձեռքբերման պահանջներին, 
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լսարանների, կաբինետների, ուսումնական լաբորատորիաների պատշաճ տեսքի ու 

կահավորանքի ապահովում, 

 Ենթակառուցվածքների հարմարեցում շահառուների, այդ թվում` հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց  կարիքներին, 

 Շենքային պայմաններից, ուսումնական ռեսուրսներից, օժանդակ ծառայություններից 

բավարարվածության վերաբերյալ հարցումների անցկացում: 

22. Գիտահետազոտական գործունեության որակի ապահովումը ենթադրում է ընդլայնել ԵՀՀ-ի 

հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները, ակտիվացնել և խրախուսել ուսանողների ու 

ՊԴ կազմի հետազոտական գործունեությունը, օժանդակել աշխատությունների հրատարակմանը։    

23. Այդ նպատակով ԵՀՀ-ն խրախուսում է գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսանողների 

ներգրավվածությունը, աջակցում ՈՒԳԸ ու ուսանողական խորհրդի ակտիվ գործունեությանը և 

հաշվառում ՊԴ կազմի գիտական ուսումնասիրություններն ու հրատարակությունները 

վարկանիշավորման և վարձատրության ու խրախուսման գործում։ 

24. ԵՀՀ Միջազգային կապերի բաժինը խթանում է ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

ներկայացուցիչների  միջազգային շարժունության գործընթացը, համագործակցում օտարերկրյա 

հետազոտական հաստատությունների հետ համատեղ հետազոտական ծրագրերի իրականացման 

և օժանդակում միջազգային մակարդակով ուսումնասիրությունների կյանքի կոչման և 

շարունակականության ապահովման գործընթացում։ Բաժինը ապահովում է ուսանողների 

միջմշակութային կապերի միջավայրի ձևավորումը և միջազգային կրթական ասպարեզում 

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի բարձր վարկանիշի և մրցունակության ապահովում: 

25. Հասարակայնության հետ կապերի որակի ապահովման համար մշտադիտարկվում է ԶԼՄ-ներում և 

համացանցում ԵՀՀ-ի վերաբերյալ հրապարակվող նյութերի քանակի, ծավալի և բովանդակությանը 

և անցկացվում են ԵՀՀ-ի մասին հանրային կարծիքի  ուսումնասիրություններ 

26. Կատարելագործվում են բուհի հետ շրջանավարտների հետադարձ կապի մեխանիզմները և 

բարձրացվում են ԵՀՀ-ի մատուցվող  հանրային ծառայությունների ծավալն ու որակը:  

 

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 
27. Որպես կառավարման գործիք և ինքնազարգացման միջոց, կրթության որակի գնահատումը 

համընդհանուր, համակարգված և անընդհատ գործընթաց է՝ ուսանողների,  դասախոսների  և  այլ  

շահակիցների մասնակցությամբ։ Արդյունավետ գնահատումը հավաստի, հիմնավորված և 

օբյեկտիվ է՝ այն բացառում է կոռուպցիան, հովանավորչությունը: Այն ներառում է ՄԿԾ-ների 

գնահատումը, դասավանդման և ուսանողի ուսումնառության ընթացքում ձեռքբերումների 2  ու 

ռեսուրսների մշտադիտարկումը և արդյունավետության չափումը, կրթական ռեսուրսների 

ապահովման և օգտագործման արդյունավետությունը։ Գործընթացի արդյունքում եզրահանգում է 

արվում կրթության որակի և հետագա բարելավման քայլերի մասին: 

28. Գնահատման չափանիշները ՄԿԾ-ի բովանդակության, իրականացման արդյունավետության և 

որակի ստուգման և հավաստիացման հիմքերն են: Դրանք ներառում են այն կետերը, որոնց 

նպատակն է գնահատել և ցույց տալ, որ ՄԿԾ-ն բովանդակային առումով համապատասխանում է 

կրթական չափորոշիչներին, իսկ դասընթացը՝ համահունչ է ՄԿԾ-ին, որը դասավանդման և 

                                                   
2 Ուսումնառության արդյունքները սահմանված այն ունակություններն են, որոնք ուսանողը պետք է ունենա կրթական 

ծրագրի ավարտին: 
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ուսումնառության արդի մեթոդների կիրառման շնորհիվ ապահովում է անհրաժեշտ որակի 

մասնագետների պատրաստումը: Գնահատման չափանիշները յուրատեսակ ցուցիչներ են, որոնք 

ապահովում են գնահատման արդյունավետությունը, հավաստիությունը և օբյեկտիվությունը:  

29. Կրթության որակի մշտադիտարկումն իրականացվում է ԶԿՈԱԿ-ի կողմից սահմանված 

ցուցիչներով՝ տարեկան և նպատակային գնահատման միջոցով (հարցումներ, հարցազրույցներ, 

հաշվետվողական ցուցանիշներ): Կրթական գործընթացի կամ դրա որևէ բաղադրիչի վերաբերյալ  

շահակիցների հետ քննարկումները, հարցումները և ֆոկուս խմբերը թույլ են տալիս շտկել և 

բարելավել գնահատման համակարգի թերությունները, ապահովել դրա հուսալիությունը և 

օբյեկտիվությունը ու շահակիցներին տեղեկացնել բարելավմանը միտված ԵՀՀ-ի քայլերի մասին։ 

Կրթության որակի ապահովման կենսափուլը 

30. Սույն քաղաքականության հիման վրա մշակված գնահատման գործիքի և ընթացակարգերի 

ներդրումը երաշխավորում է ուսանողների որակյալ մասնագետ դառնալու համար անհրաժեշտ 

պայմանները:  

31. Որակի զարգացող մշակույթը ստեղծում է շարունակական բարելավման կենսափուլ և նպաստում 

համալսարանի հաշվետվողականությանը։ 

1

4

• Մշտադիտարկում, վերահսկում

• Հետադարձ կապի ապահովում

3. Ստուգում

2

3

• Գնահատման ընթացքի

պլանավորում

1. Պլանավորում

• Բարեփոխումների վերաբերյալ

որոշումների կայացում

• Բարեփոխումների իրականացում

• Փոփոխությունների մշտադիտարկում

և արդյունքների գնահատում

4. Բարելավում

• ԿՈԳԳ-ի գործադրում

• Հարցումներ, հարցազրույցներ

• Արդյունքների վերլուծություն

• Բարեփոխումների առաջարկում

2. Իրականացում

 
Պատկեր 1. Որակի ապահովման կենսափուլը 

Կրթության որակի գնահատման գործիքը 

32. Ուսանողների ձեռքբերումների, ՄԿԾ-ների, կրթական ծառայությունների որակի և կրթական 

ռեսուրսների գնահատման միջոցով, ԵՀՀ կրթության որակի գնահատման գործիքը (ԿՈԳԳ) օգնում 

է համալսարանի ինստիտուտներին և այլ ստորաբաժանումներին. 

 չափել ՈԱ քաղաքականության և իրենց գործառույթների արդյունավետությունը 

 բացահայտել որակի մշակույթի հնարավոր բացերն ու սահմանափակումները և 

 որոշել ՈԱ կարողությունների զարգացման կարիքները, մշակել փոփոխությունների 

պլաններ, դրանց իրականացման համար հայցել շահակցների աջակցությունը, վերահսկել 

կարողությունների զարգացման ընթացքն ու գնահատել արդյունքները 

 խթանել ուսանողների և ՊԴ կազմի ներգրավումը որակի ապահովման գործընթացի մեջ 

 տրամադրել օբյեկտիվ հաշվետվություն ձեռքբերումների վերաբերյալ և դրանով իսկ 

զարգացնել հաշվետվողականության մշակույթը:  
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33. Գնահատումն իրականացվում է ըստ որակի ապահովման ազգային և Եվրոպական բարձրագույն 

կրթության տարածքում գործող չափորոշիչների հետևյալ ոլորտներում.  
1. Որակի ապահովման քաղաքականություն 

2. Մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակում, հաստատում, մշտադիտարկում և վերանայում 

3. Ուսանողակենտրոն ուսուցում և գնահատում 

4. Ուսանողների ընդունելություն, մասնագիտական զարգացում, գնահատում և որակավորում 

5. Որակյալ պրոֆեսորադասախոսական կազմ  

6. Արդի կրթական պահանջներին համահունչ ուսուցման ռեսուրսներ և ուսանողների աջակցություն 

7. Տեղեկատվության կառավարում 

8. Հանրային տեղեկատվություն 

9. Ծրագրերի մշտադիտարկում և պարբերական վերանայում 

10. Որակի արտաքին ապահովում ինստիտուցիոնալ հավաստագրման եվրոպական չափորոշիչներով։ 

34. Գնահատող խմբում՝ թվով մինչև 12 հոգի, ներառվում են յուրաքանչյուր ինստիտուտի ղեկավարը, 

ՊԴ կազմի անդամներ, ուսանողներ, այլ շահակիցներ։ Գնահատումն իրականացվում է նախ՝ 

անհատապես, այնուհետև՝ խմբովին: Արդյունքում որոշվում է 10 ոլորտներում առկա իրավիճակը։ 

Արձանագրված փաստարկներն ու առաջարկություններն օգտագործվում են բարեփոխումների և 

կարողությունների զարգացման պլանավորման ու հետագա գնահատումների ընթացքում։ 


	կրթության որակի ապահովման քաղաքականություն ԵՎ ընթացակարգ
	Իրավասություններ և պատասխանատվություն
	Կրթության որակի ապահովման գրավականները

	ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
	Կրթության որակի ապահովման կենսափուլը
	Կրթության որակի գնահատման գործիքը


