
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ` ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻՑ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 
ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Բարև Ձեզ, մենք ներկայացնում ենք Համալսարանական կրթության բարեփոխումների և որակի 
ապահովման վարչությունը, որն իրականացնում է հետազոտություն`կրթական ոլորտում 
բարեփոխումների իրականացման նպատակով: Ձեր մասնակցությունը և անկեղծ պատասխանները  մեզ 
համար շատ կարևորեն: Հարցումն անանուն է և տվյալները ներկայացվելու են ընդհանրացված 
տարբերակով: Շնորհակալություն մասնակցության համար: 

1.Սեռ                

      1) Իգական       2)  Արական 

2.Տարիք 

     1) 18-20      2) 21-23    3) 23-25 4) 25 ևավելի 

     3. Նշեք Ձեր ֆակուլտետը և մասնագիտությունը 

_________________________________________________________________________ 

4.Կուրս______________________________________________________ 

5.Մասնագիտական կրթական ծրագիրը բավարարու՞մ է Ձեր մասնագիտական կարիքներին: 

1) այո   2) մասամբ այո  3) ոչ  4) մասամբ  ոչ 

5) դժվարանում եմ պատասխանել 

6. Դասավորել Ուսումնառության ընթացքում Ձեր անցած առարկաներն ըստ կարևորություն Ձեր 

մասնագիտական կայացման տեսանկյունից: 

1) _________________ 

2) __________________ 

3) __________________ 

4) __________________ 

5) __________________ 

6) __________________ 

7) __________________ 

8) __________________ 

9) __________________ 

7.Առարկայական ծրագրով նախատեսված ժամաքանակը բավարարու՞մ է արդյոք առարկան յուրացնելու 

համար: 

1) այո     2) մասամբ այո 

3) ոչ,   4) մասամբ ոչ   5) դժվարանում եմ պատասխանել 

8.Առարկայական ծրագրում ներառված տեսական և գործնական պարապունքների բաշխվածությունը 

բավարարու՞մ է առարկայի արդյունավետ յուրացմանը: 



1)այո (անցում 9-րդ հարցին) 2)ոչ 

9.Ինչու՞: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

10.Առարկայական ծրագրի շրջանակներում ներառված նյութերը (սկզբնաղբյուրներ, դասախոսություններ)  

բավարարու՞մ են ծրագրի յուրացման համար: 

1) այո  2) մասամբ այո 3) ոչ 4) մասամբ ոչ 5) դժվարանում եմ պատասխանել 

11.նպատակահարմար  եք համարում արդյո՞ք առարկայական ծրագրում ներառված գործնական և 

տեսական պարապունքների բաշվածությունը: 

1) ) այո 2) մասամբ այո 3) ոչ 4) մասամբ ոչ 5) դժվարանում եմ պատասխանել 

12.Տեղեկացվա՞ծ եք լինում առարկայական ծրագրի շրջանականերում ներկայացված ելքային 

վերջնարդյունքների մասին: 

1) այո, բոլոր առարկաների դեպքում 2) երբեմն, որոշ առարկաների դեպքում 3) ոչ, ոչ մի առարկայի 

դեպքում 

4)այլ պատասխան ____________________________________________________________ 

13.Մասնագիտական կրթական ծրագրում դասընթացների հաջորդականությունը նպատակահարմա՞ր է: 

1)   այո, բոլոր առարկաների դեպքում  2) երբեմն, որոշ առարկաների դեպքում 3) ոչ, ոչ մի առարկայի 

դեպքում 

4) այլ պատասխան __________________________________________________________ 

14.Մասնագիտական կրթական ծրագիրը հագեցվա՞ծ է մասնագիտական դասընթացներով: 

1) այո  2) մասամբ այո    3)   ոչ      4)  մասամբ ոչ          5)  դժվարանում եմ պատասխանել 

15. Մասնագիտական կրթական ծրագիրը հագեցվա՞ծ է ոչ մասնագիտական դասընթացներով: 

1) այո   2) մասամբ այո   3) ոչ 4) մասամբ ոչ 5) դժվարանում եմ պատասխանել 

16.Գնահատեք մասնագիտական կրթական ծրագրի բարդությունը: 

1) շատ բարդ   2) ավելի շուտ բարդ, քան պարզ   3) բարդ  4) պարզ 

5)   ավելի շուտ պարզ, քան բարդ          6) շատ պարզ 

17.Ի՞նչ եք կարծում, Ձեր ստացած գիտելիքները բավարար են արդյունավետ մասնագիտական 

գործունեության համար:  

1) այո   2) ոչ (անցում 18-րդ հարցին) 3) դժվարանում եմ պատասխանել 

18.  Ինչու՞: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Շնորհակալություն հարցերին պատասխանելու համար: 


