
Ուսանողների ուսումնական գործընթացը ապահովող նյութատեխնիկական ռեսուրսների 
արդյունավետության և հասանելիությանն ուղղված հարցաթերթ 

                               

Հարգելի ուսանող, 

 մենք ներկայացնում ենք Համալսարանական կրթության բարեփողումների և որակի ապահովման 
վարչությունը, որն իրականացնում է հետազոտություն՝ կրթական ոլորտում բարեփոխումների 
իրականացման նպատակով: Ձեր մասնակցությունը և անկեղծ պատասխանները մեզ համար շատ 
կարևոր են: Հարցումն անանուն է և տվյալները ներկայացվելու են ընդհանրացված տարբերակով:   

Կանխավ շնորհակալություն:  

1.Սեռը 1/ ար  2/իգ 

2.Տարիքը   1) 18-20   2) 21-23      3) 23-25   4) 25 և ավելի 

3. Նշեք Ձեր ֆակուլտետը և մասնագիտությունը 

__________________________________________________________                        

5.Կուրս   1) 1 –ին    2) 2-րդ   3) 3-րդ    4) 4-րդ 

1.Մշտապես ապահովվա՞ծ եք լսարաններով: 

                                                 1/ այո     2/ոչ            3/այլ --------------------------------------- 

2.  Լսարանի լուսավորությունը բավարարու՞մ է Ձեզ  

                                      1/ այո  2/ոչ 

                                      3/ այլ ---------------------------------------------- 

3. Լսարանի ջերմությունը բավարարու՞մ է Ձեզ 

                                                             1/ այո  2/ոչ 

                                                3/ այլ ---------------------------------------------- 

4.Գործնական պարապմունքի ժամանակ ապահովվա՞ծ եք լինում անհրաժեշտ տեխնիկայով / 

համակարգիչ/  

              1/ այո                2/ ոչ         3/ այլ ------------------------------- 

         

5.Լսարաններում գույքի /աթոռ, սեղան/ քանակը բավարարու՞մ է կուրսի քանակին 

              1/ այո                2/ ոչ         3/ այլ ------------------------------------------------------------ 

               

6.Ի՞նչպիսի փոփոխություններ կիրականացնեիք լսարաններում 

 



 

 

7.Գործնական պարապմունքների համար անհրաժեշտություն ունենու՞ մ եք օգտվել լաբորատորիաներից 

/եթե ոչ անցում 11-րդ հարցին/ 

            1/ այո             2/ոչ   3/ այլ --------------------------------------------------------------- 

              

8.Ձեզ բավարարու՞մ են լաբորատորիաներում առկա սարքավորումները 

          1/ այո             2/ ոչ            3/ այլ ---------------------------------------------------------------- 

9.Լաբորատորիաները  հասանելի՞ են Ձեզ աշխատանքներ իրականացնելու համար: 

                             1/այո      2/ ոչ             3/ այլ ----------------------------------------------------------- 

10.Արդյո՞ք լաբորատորիաներում կատարվող աշխատանքները ամրապնդում են Ձեր տեսական 

գիտելիքները  

       1/ այո   2/ոչ        3/ այլ ------------------------------------------------------  

 

11.Ի՞նչպիսի  փոփոխություններ կիրականացնեիք լաբորատորիաներում 

 

 

 

12.Օգտվու՞մ եք մասնագիտական կաբինետներից /եթե ոչ անցնել 16-րդ հարցին/ 

                1/այո    2/ ոչ                  3/ այլ------------------------------------------------------------------ 

               

13.Մասնագիտական կաբինետները հասանելի՞ են Ձեզ գործնական պարապմունքները կազմակերպելու 

համար  

               1/այո     2/ոչ     3/այլ ---------------------------------------------------------------------- 

                

14. Մասնագիտական կաբինետների սարքավորումներ թու՞յլ են տալիս լիարժեք կերպով կազմակերպել 

Ձեր գործնական պարապմունքները 

                  1/այո      2/ոչ          3/ այլ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



15.Ի՞նչպիսի  փոփոխություններ կիրականացնեիք մասնագիտական կաբինետներում 

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Գործնական պարապմունքների ժամանակ  Ձեր մանագիտության առանձնահատկություններից ելնեով 

անհրաժեշտություն ունենու՞մ եք օգտվել արհեստանոցներից / ոչ պատասխանի դեպքում ավարտել 

հարցումը/ 

             1/ այո 2/ոչ 

             3/ այլ ----------------------------------------------------------------------- 

17. Գործնական պարապմունքներ իրականացնելու ժամանակ դուք ապահովվա՞ծ եք համապատասխան 

սարքավորումներով: 

             1/ այո  2/ոչ 

             3/ այլ ----------------------------------------------------------------------- 

18.Գործնական պարապմունքներ իրականացնելու համար հասանելի՞ են Ձեզ արհեստանոցները  

         1/այո 2/ ոչ 

         3/ այլ ----------------------------------------------------------------------- 

19. Արդյո՞ք արհեստանոցներում կատարվող աշխատանքները ամրապնդում են Ձեր տեսական 

գիտելիքները 

         1/այո 2/ ոչ 

         3/ այլ ----------------------------------------------------------------------- 

20.Ի՞նչպիսի փոփոխություններ կիրականացնեիք արհեստանոցներում 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 


