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III. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 
ԽՆԴՐԻ  ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ  

 

Համալսարանի մասնագիտական կրթական ծրագրերում առկա էին 

մի շարք խնդիրներ, որոնք հնարավորություն չէին ընձեռում 

առավելագույնս ապահովել ուսանողների կրթական 

վերջնարդյունքների գնահատումը և դասավանդում-

ուսումնառություն-գնահատում գործընթացի միասնականությունը: 

Բացակայում են կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և 

վերանայման մեխանիզմները և եվրոպական կրթափորձին 

համահունչ մասնագիտական ծրագրերը: Անհրաժեշտ է 

համալսարանում մշակել եվրոպական առաջավոր կրթափորձի հետ 

համադրելի նոր մասնագիտական կրթական ծրագրեր, և 

ուսանողների գիտելիքների ու կարողությունների, ինչպես նաև  

գործընթացի մշտական գնահատման ու վերանայման մեխանիմզներ: 

Չափանիշում ներկայացված խնդիրների հաղթահարման և 

մարտահրավերներին դիմակայելու համար համալսարանն ընտրել է 

որակի ամբողջական կառավարման հայեցակարգային 

սկզբունքները: 

ԿԱՐԻՔԻ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ  

 

Փորձագիտական այցից հետո ուսումնասիրվել և գնահատվել  է համալսարանի մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի առկա իրավիճակը, նախանշվել են դրանց  գնահատման և վերանայման բոլոր 

միջոցառումները, որոնք կապահովեն դրանց մշտական բարելավումը արտաքին և ներքին 

շահեկիցների արձագանքների և առաջավոր կրթափորձի հետ համեմատության հիման վրա: 

Բացահայտվել է, որ. 

1. Ուսանողների գնահատման կարգում անհրաժեշտ է ներդնել կրթական վերջնարդյուններով 

գնահատման նոր մեթոդաբանություն և ընթացակարգ: 

2. Պետք է կանոնակարգել ՄԿԾ-երը մշտադիտարկելու և վերանայելու գործընթացները:  Այս 

գործընթացները պետք է հիմնված լինեն ՄԿԾ-ի արդյունավետության գնահատման հավաստի 

գործիքակազմի մշակման և կիրառման վրա: 

 

 

Գործողություն Քայլեր 

Ընթացիկ 

վիճակը Ռեսուրս Վերջնարդյունք 
Պատասխա-

նատու թիմ 

Ժամանակ

ահատված 

Վերջնարդյունքների 

գնահատման 

ցուցիչներ 

Ա. Մասնագիտա-կան  

կրթական նոր 

ծրագրերի 

ներմուծում, առկա 

ծրագրերի 

բովանդակային և 

կառուցվածքային 

վերափոխում  

 

 Կատար-

ված 

Համաշխարհային Բանկի 

դրամաշնորհային 

ծրագրով  ՀՊՄՀ Օուլույի 

համալսարան 

համագործակցու-թյուն 

Հայ և ֆին փորձագետներ 

Միջազգային 

չափանիշներին  

որակավորում-

ների ազգային 

շրջանակի 

պահանջներին 

համապատաս-

խան կրթական 

ծրագրերի 

Մ. Մելիք-

Բախշյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

09.2011 

12.2013 

Գործատուների 

կողմից 

պահանջարկված 

մասնագիտությունն

եր և 

աշխատաշուկայում 

մրցունակ կադրեր 
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Իրականացնել մասնագիտու 

թյունների ճշգրտում 

բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրե րում` 

ուղենիշ ունենալով եվրոպա 

կան ծրագրային 

չափանիշները։ 

Կատար-

ված 

Համաշխարհային Բանկի 

դրամաշնորհային 

ծրագրով  ՀՊՄՀ Օուլույի 

համալսարան 

համագործակցություն 

 

Հայ և ֆին փորձագետներ 

Բակալավրի և 

մագիստրոսի 

ճշգրտված 

կրթական ծրագրեր 

Մ. Մելիք-

Բախշյան, 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Ավագյան, 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

09.2011 

12.2013 

Ուսուցման 

կազմակերպում 

կրթության ելքային 

արդյունքների 

հիման վրա 

 

Սահմանել ՀՊՄՀ 

որակավորման 

աստիճանների և մասնագի 

տությունների ելքային 

կրթական արդյունքների 

լրակազմը` բոլոր կրթական 

ծրագրերի համար չափե լի 

գիտելիքների, կարողություն 

ների և հմտությունների 

տեսքով, իսկ դրանց 

գնահատման համար` 

համապատասխան մեթոդներ 

և չափանիշներ։  

Կատար-

ված 

Համաշխարհային Բանկի 

դրամաշնորհային 

ծրագրով  ՀՊՄՀ Օուլույի 

համալսարան 

համագործակցու-թյուն 

 

Հայ և ֆին փորձագետներ 

Ելքային կրթական 

արդյունքների վրա 

հիմնված 

մասնագիտական 

կրթական ծրագրեր 

Մ. Մելիք-

Բախշյան, 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Ավագյան, 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

09.2011 

12.2013 

Ուսուցման 

կազմակերպում 

կրթության ելքային 

արդյունքների 

հիման վրա 

Բ. Ստեղծել 

ուսանողների 

գնահատման և 

բողոքարկման  կանո-

նակարգ 

 Ընթացքի 

մեջ 

Որակի ապահովման 

վարչություն ՈԱ 

հանձնախմբեր 

 

Օուլուի համալսարանի 

փորձագետներ 

 

Ուսանողների 

ներկայացուցիչներ 

 

“Կրթության որակ և հա-

մապատասխանություն” 

ծրագրի միջոցներ 

Հասանելի և 

արդյունավետ 

գնահատման և 

բողոքարկման 

կանոնակարգ 

Մ. Մելիք-

Բախշյան,  

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Տ. Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

Կրթության 

բարեփոխումն

09.2012 

02.2013 

Շահակիցների 

դրական հետադարձ 

կապ 
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երի և ՈԱ 

վարչության 

պետ 

 

Մշակել և հրապարակել 

չափանիշներ, 

կանոնակարգեր և 

ընթացակարգեր՝ ըստ 

ուսումնառության 

արդյունքների ուսանողների 

օբյեկտիվ գնահատման 

համար 

Կատար-

ված 

Որակի ապահովման 

վարչություն ՈԱ 

հանձնախմբեր 

  

Օուլուի համալսարանի 

փորձագետներ, 

 

Ուսանողների 

ներկայացուցիչներ 

 

“Կրթության որակ և հա-

մապատասխանություն” 

ծրագրի միջոցներ 

Գնահատման 

գործընթացի 

կանոկարգվածու-

թյուն, 

թափանցիկություն 

և օբյեկտիվություն 

Տ. Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

Կրթության 

բարեփոխումն

երի և ՈԱ 

վարչության 

պետ 

 

09.2012 

02.2013 

Գործող  

գնահատման կարգի 

բարելավում և 

ուսումնառություն-

դասավանդում-

գնահատում 

գործընթացի 

միասնականության 

և շահակիցների 

համար 

հասանելիության 

ապահովում 

Ստեղծել գնահատականի 

վերանայման և բողոքարկման 

մեխանիզմներ 

Կատար-

ված 

Որակի ապահովման 

վարչություն ՈԱ 

հանձնախմբեր 

  

Օուլուի համալսարանի 

փորձագետներ, 

 

Ուսանողների 

ներկայացուցիչներ 

 

“Կրթության որակ և հա-

մապատասխանություն” 

ծրագրի միջոցներ 

գնահատման 

օբյեկտիվության 

ապահովման 

պայմանների 

բարելավում 

 

Տ. Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

Կրթության 

բարեփոխումն

երի և ՈԱ 

վարչության 

պետ 

 

09.2012 

02.2013 

Որակի 

ապահովման 

ձեռնարկ 

 

Հաշվետվություններ 

 

Շահեկիցների 

բավարարվածությու

ն մասնագիտական 

կրթական 

ծրագրերից  

Ապահովել վերանայման և 

բողոքարկման 

մեխանիզմների  

հրապարակայնությունը,  

Ընթացքի 

մեջ 

Ուսանողական 

կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչներ 

 

ՀՊՄՀ Իրավաբանական 

վարչություն 

Գնահատման 

կարգի 

թափանցիկու-

թյուն 

Մ. Մելիք-

Բախշյան,  

պրոռեկտոր 

   

Մ. Ավագյան, 

Կրթության 

09.2012 

02.2013 

Կայքում 

տեղադրված կանո-

նակարգ 

 

Ռեսուրսների 

հասանելիություն 
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բարեփոխումն

երի և ՈԱ 

վարչության 

պետ 

 

շահակիցներին  

Գ. Մշակել կրթական 

ծրագրերի 

մշտադիտարկ-ման ու 

վերանայման կարգ:  

 Ընթացքի 

մեջ 

Որակի ապահովման վար-

չություն ՈԱ 

հանձնախմբեր 

 

Պրակտիկայի վարչություն 

 

Ուսանողների 

ներկայացուցիչներ 

 

“Կրթության որակ և հա-

մապատասխանություն” 

ծրագրի միջոցներ 

Կարգի 

առկայությունը 

Մ. Մելիք-

Բախշյան,  

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

Կրթության 

բարեփոխումն

երի և ՈԱ 

վարչության 

պետ 

 

Ռ. Գևորգյան 

Հեռանկարա-

յին ծրագրերի 

մշակման և 

մշտադի-

տարկման 

վարչության 

պետ 

 

 Վ. Սարգսյան 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

 

 

09.2011 

12.2013 

Կարգի 

հաստատման 

որոշման քաղվածքը 

կամ 

համապատասխան 

այլ հիմք 

ՄԿԾ-ների մշտադիտարկման 

կանոնակարգի մշակում և 

հաստատում 

1.  

Կատար-

ված 

Որակի ապահովման վար-

չություն ՈԱ 

հանձնախմբեր 

 

ՄԿԾ-ի 

պարբերաբար 

գնահատման 

մեխանիզմների 

Մ. Մելիք-

Բախշյան,  

պրոռեկտոր 

   

09.2011 

12.2013 

Հաստատված 

նախագիծ 
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 Պրակտիկայի վարչություն 

 

Ուսանողների 

ներկայացուցիչներ 

նախագծում Մ. Ավագյան, 

Կրթության 

բարեփոխումն

երի և ՈԱ 

վարչության 

պետ 

 

Ռ. Գևորգյան 

Հեռանկարա-

յին ծրագրե-րի 

մշակման և 

մշտա-

դիտարկման 

վարչության 

պետ 

ՄԿԾ-ների փորձագիտական 

վերլուծություն 

Պլանա- 

վորված 

Որակի ապահովման վար-

չություն  

ՄԿԾ-ների 

բարելավման 

ուղենիշերի 

հստակեցում 

Մ. Մելիք-

Բախշյան,  

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

   

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

Կրթության 

բարեփոխումն

երի և ՈԱ 

վարչության 

պետ 

 

Ռ. Գևորգյան 

Հեռանկարա-

յին ծրագրե-րի 

մշակման և 

մշտադի-

տարկման 

վարչության 

պետ 

09.2014 

06.2015 

Արձանագրությունն

եր  

 

Դրական 

փորձագիտական 

կարծիքներ 
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Գ. Ուսանողների 

շարժունության 

ապահովման 

նպատակով 

ուսումնական 

ծրագրերի 

համապատաս-

խանեցում 

եվրապական փորձին 

 Ընթացքի 

մեջ 

Որակի ապահովման վար-

չություն ՈԱ հանձ-

նախմբեր, Օուլուի 

համալսարանի փորձա-

գետներ, ուսանող-ների 

ներկայացուցիչներ 

Ֆինանսական ռեսուրս-
ներ` “Կրթության որակ և 

համապա-

տասխանություն” ծրագրի 

միջոցներ 

Եվրոպական 

կրթական 

տարածքում 

համադրելի ՄԿԾ-

ներ 

Մ. Մելիք-

Բախշյան,  

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

  

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

Կրթության 

բարեփոխումն

երի և ՈԱ 

վարչության 

պետ 

09.2014 

12.2015 

Միջազգային 

փորձագետների 

գնահատական 

Կրթական 

վերջնարդյունքների և 

մասնագրերի 

համապատասխանեցում 

եվրոապական փորձին 

Ընթացքի 

մեջ 

Որակի ապահովման վար-

չություն ՈԱ հանձ-

նախմբեր, Օուլուի 

համալսարանի փորձա-

գետներ, ուսանող-ների 

ներկայացուցիչներ 

Ֆինանսական ռեսուրս-
ներ` “Կրթության որակ և 

համապա-

տասխանություն” ծրագրի 

միջոցներ 

Կրթական 

արդյունքների և 

ՄԿԾ-ի 

բովանդակային 

ընդհանրության 

ապահովում: 

Մ. Մելիք-

Բախշյան,  

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

  

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

Կրթության 

բարեփոխումն

երի և ՈԱ 

վարչության 

պետ 

 

09.2014 

12.2015 

Հրատարակված 

ձեռնարկներ 

 

Միջազգային 

փորձագետների 

գնահատական 

 

Նոր ՄԿԾ-երի հաստատում և 

ներդրում ուսումնական 

գործընթացում 

Ընթացքի 

մեջ 

Որակի ապահովման վար-

չություն ՈԱ 

հանձնախմբեր 

Օուլուի համալսարանի 

փորձագետներ 

 

Ուսանողների 

ներկայացուցիչներ 

 

 “Կրթության որակ և հա-

մապատասխանություն” 

ծրագրի միջոցներ 

Նոր չափանիշների 

կիրարկմամբ 

կրթության 

կազմակերպման 

գործընթացի  

բարելավում 

Մ. Մելիք-

Բախշյան,  

պրոռեկտոր 

   

Մ. Ավագյան, 

Կրթության 

բարեփոխումն

երի և ՈԱ 

վարչության 

պետ 

 

09.2014 

12.2015 

Հրատարակված 

ձեռնարկներ 

 

Միջազգային 

փորձագետների 

գնահատական 
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