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IV. ՈԻՍԱՆՈՂՆԵՐ 

ԽՆԴՐԻ  ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ  

Համալսարանի կառավարման և որակի ապահովման 

գործընթացներում ուսանողների ներգրավման առկա մակարդակը  

հնարավորություն չէր տալիս նրանց բավականաչափ ուղղորդում և 

օժանդակություն ստանալ:  

Սակավ էր նաև ուսանողների ընդգրկվածությունը համալսարանի 

կողմից իրականացվող գիտահե-տազոտական տարբեր 

ծրագրերում:  

 

Լիովին չէին բավարարում նաև ուսանողակենտրոն ուսուցման 

մեխանիմզները: Ուսանողների շահերի և իրավունքների 

պաշտպանության գործընթացում նույնպես առկա էին որոշ 

բացթղումներ:   

 

Նշված խնդիրների հաղթահարման համար մշակվել են 

ռազմավարական գործողություններ, որոնք արտահայտվել են 

բուհի ռազմավարության և սույն գործողությունների ծրագրում:   

ԿԱՐԻՔԻ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ  

Փորձագիտական այցից հետո ուսումնասիրվել և գնահատվել  է համալսարանի կառավարման   

գործընթացներում ուսանողների ներգրավման, ուսանողակենտրոն ուսուցման առկա վիճակը, 

նախանշվել են դրանց գնահատման և վերանայման միջոցառումները: Բացահայտվել է, որ. 

1. բուհի կառավարման և որակի ապահովման գործընթացներում անհրաժեշտ է ապահովել 

ուսանողների մասնակցության որակական բարելավում; 

2. անհրաժեշտ է մշակել և ներդնել ուսումնական ռեսուրսների տրամադրման, դրանց 

հասանելիության և արդյունավետության գնահատման ու բարելավման այնպիսի մեխանիմզներ, որոնք 

կապահովեն ուսանողնեկնտրոն ուսուցման զգալի բարելավում; 

3. անհրաժեշտ է ձեռնարկել քայլեր` ուսանողներին իրենց շահերի պաշտպանության և կրթական 

գործընթացին առնչվող հարցերում առավել մեծ օժանդակություն և խորհրդատվություն տրամադրելու 

համար:  

 

 

Գործողություն 

Քայլեր  Ընթացիկ 

վիճակը 

Ռեսուրս   Վերջնարդյունք Պատասխա-

նատու թիմ 

Ժամանակա 

հատված 

Վերջնարդյունքն

երի գնահատման 

ցուցիչներ 

Ա. Ուսանողների 

ներգրավում բուհի 

կառավարման և 

որակի 

ապահովման 

գործընթացներում 

 Ընթացքի 

մեջ 

ՀՊՄՀ Կրթական 

բարեփոխումների և 

որակի վարչություն 

 

Օուլուի համալսարանի 

փորձագետներ 

 

Ուսանողների 

ներկայացուցիչներ 

 

ՏԵՄՊՈՒՍ ESPAQ 

Հայաստանի 

բարձրագույն 

ուսումնական 

Մասնակցային 

կառավարման և 

որակի ապահովման 

կառուցակարգերի 

ներդրում 

Տ. Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Մելիք-

Բախշյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

սկսած 

09.2012  

Ուսանողների 

ակտիվություն և 

բավարարվածու-

թյուն 

գործընթացից 
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հաստատություններում 

ուսանողների 

մասնակցության 

բարձրացումը Որակի 

ապահովման (ՈԱ ) 

գործընթացներում 

վարչության 

պետ 

 

Վ. Սարգսյան, 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

 

ՈՒԽ և ՈՒԳԸ 

նախագահներ 

Կառավարման մարմիններում 

և որակի ապահովման 

գործընթացներում 

ուսանողների ներգրավման 

արդյունավետության 

բարձրացման 

գործողությունների ծրագրի 

մշակում 

Կատար-

վում է 

Կրթական բարեփո-

խումների և որակի 

վարչություն 

  

Օուլուի համալսարանի 

փորձագետներ 

 

ուսանողների 

ներկայացուցիչներ 

 

 
“Կրթության որակ և 

համապատասխանու-

թյուն” ծրագրի միջոցներ 

Հստակ և 

իրատեսական  

գործողութունների 

ծրագրի 

առկայություն 

Տ. Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ կրթական 

բարեփոխում-

ների և որակի 

վարչության 

պետ 

 

Վ. Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

 

ՈՒԽ և ՈՒԳԸ 

նախագահներ 

սկսած 

09.2012 

Ծրագիր և 

ժամանակացույց 

 

Կարիքների 

հետազոտության 

և հետադարձ 

կապի հարցման 

արձանա-

գրություններ 

 

 

ՈՒԽ, ՈՒԳԸ գործունեության 

ծրագրի և կանոնակարգերի 

բարելավում 

Ընթացքի 

մեջ 

ՈւԽ, ՈՒԳԸ 

ներկայացուցիչներ 

 

ՀՊՄՀ իրավաբանական 

վարչություն 

Որակապես 

բարելավված 

կանոնակարգերի 

առկայություն 

ՈՒԽ և ՈՒԳԸ 

նախագահներ  

12.2013 

04.2014 

Կանոնակարգ, 

ծրագիր և 

ժամանակացույց 

 

Արձանագրու-

թյուններ  
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Ուսանողների 

կարիքներին 

համապատասխ

անություն 

Որակի ապահովման 

հանձնախմբերում` 

ուսանողների ներգրավման 

խրախուսում և ապահովում 

Ընթացքի 

մեջ 

Կրթական բարեփո-

խումների և որակի 

վարչություն 

  
 

Ակտիվ 

ուսանողների 

մասնակցությամբ 

ՈԱ հանձնախմբերի 

առկայություն 

Մ. Ավագյան, 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

 ՈՒԽ և ՈՒԳԸ 

նախագահ-ներ 

սկսած 

09.2012 

 

Որակի 

ապահովման 

ձեռնարկ 

 

Հանձնախմբերի 

գործունեության 

մասին հրաման 

 

Հաշվետվություն

ներ, հրամաններ 

Կառավարման և որակի 

ապահովման գործընթացում 

ներգրավված ուսանողների 

համար հատուկ սեմինարների 

և տեղեկատվական 

հանդիպումների 

կազմակերպում 

Պլանա-

վորված 

Կրթական բարեփո-

խումների և որակի 

վարչություն  
 

Ուսանողների 

իրազեկվածության և 

կառավարչական 

կարողությունների 

զարգացում  

Տ. Այվազյան, 

պրոռեկտոր 

Մ. Ավագյան, 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

Վ. Սարգսյան, 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

ՈՒԽ և ՈՒԳԸ 

նախագահներ 

04.2014 

պարբե-

րաբար 

Ժամանակցույց 

 

Համապատասխ

ան 

տեղեկատվական 

և ուսումնական 

նյութեր 

  

Մասնակիցների 

դրական 

հետադարձ կապ 

սեմինարների 

ավարտին 

կազմակերպված 

հարցման 

միջոցով 

ՀՊՄՀ կառավարման և որակի 

ապահովման 

գործընթացներում 

ուսանողների ներգրավման 

արդյունավետության 

Պլանա-

վորված 

Կրթական բարեփո-

խումների և որակի 

վարչություն  
 

Կատարված քայլերի 

արդյունավետու-

թյան վերլուծություն 

Մ. Ավագյան, 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

12.2014 

06.2015 

Ընդունված 

որոշումներից 

շահեկիցների 

բավարարվածու-

թյան բարձր 
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բարձրացման գործընթացի 

գնահատում 

վարչության 

պետ 

Վ. Սարգսյան, 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

ՈՒԽ և ՈՒԳԸ 

նախագահներ 

մակարդակ  

 

Բ. Ուսանողա-

կենտրոն 

ուսուցման 

իրականացում 

 Ընթացքի 

մեջ 

Հայ և ֆին փորձագետներ 

 

Ուսանողներ 

Ուսանողների 

համար լայն 

ընտրության 

հնարավորություննե

րի ստեղծում 

դասավանդման և 

ուսումնառության 

նոր մեթոդների 

ներդրման միջոցով 

Մ. Մելիք-

Բախշյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ կրթական 

բարեփոխում-

ների և որակի 

վարչության 

պետ 

 

Վ. Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

02.2012-

12.2015 

Համապատաս-

խան 

արձանագրային 

հիմքեր 

 

Ուսումնական 

ռեսուրսների 

հասանելիություն 

և արդյունավե-

տություն 

Ուսանողակենտրոն ուսուցման 

կարիքների և առաջավոր 

փորձի վերլուծություն 

Կատար-

ված 

Համաշխարհային Բանկի 

դրամաշնորհային 

ծրագրով  ՀՊՄՀ Օուլույի 

համալսարան 

համագործակցություն 

 

Հայ և ֆին փորձագետներ 

 

Ուսանողներ 

Առաջնահերթու-

թյուների որոշում 

Մ. Մելիք-

Բախշյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

 Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ կրթական 

բարեփոխում-

ների և որակի 

վարչության 

պետ 

02.2012 

09.2012 

Համապատասխ

ան հարցման և 

ուսումնասիրու-

թյան, քննար-

կումների արձա-

նագրություն 

 

Կարիքների և 

մարտահրավեր-

ների 

նկարագրություն 
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Վ. Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

 

ՈՒԽ և ՈՒԳԸ 

նախագահներ 

Ուսանողակենտրոն մոտեցման 

հիման վրա ուսումնական 

ռեսուրսների տրամադրման, 

դրանց գնահատման և 

բարելավման ընացակարգի 

մշակում  

Կատար-

ված 

Կրթական բարեփո-

խումների և որակի 

վարչություն  
 

 “Կրթության որակ և 

համապատասխանու-

թյուն ծրագրի միջոցներ 

 

Առաջավոր փորձին 

համապատասխան 

ուսումնական 

ռեսուրսների 

ապահովման 

գործընթացի 

պլանավորում 

Մ. Մելիք-

Բախշյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

 Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ կրթական 

բարեփոխում-

ների և որակի 

վարչության 

պետ 

 

Վ. Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

09.2012 

04.2013  

Համապատաս-

խան 

պայմանագրեր 

 

Կատարողական 

ակտեր 

 

Արձանագրու-

թյուններ 

 

Ընթացակարգի 

նախագիծ 

 

Շահեկիցների 

դրական 

հետադարձ կապ 

Ուսանողակնետրոն ուսուցման 

մեխանիզմների ներդրման 

գործողությունների ծրագրի և 

ժամանակացույցի մշակում, 

հաստատում /պրակտիկայի 

ընթացքում/ 

Ընթացքի 

մեջ 

Պրակտիկայի 

վարչություն 

 
Կրթության 

բարեփոխումների և 

որակի ապահովման 

վարչություն 

Ուսումնառողների 

համար կրթական 

ռեսուրսներից և 

ծառայություններից  

օգտվելու 

մատչելիության 

ապահովում 

Մ. Մելիք-

Բախշյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

 Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ կրթական 

բարեփոխում-

ների և որակի 

վարչության 

պետ 

02.2014 

06.2015 

Որակի 

ապահովման և 

պրակտիկայի 

կազմակերպման 

ձեռնարկներ 

 

Համապատաս-

խան 

պայմանագրեր 

 

Կատարողական 
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Վ. Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

 

ակտեր 

 

Արձանագրու-

թյուններ 

 

Գործատուների, 

ուսանողների և 

ներքին 

շահեկիցների 

արձագանքներ 

Ուսումնական ռեսուրսների 

տրամադրման, դրանց 

գնահատման և բարելավման 

ընթացակարգի հաստատում և 

գործարկում 

Պլանա-

վորված 

Պրակտիկայի 

վարչություն 

 
Կրթության 

բարեփոխումների և 

որակի ապահովման 

վարչություն  

 

Կրթության որակ և 

համապատասխանու-

թյուն ծրագրի միջոցներ 

Հաստատված 

ընթացակարգի 

առկայություն 

Մ. Մելիք-

Բախշյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

 Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

 

Վ. Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

 

ՈւԳԸ 

նախագահ 

04.2014 

09.2015 

Համապատասխ

ան արձանա-

գրություն 

 

 

Գործողության 

արդյունավետության 

գնահատում և հետադարձ կապ 

Պլանավոր

ված 

Կրթության 

բարեփոխումների և 

որակի ապահովման 

վարչություն  
 

Գործունեության  

արդյունավետությա

ն վերլուծություն, 

նոր մարտահրա-

վերների 

Մ. Մելիք-

Բախշյան, 

պրոռեկտոր 

 

 Մ. Ավագյան, 

09.2015 

12.2015 

Ռեսուրսների 

տրամադրման 

գործընթացի 

համա-

պատասխանու 
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Հոգեբանության 

գիտահետազոտական 

լաբորատորիա 

բացահայտում կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

 

Վ. Սարգսյան, 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

թյուն առաջավոր 

փորձին և 

շահակիցների 

կարիքներին  

Գ. Ուսանողների 

ուղղորդման և 

օժանդակման 

գործընթացի 

բարելավում 

 Ընթացքի 

մեջ 

Կրթական բարեփո-

խումների և որակի 

վարչություն  
 

Բուհ-գործատու 

համագործակցության 

կենտրոն 

 

Հոգեբանության 

գիտահետազոտական 

լաբորատորիա 

Ուսանողների 

իրազեկվածության և 

մոտիվացիայի աճ 

Մ. Մելիք-

Բախշյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

 Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ կրթական 

բարեփոխում-

ների և որակի 

վարչության 

պետ 

 

Վ. Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

09.2013 

12.2015 

 

Ուսանղների 

բավարարվածու-

թյունը 

ուղորդման և 

օժանդակման 

գործընթացից 

 

Հարցումներ  

Առաջարկվող 

ծառայություններից  

ուսանողների ակնկալիքների 

բացահայտում  

Ընթացքի 

մեջ 

Կրթական բարեփո-

խումների և որակի 

վարչություն  
 

Բուհ-գործատու 

համագործակցության 

կենտրոն 

 

Ուսումնառողների 

ակնկալիքների և 

սպասումների 

մասին հստակ 

իրազեկվածու-թյուն 

Մ. Մելիք-

Բախշյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

 Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄհ կրթական 

բարեփոխում-

09.2013 

09.2014 

Ռազմավարա-

կան պլան  

 

Համապատաս-

խան արձանա-

գրություններ 

 

Ուսանողների 
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Հոգեբանության 

գիտահետազոտական 

լաբորատորիա 

ների և որակի 

վարչության 

պետ 

 

Վ. Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

սպասումների և 

կարիքների, 

ոլորտի 

մարտահրավեր-

ների 

համակարգված 

նկարագրություն 

Խորհրդատուների դպրոցի 

ձևավորում 

Պլանա-

վորված 

ՀՊՄՀ ֆակուլտետներ 

ամբիոններ 

 

Պրակտիկայի 

վարչություն 

 

Բբուհ-գործատու 

համագործակցության 

կենտրոն 

 

Հոգեբանության 

գիտահետազոտական 

լաբորատորիա 

Ուսանողներին 

ուսումնական 

գործընթացում և 

կարիերայի 

զարգացման 

օժանդակություն և 

ուղղորդում 

տրամադրելու 

գործընթացի 

համակարգում 

Ռ. Գևորգյան 

ՀՊՄՀ 

հեռանկարա-

յին ծրագրե-րի 

մշակման և 

մշտա-

դիտարկման 

վարչության 

պետ 

 

Վ. Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

09.2014 

12.2014 

 

Ռազմավարա-

կան պլան 

 

Ուսանողների ուղղորդման 

գործընթացի ժամանակացույցի 

մշակում և հաստատում 

Պլանա-

վորված 

ՀՊՄՀ ֆակուլտետներ 

ամբիոններ 

 

Պրակտիկայի 

վարչություն 

 

Բբուհ-գործատու 

համագործակցության 

կենտրոն 

 

Հոգեբանության 

գիտահետազոտական 

Ուսանողներին 

անհրաժեշտ և 

համակարգված 

օժանդակության  

Ռ. Գևորգյան 

ՀՊՄՀ 

հեռանկարա-

յին ծրագրերի 

մշակման և 

մշտադի-

տարկման 

վարչության 

պետ 

 

Վ. Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ 

12.2014 

12.2015 

Հաստատված 

ժամանակացույց 

 

Համապատաս-

խանություն 

ուսանողների 

կարիքներին և 

առաջավոր 

փորձին  
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լաբորատորիա պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

 Գործողության 

արդյունավետության 

գնահատում և հետադարձ կապ 

Պլանա-

վորված 

Կրթական բարեփո-

խումների և որակի 

վարչություն  

 

Հոգեբանության 

գիտահետազոտական 

լաբորատորիա 

Գործունեության  

արդյունավետու-

թյան վերլուծություն 

Մ. Մելիք-

Բախշյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

 Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

 

Վ. Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

03.2015 

06.2015 

Ռեսուրսների 

տրամադրման 

գործընթացի 

համապատաս-

խանություն 

առաջավոր 

փորձին 

Դ. Ուսանողնե-րի 

իրավունքների և 

շահերի պաշտ-

պանության 

մեխանիզմների 

բարելավում 

 Ընթացքի 

մեջ 

ՀՊՄՀ ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 

 

Կրթական բարեփոխում-

ների և որակի 

վարչություն 

 

Ուսանողների 

իրավունքների և 

շահերի 

պաշտպանվածությ

ան մակարդակի 

բարձրացում 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ կրթական 

բարեփոխում-

ների և որակի 

վարչության 

պետ 

 

ՈՒԽ և ՈՒԳԸ 

նախագահներ 

09.2013 

12.2015 

Շահեկիցների 

դրական 

հետադարձ կապ 

համապատաս-

խան 

կանոնակարգեր, 

ծրագրեր և 

արձանագրու-

թյուններ 

Ուսանողների իրավունքների 

պաշտպանության 

քաղաքականության մշակում: 

Ընթացքի 

մեջ 

ՀՊՄՀ ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 

 

Կրթական բարեփո-

խումների և որակի 

վարչություն 

Ուսանողների 

իրավունքների 

պաշտպանության 

գործընթացի 

կանոնակարգում և 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ կրթական 

բարեփոխում-

ների և որակի 

վարչության 

09.2013 

09.2014 

Քաղաքականու-

թյան և 

ընթացակարգերի 

առկայություն 
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 թափանցիկության 

ապահովում 

պետ 

 

 

ՈՒԽ և ՈՒԳԸ 

նախագահներ 

Շահեկիցների 

դրական 

հետադարձ կապ 

 

 

Ուսանողական իրավունքներին 

վերաբերող խնդիրների 

քննարկումների 

ժամանակացույցի մշակում և 

ներառում կառավարման 

մարմինների աշխա-տանքային 

պլաններում 

Պլանա-

վորված 

ՀՊՄՀ ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 

 

Կրթական բարեփո-

խումների և որակի 

վարչություն 

Ուսանողների 

իրավունքների 

պաշտպանության 

գործընթացի 

պլանավորման 

համակարգում  

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ կրթական 

բարեփոխում-

ների և որակի 

վարչության 

պետ 

 

ՈՒԽ և ՈՒԳԸ 

նախագահներ 

09.2014 

01.2015  

Արձանագրու-

թյուններ 

 

Ուսանողների 

կողմից իրենց 

իրավունքների 

պաշտպանու-

թյան 

գործընթացից 

բավարարվածու-

թյան բարձր 

մակարդակ 

Ուսանողական իրա-

վունքներին վերաբերող 

խնդիրների քննարկումներ 

կառավարման մարմին-ներում 

և դրանց հրապա-րակում 

/ՈՒԽ. Գիտ. խորհուրդ, 

ֆակուլտետի խորհուրդ,ներ/ 

Պլանա-

վորված 

ՀՊՄՀ ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 

 

Կրթական բարեփո-

խումների և որակի 

վարչություն 

 

ՀՊՄՀ ֆակուլտետներ 

Ուսանողների 

իրավունքների 

պաշտպանության 

գործընթացի 

հաշվետվողականու

թյան ապահովում  

Տ. Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

 

Վ. Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ 

պրակտիկայի 

վարչության 

պետ 

 

ՈՒԽ և ՈՒԳԸ 

01. 2015  

12.2015 

Արձանագրու-

թյուններ 

 

Ուսանողների 

կողմից իրենց 

իրա-վունքների 

պաշտ-

պանության 

գործ-ընթացից 

բավարարվածու-

թյան բարձր 

մակարդակ 
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նախագահներ 

Ե. ՀՊՄՀ-ում 

գործատու-

համալսարան 

կենտրոնի 

ստեղծում: 

 Ընթացքի 

մեջ 

Մարդկային, նյութական 

և տեխնիկական 

ռեսուրսներ 

Ստեղծված 

գործատու-

համալսարան 

կենտրոն 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ռ.Գևորգյան, 

ՀՊՄՀ 

հեռանկարա-

յին ծրագրերի 

մշակման և 

մշտադի-

տարկման 

վարչության 

պետ 

01.2012 

03.2012 

Սահմանված 

նպատակ, 

խնդիրներ, 

գործառույթներ 

Բենչմարքինգ- համանման 

կենտրոնների մասին 

տեղեկատվության 

հավաքագրում, վերլուծություն 

և տեղայնացում; 

կանոնակարգի մշակում 

 

Կատար-

ված 

/Հաստի-  

քակազմի 

համալըր-

ման 

անհրաժեշ-

տություն/ 

Մարդկային, նյութական 

և տեխնիկական 

ռեսուրսներ 

Համալսարան- 

գործատու կառույցի 

առկայություն 

ՀՊՄՀ-ում 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ռ.Գևորգյան, 

ՀՊՄՀ 

հեռանկարա-

յին ծրագրերի 

մշակման և 

մշտադի-

տարկման 

վարչության 

պետ 

01.2012 

02.2012 

Հետադարձ կապ 

 

Ռեսուրսների 

դիտարկում 

 

Կանոնակարգին 

համապատաս-

խան 

գործառույթներ 

 ՀՊՄՀ-ի  ուսանողների 

կարիերայի ձևավորման 

կարիքների վերլուծություն, 

համապատասխան 

ծառայությունների մշակում, 

թրեյնինգների իրականացում 

Ընթացքիկ Կենտրոնի մասնագետ, 

ֆակուլտետի  

Ներկայացուցիչներ  

ՀՊՄՀ-ի 

ուսանողների 

կարիքներին 

համահունչ 

ծառայությունների 

առաջարկում 

Ռ.Գևորգյան, 

ՀՊՄՀ 

հեռանկարա-

յին ծրագրերի 

մշակման և 

մշտադի-

տարկման 

վարչության 

02.2012 

շարունա-

կական          

ՀՊՄՀ-ի 

ուսանողների 

կարիքների 

քանակական և 

որակական 

վերլուծություն-

ներ 
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 պետ  

Հ.Օհանյան. 

կենտրոնի 

մասնագետ 

 Ուսանողների տվյալների 

շտեմարանի ստեղծում, 

թափուր աշխատատեղերի 

վերաբերյալ աշխատատեղերի 

տարածում, գործատու-

ուսանող հանդիպումների 

կազմակերպում 

Կատար-

ված, 

շարունա-

կական 

Կենտրոնի մասնագետ, 

ֆակուլտետի 

ներկայացուցիչներ 

(Դեկանների 

տեղակալներ, 

ուսանողներ): 

Ուսանողների և 

շրջանավարտների 

տվյալների 

վերաբերյալ առկա 

շտեմարան 

 

Տեղեկատվության 

հասանելիություն 

 

Գործատու-ուսանող 

կապի առկայություն 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր  

 

Ռ.Գևորգյան, 

ՀՊՄՀ 

հեռանկարա-

յին ծրագրերի 

մշակման և 

մշտադի-

տարկման 

վարչության 

պետ  

Հ. Օհանյան. 

կենտրոնի 

մասնագետ 

սկսած 

03.2012 

 

շարունա-

կական 

Ուսանողների և 

շրջանավարտնե-

րի շտեմարանի 

տվյալների 

կիրառում 

Հետադարձ կապ 

Աշխատանքի 

անցած 

ուսանողներ և 

շրջանավարտ-

ներ 

 Ուսանողների կարիերայի 

աջակցման համար 

տեղեկատվական նյութերի 

մշակում 

Կատար-

ված 

 

Շարունա-

կական 

Կենտրոնի և 

Համալսարանի այլ 

աշխատակիցներ 

Պատրաստված 

ձեռնարկներ 

 

Տեղեկատվական 

նյութեր 

Տեղեկատվություն 

կայքէջում 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր  

 

Ռ.Գևորգյան, 

ՀՊՄՀ 

հեռանկարա-

յին ծրագրերի 

մշակման և 

մշտադի-

տարկման 

վարչության 

09.2013 

մինչ օրս 

Ձեռնարկները  

կիրառող 

ուսանողների 

կարծիքների 

վերլուծություն 

Տեղեկատվության 

նպատակայնու-

թյուն և 

հասանելիություն 
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պետ  

Հ. Օհանյան. 

կենտրոնի 

մասնագետ 

 Կենտրոնը իրականացնում է 

գործատուների կարիքների 

վերլուծություն, ուսանողների և 

շրջանավարտների 

պատրաստվածության 

վերաբերյալ գործատուների 

կարծիքների հետազոտություն: 

 

Ընթացքի 

մեջ 

Կենտրոնի մասնագետ 

համակարգող 

վարչություն 

Ֆակուլտետի 

փոխդեկաններ, 

առաջատար 

մասնագետներ 

Վերհանված 

կարիքներ և 

կարծիքներ 

Հետադարձ կապի 

ապահովում  

ֆակուլտետների 

հետ` առաջատար 

մասնագետների 

միջոցով կրթական 

ծրագրերի 

բարելավման 

նպատակով 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր  

 

Ռ.Գևորգյան, 

ՀՊՄՀ 

հեռանկարա-

յին ծրագրերի 

մշակման և 

մշտադի-

տարկման 

վարչության 

պետ  

Հ. Օհանյան. 

կենտրոնի 

մասնագետ 

 03.2014 

09. 2014 

Բարելավված 

կրթական 

ծրագրեր 

 

 


