
97 
 

X. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
ԽՆԴՐԻ  ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ  

ՀՊՄՀ-ում որակի ներքին մշակույթը դեռևս լիովին չի ձևավորվել, այն 

գտնվում է կայացման փուլում, ինչը նախ և առաջ պայմանավորված է բուհի 

որակի ապահովման գործընթացներում ֆակուլտետների և ամբիոնների 

ներգրավվածության դեռևս  ոչ բավարար մակարդակով: Որակի 

ապահովման համակարգը ՀՊՄՀ-ում որակի ապահովման համակարգը 

գտնվում է կայացման վերջնական փուլում: Հիմնականում մշակված են ՈԱ 

անհրաժեշտ կարգերն ու ընթացակարգերը, որոնք հաջորդաբար ներդրվում 

են: Որակի ապահովման գործընթացներում, պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմին ներգրավելու նպատակով կազմակերպվում են 

վերապատրաստումներ:  

Սրանով հանդերձ, բուհի արտաքին շահեկիցները ակտիվորեն չեն 

մասնակցում  կրթական ծրագրերի մշակման, գնահատման և վերանայման 

գործընթացներին: Վերոնշյալ խնդիրների լուծման համար համալսարանը 

սկսել է կիրառել և կիրառում է ՊԻԳՀ և որակի ամբողջական կառավարման  

մեթոդները, որոնք հնարավորություն կտան համապատասխան լուծումներ 

գտնել, որոնց արդյունքնում ՀՊՄՀ-ում կգործի վարչական անկախություն 

ունեցող որակի ներքին ապահովման ենթակառուցվածք, որը կապահովի 

որոկի ամբողջական կառավարման օբյեկտիվ մեխանիզմներ: 

ԿԱՐԻՔԻ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ  

Փորձագիտական այցից հետո համակողմանի ուսումնասիրվել և գնահատվել  է 

համալսարանի որակի ներքին ապահովման ոլորտում առկա իրավիճակը, նախանշվել են  

արդյունավետ համակարգի մշակման ու ներդրման նպատակով իրականացվելիք բոլոր 

միջոցառումները, որոնք իրենց արտացոլումն են գտել համալսարանի 2011-2015թթ. 

Ռազմավարական պլանի նպատակ 2-ում: Բացահայտվել են նպատակ 2-ի իրացմանն 

ուղղված ռազմավարության հիմնական ուղղությունները և նախանշվել են ակնկալվող 

վերջնարդյունքները:  

Իրականացվել են Ֆոկուս  խմբեր ուսանողների  և դասախոսական անձնակազմի հետ, 

ինչպես նաև զրույցներ զրտզքին շահեկիցների հետ:  

Այնուհետև կազմվել ՝է  բոլոր անհրաժեշտ  միջոցառումների ցանկը, առանձնացվել են 

յուրաքանչյուր միջոցառման իրացման համար պատասխանատու ղեկավար աշխատողները, 

ձևավորվել են համապատասխան աշխատանքային խմբեր: 

 

 

Գործողություն Քայլեր  Ընթացիկ 

վիճակը 

Ռեսուրս   Վերջնարդյունք Պատասխա-

նատու թիմ 

Ժամա-

նակա- 

հատված 

Վերջնարդյունքների 

գնահատման 

ցուցիչներ 

Ա. ՀՊՄՀ-ի որակի ներքին 

ապահովման 

ենթակառուցվածքի 

վարչական անկախության 

ապահովում 

 

 

 Ընթացքի մեջ ՀՊՄՀ ներքին 

փորձագետների 

խումբ 

ՀՊՄՀ ռեկտորի 

ամնիջական 

ղեկավարության 

ներքո որակի 

ներքին 

ապահովման 

ենթակառուցվածք

ի՝ որպես  անկախ 

վարչական 

կառույցի 

գործառնություն  

Տ. Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

09.2011 

06.2015 

ՀՊՄՀ բոլոր 

գործառույթների 

որակի գնահատման 

օբյեկտիվության 

բարձրացում 
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Անհրաժեշտ  չափի 

մարդկային, նյութական և 

ֆինանսական ռեսուրսներ 

տրամադրելու նպատակով, 

գնահատել  ՀՊՄՀ-ի որակի 

ապահովման 

ենթակառուցվածքի 

կարիքները 

Կատարված ՀՊՄՀ ներքին 

փորձագետների 

խումբ 

ՀՊՄՀ-ի որակի 

ապահովման 

ենթակառուց-

վածքի վերհանված 

կարիքներ 

Տ. Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

09.2011 

09.2012 

ՀՊՄՀ-ի 

վարչությունների 

քանակական 

վերլուծություններ 

Ուսումնասիրել այլ մուհերի 

ՈԱ ենթակառուցվածքի 

վարչական անկախությունը, 

մարդկային և 

ֆինանսականա ռեսուրսներ 

տրամադրումը 

Կատարված ՀՊՄՀ ներքին 

փորձագետների 

խումբ 

Անհրաժեշտ 

տեղեկատվու-թյան 

ձեռք բերում 

Տ. Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

09.2012 

09.2013 

Արդյունավետ 

տեղեկատվություն 

այլ բուհերից 

Ապահովել ՀՊՄՀ ՈԱ 

ենթակառուցվածքը 

մարդկային /3-5 հաստիք/ 

ռեսուրսով, ստեղծելով ՈԱ 

բաժին-կենտրոն 

Ընթացքի մեջ Ֆինանսական 

ռեսուրս 

Մարդկային` 

հատուկ 

վերապատ- 

րաստված 

մասնագետներ 

Տ. Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

10.2013 

05.2014 

Հաստիքային 

աշխատող 

Ապահովել ՀՊՄՀ ՈԱ 

ենթակառույցին 

ֆինանսական ռեսուրսով՝ 

բաշխումը նարկայացնելով 

բյուջեում առանձին 

հոդվածով 

Պլանավոր-

ված 

Ֆինանսական 

ռեսուրս 

Համապատաս-

խան բյուջետավոր-

ման առկայություն 

Տ. Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

06.2014 

06.2015 

Առանձնացված 

բյուջե 

Բ. ՀՊՄՀ-ի որակի ներքին 

ապահովման 

ենթակառուցվածքի 

գործունեության 

կանոնակարգում և 

բարելավում 

 Կատարված  ՈԱ կենտրոն ների 

կայաց ման  ՀԲ-ի 

դրամաշնորհային 

ծրագիր 

 

ՀՊՄՀ ներքին 

փորձագետներ 

 

Կանոնակարգված 

և բարելավված 

որակի ներքին 

ապահովման 

ենթակառուցվածք 

Մ. Ավագյան, 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

03.2011 

10.2013 

Ուսումնառողների, 

պրոֆեսորադասախ

ո-սական 

անձնակազմի և 

արտաքին 

շահեկիցների 

բավարարվածությու

ն 
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Որակի ներքին ապահով 

ման համակարգի 

հայեցակարգի մշակում 

Կատարված  ՈԱ կենտրոն ների 

կայաց ման  ՀԲ-ի 

դրամաշնորհային 

ծրագիր 

 

ՀՊՄՀ ներքին 

փորձագետներ 

 

ՀՊՄՀ ՈԱ 

մշակված 

հայեցակարգ  

Մ. Ավագյան, 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

03.2011 

09. 2012 

Դրական հետադարձ 

կապ 

ֆակուլտետներից 

/ֆոկուս խումբ, 

հարցում/ 

 

ՀՊՄՀ գիտխորհրդի 

հասատում 

 

Համապատասխա-

նություն 

եվրոպական 

չափորոշիչ ների 

պահանջ ներին 

/բենչմարքինգ/ 

Որակի ներքին 

ապահովման համակարգի 

քաղաքականու թյան  

մշակում 

Կատարված  ՈԱ կենտրոն ների 

կայաց ման  ՀԲ-ի 

դրամաշնորհային 

ծրագիր 

 

ՀՊՄՀ ներքին 

փորձագետներ 

 

ՀՊՄՀ  ՈԱ 

քաղաքականու 

թյուն   

Մ. Ավագյան, 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

03.2011 

09.2012 

Սեմինար 

քննարկում 

պրոֆեսորադասա-

խոսական 

անձնակազմի և 

ուսանողների հետ  

 

ՀՊՄՀ գիտխորհրդի 

հասատում 

 

Համապատասխա-

նություն 

եվրոպական 

չափորոշիչ ների 

պահանջ ներին 

/բենչմարքինգ/ 
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Որակի ներքին 

ապահովման համակարգի 

կազմա- կերպական 

կառուցվածքի հաստատում 

Կատարված  ՈԱ կենտրոն ների 

կայաց ման  ՀԲ-ի 

դրամաշնորհային 

ծրագիր 

 

ՀՊՄՀ ներքին 

փորձագետներ 

Որակի ներքին 

ապահովման 

ՀՊՄՀ կառույքցի 

հաստատված 

կառուցվածք  ՝   

Մ. Ավագյան, 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

03.2011 

09. 2012 

ՀՊՄՀ գիտխորհրդի 

հասատում 

 

ՀՀ բուհերի փորձի 

ուսումնասիորում 

Որակի ներքին 

ապահովման համակարգի 

կառավարման կառույցների 

ու կառուցվածքային 

միավորների   

գործառույթների 

սահմանում 

Կատարված  ՀՊՄՀ 

ֆակուլտետների 

ներկայացուցիչներ 

 

ՀՊՄՀ որակի 

ապահովման  

կառուցվածքային 

միավորների 

սահմանված 

գործառույթներ 

Տ. Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

10.2012 

04.2013 

ՀՊՄՀ ռեկտորի 

հրաման 

 

Սեմինար-

քննարկում 

կառուցվածքային 

միավորների 

ներկայացուցիչների 

հետ 

 Ստեղծել ՀՊՄՀ-ի  

գիտխորհրդին և  

ֆակուլտետների 

խորհրդներին կից  որակի 

ապահովման մշտական 

հանձնաժողովներ /5-9 

անդամ՝ ներառյալ 

ուսանողները/ 

Կատարված ՀՊՄՀ 

ֆակուլտետների 

ներկայացուցիչներ 

 

ՀՊՄՀ-ում 

ներդրված են 

որակի ներքին  

ապահովման 

գործընթացների 

արդյունավետ 

իրականացման 

հիմքեր 

 10. 2012 

10. 2013 

Ռեկտորի հրաման 

 

Սեմինար 

քննարկումներ 

կազմավորված 

հանձնաժողովների 

հետ 

Գ. ՀՊՄՀ մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի 

մշակման, հաստատաման և 

մշտադիտարկման 

ապահովում 

 Կատարված Համաշխարհային 

Բանկի 

դրամաշնորհային 

ծրագրով  ՀՊՄՀ 

Օուլույի 

համալսարան 

համագործակցու-

թյուն 

 

Հայ և ֆին 

փորձագետներ 

Կրթական 

ծրագրերի 

ժամանակակից 

պահանջներին 

համապատասխա-

նեցում 

Ռ.Լ. 

Կոռնեամակ

կի, ՕՀ 

կրթության 

ֆակուլտետի 

դեկան 

 

Ե. Մ. 

Ռաուդասո-

յա, ՕՀ 

դեպարտա-

09.2011 

12.2013 

Եվրոպական 

կրթական 

տարածքում 

մրցունակություն 
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մենտի 

ղեկավար 

 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

ՀՊՄՀ մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի առկա 

վիճակի 

ուսումնասիրություն 

 

Կատարված Համաշխարհային 

Բանկի 

դրամաշնորհային 

ծրագրով  ՀՊՄՀ 

Օուլույի 

համալսարան 

համագործակցու-

թյուն 

 

Հայ և ֆին 

փորձագետներ 

ՀՊՄՀ մասանագի-

տական ծրագրերի 

մշտադիրկման և 

վերանայ- 

ման հաստատված 

ընթացակարգ 

Ռ.Լ. 

Կոռնեամակ

կի, ՕՀ 

կրթության 

ֆակուլտետի 

դեկան 

 

Ե. Մ. 

Ռաուդասո-

յա, ՕՀ 

դեպարտա-

մենտի 

ղեկավար 

 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

09.2011 

12.2013 

Քննարկումներ 

ամբիոններում 

 

Հաստատում ՀՊՄՀ-

ի գիտխորհուրդում 

 

Օուլույի 

համալսարանի հետ 

բենչմարկինգ 

 

 

Մասնագիտական կրթական 

ծրագրերի մշակման, 

հաստատման և 

Կատարված Համաշխարհային 

Բանկի 

դրամաշնորհային 

ՀՊՄՀ մասանագի-

տական ծրագրերի 

մշտադիրկման և 

Ռ.Լ. 

Կոռնեամակ

կի, ՕՀ 

09.2011 

12.2013 

Քննարկումներ 

ամբիոններում 
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մշտադիտարկման 

Եվրոպական փորձի 

/Ֆինլանդիայի Օուլույի 

համալսարան/ 

ուսումնասիրում 

 

ծրագրով  ՀՊՄՀ 

Օուլույի 

համալսարան 

համագործակցու-

թյուն 

 

Հայ և ֆին 

փորձագետներ 

վերանայ- 

ման հաստատված 

ընթացակարգ 

կրթության 

ֆակուլտետի 

դեկան 

 

Ե. Մ. 

Ռաուդասո-

յա, ՕՀ 

դեպարտա-

մենտի 

ղեկավար 

 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

Հաստատում ՀՊՄՀ-

ի գիտխորհուրդում 

 

Օուլույի 

համալսարանի հետ 

բենչմարկինգ 

 

 

Մասնագիտական կրթական 

ծրագրերի մշակման, 

հաստատման և 

մշտադիտարկման 

ընթացակարգի մշակում 

Կատարված Համաշխարհային 

Բանկի 

դրամաշնորհային 

ծրագրով  ՀՊՄՀ 

Օուլույի 

համալսարան 

համագործակցու-

թյուն 

 

Հայ և ֆին 

փորձագետներ 

ՀՊՄՀ մասանագի-

տական ծրագրերի 

մշտադիրկման և 

վերանայ 

ման հաստատված 

ընթացակարգ 

Ռ.Լ. 

Կոռնեամակ

կի, ՕՀ 

կրթության 

ֆակուլտետի 

դեկան 

 

Ե. Մ. 

Ռաուդասո-

յա, ՕՀ 

դեպարտա-

մենտի 

ղեկավար 

 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

09.2011 

12.2013 

Քննարկումներ 

ամբիոններում 

 

Հաստատում ՀՊՄՀ-

ի գիտխորհուրդում 

 

Օուլույի 

համալսարանի հետ 

բենչմարկինգ 
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բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

Դ. Վերանայել և բարելավել 

ուսանողների գիտելիքների 

գնահատման գործող 

համակարգը 

 

 Կատարված Համաշխարհային 

Բանկի 

դրամաշնորհային 

ծրագրով  ՀՊՄՀ 

Օուլույի 

համալսարան 

համագործակցու-

թյուն 

 

Հայ և ֆին 

փորձագետներ 

ECTS –ի և ԵՈՒՉ –ի 

պահանջները 

բավարարող 

գնահատման 

համակարգի 

ներդրում  

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

09.2011 

09.2016 

Գնահատման 

թափանցիկ և 

համադրելի 

համակարգի 

առկայություն  

Ուսումնասիրել և վերհանել 

գործող գնահատման կարգի 

ուժեղ և թույլ կողմերը, 

շահակիցների հետ 

քննարկումների և ֆոկուս 

խմբերի միջոցով 

Կատարված Համաշխարհային 

Բանկի 

դրամաշնորհային 

ծրագրով  ՀՊՄՀ 

Օուլույի 

համալսարան 

համագործակցու-

թյուն 

 

Հայ և ֆին 

փորձագետներ 

Գործող 

գնահատման 

կարգի 

բարելավում և 

ուսումնառու-

թյուն-

դասավանդում-

գնահատում 

գործընթացի 

միասնականու-

թյան և 

շահեկիցների 

համար 

հասանելիու-թյան 

ապահովում 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

 

09.2011 

02.2012 

Ստացված դրական 

հետադարձ կապը 

ուսանողներից և 

պրոֆեսորադասա-

խոսական 

անձնակազմից 

Ուսումնասիրել 

գնահատման կարգի 

վերաբերյալ այլ բուհերի 

փորձը և համադրել ՀՊՄՀ 

Կատարված Համաշխարհային 

Բանկի 

դրամաշնորհային 

ծրագրով  ՀՊՄՀ 

Գործող 

գնահատման 

կարգի 

բարելավում և 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

02.2012 

09.2012 

Լավագույն փորձի 

ուսումնասիրում և 

համադրում 
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առկա ռեսուրսների և 

հնարավորությունների հետ 

Օուլույի 

համալսարան 

համագործակցու-

թյուն 

 

Հայ և ֆին 

փորձագետներ 

ուսումնառու-

թյան-

դասավանդում-

գնահատում 

գործընթացի 

միասնականությա

ն և շահակիցների 

համար 

հասանելիու-թյան 

ապահովում 

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

 

Մշակել ուսանողների 

գիտելիքների և 

կարողությունների 

գնահատման կարգի 

նախագիծ 

Կատարված Համաշխարհային 

Բանկի 

դրամաշնորհային 

ծրագրով  ՀՊՄՀ 

Օուլույի 

համալսարան 

համագործակցու-

թյուն 

 

Հայ և ֆին 

փորձագետներ 

Գործող 

գնահատման 

կարգի 

բարելավում և 

ուսումնառու-

թյան-

դասավանդում-

գնահատում 

գործընթացի 

միասնականությա

ն և շահակիցների 

համար 

հասանելիու-թյան 

ապահովում 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

 

09.2012 Համապատաս-

խանություն 

եվրոպական 

ուսանողների 

գիտելիքների 

գնահատման 

չափորոշիչներին 

 Գնահատման կարգը 

հրապարակել և հասանելի 

դարձնել բոլոր 

շահեկիցների համար  

Կատարված ՀՊՄՀ 

փորձագիտական 

խումբ 

 

Ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

 

Գործող 

գնահատման 

կարգի 

բարելավում և 

ուսումնառու-

թյան-

դասավանդում-

գնահատում 

գործընթացի 

միասնականությա

ն և շահակիցների 

համար 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

 

09.2012 

02.2013 

Ուսանողների 

գիտելիքների 

գնահարման կարգի 

առկայությունը 

ՀՊՄՀ կայքում 
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հասանելիության 

ապահովում 

Փորձարկել կարգը 

համալսարանի երկու 

ֆակուլտետներում 

Փորձարկ-ման 

փուլում է  

Հատուկ կրթության 

և սկզբնական 

կրթության 

ֆակուլտետ 

Գործող 

գնահատման 

կարգի 

բարելավում և 

ուսումնառու-

թյան-

դասավանդում-

գնահատում 

գործընթացի 

միասնականությա

ն և շահակիցների 

համար 

հասանելիու-թյան 

ապահովում 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

 

09.2013 

06.2014 

Քննարկումներ 

ամբիոններում 

Վերլուծել և ամփոփել 

փորձարկման նախագիծը և 

ըստ անհրաժեշտության 

բարելավել 

Պլանավոր-

ված  

ՀՊՄՀ 

փորձագիտական 

խումբ 

 

Ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

 

Գործող 

գնահատման 

կարգի 

բարելավում և 

ուսումնառու-

թյան-

դասավանդում-

գնահատում 

գործընթացի 

միասնականությա

ն և շահակիցների 

համար 

հասանելիու-թյան 

ապահովում 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

 

06.2014 

09.2014 

Քննարկումներ 

ամբիոններում 

 

Համեմատություն 

առաջավոր 

արտասահմանյան 

բուհերի հետ 

Գործողության 

արդյունավետության 

գնահատում ըստ 

ուսումնական ռեսուրսների 

արդյունավետության և 

Պլանավոր-

ված 

ՀՊՄՀ 

փորձագիտական 

խումբ 

 

Ֆինանսական 

Գործող 

գնահատման 

կարգի 

բարելավում և 

ուսումնառու-

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

09.2015 

09.2016 

Քննարկումներ 

ամբիոններում 

 

Համեմատություն 

առաջավոր 
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հասանելիության 

ընթացակարգի 

չափանիշների  

 

ռեսուրսներ 

 

թյան-

դասավանդում-

գնահատում 

գործընթացի 

միասնականությա

ն և շահակիցների 

համար 

հասանելիու-թյան 

ապահովում 

որակի 

վարչության 

պետ 

 

արտասահմանյան 

բուհերի հետ 

Ե. Նախապատրաստել և 

հրատարակել ՀՊՄՀ-ի 

կրթության ներքին որակի 

ապահովման 

գործընթացների ձեռնարկ 

 Կատարված 10.2011 

09.2013 

ՀՊՄՀ-ի կրթության 

ներքին որակի 

ապահովման 

հրապարակված 

ձեռնարկ 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

10.2011 

09.2013 

ՀՊՄՀ ներքին 

շահեկիցների 

իրազեկում՝  որակի 

ներքին 

ապահովման  

գործընթացներին  

Ֆինլանդիայի  ՕՀ 

խորհրդատուների հետ 

խնդիրների վերհանում 

 

Կատարված ՀՊՄՀ 

փորձագիտական 

խումբ 

 

Ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

 

ՕՀ-ի օրինակով 

ՈԱ ձեռնարկի 

մոդելի վերհանում 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

10.2011 

09.2013 

Հրատարակված 

ձեռնարկ 

Աշխատանքային խմբերի 

ձևավորում 

Կատարված ՀՊՄՀ 

փորձագիտական 

խումբ 

Ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

 

Հայ և ֆին 

փորձագետնե-րի 

ձևավորված խմբեր 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

 

 

10.2011 

09.2013 
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ՕՀ որակի ապահովման 

ձեռնարկի 

ուսումնասիրություն 

Կատարված ՀՊՄՀ 

փորձագիտական 

խումբ 

 

Ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

 

Խնդիրների 

հստակեցում և 

ձևաչափի 

հաստատում 

Մ. Ավագյան, 

ՀՊՄՀ 

կրթական 

բարեփո-

խումների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

 

 

10.2011 

09.2013 

Քննարկումներ ՈԱ 

կառույցում և 

ամբիոններում 

 

ՀՊՄՀ ՈԱ ձեռնարկի 

մշակում և տպագրում 

Կատարված ՀՊՄՀ 

փորձագիտական 

խումբ 

 

Ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

 

ՀՊՄՀ-ում 

տպագրված  և 

կայքում 

տեղադրված է 

որակի 

ապահովման 

գործընթացնե-րի 

ձեռնարկ 

Մ. Ավագյան, 

կրթական 

բարեփոխու

մ-ների և 

որակի 

վարչության 

պետ 

10.2011 

09.2013 

Հրատարակված 

ձեռնարկ 

 

 


