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Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ`
Ակադեմիա)
ինստիտուցիոնալ
կարողությունների
ինքնավերլուծության
վերջնական
հաշվետվությունը կազմված է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 959-Ն որոշմամբ
հաստատված
Հայաստանի
Հանրապետության
մասնագիտական
կրթության
հավատարմագրման չափանիշներին համաձայն:
Կարևորվել է Ակադեմիայի անձնակազմի տարբեր խմբերի մասնակցությունը, քանի որ դա
հնարավորություն է տալիս հաշվի առնելու և շտկելու տարբեր կողմերի կարծիքները և էականորեն
բարձրացնելու ինքնագնահատման օբյեկտիվությունը, հաղորդակցման, անձնակազմի, շահակիցների ընդգրկվածությունը և արդյունքների նկատմամբ վստահության մակարդակը: Այդ
նպատակով մշակվել և տպագրվել է «Բարձրագույն ուսումնական հաստատության
ինքնավերլուծության գործընթացի մեթոդաբանություն և գործիքներ» մեթոդական ցուցումներ/ՀՀ
պետական կառավարման ակադեմիա. - Երևան, 2013. - 89 էջ (տե՛ս հավելված N 10.21):
Մեթոդական ցուցումներում ներկայացված են բարձրագույն ուսումնական հաստատության
ինքնավերլուծության նպատակներն ու խնդիրները, ինքնավերլուծության գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները, ընթացակարգերը, դրա իրականացման համար օգտակար գործիքները
և հիմնական փուլերը, ինչպես նաև ինքնավերլուծության զեկույցի պատրաստման մոտեցումները:
Առաջարկվող մեթոդական ցուցումները հասցեագրված են Ակադեմիայի անձնակազմին, սովորողներին:
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ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ԿԱԶՄԸ
Աշխատանքները համակարգող`
Անուն, ազգանուն
Խաչատուր Բեզիրջյան
Թերեզա Խեչոյան
Գորիուն Ադամյան
Գայանե Հովհաննիսյան
Լուսինե Զիլֆուղարյան
Ավետիս Գևորգյան
Արմենակ Այվազյան
Լիդա Հովհաննիսյան
Տաթևիկ Դանիելյան
Լաուրա Պետրոսյան
Վիլիկ Եդիգարյան
Կարեն Գալոյան
Խաչատուր Ղազեյան
Անի Խանաղյան

ռեկտոր Արսեն Լոքյան

Պաշտոն
Աշխատանքային խմբի ղեկավար
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր
Տնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Ռեկտորի օգնական
Ուսումնամեթոդական վարչության պետ
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի պետ
Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի
գլխավոր մասնագետ
Միջազգային համագործակցության և արտաքին կապերի բաժնի
գլխավոր մասնագետ
Կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
Հանրային կառավարման և հանրային ֆինանսների ամբիոնի
դոցենտ
Քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության
ամբիոնի ասիստենտ
Ուսումնամեթոդական վարչության պրակտիկայի բաժնի պետ
«Կառավարում» մասնագիտությամբ 1-ին կուրսի ուսանող,
ուսանողական խորհրդի նախագահ
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ 1
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1994 թվականի մայիսի 24-ի N 240
որոշման համաձայն ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարման դպրոցը, որի
նպատակն էր ՀՀ Նախագահի աշխատակազմում, ՀՀ կառավարությունում, գործադիր
իշխանության հանրապետական և տեղական մարմիններում աշխատելու համար բարձրագույն
և միջին օղակի պետական ծառայողներ պատրաստելն ու նրանց մասնագիտական
կարողությունները կատարելագործելը:
Դպրոցը ստեղծվեց ԵՄ ՏԱՍԻՍ ծրագրի աջակցությամբ: ԵՄ գործընկեր էին հանդիսանում
Լիլի կառավարման տարածաշրջանային ինստիտուտը և ԹՈՄՍՈՆ-ի մասնաճյուղ ՍՈԴԵՏԵԳ
կազմակերպությունը (Ֆրանսիա): Այս ծրագրին հաջորդեց ՏԱՍԻՍ-ի մեկ այլ ծրագիր, որը
նպատակաուղղված էր դպրոցի կարողությունների հզորացմանը: Այս ծրագրում վերոհիշյալ
երկու կազմակերպությունների հետ գործընկեր էր նաև Բոլոնիայի «ՆՈՄԻԶՄԱ»
տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը:
1994 թ. իրականացվեցին կարճատև ուսուցման դասընթացներ: Դպրոցի առկա ուսուցման
առաջին ընդունելությունը կայացավ 1995 թվականին: Ընդունվեց 40 ունկնդիր:
Աշխատող
պետական
ծառայողների
որակավորման
բարձրացման
նպատակով
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի ապրիլի 30-ի N 107
որոշմամբ դպրոցին իրավունք տրվեց կազմակերպելու նաև հեռակա ուսուցում` 2,5 տարի
տևողությամբ:
Ուսումնական գործընթացները ժամանակակից պահանջներին համապատասխանեցնելու
նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 8-ի N
338
որոշմամբ
«Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարման
դպրոցը»
վերակազմավորման
ձևով
վերակազմակերպվեց
«Հայաստանի
Հանրապետության
պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության, իսկ
մեկ տարի հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10ի N 370-Ա որոշմամբ Ակադեմիայում հիմք դրվեց մագիստրոսական ծրագրերով ուսուցմանը`
հանրային կառավարում, իրավագիտություն, տնտեսագիտություն, հոգեբանություն և
քաղաքագիտություն մասնագիտություններով: Դա ուսումնական հաստատության սոսկ
անվանափոխում չէր, ըստ էության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնադրվեց նոր
բարձրագույն ուսումնական հաստատություն:
Ներկայումս Ակադեմիայի ընդհանուր կառավարումն իրականացնում է «Հայաստանի
Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը`
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և Ակադեմիայի կանոնադրությանը
համապատասխան, ինքնակառավարման հիման վրա` միանձնյա ղեկավարման և
կոլեգիալության սկզբունքների զուգակցմամբ, խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորատի
գործառույթների իրականացմամբ:
Ակադեմիայի մագիստրոսական կրթական ծրագրերն զգալիորեն տարբերվում են
նմանատիպ
ծրագրեր
իրականացնող
մյուս
բուհերից
և
ունեն
որոշակի
առանձնահատկություններ, մասնավորապես.
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- Ակադեմիան ուսումնական հաստատություն է, որը հանրային ծառայության
համակարգում իրականացնում է մագիստրոսական կրթություն՝ չունենալով դասավանդվող
մասնագիտությունների համար բակալավրիատի կրթական համակարգ,
- Ակադեմիան իր ապագա սովորողների հավաքագրումը կազմակերպում է
ընդունելության քննությունների արդյունքում: Դիմորդների ցանկում կարող են ընդգրկվել
տարբեր պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված՝ կրթական ծրագրեր
իրականացնող
ոչ
պետական
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատությունների
շրջանավարտներ,
- տարբեր մասնագիտությամբ մագիստրոսի ծրագրով սովորողների ընդունելությունը
հնարավորություն է տալիս պատրաստելու հանրային կառավարման համակարգի
մասնագետներ, որոնք ապագայում կարող են աշխատանքային գործունեություն ծավալել
հանրային կառավարման բոլոր ոլորտներում,
- Ակադեմիայի ուսումնական պլանները հարմարեցված են ՀՀ հանրային ծառայության
համակարգի պահանջներին, ինչը հնարավորություն է տալիս շրջանավարտներին արագ
հարմարվել հանրային ծառայության համակարգի աշխատանքային միջավայրին:
Ակադեմիան էական ավանդ է ներդնում ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
հանրային
ծառայողների
վերապատրաստման
և
որակավորման
բարձրացման
գործընթացներում (քաղաքացիական ծառայողների, պետական ծառայողների, համայնքների
ղեկավարների և ավագանիների անդամների վերապատրաստում):
Շեշտը դնելով կրթական բարեփոխումների զարգացման փուլում մրցունակ, բարձրորակ
մասնագետների պատրաստման խնդիրների նկատմամբ ցուցաբերվող նոր մոտեցումների վրա`
Ակադեմիան իրականացնում է հանրային ծառայողների աշխատանքի արդյունավետության
բարձրացմանն ուղղված վերապատրաստման ծրագրեր կառավարման հնարքների,
կառավարչական
որոշումների
ընդունման
մեթոդների,
պետական
կառավարման
հմտությունների ուսուցման վերաբերյալ` առավելագույնս զարգացնելով լրացուցիչ և
շարունակական կրթության համակարգը:
Ակադեմիայի
աշխատանքներն
ուղղված
են
ուսումնական
գործընթացի
կատարելագործմանը, կրթության որակի ապահովման համակարգի ստեղծմանը, որակի
մշակույթի ձևավորմանը, համակարգային փոփոխությունների, կրթության կազմակերպման
աշխատանքների բարելավմանը, մեթոդների նորացմանը, կրթության բովանդակության
հարստացմանը և որակի բարձրացմանը, միջազգային կազմակերպություններում և
գործընթացներում ներգրավվածության խորացմանը, գործընկեր հաստատությունների հետ
համագործակցության առավել ամրապնդմանը։
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I. ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտական ուսումնական հաստատության (այսուհետ` ՄՈՒՀ) վարած
քաղաքականությունն ու ծավալած գործունեությունը համապատասխանում են հաստատության
որդեգրած առաքելությանը, որը համահունչ է ՀՀ կրթության որակավորումների ազգային
շրջանակին:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն
ունի նպատակներն ու խնդիրներն արտացոլող հստակ
ձևակերպված առաքելություն, որը համահունչ է ՈԱՇ-ին:
Հավելված N 1.1 ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
հուլիսի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման
ակադեմիայի
կանոնադրությունը
հաստատելու մասին» N 995-Ա որոշում
Հավելված N 1.2 Ակադեմիայի 2013-2018 թվականների
ռազմավարական ծրագիր
Հավելված N 1.3
Ակադեմիայի ռեկտորի 2012
թվականի
դեկտեմբերի
29-ի
«Ակադեմիայի
Հիմքեր
ռազմավարական ծրագրի մշակման կարգը հաստատելու
մասին» N 317-Ա հրաման
Հավելված N 1.4
Ակադեմիայի ռեկտորի 2012
թվականի
դեկտեմբերի
29-ի
«Ակադեմիայի
ռազմավարական ծրագրի մշակման պատասխանատու
աշխատանքային
խմբի
անհատական
կազմը
և
աշխատանքների
իրականացման
ժամանակացույցը
հաստատելու մասին» N 316-Ա հրաման
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հանրային և մասնավոր հատվածի կառավարման
համակարգի պահանջներին
համապատասխան վարչակառավարչական, քաղաքական, սոցիալական, իրավական և
տնտեսական
ոլորտների
համար
բարձրագույն
մասնագիտական
(մագիստրոսի
որակավորմամբ) և հետբուհական կրթական ծրագրերի, լրացուցիչ և շարունակական
կրթության իրականացումը, գիտական և կիրառական հետազոտական աշխատանքների
կատարումը, խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրումը, պետական կառավարման
ոլորտի` տեղեկատվավերլուծական նյութերով ապահովումը, ինչպես նաև պետական
կառավարման ոլորտում միջազգային գիտակրթական համագործակցությունը:
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
Ակադեմիան կդառնա հանրային ծառայության համակարգում ուսումնական և
գիտահետազոտական ծրագրեր իրականացնող առաջատար կազմակերպություն`
¾ որն առաջնորդվում է գիտակրթական համակարգի միջազգայնացման ու եվրոպական
ինտեգրման, ինչպես նաև պետության համար արդիական նշանակություն ունեցող
ռազմավարական հիմնախնդիրներով,
¾ որն ապահովում է առաջնակարգ կրթություն՝ տեսության և պրակտիկայի համակցմամբ,
կրթության ամուր հիմքի ստեղծման և ուսումնական գործընթացում դասախոսների և
ունկնդիրների արդյունավետ համագործակցության ապահովման ճանապարհով,
¾ որն էական դերակատարություն ունի պետական կառավարման ոլորտում կադրերի
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մասնագիտական
գիտելիքների
խորացման,
նրանց
գործնական
հմտությունների
կատարելագործման գործում,
¾ որտեղ ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կիրառվում են կրթական և
հետազոտական գործընթացներում` ապահովելով ուսուցման և հետազոտությունների բարձր
արդյունավետություն,
¾ որը նախապատրաստում է սովորողներին փոփոխվող սոցիալ-տնտեսական և
քաղաքական իրողությունների ու գլոբալացման պայմաններում մասնագիտության ընտրության
և կարիերայի պլանավորմանը՝ մատուցելով նրանց համապատասխան ծառայություններ,
¾ որը ստեղծել է նպաստավոր միջավայր` անհատի համակողմանի զարգացման,
պետական մտածելակերպով օժտված քաղաքացու ձևավորման համար,
¾ որն ապահովում է ասպիրանտուրայում առաջացող խնդիրների հաղթահարման
պայմաններ,
¾ որը
նախաձեռնող
է
և
ձեռներեց
արտաքին
միջավայրի
հետ
իր
փոխհարաբերություններում՝ ունակ ապահովելու ֆինանսական կայունություն և սոցիալական
երաշխիքներ աշխատողների ու սովորողների համար,
¾ որն ապահովում է պրոֆեսորադասախոսական ու վարչական կազմի օտար լեզուների
անհրաժեշտ մակարդակ և սովորողների համար հնարավորություններ է ստեղծում օտար
լեզուներով հաղորդակցվելու մասնագիտական թեմաներով,
¾ որն ապահովում ու քաջալերում է ազատ հաղորդակցության և անկաշկանդ բանավեճի
հնարավորություններ, ինչպես նաև աշխատակիցների ու սովորողների ակտիվ և ազատ
մասնակցությունը Ակադեմիայի զարգացման գործընթացներին:
Ակադեմիան իրականացնում է իր առաքելությունը համաձայն ռազմավարական այն
նպատակների և խնդիրների, որոնք ներկայացված են 2013-2018 թթ. ռազմավարական
ծրագրում:
Նշված հիմնախնդիրները լուծելու, ունեցած ձեռքբերումները պահպանելու և զարգացնելու
համար սահմանվել է Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագիրը, ձևակերպվել են
իրականացվելիք միջոցառումները, ընտրվել հեռանկարային թիրախները և դրանց հասնելու
մարտավարությունները։
Դա Ակադեմիայի ռազմավարական պլանավորման առաջին փորձն է, որի արդյունքում
ստեղծված ծրագրային փաստաթուղթը անկասկած էական ուղղորդիչ դեր կկատարի
Ակադեմիայի բարեփոխումների շրջանում:
Նշենք, որ Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի մշակման և հաստատման գործընթացը
հետաձգվել է` պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով`
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 8-ի
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ակադեմիայի մասին» N 338 որոշման 2-րդ
կետում կատարվել են փոփոխություններ: Այն է` Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1452-Ն որոշմամբ Հայաստանի
Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման, ինչպես նաև
«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «ե» և «է» ենթակետերով նախատեսված լիազորությունները
վերապահվել են «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկին: Նախկինում Ակադեմիայի լիազոր մարմինն էր Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը:
2. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 2011 թվականին
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կազմակերպվեց Ակադեմիայի ռեկտորի ընտրությունը:
3. Վերջին 2 տարվա ընթացքում փոփոխություններ կատարվեցին Ակադեմիայի Խորհրդի
կազմում:
Նշված փոփոխությունների արդյունքում 2012 թվականի դեկտեմբերին նախաձեռնվեց
Ակադեմիայի 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի մշակման գործընթացը:
Մասնավորապես՝
Մշակվեց Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի մշակման կարգը, որով սահմանվում են
Ակադեմիայի հնգամյա ռազմավարական ծրագրի նախագծի մշակման, շահագրգիռ անձանց
իրազեկման, ստացված դիտողությունների ու առաջարկությունների քննարկման, ամփոփման,
ինչպես նաև հավանության արժանացման և հաստատման ընթացակարգը (տե՛ս հավելված N
1.3):
Հաստատվեց Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի մշակման համար պատասխանատու
աշխատանքային խմբի անհատական կազմը և աշխատանքների իրականացման
ժամանակացույցը (տե՛ս հավելված N 1.4):
Ռազմավարական ծրագիրը դրույթների ամբողջություն է՝ միտված Ակադեմիայի ներկա
վիճակի ու առկա հիմնախնդիրների նկարագրմանը և ըստ առանձին ուղղությունների`
Ակադեմիայի հեռանկարային զարգացման ապահովմանը (տե՛ս հավելված N 1.2):
Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի բաղկացուցիչ մասերն են`
Նախաբան
Ակադեմիայի առաքելությունը
Ակադեմիայի տեսլականը
Ակադեմիայի մնայուն արժեքները
Ակադեմիայի զարգացման ռազմավարական նպատակները, խնդիրները և դրանց
իրագործման ուղղությունները
Ռազմավարական ծրագրի իրագործումը
Ակադեմիայի գործունեության նկարագիրը և առկա հիմնախնդիրները (Հավելված)
Արտաքին և ներքին շահառուներից կարծիքներ ստանալու նպատակով Ակադեմիայի 20132018 թվականների ռազմավարական ծրագրի նախագիծն ուղարկվել էր շահագրգիռ պետական
մարմիններին և ներկայացվել հանրային քննարկման (տե'ս http://paara.am/հանրայինքննարկում/):
Ռազմավարական ծրագրում փորձ է արված բացահայտել այն հիմնական ներքին և արտաքին
գործոններն ու միտումները, որոնք կարող են որոշիչ ներգործություն ունենալ Ակադեմիայի
հետագա զարգացման վրա` կանխատեսելով նոր հնարավորություններն ու հեռանկարները:
Ռազմավարական ծրագիրը ենթակա է մշտադիտարկման ու ընտրված ուղղությամբ
առաջընթացի պարբերական գնահատման՝ նոր իրողություններին համապատասխան:
Ռազմավարական ծրագիրը աշխատանքային ճկուն ծրագիր է և կարող է փոփոխվել` ի
պատասխան ներքին և արտաքին միջավայրերի փոփոխությունների: Կարող են ձևավորվել նոր
խոչընդոտներ, որոնք կպահանջեն դրանք հաղթահարելու համար նոր ուղիների և
հնարավորությունների ստեղծում:
Նպատակները և խնդիրները ամբողջությամբ բխում են Ակադեմիայի առաքելութունից, որն էլ
ներառված է 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագրում՝ սահմանելով Ակադեմիայի տեսլականը
և ուրվագծելով հեռապատկերը:
Ակադեմիայի 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագիրը համահունչ է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 4-ի
N 995-Ա որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի
կանոնադրությանը (տե՛ս հավելված N 1.1):
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Հաստատության որակավորումների շրջանակը
Ակադեմիան Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական (մագիստրատուրա) և հետբուհական
կրթական ծրագրեր:
Մագիստրատուրայում ուսուցումը կատարվում է հետևյալ մասնագիտություններով`
032000 Հանրային կառավարում (Հանրային կառավարման մագիստրոսի որակավորման
աստիճան «Հանրային կառավարում» մասնագիտությամբ)
030500 Իրավագիտություն (Իրավագիտության մագիստրոսի որակավորման աստիճան
«Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ)
080200 Կառավարում
(Կառավարման
մագիստրոսի
որակավորման
աստիճան
«Կառավարում»
մասնագիտությամբ
(մասնագիտացումը`
հանրային
ֆինանսների
կառավարում))
030300
Հոգեբանություն (Հոգեբանության մագիստրոսի որակավորման աստիճան
«Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ (մասնագիտացումը` կառավարման հոգեբանություն))
030200 Քաղաքագիտություն (Քաղաքագիտության մագիստրոսի որակավորման աստիճան
«Քաղաքագիտություն» մասնագիտությամբ (մասնագիտացումը` քաղաքական կառավարում և
քաղաքական վերլուծություն))
ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ
ԻԳ.00.03
Հանրային կառավարում
ԺԲ.00.01
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական
ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.02
Հանրային իրավունք-սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական,
մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական
կառավարում
Ը.00.02
Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում
ԻԳ.00.02
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԺԹ.00.01
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.02
Աշխատանքի հոգեբանություն, ինժեներական հոգեբանություն
Ակադեմիայի` ըստ մասնագիտությունների, մասնագիտացումների ուսումնական պլանները և
դասընթացները
երաշխավորում
են
տարբեր
կրթական
փուլերում
սովորողների
ուսումնառության գործընթացը (մուտքը կրթական ծրագիր և ելքը ծրագրից)` հիմք ընդունելով
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 332-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ կրթության որակավորումների ազգային շրջանակը (ՀՀ կրթության որակավորումները և դրանց համապատասխան ընդհանրական բնութագրերը):
Ակադեմիայի կողմից կազմված ուսումնական պլաններով նախատեսված դասընթացների
(կրթական մոդուլների) ծրագրերի իրականացումը, ինչպես նաև կառավարչական և
գիտահետազոտական պրակտիկաների անցկացումը ապահովում են սովորողների տեսական
և գործնական գիտելիքների անհրաժեշտ մակարդակ, որոնք նպաստում են ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 332-Ն որոշմամբ հաստատված որակավորումների ազգային
շրջանակի պահանջներին համադրելի գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների
ձեռքբերմանը:
Այս համատեքստում հատկանշական է «Կրթության որակ և համապատասխանություն»
երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակում «Ի-ՎԻ Քոնսալթինգ» ՓԲԸ կողմից կատարված
«Հայաստանում բարձրագույն կրթության շրջանավարտների պահանջարկի և զբաղվածության
վերաբերյալ ուսումնասիրության» վերաբերյալ հաշվետվությունը, որտեղ մասնավորապես
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նշվում է.
«Քաղաքացիական ծառայության ոլորտ մտած բուհերի նորավարտ մասնագետները հաճախ
չեն տիրապետում համապատասխան մասնագիտական տեսական գիտելիքների և գործնական
հմտությունների՝ պայմանավորված բուհում ստացած թերի մասնագիտական կրթությամբ: Այս
համատեքստում հատկանշական է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան, որը տարեկան
պատրաստում է պետական ոլորտի մոտ 150-200 մասնագետ: Այլ բուհերի շրջանավարտների
հետ
համեմատած`
Ակադեմիայի
շրջանավարտները
պետական
հատվածում
համեմատականորեն առավել հեշտ են աշխատանք գտնում և հիմնականում՝ բարձր
պաշտոններում: Դա պայմանավորված է Ակադեմիայում ուսուցման առավել առաջատար և
բարձր
որակով,
ինչպես
նաև
Ակադեմիայի
հեղինակությամբ»
(հետազոտության
հաշվետվության 44-րդ էջ):
Տե՛ս
http://www.ev.am/media/documents/Brainwork/Education/Market_study_on_HE_graduate_labor_dem
and_and_employment_in_Armenia,armenian_version.pdf
Ռազմավարական
իմաստով
Ակադեմիան
կարևորում
է,
որ
հաստատության
որակավորումների շրջանակը պետք է համատեղելի լինի Որակավորումների ազգային
համակարգի ու որակավորումների համընդհանուր եվրոպական համակարգի հետ և դյուրացնի
որակավորումների համընթեռնելիությունը: Այս համատեքստում կարևորվում է շարունակական
արդիականացումը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրներն արտացոլում են
ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները:
Հավելված N 1.5 «Մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման երաշխիքները» թեմայով սեմինարի օրակարգ
Հավելված N 1.3
Ակադեմիայի ռեկտորի 2012 թվականի
դեկտեմբերի 29-ի «Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի
մշակման կարգը հաստատելու մասին» N 317-Ա հրաման
Հավելված N 1.6 Ակադեմիայի ռեկտորի 2013 թվականի հուլիսի
1-ի
01/292
գրությունը
Ակադեմիայի
2013-2018
թթ.
Ռազմավարական
ծրագրի
նախագծի
վերաբերյալ
Հիմքեր
դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու մասին
Հավելված N 1.7 Ակադեմիայի 2013-2018 թթ. ռազմավարական
ծրագրի նախագծի վերաբերյալ ստացված դիտողությունների և
առաջարկությունների ամփոփաթերթ
Հավելված N 1.8 Ակադեմիայի խորհրդի 2013 թվականի
հոկտեմբերի
5-ի
«Ակադեմիայի
2013-2018
թվականների
ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին» N 2 որոշում
Հավելված N 1.9 «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթ, 6
նոյեմբերի, չորեքշաբթի, 2013թ., թիվ 35 (36)
Ակադեմիայի 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագրում ամրագրված առաքելության,
տեսլականի և նպատակների սահմանման գործընթացում հաշվի են առնվել ներքին և
արտաքին շահակիցների կարիքները, կազմակերպվել են հանդիպումներ, հանրային
քննարկումներ։ Այս համատեքստում հատկանշական է նաև 2013 թվականի մայիսի 31-ին
Ակադեմիայում կազմակերպված «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման
երաշխիքները» թեմայով սեմինարը, որտեղ քննարկվեց Ակադեմիայի ռազմավարական
ծրագրի նախագիծը (տե՛ս հավելված N 1.5):
Ներքին և արտաքին շահակիցների պահանջները հաշվի են առնվում ինչպես Ակադեմիայի
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ռազմավարական ծրագրի մշակման գործընթացներում նրանց անմիջական մասնակցությամբ,
այնպես էլ հետագայում շահակիցների կողմից ներկայացրած տարբեր հարցաշարերի
պատասխանների վերլուծության արդյունքներով:
Համաձայն Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի մշակման կարգի դրույթների (տե՛ս
հավելված N 1.3)` ռազմավարական ծրագրի նախագծի հաստատմանը նախորդող
գործընթացի փուլերն են.
1) Ծրագրի նախագծի մշակում,
2) աշխատանքային խմբի կողմից նախագծի ներկայացում Ակադեմիայի գիտական խորհրդի
համաձայնեցմանը (Ակադեմիայի գիտական խորհուրդը Ծրագրի նախագիծը կարող է
վերադարձնել աշխատանքային խմբին` խմբագրելու, թերությունները վերանայելու կամ
լրամշակելու հանձնարարականով),
3) աշխատանքային խմբի կողմից նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկումների
կազմակերպում,
4) Ծրագրի նախագծի վերաբերյալ ստացված դիտողությունների և առաջարկությունների
ամփոփում,
5) լրամշակված Ծրագրի նախագծի ներկայացում Ակադեմիայի գիտական խորհուրդ`
քննարկման համար, Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից նախագծի ուղարկում
աշխատանքային խմբին (լրամշակման անհրաժեշտության դեպքում),
6) Ծրագրի նախագծի` Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից հավանության
արժանացումը,
7) Ծրագրի նախագծի ներկայացումը Ակադեմիայի խորհուրդ,
8) Ծրագրի նախագծի հաստատումը Ակադեմիայի խորհրդի կողմից (տե՛ս
N 1.3
հավելվածի սխեմա):
Ռազմավարական ծրագրի նախագիծը դրվել է շրջանառության մեջ` դրա վերաբերյալ
արտաքին և ներքին շահառուներից կարծիքներ ստանալու նպատակով (տե՛ս հավելված N 1.6
և http://paara.am/հանրային-քննարկում/):
Ռազմավարական ծրագրի աշխատանքային խումբը նախանշված ժամկետում, ելնելով
Ակադեմիայի առջև դրված խնդիրների իրատեսական իրականացման, գործունեության
բարելավման և առաջընթացի ապահովման պահանջներից, ինչպես նաև հաշվի առնելով
նախագծի առնչությամբ ներկայացված դիտողությունների ու առաջարկությունների
բովանդակությունը և դրանց քննարկման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, կազմել է
ռազմավարական ծրագրի նախագծի վերաբերյալ ստացված դիտողությունների և
առաջարկությունների ամփոփաթերթը (տե՛ս հավելված N 1.7):
Հարկ է նշել, որ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002
թվականի հուլիսի 4-ի N 995-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
պետական կառավարման ակադեմիայի կանոնադրության` Խորհրդի կազմում ընդգրկված են
արտաքին և ներքին շահակիցները:
Բացի այդ, ռազմավարական ծրագրի մշակման աշխատանքային խմբի կազմում ընդգրկվել
են
վարչական
և
գիտամանկավարժական,
պրոֆեսորադասախոսական
կազմի,
ուսումնաօժանդակ և այլ կազմի աշխատողներ, ինչպես նաև ուսանողներ:
Դրանով ապահովվել է ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքների վերհանումը, ինչպես
նաև նրանց մասնակցությունը որոշումների կայացմանը:
Ծրագրի նախագիծը շահագրգիռ մարմինների հետ համաձայնեցնելուց, հանրային
քննարկումներ կազմակերպելուց, դրանց արդյունքներն ամփոփելուց և նախագիծը
լրամշակելուց հետո ներկայացվել է Ակադեմիայի գիտական խորհուրդ` քննարկման և
գիտական խորհրդի կողմից հավանության արժանանալու համար:
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Ակադեմիայի գիտական խորհրդի հավանությանն արժանացած Ծրագրի նախագիծը
ներկայացվել է Ակադեմիայի Խորհրդի հաստատմանը:
Ակադեմիայի խորհուրդը 2013 թվականի հոկտեմբերի 5-ի նիստում հաստատել է
Ակադեմիայի 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագիրը (տե՛ս հավելված N 1.8 և հավելված N
1.9 «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթ, 6 նոյեմբերի, չորեքշաբթի, 2013թ., թիվ 35 (36),
5-6 էջեր, http://paara.am/wp-content/uploads/2013/11/N-35.pdf): Ռազմավարական ծրագիրը
դրվել է Ակադեմիայի կայքում՝
http://paara.am/wp-content/uploads/2013/11/RAZMAVARAKAN_CRAGIR_HHPKA.pdf
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում են առաքելության ու նպատակների իրականացման
արդյունքների գնահատման և բարելավման հաստատված մեխանիզմներ և ընթացակարգեր:
Հավելված
N 1.10
Ակադեմիայի 2012 թվականի
գործունեության հաշվետվություն
Հիմքեր
Հավելված N 1.2
Ակադեմիայի 2013-2018 թվականների
ռազմավարական ծրագիր
Ակադեմիայի ռեկտորը հանդես է եկել տարեկան հաշվետվությունով (տե՛ս հավելված N
1.10, http://paara.am/home/pastatxter-2/hashvetvutyunner/), որը ներառել է մի շարք քանակական
և որակական տվյալներ: Ըստ արդյունքների՝ Ակադեմիան կարողացել է հաջողությամբ
ընդլայնել իր սովորողների թվաքանակը, որը վկայում է Ակադեմիայի վարած հաջող
քաղաքականության մասին: Որակի ներքին ապահովման համակարգի ձևավորման և դրան
նպաստող մեխանիզմների կատարելագործման միտումով Ակադեմիան ռազմավարության
մշակումների շրջանակներում վերանայել և հաշվի է առել նաև բոլոր ստորաբաժանումների
որակի ապահովման գործառույթները:
Ակադեմիայի առաքելության և նպատակների իրականացման արդյունքները կգնահատվեն
ըստ Ակադեմիայի 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի համապատասխան նպատակների
առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշների:
Ակադեմիայի խորհուրդը և գիտական խորհուրդը պարբերաբար, իսկ ռեկտորատը՝ ըստ
անհրաժեշտության,
իրենց
նիստերում
քննարկել
են
հաշվետվությունները,
կատարողականները` կատարելով անհրաժեշտ ճշգրտումներ և ընդունելով համապատասխան
որոշումներ:
Ակադեմիայի խորհրդի կազմում ընդգրկված են ներքին և արտաքին շահակիցների
ներկայացուցիչներ, որոնք մասնակցում են քննարկումներին, ներկայացնում իրենց կարծիքը
Ակադեմիայի գործունեության տարբեր ոլորտների վերաբերյալ: Բացի այդ, յուրաքանչյուր
հաշվետու տարվա ավարտին ռեկտորի հաշվետվության մեջ մանրամասն ներկայացվում են
այն գործընթացները, որոնք կատարվել են ընթացիկ տարում Ակադեմիայի կողմից:
Հաշվետվությունը ներկայացվում է գիտական խորհրդում, որտեղ կատարվում են անհրաժեշտ
լրացումներ և ներկայացվում Ակադեմիայի խորհրդին, որտեղ կատարվում է մանրամասն
քննարկում, ճշտվում են հաջորդ տարվա խնդիրները և դրանց կատարման ժամկետները:
Աշխատանքների կատարման ընթացքը և վերջնարդյունքները գնահատվում են տարբեր
քննարկումների, ուսանողների և աշխատակիցների հարցումների արդյունքների վերլուծության
և համադրման միջոցով: Յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա ավարտին ստորաբաժանումների
ղեկավարները ներկայացնում են կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն:
Ակադեմիայի
2013-2018
թթ.
ռազմավարական
ծրագրում
նախատեսված
են
ռազմավարական նպատակների իրականացման/առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ
ցուցանիշներ, որոնք իրականացվում են կարճաժամկետ (մեկ տարվա) և երկարաժամկետ
(հինգ տարվա) կտրվածքներով: Այդ կողմնորոշիչ ցուցանիշների ցանկերը հաջորդում են
ռազմավարական ծրագրում ամրագրված բոլոր 9 ռազմավարական նպատակներին (տե՛ս
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հավելված N 1.2):
1-ԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇԻ SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒժեղ կողմեր
1) Տարեկան հաշվետվությունների
ներկայացման գործընթացի առկայություն

Թույլ կողմեր
1) Ռազմավարական ծրագրի մշակման
իրականացման փորձի բացակայություն

2) Հստակ ձևակերպված առաքելություն,
նպատակներ և նպատակներից բխող
խնդիրներ

2)
Ակադեմիայի
առաքելությունից
բխող
խնդիրների
ձևավորման
մեջ
ներքին
շահակիցների (հատկապես սովորողների)
անբավարար մասնակցություն
3) Ակադեմիայի ռազմավարական
նպատակների և խնդիրների ձևավորման և
իրականացման մեջ արտաքին շահակիցների
ոչ բավարար հետաքրքրվածություն

3) Ռազմավարական խնդիրների
առաջընթացը գնահատող ցուցանիշներ

և

4) Անհրաժեշտ որակավորումներ ձեռք բերելու համար ուսումնառության առկա արդյունքների ապահովում
5) Ակադեմիայի նպատակների և
իրականացված խնդիրների գնահատում,
գործընթացների թափանցիկություն և
գործիքներ (օրինակ՝ հաշվետվություններ և
արդյունքների հրապարակում)
Հնարավորություններ
Վտանգներ
1) Բարձրակարգ վարչակառավարչական
1) Նոր մոտեցումներ ձեռնարկելու
կադրերի պահանջարկ
համար բավարար միջոցների
բացակայություն
2) Ի տարբերություն պետական համակարգի`
2) ՀՀ պետական համակարգում
մասնավոր
կազմակերպություններում
Ակադեմիայի շրջանավարտների
Ակադեմիայում
ստացած
կրթության
ոչ
համեմատականորեն առավել հեշտ
բավարար չափով գնահատում (հաճախ
աշխատանք գտնելու հնարավորություն
գործատուները լավ ծանոթ չեն Ակադեմիայի
գործունեությանը)
3) Պետական համակարգի գործատուների
հետ համագործակցության և կրթական
գործընթացում նրանց ներգրավման
հնարավորությունների ընդլայնում
Ակադեմիայի 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագիրը բնավ զարգացման կոշտ ծրագիր չէ
և ենթակա է ընթացիկ շտկումների` չնախատեսված միջավայրային փոփոխություններին
համահունչ: Վերջիններս կարող են ի հայտ բերել նոր հնարավորություններ, որոնց պետք է
արձագանքել, կամ` նոր արտաքին մարտահրավերներ ու սպառնալիքներ, որոնց Ակադեմիան
պետք է դիմակայի:
Պլանավորման գործընթացը ենթադրում է երկու հիմնական գործառույթներ` ընթացիկ
պլանավորում և Ծրագրի կատարում: Եթե ռազմավարական ծրագիրը ներկայացնում է
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Ակադեմիայի զարգացման հիմնական ռազմավարական խնդիրներն ու ուղղությունները, ապա
ընթացիկ պլանավորման փուլում Ակադեմիայի յուրաքանչյուր ստորաբաժանում պետք է մշակի
աշխատանքային
ծրագրեր`
նախատեսելով
այն
հստակ
գործողությունների
հաջորդականությունը, որոնք անհրաժեշտ են ռազմավարական ծրագրով նախատեսված
նպատակների իրագործման և փոփոխությունների կատարման համար:
Ռազմավարական ծրագրի իրագործման տեսակետից խիստ կարևորվում են հետևյալ երկու
հարցադրումները:
1. Ի՞նչ չափանիշներով և ի՞նչ սանդղակով «չափել» ռազմավարական ծրագրի այս կամ այն
բաղկացուցչի իրականացման արդյունավետությունը: Ներկա ռազմավարական ծրագիրը,
առաջադրված 9 նպատակները և յուրաքանչյուր նպատակի ուղղությամբ առաջընթացի
գնահատման ցուցանիշները հստակ պատասխան են տալիս արված հարցադրմանը:
Հենց այս չափանիշներով և ցուցանիշների համաձայն պետք է կառուցվեն Ակադեմիայի
ընդհանուր և նրա յուրաքանչյուր ստորաբաժանման տարեկան հաշվետվությունները, որոնք էլ
կարտացոլեն
ակնկալվող
արդյունքների
և
փաստացի
արդյունքների
համապատասխանությունը:
2. Ինչպե՞ս ընդհանուր համաձայնություն ստեղծել իրագործման փուլի բոլոր մասնակիցների
միջև ռազմավարության այս կամ այն ուղղության կամ բաղկացուցչի անհրաժեշտության և
հիմնավորվածության վերաբերյալ: Ծրագիրը «կաշխատի», եթե այն լիարժեքորեն ընդունվի
բոլորի կողմից` դառնալով «ուղենիշ քարտեզ» ողջ Ակադեմիայի համար: Այն պետք է հիմք
ծառայի
թե'
ռեսուրսների
բաշխման,
թե'
ծրագրային
զարգացման
և
կառուցվածքային/վարչական բոլոր բարեփոխումների համար:

II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ՈՒ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը, վարչական կառույցները և դրանց
գործառնումն արդյունավետ են և միտված են հաստատության առաքելության ու նպատակների
իրականացմանը` պահպանելով կառավարման էթիկայի նորմերը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Հաստատության կառավարման համակարգն ապահովում է սահմանված
էթիկայի կանոններին համապատասխան որոշումներ կայացնելու կանոնակարգված գործընթաց
և ունի կրթական ու այլ նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ մարդկային,
նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ:
Հիմքեր
Հավելված N 1.1 ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 4-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
կառավարման
ակադեմիայի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 995-Ա
որոշում
Հավելված N 2.1 Ակադեմիայի կառուցվածքը
Հավելված N 2.2 Ակադեմիայի խորհրդի անդամների կազմը
Հավելված N 2.3 Ակադեմիայի խորհրդի աշխատակարգ
Հավելված N 2.4 Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կանոնակարգ
Հավելված N 2.5 Ակադեմիայի ռեկտորի ընտրության կանոնակարգ
Հավելված N 2.6 Ակադեմիայի ռեկտորատի աշխատակարգ
(հաստատված է Ակադեմիայի ռեկտորատի 2013 թվականի հուլիսի
20-ի նիստում (արձանագրություն N 105))
Հավելված N 2.7
Ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի
15

կանոնադրություն
Հավելված N 2.8 Ակադեմիայի ռեկտորի 2012 թվականի մարտի
6-ի «Ակադեմիայի ամբիոնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»
N 44-Ա հրաման
Հավելված
N 2.9
Ակադեմիայի
ռեկտորի
2012
թվականի
փետրվարի 1-ի «Ակադեմիայի ամբիոնների վարիչների ընտրության
կարգը գործողության մեջ դնելու մասին» N 20-Ա հրաման
Հավելված N 2.10 Ակադեմիայի ռեկտորի
2012 թվականի
փետրվարի 1-ի «Ակադեմիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնի
անձնագիրը հաստատելու մասին» N 22-Ա հրաման
Հավելված
N
2.11
Ակադեմիայի
գործավարության
կարգը
(հաստատված է Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2012 թվականի
դեկտեմբերի 28-ի նիստում (արձանագրություն N 99))
Հավելված N 2.12 Քաղվածքներ մագիստրոսական թեզերից
Կառավարման
համակարգի
որակի
բարձրացումը,
նրա
թափանցիկության,
հաշվետվողականության,
հրապարակայնության
և
վերահսկելիության
սկզբունքների
արմատավորումը բերում է կառավարման հետագա ժողովրդավարացմանը, ինչպես նաև
առանցքային դեր ունի ցանկացած հաստատության զարգացման գործում:
Համաձայն «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի`
պետական
կազմակերպության
կանոնադրությունը
հանդիսանում է նրա հիմնադիր
փաստաթուղթը (տե՛ս հավելված N 1.1):
Համաձայն «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի
15-րդ հոդվածի 1-ին մասի` Ակադեմիայի կառավարումն իրականացվում է Հայաստանի
Հանրապետության
օրենսդրությանը
և
կանոնադրությանը
համապատասխան,
ինքնակառավարման հիման վրա` միանձնյա ղեկավարման և կոլեգիալության սկզբունքների
զուգակցմամբ,
խորհրդի,
գիտական
խորհրդի
և
ռեկտորատի
գործառույթների
իրականացմամբ:
Ակադեմիայի
ընդհանուր
կառավարումն
իրականացնում
է
«Հայաստանի
Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը`
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենսդրությանը
և
Ակադեմիայի
կանոնադրությանը
համապատասխան, ինքնակառավարման հիման վրա` միանձնյա ղեկավարման և կոլեգիալության
սկզբունքների զուգակցմամբ, խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորատի գործառույթների
իրականացմամբ:
Ակադեմիայի կառավարման համակարգը միտված է Ակադեմիայի կրթական և
գիտահետազոտական գործունեության, ինչպես նաև գիտատեխնիկական և միջազգային
համագործակցության արդյունավետ իրականացմանը:
Ակադեմիայի կառավարման մարմինները (խորհուրդ, գիտական խորհուրդ, ռեկտորատ) բոլոր
մակարդակներում ապահովում են կառավարման էթիկայի նորմերի պահպանումը (տե՛ս
հավելված N 2.1):
Ակադեմիայի կոլեգիալ կառավարման մարմինը խորհուրդն է, որի լիազորությունների
ժամկետը 5 տարի է:
Խորհուրդը ձևավորվում է ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողության,
հիմնադրի և լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից:
Խորհրդի անդամների թիվը 20-ն է: Խորհրդի կազմը հաստատում է Հայաստանի
Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը (տե՛ս հավելված N 2.2):
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Ակադեմիայի խորհրդի լիազորությունները սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 4-ի N 995-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի
Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կանոնադրության 12.7-րդ կետով:
Համաձայն Ակադեմիայի կանոնադրության 12.7.-րդ կետի «բ» ենթակետի` խորհուրդը
հաստատում է իր աշխատակարգը: Ակադեմիայի խորհրդի աշխատակարգը սահմանում է
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության խորհրդի աշխատակարգը, այդ թվում՝ Խորհրդի նախագահի,
քարտուղարի և անդամների իրավասությունները, նիստերի նախապատրաստման, անցկացման,
քվեարկության, որոշումների ընդունման և նիստերի արձանագրման, ինչպես նաև Խորհրդի
նախագահի ընտրության կարգը (տե'ս հավելված N 2.3):
Ակադեմիայի ռեկտորը խորհրդի անդամ չէ, նա Խորհրդի դռնբաց նիuտերին մաuնակցում է
խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:
Դրանով իսկ ապահովվում է կոլեգիալ և գործադիր մարմինների անկախությունը, ինչպես
նաև կառավարման էթիկայի նորմերի պահպանումը:
Ակադեմիայի գիտական խորհուրդը Ակադեմիայի ռեկտորի նախագահությամբ գործող
ուսումնական, գիտական և գիտատեխնիկական գործունեությունը համակարգող և կարգավորող
կառավարման մարմին է:
Ակադեմիայի գիտական խորհրդի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: Գիտական
խորհրդի ձևավորման և գործունեության կարգը uահմանվում է Ակադեմիայի կանոնադրությամբ
(տե՛ս հավելված N 1.1) և գիտական խորհրդի կանոնակարգով (տե՛ս հավելված N 2.4):
Ակադեմիայի ընթացիկ գործունեությունը ղեկավարում է ակադեմիայի գործադիր մարմինը`
Ակադեմիայի ռեկտորը: Ռեկտորն ընտրվում է Ակադեմիայի ռեկտորի ընտրության համար
անցկացվող Խորհրդի նիստում, գաղտնի քվեարկությամբ, 5 տարի ժամկետով: Նույն անձը չի
կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ ընտրվել ռեկտորի պաշտոնում:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 4-ի N
995-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման
ակադեմիայի կանոնադրության 12.7-րդ կետի «գ» ենթակետի` Ակադեմիայի խորհուրդը
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մշակում ու հաստատում է
ռեկտորի ընտրության կանոնակարգը և կազմակերպում ռեկտորի ընտրությունը: Ռեկտորի
ընտրության կանոնակարգը սահմանում է «Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի թափուր
պաշտոնի հավակնորդների առաջադրման, ընտրության անցկացման, ռեկտորի նշանակման և
նրա հետ աշխատանքային պայմանագրի կնքման կարգը (տե՛ս հավելված N 2.5):
Ռեկտորի իրավասությունները և պարտականությունները սահմանվում են Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 4-ի N 995-Ա որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի
կանոնադրությամբ:
Ակադեմիայի ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է: Այն Ակադեմիայի
գիտական խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում, իր աշխատակարգով իրեն
վերապահված լիազորությունների սահմաններում, քննարկում է Ակադեմիայի ընթացիկ
գործունեությանը և Ակադեմիայի գիտական խորհրդի որոշումների կատարման ընթացքին
վերաբերող հարցերը:
Ռեկտորատը Ակադեմիայի ռեկտորին կանոնադրությամբ վերապահված իրավասությունների
շրջանակում քննարկում է Ակադեմիայի ընթացիկ գործունեությանը վերաբերող հարցեր:
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Ակադեմիայի ռեկտորատի իրավասությունները, գործունեության կազմակերպման, նիստերի
նախապատրաստման և անցկացման ընթացակարգը սահմանվում են ռեկտորատի
աշխատակարգով (տե՛ս հավելված N 2.6):
Ակադեմիայի ուսանողական խորհուրդը Ակադեմիայի ուսանողներին միավորող, նրանց
շահերը պաշտպանող և ինքնակառավարման գործառույթներն իրականացնող մարմին է (տե՛ս
հավելված N 2.7):
Ուսանողական խորհրդի կողմից ներկայացված հարցերը պարբերաբար քննարկվում են, և
դրանց լուծում է տրվում Ակադեմիայի ռեկտորատի և գիտական խորհրդի նիստերում:
Ակադեմիայի գործունեության տարբեր ոլորտների անմիջական ղեկավարումն իրականացնում
են Ակադեմիայի պրոռեկտորները (տե'ս http://paara.am/paara/structure/):
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 4-ի N
995-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման
ակադեմիայի կանոնադրության 19-րդ կետի «ժ» ենթակետի` Ակադեմիայի ռեկտորը պաշտոնի
նշանակում և պաշտոնից ազատում է պրոռեկտորներին, կատարում է աշխատանքի բաշխում
պրոռեկտորների միջև (տե՛ս հավելված N 1.1):
Ակադեմիայի
կառուցվածքային
ստորաբաժանումներն
են՝
ամբիոնները,
ուսումնամեթոդական վարչությունը, բաժինները, գիտատեխնիկական գրադարանը և այլ
կառուցվածքային ստորաբաժանումներ (տե'ս http://paara.am/paara/structure/):
Ակադեմիայի
կառուցվածքային
ստորաբաժանումները
գործում
են
Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրության և իրենց կանոնադրությունների հիման վրա:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 4-ի N
995-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման
ակադեմիայի կանոնադրության 19-րդ կետի «է» և «ը» ենթակետերի` Ակադեմիայի ռեկտորը
սահմանում է Ակադեմիայի կառուցվածքն ու կառուցվածքային ստորաբաժանումների
իրավասությունները և հաստատում է Ակադեմիայի աշխատողների թիվն ու հաստիքացուցակը
(տե՛ս հավելված N 1.1):
Ակադեմիայի ամբիոնն ուսումնական և գիտական կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը,
միավորելով մասնագիտական ընդհանրություն ունեցող գիտամանկավարժական կազմը,
Ակադեմիայի կանոնադրությամբ սահմանված գործառույթների շրջանակում կազմակերպում է
որոշակի ուսումնական մասնագիտության (մասնագիտացման) կամ ուսումնական պլանի որոշակի
մասի ուսուցումը և համապատասխան ուսումնամեթոդական ու գիտահետազոտական
գործընթացը։
Ամբիոնի ուսումնագիտական գործունեությանը վերաբերող հիմնական հարցերը քննարկվում
են Ամբիոնի գիտամանկավարժական, պրոֆեսորադասախոսական կազմի նիստերում (տե՛ս
հավելված N 2.8):
Ամբիոնի անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է Ամբիոնի վարիչը:
Ամբիոնի վարիչի նշանակմանը նախորդում է բաց մրցութային ընտրություն: Ամբիոնի վարիչի
տեղակալման կարգը հաստատում է Ակադեմիայի գիտական խորհուրդը՝ Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: Ակադեմիայի վարիչների ընտրության
կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի
ամբիոնների վարիչների ընտրության, աշխատանքային պայմանագրի կնքման և պաշտոնում
հրամանագրման կարգը (տե՛ս հավելված N 2.9):
Իր գործունեության ընթացքում Ամբիոնի վարիչն առաջնորդվում է Հայաստանի
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Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, ինչպես
նաև ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով, Ակադեմիայի և ամբիոնի
կանոնադրություններով, Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի անձնագրով (տե՛ս հավելված N 2.10):
Ակադեմիայի
ուսումնական
գործընթացների,
ինչպես
նաև
գիտահետազոտական,
ֆինանսական և տնտեսական գործունեության վարչարարությունն ու կառավարումն
իրականացվում է վարչությունների և դրանց կազմում գործող բաժինների միջոցով:
Այսպիսով, Ակադեմիայի կառավարման համակարգն ունի անհրաժեշտ մարդկային և
նյութական ռեսուրսներ` իր բազմակողմանի գործառույթներն իրականացնելու համար:
Ակադեմիայի կառավարման համակարգում ընդգրկված բոլոր աշխատողներն ապահովված են
համապատասխան աշխատասենյակներով և կահավորանքով, այդ թվում` ինտերնետին,
էլեկտրոնային փոստին և լոկալ համակարգին միացված համակարգիչներով:
Ակադեմիայի բոլոր աշխատակիցները, անկախ նրանց նշանակման ձևից (մրցույթով կամ
առանց մրցույթի), աշխատանքի են ընդունվում, տեղափոխվում և ազատվում ՀՀ աշխատանքային
օրենսդրության դրույթների համաձայն:
Ակադեմիայի
ընդհանուր
գործունեության
հիմնական
ուղենիշային
փաստաթուղթը
Ակադեմիայի հնգամյա Ռազմավարական ծրագիրն է: Ծրագրային այս փաստաթուղթը մշակվել է՝
հաշվի առնելով Ակադեմիայում առկա մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները:
Ակադեմիայում
փաստաթղթաշրջանառության
կազմակերպումը
և
փաստաթղթերի
կառավարումը` ներքին և արտաքին փաստաթղթերի շարժը, իրականացվում է գործավարության
կարգին համապատասխան (տե՛ս հավելված N 2.11):
Համապատասխան աշխատանքներ են տարվում փաստաթղթերի էլեկտրոնային (Mulberry)
համակարգի ներդրման ուղղությամբ:
Ակադեմիայի կառավարման համակարգի բոլոր մակարդակներում ընդունված որոշումները
կենսագործվում են ռեկտորի հրամաններով և միտված են Ակադեմիայի առաքելությանն ու
նպատակների
իրականացմանը:
Կառավարման
ստորին
օղակներում
ձևավորված
առաջարկությունները քննարկվում են ներքևից վերև (ամբիոնի նիստ, ռեկտորատ, գիտական
խորհուրդ)` պահպանելով ժողովրդավարության սկզբունքները և էթիկայի կանոնները:
Ավելի լայն քննարկումներ ապահովելու նպատակով հաճախ կարևորություն ներկայացնող
որոշումների նախագծերը (օրինակ` ռազմավարական ծրագիր, կանոնակարգեր և այլն) նախօրոք
դրվում են Ակադեմիայի էլեկտրոնային, լոկալ ցանցում` դիտողությունների, լրացուցիչ
առաջարկությունների և կարծիքների ձևավորման համար:
Այս համատեքստում հատկանշական է ներկայացնել Ակադեմիայում մագիստրոսի կրթական
ծրագրով սովորողների կողմից պատրաստած հետևյալ թեմաներով մագիստրոսական թեզերը 2 ՝
1.«Միջանձնային հարաբերությունների ազդեցությունը կառավարման արդյունավետության
վրա» («Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ ուսանող Ա.Ն.Գզողյան)
2.«Ղեկավարի հոգեբանական առանձնահատկությունների ազդեցությունը կառավարչական
որոշումների ընդունման վրա» («Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ ուսանող Լ.Հ.Գաբրիելյան)
3.«Ղեկավարի իմիջի ազդեցությունը կազմակերպության գործունեության հուսալիության վրա»
(«Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ ուսանող Ա.Մ.Հովհաննիսյան)
4. «Ղեկավարի կողմից ժամանակի արդյունավետ կառավարման հոգեբանական
առանձնահատկությունները» («Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ ուսանող Լ.Գ.Սարգսյան)
Ըստ հետազոտությունների արդյունքների` Ակադեմիայի ղեկավարի մոտ գերակայում է
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Հետազոտության համար ընտրվել են Ակադեմիայի աշխատողները:
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կառավարման գործընկերային ոճը, այսինքն՝ նրա մոտ պահանջկոտությունն ու վերահսկումը
համակցվում են աշխատանքի կատարման նախաձեռնողականության, ստեղծարար մոտեցման և
գիտակցված կարգուկանոնի հետ, նա ձգտում է լիազորությունների և պատասխանատվության
պատվիրակման, որոշման կայացման դեմոկրատության (տե'ս հավելված N 2.12):
Ակադեմիայի ֆինանսական ռեսուրսներն ուղղվում են կանոնադրական և ռազմավարական
խնդիրների իրականացմանը: Ակադեմիայի ֆինանսների տնօրինման քաղաքականությունը և
ընթացակարգերը
սահմանվում
են
Ակադեմիայի
կանոնադրությամբ:
Ֆինանսական
գործունեությունը ներառում է աշխատավարձի, կրթաթոշակի վճարման, ուսման վարձի
փոխհատուցման, ուսանողական նպաստների տրամադրման, Ակադեմիայի ռեսուրսների
պահպանման և զարգացման, ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության
նպաստող այլ ծախսերի կատարման գործառույթները: Ակադեմիայի տվյալ տարվա բյուջետային և
արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման նախահաշիվները հաստատում է
Ակադեմիայի խորհուրդը և լիազոր մարմինը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը հնարավորություն է տալիս
դասախոսներին և ուսանողներին մասնակցելու իրենց առնչվող որոշումների կայացմանը:
Հիմքեր

Հավելված N 2.2 Ակադեմիայի խորհրդի անդամների կազմը
Հավելված N 2.13 Ակադեմիայի արհեստակցական կազմակերպության
կանոնադրություն
Հավելված N 2.14 Ակադեմիայում ուսումնական տարվա առաջադիմության
արդյունքներով ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների
տրամադրման կարգ, Ակադեմիայի ռեկտորի 2011 թվականի դեկտեմբերի
30-ի N 366 հրաման
Համաձայն «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի
15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` Խորհուրդը ձևավորվում է
բարձրագույն ուսումնական
հաստատության պրոֆեսորադասախոսական կազմից, ուսանողության ներկայացուցիչներից,
ինչպես նաև հիմնադրի, լիազորված մարմնի ներկայացուցիչներից (տե՛ս հավելված N 2.2):
Համաձայն «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի
15-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` գիտական խորհրդի կազմում ի պաշտոնե մտնում են ռեկտորը, որը
գիտական խորհրդի նախագահն է, պրոռեկտորները և բարձրագույն
ուսումնական
հաստատության համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարները, ինչպես նաև ընտրովի
անդամներ` բարձրագույն ուսումնական հաստատության կանոնադրությանը համապատասխան:
Համաձայն «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի
15-րդ հոդվածի 5-րդ մասի` բարձրագույն ուսումնական հաստատության ռեկտորատը ռեկտորին
կից խորհրդակցական մարմին է, որի ձևավորման կարգը և լիազորությունները սահմանվում են
բարձրագույն ուսումնական հաստատության կանոնադրությանը համապատասխան:
Արհեստակցական կազմակերպության ներկայացուցիչը, որպես աշխատողների շահերը
ներկայացնող լիազորված անձ, ներկա է Ակադեմիայի գիտական խորհրդի և ռեկտորատի
նիստերին (տե՛ս հավելված N 2.13):
Դասախոսները
և
ուսանողները
կառավարման
գրեթե
բոլոր
մակարդակներում
անմիջականորեն մասնակցում են որոշումների ընդունման գործընթացին:
Ուսանողների
և
դասախոսների
մասնակցությունը
կառավարման
մարմիններում
կանոնակարգված է, իսկ նրանց ընտրությունն այդ մարմիններում իրականացվում է համաձայն
գործող ընթացակարգի՝ ներքևից վերև:
Գիտական խորհրդի և ռեկտորատի նիստերում քննարկվող հարցերը և ընդունվող որոշումները
ռեկտորի և գիտական քարտուղարի կողմից ստորագրվելուց հետո հասանելի են Ակադեմիայի
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բոլոր շահագրգիռ կողմերին:
Համաձայն Ակադեմիայի ռեկտորի 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
կառավարման
ակադեմիայում
ուսումնական
տարվա
առաջադիմության արդյունքներով ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների
տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 366 հրամանի հավելվածի 16-րդ կետի`
մանդատային հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են ռեկտորը, ուսումնական աշխատանքների
գծով պրոռեկտորը, ուսումնամեթոդական վարչության պետը, գլխավոր հաշվապահը,
իրավախորհրդատուն և (կամ) ռեկտորի օգնականը, ուսանողական խորհրդի նախագահը:
Ակադեմիայի ուսումնական տարվա առաջադիմության արդյունքներով ուսանողական
նպաստների և պետական կրթաթոշակների տրամադրման կարգը սահմանում է Ակադեմիայում
ուսման վարձավճարի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցման ձևով ուսանողական նպաստների
հատկացման և պետական կրթաթոշակների տրամադրման կարգը և պայմանները (տե՛ս
հավելված N 2.14, http://paara.am/wp-content/uploads/2013/09/arajadimutyan.pdf):
Ուսումնառողները մասնակցություն են ունենում որոշումների կայացման գործընթացին`
մասնակցելով ուսումնական ծրագրերի քննարկումներին: Ուսանողական հարցումները,
վերլուծական զեկույցները, նպատակաուղղված լինելով կրթական գործընթացի բարելավմանը, ևս
հանդիսանում են որոշում կայացնելու գործընթացում ուսումնառողների թեև միջնորդավորված,
սակայն արդյունավետ ձևաչափ:
Ակադեմիայի ղեկավարությունը պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում ուսանողների,
անձնակազմի հետ, լսում նրանց կարծիքները և առաջարկությունները, որոնք հաշվի են առնվում
որոշումների կայացման ժամանակ:
Յուրաքանչյուրը
կարող
է
նամակ
ուղղել
Ակադեմիայի
ռեկտորին`
այցելելով
http://paara.am/paara/rector/letter-to-rector/: Ռեկտորի մոտ ուսանողների ընդունելություն է
կազմակերպվում յուրաքանչյուր շաբաթվա ուրբաթ օրը` ժամը 14:00-16:00:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը մշակում և իրականացնում է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և
երկարաժամկետ պլանավորում` իր առաքելությանն ու նպատակներին համապատասխան և ունի
դրանց իրականացման և մշտադիտարկման հստակ մեխանիզմներ:
Հիմքեր
Հավելված N 1.2 Ակադեմիայի 2013-2018 թվականների ռազմավարական
ծրագիր
Որպես երկարաժամկետ պլանավորում` Ակադեմիայում, իր առաքելությանն ու նպատակներին
համապատասխան, մշակվում է հնգամյա ռազմավարական ծրագիրը, որը հաստատվում է
Ակադեմիայի խորհրդի կողմից:
Կարճաժամկետ պլանավորումը նախատեսված է մեկ օրացուցային տարվա և/կամ
ուսումնական տարվա համար: Միջնաժամկետ պլանավորում, որպես այդպիսին, Ակադեմիայում
չի իրագործվում:
Ռազմավարական ծրագրի իրականացման և մշտադիտարկման համար հիմք են
հանդիսանում Ռազմավարական ծրագրում ամրագրված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ
ցուցանիշները հինգ տարվա կտրվածքով, որոնք սահմանվում են յուրաքանչյուր նպատակի և
խնդիրների
իրականացման
համար
(տե՛ս
հավելված
N
1.2)
http://paara.am/wpcontent/uploads/2013/11/RAZMAVARAKAN_CRAGIR_HHPKA.pdf:
Ռազմավարական
ծրագրի
կատարողականը
գնահատվում
և
իրականացման
արդյունավետությունը ներկայացվում է Ակադեմիայի գործունեության վերաբերյալ տարեկան
հաշվետվություններում:
Ակադեմիայի տարեկան գործունեության կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվությունը
կազմվելուց հետո դրա էլեկտրոնային տարբերակը էլեկտրոնային փոստով ուղարկվում է
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Ակադեմիայի բոլոր ստորաբաժանումներ և գիտական խորհրդի բոլոր անդամներին` նախնական
ծանոթացման և հնարավոր առաջարկությունների ձևավորման համար, որից հետո այն
քննարկվում է գիտական խորհրդի նիստում, ապա՝ հավանության արժանանալուց հետո,
հաշվետվությունը ներկայացվում է Խորհրդի անդամներին: Հաշվետվությունը Ակադեմիայի
Խորհրդի նիստում ներկայացնում է ռեկտորը: Խորհրդի նիստում հաստատված հաշվետվությունը
ամբողջությամբ
զետեղվում
է
Ակադեմիայի
կայքում`
http://paara.am/home/pastatxter2/hashvetvutyunner/:
Պլանավորման գործընթացների կատարման մշտադիտարկումներ են իրականացվում
տարբեր եղանակներով.
1. դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների լսումներ,
2. ամբիոնների, ստորաբաժանումների ղեկավարների տարեկան հաշվետվություններ և
դրանց վերլուծություն,
3. արտաքին և ներքին շահակիցների շրջանում հարցումների անցկացում և դրանց
վերլուծություն,
Մշտադիտարկման արդյունքներն օգտագործվում են գործընթացների իրականացման
արդյունավետությունը բարձրացնելու և պլանավորման բարելավման համար:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կատարում է իր գործունեության վրա ազդող գործոնների
ուսումնասիրություն և որոշումներ կայացնելիս հիմնվում է հավաստի տվյալների վրա:
Հիմքեր
Հավելված N 2.15 2012-2013 ուսումնական տարվա շրջանավարտների
հարցման արդյունքների վերլուծություն
Հավելված N 2.16 Ակադեմիայում աշխատակիցների և մագիստրոսի
կրթական ծրագրով սովորողների շրջանում
մասնագիտական
կրթության որակի ապահովման վերաբերյալ անցկացված հարցումների
արդյունքների վերլուծություն
Արտաքին և ներքին միջավայրային փոփոխությունները մեծապես ազդում են Ակադեմիայի
տարբեր ոլորտների գործունեության վրա: Ակադեմիայի գործունեության վրա ազդող գործոնների
ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը Ակադեմիայում պարբերաբար իրականացվող
շարունակական գործընթացներ են:
Ուսուցման որակի վրա ազդող գործոնների բացահայտման նպատակով Ակադեմիայի
շրջանավարտների և գործատուների շրջաններում անցկացվում են հարցումներ` պարզելու համար
նրանց բավարարվածության մակարդակը Ակադեմիայում ստացած գիտելիքներից և
կարողություններից (տե՛ս հավելված N 2.15): Իսկ ներքին գործոնների ուսումնասիրման համար
անցկացվում են հարցումներ մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների շրջանում` պարզելու
համար նրանց բավարարվածության մակարդակը ուսումնական ծրագրերից, դասախոսներից,
գրադարանային սպասարկումից, լսարանների վիճակից և այլն (տե՛ս հավելված N 2.16):
Հարցումներից ստացված տվյալների վերլուծության արդյունքների հիման վրա կատարվում են
ճշգրտումներ:
Պետք է նշել, որ արտաքին և ներքին գործոնների ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև նշված
հարցումները Ակադեմիայում նախկինում կատարվել են ոչ այնքան կանոնավոր: Նկատի
ունենալով Ակադեմիայի գործունեության վրա ազդող արտաքին և ներքին գործոնների
ուսումնասիրման կարևորությունը ինչպես ռազմավարական պլանավորման, այնպես էլ կրթության
որակի ապահովման գործընթացներում, նկարագրված հարցումներն անհրաժեշտ է անցկացնել
կանոնավոր` ամենամյա պարբերականությամբ: Առաջին հերթին դրանք կարող են հիմք ծառայել
Ակադեմիայի գործունեության արդյունավետության ու որակի գնահատման համար: Մյուս կողմից`
օգտագործվել Ակադեմիայի ռազմավարական պլանավորման գործընթացում` արտաքին ու
ներքին միջավայրային վերլուծության և հաջորդող SWOT-վերլուծության ընթացքում` Ակադեմիայի
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թույլ և ուժեղ կողմերի, արտաքին հնարավորությունների և սպառնալիքների բացահայտման
նպատակով:
Այսպիսով, նշված եղանակներով իրականացված հետազոտությունների վերլուծությունների
հիման վրա էլ պլանավորվում են նոր բարեփոխումներ:
Օրինակ` շենքային պայմանները բարելավելու նպատակով ՀՀ կառավարության 2013
թվականի օգոստոսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման
ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը գույք ամրացնելու մասին» N 915-Ա
որոշման համաձայն` Երևան քաղաքի Օրբելի 23 հասցեում գտնվող` 4 235 150 հազ. դրամ
շուկայական արժեքով 4318.3 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով շենք, շինությունները և դրանց
զբաղեցրած, օգտագործման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ 760 500 հազ. դրամ
կադաստրային արժեքով 3 հեկտար հողամասը անհատույց և անժամկետ օգտագործման
իրավունքով ամրացվել է «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման
ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Քաղաքականությունը և ընթացակարգերի վարչարարությունն իրականացվում է
որակի կառավարման սկզբունքով (պլանավորում, իրականացում, գնահատում, բարելավում):
Հիմքեր

Հավելված N 10.2 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի որակի
ապահովման
հայեցակարգ
(http://paara.am/wpcontent/uploads/2013/12/Voraki_apahovman_hayecakarg.pdf)
Ակադեմիայի որդեգրած քաղաքականությունը և վարչարարության գործունեությունն
իրականացվում են համընդհանուր ճանաչում գտած որակի կառավարման «Պլանավորում,
Իրականացում,
Գնահատում,
Բարելավում»
(P-D-C-A
cycle)
սկզբունքի
համաձայն`
համապատասխան ընթացակարգերի միջոցով (տե՛ս հավելված N 10.2, էջ 32, (http://paara.am/wpcontent/uploads/2013/12/Voraki_apahovman_hayecakarg.pdf)):
Ակադեմիայի
գործունեության
ընդհանուր գնահատումն իրականացվում է տարեկան գործունեության վերլուծության և
հաշվետվությունների միջոցով` ըստ գործունեության տարբեր ոլորտների համար նախանշված
ցուցանիշների (http://paara.am/home/pastatxter-2/hashvetvutyunner/): Գնահատվում են Ակադեմիայի
գործունեության արդյունավետությունը, արձանագրված առաջընթացն ու հաջողությունները,
ինչպես նաև բացահայտվում են թերություններն ու բացթողումները:
Թերությունների վերացման և գործունեության բարելավման համար կատարվում են
համապատասխան
փոփոխություններ`
ապահովելով
Ակադեմիայի
գործունեության
շարունակական բարելավման գործընթացը:
Օրինակ` Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանումները յուրաքանչյուր տարի
ներկայացնում են վերլուծական հաշվետվություն, որը քննարկվում է գիտական խորհրդի նիստում:
Քննարկման արդյունքում գնահատվում է ինչպես առանձին ամբիոնների, այնպես էլ
ստորաբաժանումների գործունեությունը, արձանագրվում են ձեռք բերված հաջողությունները՝
միաժամանակ նշելով նաև ամբիոնների կամ ստորաբաժանումների աշխատանքներում տեղ
գտած թերացումներն ու բացթողումները, որոնց հիման վրա մշակվում են հանձնարարականներ`
ուղղված ամբիոնների կամ ստորաբաժանումների գործունեության բարելավմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ում գործում են մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ
գործընթացների
արդյունավետության
վերաբերյալ
տեղեկատվության
հավաքագրումը,
վերլուծումը և կիրառումը գնահատող մեխանիզմներ:
Հիմքեր
Հավելված N 10.13 Հարցաթերթերի նմուշներ
Հավելված N 2.15 2012-2013 ուսումնական տարվա շրջանավարտների
հարցման արդյունքների վերլուծություն
Հավելված N 2.16 Ակադեմիայում աշխատակիցների և մագիստրոսի
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կրթական ծրագրով սովորողների շրջանում մասնագիտական կրթության
որակի
ապահովման
վերաբերյալ
անցկացված
հարցումների
արդյունքների վերլուծություն
Ակադեմիան ձգտում է պահպանել ուսանողների և այլ շահակիցների վստահությունը
բարձրագույն կրթության նկատմամբ՝ որակի ապահովման արդյունավետ գործողություններով,
որոնք երաշխավորում են, որ կրթական ծրագրերը պատշաճ ձևով են մշակված և հաստատված,
ենթարկվում են մշտադիտարկման և պարբերական վերանայման:
Ակադեմիայում մշակվում և ներդրվում են գործուն մեխանիզմներ և ընթացակարգեր՝ հիմնված
կրթության որակի ապահովման և հսկման եվրոպական չափանիշների վրա: Իրականացվում է
գործունեության ինքնավերլուծության բազմաքայլ գործընթաց: Այդ նպատակով հավաքագրվել և
վերլուծվել է մեծ ծավալի տեղեկատվություն՝ ստացված ուսանողների, շրջանավարտների,
գործատուների և այլ շահակիցների շրջանում անցկացված հարցումների միջոցով (տե՛ս
հավելված N 10.13, իսկ վերլուծությունների մի մասը՝ NN 2.15 և 2.16 հավելվածներում):
Ինքնավերլուծության արդյունքները հնարավորություն կտան գնահատելու Ակադեմիայում
արձանագրված առաջընթացն ու հաջողությունները, բացահայտելու թերացումներն ու
բացթողումները, մշակելու դրանք վերացնելու գործողությունների պլան: Ինքնավերլուծության
արդյունքները թույլ են տալիս նաև համեմատել նման ստորաբաժանումների (օրինակ՝
ամբիոնների) համար ստացված ամփոփիչ գնահատականները՝ նրանց միջև առաջացնելով
մրցակցային հետաքրքրություն, միմյանց դրական փորձը փոխարինելու ցանկություն:
Գործող ընթացակարգերը թույլ են տալիս պարբերաբար արդիականացնել գործող կրթական
ծրագրերի բովանդակությունը և բարելավել դրանց որակը՝ համապատասխանեցնելով դրանք
աշխատաշուկայի պահանջներին և անհրաժեշտության դեպքում մշակելու և ներդնելու նոր
մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների
որակի մասին թարմացված, օբյեկտիվ և անկողմնակալ քանակական և որակական
տեղեկատվության հրապարակումները գնահատող մեխանիզմներ:
Հիմքեր
Հավելված N 1.2 Ակադեմիայի 2013-2018 թվականների ռազմավարական
ծրագիր
Հավելված N 2.17 «Հայաստանի բուհերը» տեղեկատու դիմորդների համար
Հավելված N 2.18 Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների
նախագահների հաշվետվություն
Հավելված N 10.21
«Բարձրագույն ուսումնական հաստատության
ինքնավերլուծության գործընթացի մեթոդաբանություն և գործիքներ»
մեթոդական ցուցումներ
Հավելված N 2.19 «Կրթական ծրագրերի արդիականացման նպատակը և
մեթոդները» թեմայով սեմինարի օրակարգ
Ակադեմիան իր գործունեության ողջ ընթացքում կարևորել և պատշաճ ուշադրության է
արժանացրել կրթության որակի հարցերը, սակայն դրանց հրապարակման և լուսաբանման
միջոցները տարիների ընթացքում փոփոխվել և կատարելագործվել են:
2013 թ. Ակադեմիայում մշակվել են ուսուցման որակի գնահատման և ապահովման ներքին
համակարգի ձևավորման հայեցակարգային սկզբունքներն ու կազմակերպական սխեման:
Ստեղծվել է Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժինը:
Ներկայումս Ակադեմիայում առկա են կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների
որակի մասին տեղեկատվության հրապարակման հետևյալ միջոցները.
1. Ակադեմիայի 2013-2018 թվականների ռազմավարական ծրագիր (տե՛ս հավելված N 1.2),
http://paara.am/wp-content/uploads/2013/11/RAZMAVARAKAN_CRAGIR_HHPKA.pdf
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Ռազմավարական ծրագրի Ակադեմիայի մնայուն արժեքների ցանկում հատուկ տեղ է
հատկացված կրթության որակի ապահովմանը:
Ուսուցման որակի նկատմամբ բարձր պահանջկոտությունը եղել և մնում է Ակադեմիայի թիվ
մեկ նախապատվությունը, որով պայմանավորվում է նրա արտաքին մրցունակությունն ու
շրջանավարտների ծառայունակությունը:
Ռազմավարական ծրագրի թիվ 2 նպատակը և դրա իրականացման խնդիրները վերաբերում
են կրթության որակի ապահովման հիմնահարցերին:
2. Հաշվետվություններում զետեղվող նյութեր
Ակադեմիայի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության զետեղում Ակադեմիայի
կայքում, գնահատման նպատակով քննարկում Ակադեմիայի գիտական խորհրդում և հաստատում
Ակադեմիայի խորհրդում (http://paara.am/home/pastatxter-2/hashvetvutyunner/):
3. Հանրությանը մատչելի գովազդային միջոցներում հրապարակվող նյութեր
Ակադեմիայի նյութերի հրապարակայնությունը կատարվում է Ակադեմիայի գիտական
հանդեսի, բուկլետների, Ակադեմիայի պարբերական թերթի տպագրման և Ակադեմիայի
էլեկտրոնային կայքի միջոցով:
Ակադեմիայի ինտերնետային կայք-էջը (www.paara.am) Ակադեմիայի գործունեության
լուսաբանման, թափանցիկության ապահովման ամենամատչելի և ամենակարևոր միջոցներից
մեկն է: Ըստ անհրաժեշտության կայքում կատարվում են համապատասխան փոփոխություններ,
անընդհատ թարմացվում և տեղադրվում են նյութեր, որոնք Ակադեմիայի գործունեությունը
դարձնում են ավելի թափանցիկ, հանրությանը մատչելի:
«Հայաստանի բուհերը» տեղեկատուն տեղեկություններ է պարունակում Ակադեմիայի մասին:
Տեղեկատուի հրատարակման նպատակը հանրությանը ու, նախ և առաջ, բուհ ընդունվել
ցանկացողներին Հայաստանում գործող պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունները
ներկայացնելն
է
(տե՛ս
հավելված
N
2.17,
http://www.education.am/armenian/frameset.htm):
Ակադեմիայի
«Հանրային
ծառայություն»
շաբաթաթերթը
(«Քաղաքացիական
ծառայություն» շաբաթաթերթը) իր էջերում պարբերաբար անդրադառնում է Ակադեմիայի
գործունեությանը, հրապարակում է քաղաքացիական ծառայության համակարգում ընդգրկված
պետական մարմինների աշխատակազմերում առկա քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնների մասին հայտարարություններ, հասարակությանը ներկայացնում է համակարգի
առջև դրված խնդիրներ, լուսաբանում է իրականացված միջոցառումները:
Թերթի նպատակն է հանրությանն իրազեկել Ակադեմիայի ուսումնամեթոդական և գիտական
գործունեությանը, հանրային ծառայության գործունեության ոլորտներին, հանրային ծառայության
համակարգում
ընդգրկված
մարմիններում
իրականացվող
գործընթացներին,
նրանց
գործառույթներին, ինչպես նաև կենտրոնացված կարգով հրապարակել հանրային ծառայության
համակարգում ընդգրկված մարմիններում առաջացող թափուր պաշտոնների մասին
հայտարարություններ (տե'ս «Հասարակական պատասխանատվությունը» բաժնում):
Հարկ է որպես ևս մեկ տեղեկատվական աղբյուր նշել Ակադեմիայի կողմից հրատարակվող
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսը:
Ուսումնառության
արդյունքների
և
ուսուցման
արդյունավետության
գնահատման
հավաստիության ու որակի բարձրացման նպատակով Ակադեմիայի գիտական խորհրդի և
ռեկտորատի նիստերում պարբերաբար տեղի են ունենում քննարկումներ և ընդունվում
որոշումներ, որոնք ուղղված են ուսանողների ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատման ու
ատեստավորման
մեխանիզմների
և
գործընթացների
արդիականացմանն
ու
կատարելագործմանը: Ընդունված որոշումները հասանելի են բոլորին:
Ակադեմիայում շնորհվող որակավորումների որակի գնահատման համար տեղեկատվական
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կարևոր սկզբնաղբյուր է ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների
հաշվետվությունները (տե՛ս հավելված N 2.18):
Բավարար արդյունք չի տվել ուսումնական պլանների և առարկայական ծրագրերի պարտադիր
արտաքին փորձաքննության պահանջի ներմուծումը Ակադեմիայում. այն հաճախ ձևական բնույթ
է կրել՝ գործատուի կողմից շահագրգիռ մոտեցման չարժանանալու պատճառով:
Այս բացերը լրացնելու և Ակադեմիայում կրթական ծրագրերի (մասնագիտությունների) որակի
ապահովման գործընթացները կանոնակարգելու և դրանք Եվրոպական ասոցիացիայի (ENQA)
ստանդարտներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ կարևոր քայլեր պետք է համարել
կրթական նոր ծրագրերի (մասնագիտությունների) ստեղծման և գործող ծրագրերի վերանայման
նոր, Եվրոպական «թյունինգյան» մեթոդաբանության վրա հիմնված, մեխանիզմների և
ընթացակարգերի
ներմուծմանը
նվիրված
մեթոդական
ցուցումների
հրատարակումը
Ակադեմիայում (տե՛ս հավելված N 10.21) :
Այս համատեքստում հատկանշական է նաև 2013 թվականի հուլիսի 30-ին Ակադեմիայում
կազմակերպված «Կրթական ծրագրերի արդիականացման նպատակը և մեթոդները» թեմայով
սեմինարը (տե՛ս հավելված N 2.19):
2-ՐԴ ՉԱՓԱՆԻՇԻ SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒժեղ կողմեր
1) Կառավարման և վարչարարության
ենթակառուցվածքի առկայություն` էթիկայի
նորմերին համապատասխան

Թույլ կողմեր
1)Կառուցվածքային ստորաբաժանումների մեծ
մասի կանոնադրությունների բացակայություն

2) Կառավարման մարմիններում ներքին 2) Վարչական կառույցների (մարդկային,
(ուսանող,
դասախոս)
շահակիցների ֆինանսական և նյութատեխնիկական)
գործունեության արդյունավետության
կանոնակարգված մասնակցություն
գնահատման հստակ մեխանիզմների
բացակայություն
3)
Ուսանողների
կողմից
թույլ
3) Որակի կառավարման և վերահսկման
նախաձեռնողականություն
կառավարման
կառույցի առկայություն
մարմիններում
որոշումների
կայացման
գործում
Վարչարարական
գործունեության
4) Գիտական խորհրդում և ռեկտորատում 4)
քաղաքականության
ընդունված որոշումների թափանցիկություն և հաստատված
բացակայություն
հասանելիություն
5)
Ուսանողական
զարգացող 5) Կառուցվածքային ստորաբաժանումների
ինքնավարություն
և
մասնակցություն ներքին համագործակցության թերացում
Ակադեմիայի կառավարման գործընթացներին
6) Կառուցվածքային որոշ
ստորաբաժանումների կողմից
ինքնավերլուծական աշխատանքի
բացակայություն
Հնարավորություններ
Վտանգներ
1) Նորմատիվ օրենսդրական անկատար դաշտ՝
1) Կրթական ոլորտում որակյալ
ծառայությունների հանդեպ պահանջարկ, որը կապված հիմնադրի, լիազոր մարմնի և բուհի
միջև կառավարման բնագավառում
պայմանավորված է ՀՀ կառավարության
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կողմից որդեգրված գիտելիքահենք
տնտեսություն ստեղծման շարժառիթով
2) Ակադեմիայի ղեկավարության բարձր
շահագրգռվածություն որակի մշակույթի
ձևավորման հարցում
3) Շրջանավարտների լայն ներկայություն
Հայաստանի հանրային ծառայության
համակարգում
4) Կառավարման գործընթացներում միջազգային նախագծերի, դրամաշնորհների
մասնակցություն և կապերի առկայություն

լիազորությունների տարանջատման հետ
2) Կառավարչական անձնակազմի սակավ
վերապատրաստման հնարավորություն

Ակադեմիայի` ներքին գործոններով պայմանավորված թույլ կողմերի հաղթահարման գործում
կարևոր դեր է վերապահված Ակադեմիայի 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրով
նախանշված նպատակների և խնդիրների հիմնադրույթների կատարմանը:
Նախատեսվում է ներդնել ուսուցման որակի գնահատման և ապահովման ներքին
(Ակադեմիային բնորոշ) համակարգ (Նպատակ 2, խնդիր 2.1)` ապահովելով որակի գնահատման
գործառույթների
առավելագույն
թափանցիկություն
և
ընթացիկ
արդյունքների
հրապարակայնություն: Որակի շարունակական հսկման և ապահովման համար անհրաժեշտ է
Ակադեմիայի շրջանավարտներից և կրթական ծրագրերից գործատուների բավարարվածության
պարբերական ուսումնասիրություններ կատարել յուրաքանչյուր մասնագիտության համար`
ծրագրերի բարեփոխման և շրջանավարտների ծառայունակության բարձրացման նպատակով
(Նպատակ 2, խնդիր 2.2):
Անհրաժեշտ է կազմակերպել վարչական կազմի կատարելագործման գործընթաց`
կառավարման նոր մեթոդների, բուհական կրթության բարեփոխումների յուրացման և ներդրման
ուղղությամբ:
Ակադեմիայի կարևորագույն հարցերից մեկն էլ ուսանողական ինքնավարության հետագա
զարգացումն է` պայմաններ ստեղծելով և խթանելով ուսանողների ակտիվությունը Ակադեմիայի
կառավարման և որոշումների ընդունման գործընթացներում (Նպատակ 4, խնդիր 4.2, կետ 8):
Ակադեմիայում, որպես ուսումնական, գիտական և կառավարման գործընթացներում
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունավետ օգտագործման ու ինտեգրման կարևոր
նախապայման, կարևորվում են սեփական տեխնիկական միջոցների և տեղեկատվական
ռեսուրսների զարգացման գործընթացի ապահովումը և շարունակական բարելավումը (Նպատակ
7):
Սկսվել և շարունակվում է Ակադեմիայի կառավարման համակարգի կատարելագործման
գործընթացը, որը կոչված է ապահովելու լիազորությունների և պատասխանատվությունների
հասցեագրված բաշխումը, որոշումների ընդունման թափանցիկությունն ու կոլեգիալությունը: Այս
իմաստով կարևորվում են համակարգված աշխատանքները Ակադեմիայի կառավարման
մարմինների` Խորհրդի, գիտական խորհրդի, ռեկտորատի և ուսանողական խորհրդի հետ:

III. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄԿԾ-երը համապատասխանում են հաստատության առաքելությանը, կազմում են
հաստատության պլանավորման բաղկացուցիչ մաս և նպաստում են շարժունությանն ու
միջազգայնացմանը:
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈւՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը համահունչ են
առաքելությանը, համապատասխանում են պետական կրթական չափորոշիչներին, մանրամասն
նկարագրված են` ըստ շնորհվող որակավորումների ակնկալվող ուսումնառության արդյունքների:
Հավելված N 3.1 «Քաղաքագիտություն» մասնագիտության
(որակավորման) նկարագիր
Հավելված N 3.2 «Հանրային կառավարում» մասնագիտության
(որակավորման) նկարագիր
Հավելված N 3.3 «Կառավարում» (մասնագիտացումը՝ հանրային
ֆինանսների կառավարում) մասնագիտության (որակավորման) նկարագիր
Հավելված N 3.4 Կրեդիտային համակարգով ուսուցման կազմակերպման
կարգ
Հիմքեր
Հավելված
N
3.5
«Հանրային
կառավարում»
մասնագիտության
մագիստրոսական ծրագրի տեղեկագիրք
Հավելված N 3.6 «Կառավարում (Հանրային ֆինանսների կառավարում)»
մասնագիտության մագիստրոսական ծրագրի տեղեկագիրք
Հավելված N 10.4 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի որակի
ապահովման ձեռնարկ
Հավելված 10.19 Ակնկալվող վերջնարդյունքների հիման վրա կրթական
ծրագրերի մշակման մեթոդական ցուցումները
Ակադեմիայի մասնագիտական կրթական ծրագրերը համահունչ են իր ռազմավարական
ծրագրում ամրագրված առաքելությանը: Ակադեմիայում իրականացվում են ՀՀ հանրային և
մասնավոր հատվածի կառավարման համակարգի պահանջներին համապատասխան
վարչակառավարչական, քաղաքական, սոցիալական, իրավական և տնտեսական ոլորտների
համար բարձրագույն մասնագիտական մագիստրոսական և հետբուհական կրթական ծրագրեր,
ինչպես նաև լրացուցիչ և շարունակական կրթության ծրագրեր: Մասնագիտության կրթական
ծրագրերը կազմելիս հաշվի են առնվում ամբիոնների դասախոսների ուսումնասիրությունները:
Նշվածը կարևոր է, քանի որ դասավանդման գործընթացում ներգրավվում են առավել փորձառու
դասախոսներ, որոնցից շատերը զբաղեցնում են առանցքային պաշտոններ պետական
կառավարման համակարգում:
Ակադեմիայում անցում է կատարվել ուսուցման կազմակերպման եվրոպական կրեդիտային
համակարգի (ECTS)՝ առկա ուսուցման համակարգում 2008 թվականից, հեռակա ուսուցման
համակարգում՝ 2012 թվականից: Դա դյուրացնում է ուսումն ընդհատած անձանց ուսումնառության
հետագա շարունակումը և կնպաստի ուսանողների ակադեմիական շարժունության
ապահովմանը: Բոլոր մասնագիտությունների կրթական ծրագրերն ունեն ընդհանուր կրթության,
մասնագիտական կրթության պարտադիր և կամընտրական ուսուցման կրթամասեր:
Ուսումնական պլանում ըստ կիսամյակների արձանագրված է լսարանային (դասախոսություն ու
գործնական) և ինքնուրույն ժամերի քանակը, համապատասխան դասընթացից ստացվող
կրեդիտների թիվը, պրակտիկաների շաբաթները և այլն:
Վերջերս Ակադեմիայում մշակվեցին բոլոր մասնագիտությունների (որակավորման)
նկարագրերի նախագծերը (տե՛ս հավելված N 3.1, հավելված N 3.2 և հավելված N 3.3):
Գործատուների շրջանում հարցումներն ավարտելուց հետո բոլոր մասնագիտությունների
(որակավորման) նկարագրերի նախագծերը կլրամշակվեն և կներկայացվեն գործատուներին՝
առաջարկություններ և դիտողություններ ստանալու ակնկալիքով:
Ակադեմիայում առկա է «Կրեդիտային համակարգով ուսուցման կազմակերպման կարգ» (տե՛ս
հավելված N 3.4), յուրաքանչյուր մասնագիտության համար դասընթացների ծրագրի
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տեղեկագիրք (տե՛ս հավելված N 3.5 և հավելված N 3.6):
Բոլոր կրթական ծրագրերի դասընթացներն ունեն առարկայական ծրագրեր (պահվում են
ամբիոններում), որոնք ներառում են առարկայի բնութագիրը, նկարագիրը և նպատակը,
խնդիրները, կրթական արդյունքը և սպասվող կարողությունը, դասավանդման մեթոդը,
դասընթացի բովանդակությունը (թեմաները), ուսուցման նախապայմանները, դասընթացին
հատկացված լսարանային և գործնական պարապմունքների ժամերի բաշխումն ըստ թեմաների
առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում և գրականության ցանկը:
Մշակվել և տպագրվել է «Ակնկալվող վերջնարդյունքների հիման վրա կրթական ծրագրերի
մշակման մեթոդական ցուցումները»: Մեթոդական ցուցումներում ներկայացված են Բոլոնիայի
գործընթացի նպատակն ու խնդիրները, Բոլոնիայի գործընթացի գործողությունների սահմանված
10 ուղղությունները և հիմնական մարտահրավերները,
թյունինգյան մեթոդաբանության
կիրառման նպատակները, հիմունքները և մոտեցումները, դրանում օգտագործվող կրթական
կողմնորոշիչները, կրթական ծրագրերի վերակառուցման փուլերը, ինչպես նաև մեթոդական
ուղենիշներ՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում կրթական վերջնարդյունքների վրա
հիմնված կրթական ծրագրեր կազմելու և իրականացնելու համար: Անդրադարձ է կատարվում
վերջնարդյունքների ձևավորման համար սովորողի կողմից ձեռք բերվող ընդհանրական և
մասնագիտական կոմպետենցիաների ցանկին: Առաջարկվող մեթոդական ցուցումները հասցեագրված են Ակադեմիայի անձնակազմին, սովորողներին (տե՛ս հավելված N 10.19):
Մշակվել և տպագրվել է Ակադեմիայի որակի ապահովման ձեռնարկը (տե՛ս հավելված N 10.4):
Ձեռնարկի նպատակն է բարձրացնել շահակիցների (սովորողներ, վարչական կազմ,
պրոֆեսորադասախոսական
կազմ,
ուսումնաօժանդակ
կազմ)
իրազեկվածությունը`
Ակադեմիայում
կրթության
որակի
ապահովման
գործընթացների
ուղղությամբ,
ուսումնամեթոդական օգնություն ցույց տալ որակի կառավարման կառույցի աշխատակիցներին և
ներքին շահակիցներին:
Ձեռնարկը բաղկացած է որակի ներքին ապահովման 3 ընթացակարգերից և դրան կից
ներկայացվող ձևաթղթերից.
- նոր կրթական ծրագրի մշակման արտոնման ընթացակարգ,
- կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) ընթացակարգեր,
- կրթական ծրագրերի պարբերական վերանայման և վերահաստատման ընթացակարգեր:
Որակի ապահովման ընթացակարգերը նպատակ ունեն պլանավորելու և հստակ
գործողությունների
վերածելու
որակի
ապահովման
քաղաքականությունից
բխող
առաջադրանքները և գործընթացները, ուղղորդելու դրանց իրականացման ընթացքը:
Այս փուլում որակի գործընթացը/ընթացակարգը փորձում է ստուգել ավարտված
(շարունակվող) ծրագրի արդյունքների համապատասխանությունը առաջադրված խնդիրներին ու
ակնկալիքներին,
որոշել
ծրագրի
շարունակման
նպատակահարմարությունը
և
կատարելագործման ուղիները` հենվելով հետադարձ (ուսանողներ, շրջանավարտներ, դասախոսներ) և առաջանցիկ (գործատուներ, աշխատաշուկայի ներկայացուցիչներ, դիմորդներ)
գնահատումների արդյունքների վրա:
Ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնում կատարվել են մի շարք բարեփոխումներ, ինչի
արդյունքում անհրաժեշտ փոփոխություններ են կատարվել նաև ուսումնական պլաններում։
Հատկապես, այդ իմաստով Ակադեմիայի կողմից մշակված մեթոդական ցուցումների համաձայն,
ամբիոնում կազմվել են կրեդիտային համակարգով 22 առարկաների ծրագրեր։ Պետական
կառավարման բնագավառում կատարվող փոփոխությունների հետևանքով և ժամանակի
պահանջներին
համահունչ
մագիստրոսի
կրթական
ծրագրով
«Իրավագիտություն»
մասնագիտությամբ ուսումնական պլանը համալրվել է «Վարչական վարույթ և դատավարություն»,
«Իրավական պետության արդի հիմնախնդիրներ և զարգացման միտումներ», «Գործարարական
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իրավունք», «Իրավաստեղծ գործունեություն և իրավաբանական տեխնիկա», «Սահմանադրական
վերահսկողություն
և
հսկողություն»,
«Հռետորական
արվեստ»,
«Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում» դասընթացներով։ Բացի այդ, ամբիոնը
հնարավորություն է ընձեռել մագիստրանտներին ուսումնասիրելու որոշ դասընթացներ
ընտրովիության սկզբունքով։ Օրինակ՝ մագիստրանտն ինքն է ընտրում «Կրթության իրավունքի
հիմնախնդիրներ» առարկա՞ն անցնել, թե «Հակաճգնաժամային կառավարում» առարկան (տե՛ս
ուսումնական պլաններում)։ Եվ այդ սկզբունքով իրականացվում է մի քանի առարկաների հետ
կապված ընտրություն, որը հնարավորություն է տալիս ապահովելու մագիստրանտին
հետաքրքրությունների այնպիսի շրջանակ, որը նրան անհրաժեշտ է արդի ժամանակաշրջանում։
Որոշ առարկաների համար առաջարկվում են մի քանի դասավանդողներ, ընտրությունը թողնվում
է ուսանողին: Խումբը համարվում է կազմավորված, եթե առարկան կամ դասախոսին ընտրել են
առնվազն 8 մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորող:
Ամբիոնը
թարմացրել,
փոփոխություններ
է
կատարել
«Ընտրությունների
կազմակերպաիրավական հիմնախնդիրներ», «Համեմատական սահմանադրական իրավունք»,
«Քաղաքացիական իրավունքի արդի հիմնախնդիրներ», «Եվրոպական իրավունք» և «Պետության
և իրավունքի տեսություն» առարկայական ծրագրերում և հարցաշարերում։
Հանրային կառավարման և հանրային ֆինանսների ամբիոնում կազմվել են կրեդիտային
համակարգով 33 առարկաների ծրագրեր։ Մագիստրոսի կրթական ծրագրով «Հանրային
կառավարում» մասնագիտությամբ ուսումնական պլանը համալրվել է «Հարկաբյուջետային
կառավարում», «Պետական կառավարումը գլոբալացման պայմաններում» նոր դասընթացներով։
Բացի այդ, ամբիոնը հնարավորություն է ընձեռել մագիստրանտներին ուսումնասիրելու որոշ
դասընթացներ
ընտրովիության
սկզբունքով։
Օրինակ՝
«Հանրային
կառավարում»
մասնագիտությամբ սովորող մագիստրանտն ընտրություն է կատարում «Դիվանագիտական և
գործարար էտիկետ» և «Մշակութաբանություն», «Արդի հոգեբանություն», «Ֆինանսական շուկայի
պետական կարգավորում» և «Քաղաքատնտեսություն», «Պետական կառավարումը գլոբալացման
պայմաններում» և «Քաղաքական գլոբալացում» առարկաների միջև։
«Կառավարում (հանրային ֆինանսների կառավարում)» մասնագիտությամբ սովորողն
ընտրություն է կատարում «Մարդկային հասարակության կայուն զարգացում» և «Պետական և
ազգային անվտանգություն», «Կորպորատիվ ֆինանսներ» և «Էկոնոմետրիկա» առարկաների
միջև։
Ամբիոնը հնարավորություն է ընձեռել մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողներին
կատարելու
«Ռազմավարական
կառավարում»,
«Մակրոտնտեսական
կարգավորում»,
«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ», «Ֆինանսական շուկայի պետական
կարգավորում», «Ֆինանսական վերլուծություն», «Բնապահպանության և բնօգտագործման
կառավարում» առարկաները դասավանդող դասախոսների ընտրություն։
Ամբիոնը թարմացրել, փոփոխություններ է կատարել «Մակրոտնտեսական կարգավորում»,
«Բնապահպանության և բնօգտագործման կառավարում», «Ֆինանսական շուկայի պետական
կարգավորում», «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» և «Ռազմավարական
կառավարում» առարկայական ծրագրերում և հարցաշարերում։
ՄԿԾ-ների համար առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծության (բենչմարքինգի)
իրականացման
ընթացակարգ
Ակադեմիայում
ամրագրված
չէ։
Սակայն
ՄԿԾ–ների
շրջանակներում իրականացվել է բենչմարքինգ՝ յուրաքանչյուր ՄԿԾ-ի համար ընտրվել է որոշակի
շրջանակ և մեթոդաբանություն։ ՄԿԾ-ների բենչմարքինգի ընթացքում ուսումնասիրվել են ՌԴ և
որոշ դեպքերում նաև ԱՊՀ այլ երկրների, ինչպես նաև արևմտյան երկրների բուհերի փորձը:
Կատարվել է ծրագրերի համեմատություն, վերլուծվել են տարբերությունները, առանձնացվել են
այն տարբերությունները, որոնք էական են ծրագրի կատարելագործման համար: ՌԴ և այլ ԱՊՀ
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երկրների ընտրությունը պայմանավորված է այն իրողությամբ, որ բոլորս ԽՍՀՄ-ում
գործնականում ունեինք նույն կրթական համակարգը, այսինքն՝ նույն մեկնարկային կետից ենք
սկսում բարեփոխումները և, հետևաբար, կարևոր է ծանոթանալ նրանց ձեռքբերումներին և
հաջողություններին, նրանց հետ իրականացնել փորձի փոխանակում:
Ինչ վերաբերում է
արևմտյան երկրների բուհերի փորձի ուսումնասիրմանը, դա էլ բնական է. մենք բոլորս Բոլոնիայի
գործընթացի մասնակիցներ ենք:
Օրինակ` Մասնագիտության կրթական ծրագրի համար առաջավոր փորձի համեմատական
վերլուծությունը (բենչմարքինգը) Քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության
ամբիոնը կատարում է քաղաքական գիտության ինչպես դասական, այնպես էլ արդի միջազգային
փորձի հիման վրա: Մասնավորապես, հիմք են ընդունվել հետևյալ հրապարակումները՝
Политическая наука: новые направления. под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна, научный
редактор русского издания Е. Б. Шестопал, ВЕЧЕ, Москва, 1999
Политическая наука в Западной Европе. под. ред. Х.-Д. Клингеманна, АСПЕКТ ПРЕСС,
Москва, 2009
Политическая наука: Политическая наука в российских регионах: Формирование и развитие
точек роста: Сб. науч. тр./РАН. ИННОН. Центр социал. науч.-информ. исслед., Отд. полит. науки.,
Рос. ассоц. полит. науки; Ред. и сост. вып. Малинова О. Ю., Пляйс Я. А., Смирнов В. В. – М.:
ИНИОН РАН, 2007.- 198 с.
Առարկայական ծրագրերը կազմելիս ամբիոնն օգտվել է ՌԴ համապատասխան
կազմակերպության կայքում առկա գիտական ծրագրերից: Իսկ նշված գրքերը հիմք են ծառայել
տեղեկություն հավաքելու Արևմտյան Եվրոպայում դասավանդվող քաղաքական գիտության
ենթաճյուղերի մասին: Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ քաղաքական գիտությունը
հետխորհրդային տարածություններում կայանում է 20 տարի, ուստի առարկայական ծրագրերը
կազմել ենք՝ համեմատելով նմանօրինակ ուսումնական հաստատություններում դասավանդվող
քաղաքական գիտության արդի հրամայականները: Այնպիսիք, ինչպիսիք են՝
1. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации http://www.szags.ru/
2. Центр
социальных
научно-информационных
исследований
http://www.inion.ru/index.php?page_id=149
3. Академия Народного Хозяйства (АНХ), Учебный Центр Информационных Технологий
4. Ecole nationale d'administration http://www.ena.fr/index.php?/fr
5. Harvard University, Kennedy
school of government
http://www.hks.harvard.edu/
https://exed.hks.harvard.edu//Programs/By_Date.aspx
6. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej http://www.ksap.gov.pl/ksap/
7. http://www.university-directory.eu/Canada/National-School-of-Public-Administration---Universityof-Quebec.html#.UqV-0_RdXBQ
8. http://www.university-directory.eu/degrees-programs-courses/Degrees-in-PoliticalScience.html#.UqV_CPRdXBQ
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈւՀ-ն ունի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության
ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների
ընտրության քաղաքականություն, որը նպաստում է ուսանողակենտրոն ուսուցմանը:
Հավելված
N
3.7
«Քաղաքագիտություն»
մասնագիտության
ուսումնառության
արդյունքները
և
նրանց
համապատասխան
դասավանդման և ուսումնառության մոտեցումները և մեթոդները, ինչպես
նաև դասընթացների և ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների (ՈւԱ)
համապատասխանության մասին աղյուսակները
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Հիմքեր

Հավելված N 3.8 «Հանրային կառավարում» մասնագիտության
ուսումնառության
արդյունքները
և
նրանց
համապատասխան
դասավանդման և ուսումնառության մոտեցումները և մեթոդները, ինչպես
նաև դասընթացների և ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների (ՈւԱ)
համապատասխանության մասին աղյուսակները
Հավելված N 3.9 «Կառավարում» մասնագիտության ուսումնառության
արդյունքները
և
նրանց
համապատասխան
դասավանդման
և
ուսումնառության
մոտեցումները
և
մեթոդները,
ինչպես
նաև
դասընթացների և ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների (ՈւԱ)
համապատասխանության մասին աղյուսակները
Հավելված N 3.10 Քաղվածք Ակադեմիայի մագիստրանտների շրջանում
մասնագիտական
կրթության
որակի
ապահովման
համակարգի
վերաբերյալ անցկացված հարցման հաշվետվությունից
Հավելված N 3.11 Քաղվածք Ակադեմիայի աշխատակիցների շրջանում
մասնագիտական
կրթության
որակի
ապահովման
համակարգի
վերաբերյալ անցկացված հարցման հաշվետվությունից
Հավելված N 3.12 Քաղվածք Ակադեմիայում
աշխատակիցների և
մագիստրոսի
կրթական
ծրագրով
սովորողների
շրջանում
մասնագիտական
կրթության
որակի
ապահովման
վերաբերյալ
անցկացված հարցումների արդյունքների վերլուծությունից
Ուսումնառության արդյունքները
Դասավանդման
Ուսումնառության
մեթոդները
մեթոդները

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Դասընթացի անվանում
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Սույն

չափորոշիչով

ՈւԱ1

պահանջվող

ՈւԱ2

ՈւԱ3

ՈւԱ4

ուսումնառության

ՈւԱ5

ՈւԱ6

արդյունքները

ՈւԱ7

և

ՈւԱ8

նրանց
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համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մոտեցումները և մեթոդները, ինչպես
նաև
դասընթացների
և
ուսումնառության
ակնկալվող
արդյունքների
(ՈւԱ)
համապատասխանության մասին աղյուսակները (3 ՄԿԾ-ների համար) ներկայացված են N 3.7,
N 3.8 և N 3.9 հավելվածներում:
Ակադեմիայի
կրթական
ծրագրերի
ուսումնառության
ակնկալվող
արդյունքներին
համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության որակի ու արդյունավետության
շարունակական բարձրացումը, ինչպես նաև ուսանողակենտրոն ուսուցմանը նպաստող
քաղաքականություն վարելու անհրաժեշտությունն ամրագրված է Ակադեմիայի ռազմավարական
ծրագրում:
Ուսումնառության ակնկալվող արդյունքները հասանելի են դառնում դասընթացների միջոցով,
հետևաբար, ուսումնական պլաններում ընդգրկված դասընթացների առարկայական ծրագրերում
ներկայացված են նաև դասավանդման մեթոդները: Դասավանդման և ուսումնառության
մեթոդները մշակելիս ընտրվում են այն մեթոդները, որոնք կարող են առավելագույնս զարգացնել
համապատասխան կոմպետենցիաները՝ հաշվի առնելով առանձին դասընթացներից և ամփոփիչ
ատեստավորումից ուսանողների առաջադիմության վերաբերյալ առկա տվյալները և
մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքները, ինչպես նաև ամփոփիչ
ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների կարծիքները: Դասավանդման մեթոդների
արդյունավետության գնահատման նպատակով մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների և
աշխատակիցների շրջանում իրականացվել են հարցումներ (տե՛ս հավելված N 3.10, հավելված
N 3.11 և հավելված N 3.12):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈւՀ-ն ունի ուսանողների գնահատման քաղաքականություն՝ ըստ
ուսումնառության արդյունքների, և ապահովում է ակադեմիական ազնվությունը:
Հավելված N 3.13 «Քաղաքագիտություն» մասնագիտության համար
ուսումնառության
արդյունքները
և
համապատասխան
գնահատման
մեթոդները ներկայացնող աղյուսակ
Հավելված N 3.14 «Հանրային կառավարում» մասնագիտության համար
ուսումնառության
արդյունքները
և
համապատասխան
գնահատման
Հիմքեր
մեթոդները ներկայացնող աղյուսակ
Հավելված
N
3.15
«Կառավարում»
մասնագիտության
համար
ուսումնառության
արդյունքները
և
համապատասխան
գնահատման
մեթոդները ներկայացնող աղյուսակ
Հավելված N 3.4 Կրեդիտային համակարգով ուսուցման կազմակերպման
կարգ
Ուսումնառության արդյունք

Գնահատման մեթոդ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ընտրված 3 ՄԿԾ-ների համար ուսումնառության արդյունքները և համապատասխան
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գնահատման մեթոդները ներկայացնող աղյուսակները տե՛ս N 3.13, N 3.14 և N 3.15
հավելվածներում:
Ակադեմիայի կրեդիտային համակարգում ուսումնառության արդյունքների և գիտելիքների
գնահատման
համակարգը
ներկայացված
է
Կրեդիտային
համակարգով
ուսուցման
կազմակերպման կարգ (տե՛ս հավելված N 3.4):
Ակադեմիայում կրեդիտային համակարգում ուսումնառության արդյունքների և գիտելիքների
գնահատման համար կիրառվում է տառային գնահատականների 4 միավորանոց գնահատման
սանդղակը՝ A+, A և A- (գերազանց), B+, B և B- (լավ), C+, C և C- (բավարար), D (անբավարար), F
(կտրված կամ չներկայացած): Որոշ դասընթացներից և մոդուլներից մագիստրանտները
գնահատվում են Տ (ստուգված) և Ս (չստուգված) սկզբունքով: Դասընթացի բացթողումը
գնահատվում է W, անհարգելի բացթողումը՝ F: Սակայն հաշվարկներ կատարելիս անհրաժեշտ է
լինում ունենալ դրանց թվային արժեքները: Անցումը տառային նշագրումով գնահատականներից
դրանց համապատասխանող թվային արժեքներին բերված է հետևյալ աղյուսակում.
Ավանդական կրթական
Տառային նշանագրումով
Թվային արժեքը
համակարգի գնահատական
գնահատական
A+
4.0
Գերազանց
A
4.0
A3.7
B+
3.3
Լավ
B
3.0
B2.7
C+
2.3
Բավարար
C
2.0
C1.7
Անբավարար
D
1.0
Կտրված
F
0
Անավարտ
I
Ստուգված
S
Չստուգված
U
Յուրաքանչյուր դասընթացի առարկայական ծրագրում ներկայացված է գիտելիքների
գնահատման տեսակը, ձևը և չափանիշները:
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողի պատասխանը գնահատվում է`
«A» (Գերազանց) թվային արժեքը 4.0 եթե սովորողը`
9 պատասխանել է քննական տոմսի բոլոր հարցերին և առաջադրված լրացուցիչ բոլոր
հարցերին,
9 ծանոթ է ներկայացված գրականությանը,
9 ազատ տիրապետում է մասնագիտական լեզվին և տերմիններին,
9 մտքերը շարադրում է տրամաբանորեն ճիշտ և համոզիչ,
9 կարողանում է կատարել ծրագրից բխող առաջադրանքները:
«B» (լավ) թվային արժեքը 3.0 եթե սովորողը`
9 պատասխանել է քննական տոմսի բոլոր հարցերին, իսկ լրացուցիչ հարցերին լիովին չի
պատասխանել,
9 յուրացրել
է
ծրագրի
առանցքային
խնդիրները
և
դասընթացի
հիմնական
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բովանդակությունը,
9 ծանոթ է ներկայացված գրականության ցանկի հիմնական աշխատանքներին,
9 կարողանում է օգտագործել մասնագիտական լեզուն և տերմինները,
9 կարողանում է կատարել ծրագրից բխող առաջադրանքները:
«C» (բավարար) թվային արժեքը 2.0 եթե սովորողը`
9 պատասխանել է քննական տոմսի երեք հարցերից երկուսին կամ հարցերի 70-75%-ին,
9 պատասխանել է քննական տոմսի մեկ հարցին և լրացուցիչ առաջադրված բոլոր
հարցերին,
9 պատասխանել է քննական տոմսի բոլոր հարցերին, սակայն ոչ լիարժեք,
9 պատասխանել է քննական տոմսի երկու հարցին, ոչ լրիվ, իսկ լրացուցիչ առաջադրված
հարցերին՝ 70%-ի չափով,
9 ծրագրի բաժինների և դասախոսությունների բովանդակության իմացությունը
մակերեսային է և հատվածային,
9 ծանոթ չէ ներկայացված գրականության ցանկի մեծ մասին,
9 դժվարությամբ է օգտագործում մասնագիտական լեզուն և տերմինները,
9 ոչ միշտ է մտքերը շարադրում տրամաբանված և հիմնավոր,
9 դժվարությունների է հանդիպում ծրագրից բխող առաջադրանքները կատարելիս:
Մնացած բոլոր դեպքերում պատասխանը գնահատվում է «D» (անբավարար) թվային
արժեքը՝ 1.0:
Տարբերակվում են նաև դրական գնահատականները՝
«Գերազանցի» դեպքում՝ A,A+,A-,
«Լավի» դեպքում՝ B,B+,B-,
«Բավարարի» դեպքում՝ C, C+,C«+» նշանը գնահատականի թվային արժեքն ավելացնում է 0.3 միավորով, իսկ «-» նշանը
գնահատականի թվային արժեքը նվազեցնում է 0.3 միավորով: Բացառությամբ A+ -ի, որի
դեպքում A գնահատականի թվային արժեքը փոփոխության չի ենթարկվում, մնում է նույնը,
այսինքն՝ A+ և A գնահատականներն ունեն նույն՝ 4.0 թվային արժեքը:
ՍՏՈՒԳԱՐՔ
Գնահատման արդյունքում սովորողը ստանում է «S» ստուգված, եթե՝
9 պատասխանում է առաջադրված հարցերի ոչ պակաս 80%-ին,
9 պատասխանում է առաջադրված հարցերի ոչ պակաս 70%-ին, սակայն մտքերը շարադրում
է տրամաբանորեն ճիշտ և համոզիչ,
9 կարողանում է օգտագործել մասնագիտական լեզուն և տերմինները,
9 կարողանում է կատարել ծրագրից բխող առաջադրանքները:
Մնացած բոլոր դեպքերում սովորողը ստանում է «U» չստուգված:
Ակադեմիան ակադեմիական ազնվությունն ապահովելու համար ուսանողների բոլոր
քննությունները, ստուգարքները և շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումներն
իրականացնում է համապատասխան հանձնաժողովների միջոցով: Ուսանողների բոլոր
քննությունների, ստուգարքների և շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումների ընթացքը
տեսաձայնագրվում է: Տեսաձայնագրությունը պահվում է արդյունքների հրապարակումից հետո
առնվազն մեկ ամիս, որը թույլ է տալիս պարբերաբար, ինչպես նաև բողոքարկման կամ
ահազանգի դեպքում ստուգել իրողությունը: Քննությունների մի մասն անցկացվում է գրավոր, և
աշխատանքները ստուգվում են ծածկագրված վիճակում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈւՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը բովանդակային առումով
համահունչ են նմանատիպ այլ ճանաչված մասնագիտությունների կրթական ծրագրերին և
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նպաստում են ուսանողների ու դասավանդողների շարժունությանը, միջազգայնացմանը:
Հիմքեր
Ուսանողների ներհոսք
2009
2010
2011
2012
2013
Երկիր, հաստատություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ուսանողների արտահոսք
Երկիր, հաստատություն
1.

2.

2009

2010

2011

Լիբանանի
Հայկազյան
համալսարան
(մագիստրոսի
կրթական ծրագրով սովորողների
պրակտիկա)
Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի 13/14
համայնքների
թաղապետարան
(մագիստրոսի կրթական ծրագրով
սովորողների պրակտիկա)

2012

2013

+

+

3.
4.
5.
6.
7.
Ակադեմիայում
իրականացվում
են
ուսանողների
ակադեմիական
շարժունությանը
նպատակաուղղված մի շարք ծրագրեր, որոնք դեռևս սահմանափակվում են միայն ուսանողների
1-ամսյա պրակտիկայի կազմակերպմամբ արտերկրյա գործընկեր հաստատություններում,
սակայն 2014թ. նախատեսվում է առավել ընդգրկուն քայլեր ձեռնարկել այս ուղղությամբ:
Դասավանդողների ներհոսք
Երկիր, հաստատություն
1.

2.

Հունգարիայի
պետական
համալսարանի
արևելագիտության բաժնի դասախոս,
հայագետ Բենեդեկ Ժիգմոնդ
/«Հունգարահայկական կապերը» և
«Հունգարիայի հայկական գաղութի
պատմությունը»/
Կանադայի Կարլտոն

2009

2010

2011

2012

2013

+
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3.

4.

համալսարանի
հանրային
քաղաքականության և կառավարման դպրոցի պրոֆեսոր Ալան
Մասլով
/«Բյուջեի
պլանավորումը
ճգնաժամի
պայմաններում»,
«Առողջապահության
ոլորտի
բարեփոխումները» և «Ծախսերարդյունք վերլուծության ծախսերն
ու արդյունքները»/
Կանզասի
համալսարանի
հանրային
հարցերի
և
կառավարման դպրոցի պրոֆեսոր Ջոն Նալբանդյան
/«Համագործակցային
առաջնորդությունը կառավարման
համակարգում»/
ՀՀ
պետական
կառավարման
ակադեմիան
Գերմանիայի
ակադեմիական
փոխանակման
ծառայության
(DAAD)
հետ
համատեղ
կազմակերպել
էր
«Եվրոպական
հարևանության
քաղաքականություն» թեմայով
դասընթաց, որին մասնակցել են
հայաստանյան և գերմանական
բուհերի,
ՀՀ
պետական
կառավարման
ակադեմիայի,
Երևանի
պետական
համալսարանի,
Հայաստանի
պետական
տնտեսագիտական համալսարանի,
Սլավոնական
համալսարանի,
Եվրոպական տարածաշրջանային
ակադեմիայի,
Հայաստանում
ֆրանսիական համալսարանի, Վ.
Բրյուսովի
անվան
պետական
լեզվաբանական
համալսարանի, Բեռլինի ազատ
համալսարանի,
Հաննովերի
համալսարանի,
Այխշտատի
համալսարանի 20 ուսանողներ:
Դասընթացները վարել են
Գերմանիայից
հրավիրված
պրոֆեսորներ Ուրսուլա Բիրզլը և
Սինդի Դաազը`

+

+

+
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5.

6.

7.

8.

գերմաներենից
հայերեն
համընթաց թարգմանությամբ:
Կարապետ Քամարեան
ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի
փաստաբանների
պալատ,
փաստաբան
Դանիելա Հայդ
Մաաստրիխտի
համալսարան,
դոկտոր, պրոֆեսոր
Սերգեյ Նիկոլայի Ենիկոլոպով,
Մոսկվայի
պետական
հոգեբանամանկավարժական
համալսարանի իրավաբանական
հոգեբանության
ֆակուլտետի
կրիմինալ
հոգեբանության
ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական
գիտությունների թեկնածու
Սոնա Մ. Ջերեջյան Լիբանանի
Հայկազյան
համալսարանի
դասախոս դոկտոր
/«Ռազմավարական կառավարում»,
«Նորարարական կառավարում»/

Դասավանդողների արտահոսք
Երկիր, հաստատություն

+

+

+

+

2009

2010

2011

2012

2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Գործող համաձայնագրերի շրջանակներում իրականացվում են նպատակաուղղված մի շարք
ծրագրեր, որոնց շրջանակներում դասախոսել են արտերկրյա գործընկեր հաստատությունների
դասախոսներ տարբեր թեմաներով, սակայն նախատեսվում է համապատասխան քայլեր
ձեռնարկել դասախոսների շարժունության ակտիվացման ուղղությամբ:
Կրեդիտների բաշխվածությունը ըստ կրթաբլոկների համապատասխանում է եվրոպական
երկրների առաջավոր և ճանաչված բուհերի կրթական ծրագրերի կրեդիտների բաշխվածությանը:
Ակադեմիայի ՄԿԾ-երը կազմվել են երեք կառուցամասով, դրանք են՝
ա) ընդհանուր կրթության,
բ) մասնագիտական կրթության պարտադիր ուսուցման,
գ) լրացուցիչ կրթության կամընտրական ուսուցման:
Կրեդիտային համակարգի (ECTS) կիրառման արդյունքում դասընթացների կրեդիտները
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կուտակվում են և հետագայում մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում պահանջվող ուսումնական
բեռնվածությունից: Այն նպաստում է ուսանողների ակադեմիական շարժունության ապահովմանը
և ուսումն ընդհատած անձանց հետագա ուսումնառության շարունակմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈւՀ-ում առկա է մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման,
արդյունավետության գնահատման, բարելավման քաղաքականություն:
Հավելված N 10.21
«Բարձրագույն ուսումնական հաստատության
ինքնավերլուծության գործընթացի մեթոդաբանություն և գործիքներ»
Հիմքեր
մեթոդական ցուցումներ
Հավելված N 10.4 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի որակի
ապահովման ձեռնարկ
Ինքնավերլուծության գործընթացը պատշաճ մակարդակով սկսելու նպատակով մշակվել և
տպագրվել է «Բարձրագույն ուսումնական հաստատության ինքնավերլուծության գործընթացի
մեթոդաբանություն և գործիքներ» մեթոդական ցուցումներ / ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիա. - Երևան, 2013. - 89 էջ (տե՛ս հավելված N 10.21) Մեթոդական ցուցումները
հասցեագրված են Ակադեմիայի անձնակազմին, սովորողներին: Մեթոդական ցուցումներում
ներկայացված
են
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատության
ինքնավերլուծության
նպատակներն ու խնդիրները, ինքնավերլուծության գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները,
ընթացակարգերը, ինքնավերլուծությունն իրականացնելու համար օգտակար գործիքները և
հիմնական փուլերը, ինչպես նաև ինքնավերլուծության զեկույցի պատրաստման վերաբերյալ
մոտեցումները:
Ակադեմիայի որակի ապահովման ձեռնարկում (տե՛ս հավելված N 10.4) ներկայացված են նոր
կրթական ծրագրի մշակման արտոնման ընթացակարգի, կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման
(մոնիթորինգի) ընթացակարգերի և կրթական ծրագրերի պարբերական վերանայման և
վերահաստատման ընթացակարգերի նախագծերը (գտնվում են հաստատման փուլում):
Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը) որակի ապահովման բուհական գործընթաց է, որով հավաստվում է ուսումնառության և դասավանդման գործընթացների
կազմակերպման, ուսումնական գործընթացի ռեսուրսային ապահովման, ուսանողների
գիտելիքների ընթացիկ և ավարտական ատեստավորման համապատասխանությունը
իրականացվող ծրագրի խնդիրներին:
Մշտադիտարկման նպատակն է գնահատել ծրագրերի մատուցման որակն ու ակադեմիական
ստանդարտները ծրագրի իրականացման ընթացքում և նախաձեռնել բարելավմանն ուղղված
անհրաժեշտ գործողություններ:
Մշտադիտարկման խնդիրներն են`
– գնահատել ծրագրի/առանձին դասընթացների սահմանված նպատակների և ակնկալվող
ելքային արդյունքների ձեռքբերման ընթացքը և արդյունավետությունը,
– բացահայտել ծրագրի թերություններն ու իրականացման դժվարությունները և առաջարկել
անհրաժեշտ ճշգրտումներ ծրագրում և դասընթացներում,
– գնահատել դասավանդման և ուսումնառության գործընթացների արդյունավետությունը,
ուսուցման մեթոդների և տեխնոլոգիաների արդիականությունը, բացահայտել ռեսուրսային
կարիքները,
– գնահատել ծրագրի հիմնական քանակական բնութագրերի (ընդունելություն, համակազմ,
հեռացումներ, ազատումներ, առաջադիմություն, շրջանավարտություն, համապատասխան
աշխատատեղերի ձեռքբերում) համապատասխանությունը նախօրոք սահմանված թիրախային
ցուցանիշներին:
Մշտադիտարկումն ընդգրկում է Ակադեմիայի բոլոր կրթական ծրագրերը և դրանց
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դասընթացները: Ակադեմիայում կրթական ծրագրերի տարեկան մշտադիտարկման գործընթացը
սկսվում է ռեկտորի հրամանով` ուսումնամեթոդական վարչության կողմից ներկայացված
մշտադիտարկման ենթակա կրթական ծրագրերի ցանկի և դրանց մշտադիտարկման
անցկացման ժամանակացույցի հիման վրա:
Ըստ կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման ընթացակարգերի նախագծի՝ մշտադիտարկման
ընդհանուր գործընթացը Ակադեմիայում իրականացվում է 2 մակարդակով/փուլով` ամբիոնային և
բուհական:
Որպես ՄԿԾ-ների մշտադիտարկման և գնահատման գործիք` կիրառվել են ուսանողական
հարցումները: Անցկացվել են փորձնական հարցումներ, որոնց միջոցով գնահատվել են
դասախոսների դասավանդման մեթոդները: Դրանցում ընդգրկված հարցերը վերաբերել են
դասավանդվող առարկաների բնույթին, բովանդակությանը, դասավանդման մեթոդներին,
գիտելիքների ստուգման և գնահատման ձևերին, դասախոսի մասնագիտական որակներին,
միաժամանակ տրված էր ուսանողների ուսումնական կարիքները վերհանելու և ուսումնական
գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնող առաջարկություններ անելու հնարավորություն:
Նախատեսվում է այսուհետ իրականացվող հարցումների արդյունքները հրապարակել և
տրամադրել դասախոսներին: Այն թույլ կտա դասախոսին կատարել անհրաժեշտ շտկումներ՝
վերանայել դասընթացի ծրագիրը և դասավանդման մեթոդները: Ծրագրերի գնահատման մեկ այլ
արդյունավետ տարբերակ է շահակիցների՝ ապագա գործատուների շրջանում հարցումները,
որոնք ներկայումս իրականացվում են Ակադեմիայում:
3-ՐԴ ՉԱՓԱՆԻՇԻ SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒժեղ կողմեր
1) ՄԿԾ-ների բովանդակային
համապատասխանություն Ակադեմիայի
առաքելությանը, ուսումնառության ակնկալվող
արդյունքների համապատասխանություն գործող
պետական կրթական չափորոշիչներին և ՈԱՇ-ի
համապատասխան մակարդակներին
2) ՄԿԾ-ների մշտադիտարկման և
արդյունավետության գնահատման
մեխանիզմների և գործիքների պարբերական
լրամշակում և վերանայում
3) Դասավանդման և ուսումնառության
ժամանակակից մեթոդների կիրառման
հնարավորությունների և որոշակի փորձի
առկայություն
4) Ուսումնական ստորաբաժանումների
գործունեության արդյունքների գնահատման
փորձ

5) Ուսանողների գիտելիքների գնահատման
մշտապես կատարելագործվող և ակադեմիական

Թույլ կողմեր
1) Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման
(մոնիթորինգի) փորձ պակաս

2) Ոչ բոլոր կրթական ծրագրերի
համապատասխանեցվածություն
աշխատաշուկայի պահաջներին
3) Կրթական վերջնարդյունքների հստակ
սահմանման և գնահատման բավարար
փորձի բացակայություն
4) Ակադեմիայում ուսումնառվող
մասնագիտությունների համար
կրեդիտային համակարգի համար
սահմանված մագիստրոսի որակավորման
պետական կրթական չափորոշիչների
բացակայություն
5) Որոշ առարկայական ծրագրերի
ժամանակակից գիտատեխնիկական
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ազնվությունն ապահովող համակարգ
6) Ամբիոնների կազմում մեծ թվով հանրային
կառավարման համակարգից պրակտիկ մեծ
փորձ ունեցող դասախոսների առկայություն

Հնարավորություններ
1) ՀՀ-ում միջազգային և տարածաշրջանային
կազմակերպությունների
ներկայացուցչությունների առկայություն,
Ակադեմիայի և արտասահմանյան ու տեղական
գործընկեր կազմակերպությունների միջև
պայմանագրային կապերի առկայություն և
դրանց ընդլայնման հնարավորություններ
2) Ակադեմիայի միջազգային կապերի
ընդլայնում` միջբուհական պայմանագրերով

3) ՀՀ-ում Բոլոնիայի գործընթացների
զարգացմանը նպաստող պայմանների
առկայություն

միջոցներով ոչ բավարար
ապահովվածություն
6) Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդների և
դասավանդման համար առկա
ժամանակակից տեխնիկական միջոցների
դեռևս ոչ բավարար օգտագործում
7) Մագիստրոսի կրթական ծրագրով
սովորողների մեծմասամբ «գիտելիք»
բաղադրիչի հիման վրա գնահատում
8) Մագիստրոսի կրթական ծրագրով
կառավարչական և գիտահետազոտական
պրակտիկաների ոչ բավարար
արդյունավետություն
9) ՄԿԾ-ների համար առաջավոր փորձի
համեմատական վերլուծության
(բենչմարքինգի) իրականացման
ընթացակարգի ոչ կանոնակարգված
պրակտիկա
10) Հեռակա սովորողների համար առցանց
ուսուցման հնարավորության
բացակայություն
11) Ուսանողների ու դասավանդողների
շարժունությանը նպաստող ոչ
կանոնակարգված ընթացակարգեր: Այլ
ուսումնական հաստատությունների հետ
փոխանակումն ու շարժունությունն
ապահովող գործող համաձայնագրերի
անբավարարություն
Վտանգներ
1) ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի
բացասական փոփոխության դեպքում
ուսանողների թվի նվազում

2) Արտաքին շահակիցների
(մասնավորաբար, գործատուների) ոչ
բավարար շահագրգռվածություն և
մասնակցություն կրթական ծրագրերի
իրականացմանը և շարունակական
բարելավմանը
3) Արտաքին և ներքին շահակիցների միջև
գոյություն ունեցող թույլ կապը
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4) ՄԿԾ-երի ազգային և միջազգային
հավատարմագրման հնարավորություններ

4) Նոր պայմաններում ուսումնառողների
որոշ մասի կողմից ուսանողակենտրոն
ուսումնառության գործընթացում իրենց
դերի և պատասխանատվության դեռևս ոչ
հստակ ընկալում

5) Ակադեմիան հանդիսանում է հանրային
ծառայողների պատրաստման և
վերապատրաստման ծրագրերի հիմնական
մշակողներից մեկը, դրանից բխող
գործառույթների իրականացում
Ժամանակակից արագ փոփոխվող աշխարհում առաջնային խնդիր է աշխատուժի շուկայի
պահանջարկի կանոնակարգված մշտադիտարկումը և Ակադեմիայի ՄԿԾ-երի դրանց
համապատասխանեցումը: Որպեսզի նշված կրթական ծրագրերը հնարավոր լինի բարձր
մակարդակով իրականացնել, անհրաժեշտ է ունենալ բարձրակարգ պրոֆեսորադասախոսական
կազմ և անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա: Անհրաժեշտ է ունենալ դասավանդողների
ընտրության և վերապատրաստման ընթացակարգեր և պրակտիկա:
Ինչ վերաբերում է նյութատեխնիկական բազային, ապա կարևոր խնդիր է ոչ միայն դրա
ապահովումը, այլև մշտական նորացումն ու արդիականացումը, դրա համապատասխանեցումը
շարունակաբար բարձրացող նիշի պահանջներին: Դա վերաբերում է ինչպես Ակադեմիայի
զբաղեցրած շենքերին և շինություններին, այնպես էլ տեխնիկական միջոցներին և
սարքավորումներին, քանի որ վերջիններս ժամանակի ընթացքում մաշվում են նաև բարոյապես:
Այս տեսանկյունից կարևորվում է Ակադեմիային նոր մասնաշենքերի հատկացումը և առաջիկա
մեկ-երկու տարում այնտեղ տեղափոխումը: Նախատեսվում է, որ այնտեղ լսարանային ֆոնդը
լիովին բավարարելու է ժամանակի պահանջներին և հագեցած է լինելու ուսուցման համար
անհրաժեշտ ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով, որը, անտարակույս, դրական
ազդեցություն կունենա ուսուցման որակի վրա:

IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ուսանողներին տրամադրում է համապատասխան աջակցություն`
կրթական միջավայրի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և
ընդունելության իրականացման հստակ մեխանիզմներ:
Հավելված N 4.1 Ուսանողների հավաքագրման մեխանիզմների
օրինակներ՝ թերթերում տպագրված հայտարարություններ, Ակադեմիայի
բուկլետի օրինակ
Հավելված N 4.2
Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայում մագիստրատուրայի ընդունելության
Հիմքեր
կազմակերպման կարգ
Հավելված N 4.3 Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայում մագիստրատուրայի ընդունելության
քննության (թեստավորում և հարցազրույց) անցկացման կարգ
Հավելված N 4.4 Դիմորդների անհատական հոգեբանական դիմանկարը
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բացահայտող հոգեբանական թեստավորման ձևանմուշներ
Յուրաքանչյուր մասնագիտության կրթական ծրագրում ընդգրկված
ուսանողների թիվը՝ ըստ աղյուսակի
Հավելված N 4.5 «Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկ
Հավելված N 4.20 Ակադեմիայի ռեկտորի 2013 թվականի մայիսի 13-ի
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի
մագիստրատուրայի ընդունելության առկա ուսուցման 2013-2014
ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների արդյունքների
բողոքարկման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին» N 92-Ա
հրաման
Հավելված N 4.6 Սովորողներին գրավոր ծանուցումների միջոցով
բացակայությունների և ուսման վճարների պարտքերի մասին
տեղեկատվություն տրամադրելու օրինակներ
Ուսումնական հաստատությունում ուսանողների թիվը` ըստ կրթական ծրագրերի և ուսուցման
ձևերի
Ուսանողների թիվը
2009 2010 2011 2012
2013
առկա
188
164
178
208
219
Մագիստրոսի
հեռակա
269
277
285
312
336
առկա
28
25
25
11
8
Հետազոտողի
հեռակա
13
13
8
8
6
Ուսումնառողների շարժունությունը
Ուսումնառողների շարժը վերջին 5 տարվա կտրվածքով
Ուսանողների արտահոսք
Հաստատություն/երկիր
2009
2010
2011 2012 2013
1
Ուսանողների ներհոսք
Հաստատություն/երկիր
2009
2010
2011 2012 2013
1
ԼՂՀ
1
Հեռացումներ և վերականգնումներ
Ուսանողների թիվ
2009
2010
2011
2012
2013
1
Դուրս մնացած ուսանողների տոկոսը/ թիվը
28
39
28
18
15
6,12% 8,84% 6,04% 3,46%
2,70%
2
Վերականգնված ուսանողների տոկոսը/թիվը
5
8
5
6
3
1,09% 1,81% 1,07% 1,15%
0,54%
Ակադեմիան կիրառում է հավաքագրման տարբեր մեխանիզմներ, ինչպիսիք են՝ բուկլետները,
Հայաստանի բուհերի տեղեկատուն, թերթերը, ռադիոն, հեռուստատեսությունը, գովազդային
վահանակները, ինտերնետային կայքերը և այլն (տե՛ս հավելված N 4.1): Ակադեմիայի
ինտերնետային կայքում տեղադրված է դիմորդների համար առանձին բաժին, որտեղ մանրամասն
նկարագրվում է ընդունելության կազմակերպման կարգը, ընդունելության քննությունների
(թեստավորում և հարցազրույց) անցկացման կարգը (տե՛ս հավելված N 4.2, տե՛ս հավելված N 4.3):
Ակադեմիայի կայքում տեղակայված են դիմորդների համար նախատեսված հարցաշարերը՝ ըստ
մասնագիտությունների, պայմանագրերի օրինակելի ձևեր (առկա և հեռակա ուսուցման համար) և
այլ փաստաթղթերի ձևանմուշներ (http://paara.am/home/դիմորդ/մագիստրատուրա/պայմանագրիօրինակելի-ձև/):
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Ակադեմիայում
գործող
ուսանողների
հավաքագրման,
ընտրության,
ընդունելության
իրականացման մեխանիզմները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրությանը: Դիմորդներն իրենց
նախընտրած մասնագիտությունները նշում են համապատասխան դիմում-հայտում և մասնակցում
առկա ուսուցման համակարգում վճարովի, անվճար և/կամ առանց տարկետման իրավունքի տեղերի
մրցույթի: Հեռակա ուսուցման համակարգում ընդունելությունն իրականացվում է միայն վճարովի
ուսուցման համակարգում:
Մագիստրատուրայի ընդունելությունն իրականացվում է մրցութային հիմունքներով, երկու փուլով՝
գրավոր թեստավորում և հարցազրույց: Հարցազրույցը տևում է մինչև 20 րոպե: Սկզբում դիմորդը
ներկայանում է ինքնակենսագրությամբ, որից հետո հանձնաժողովի անդամները դիմորդներին
հարցեր են տալիս՝ ընդհանուր զարգացվածության, տրամաբանության և մասնագիտական
գիտելիքները ստուգելու նպատակով: Տրվում են նաև հոգեբանական, կառավարչական, կադրային
բնույթի հարցեր՝ դիմորդի լիդերության, հաղորդակցման, խմբում աշխատելու և այլ
ունակությունների, ինչպես նաև բնավորության գծերի բացահայտման համար:
Ակադեմիայում ընդունելության կազմակերպման և ընդունելության քննությունների (թեստավորում
և հարցազրույց) անցկացման կարգերից բացի, կառավարման հոգեբանության ամբիոնն
անցկացնում է դիմորդների հոգեբանական թեստավորում՝ դիմորդի անհատական հոգեբանական
դիմանկարը բացահայտելու նպատակով: Արդյունքների հիման վրա կազմակերպվում է
սովորողների անհատական և խմբային հոգեբանական աջակցություն, կազմակերպվում են
հոգեբանական
թրեյնինգներ՝
բարելավելու
և
ուժեղացնելու
որոշակի
հոգեբանական
առանձնահատկություններ, որոնք ապահովում են ապագա մասնագետների մոտ մասնագիտական
գործունեության հոգեբանական հատկությունների ամբողջականություն (տե՛ս հավելված N 4.4):
Վերջին երեք տարիների վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ սովորողների
հավաքագրման, ընտրության և ընդունելության իրականացման մեխանիզմներն արդյունավետ են,
տարեցտարի աճում է Ակադեմիա դիմած և մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների թիվը՝ 2011թ.
– 463, 2012թ. -520, 2013թ. – 545 մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորող:

Նկ. 4.1. Մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների թիվը՝ ըստ տարեթվերի
Առանձնանում են «Քաղաքագիտություն» և «Հոգեբանություն» մասնագիտությունները. այս
մասնագիտությունների դեպքում նկատվում է դիմորդների աճ՝ 2010թ.- 33 սովորող, 2011թ. -48
սովորող, 2012թ. – 90 սովորող, 2013թ. – 114 սովորող:
Ակադեմիայի
ուսանողական
խորհուրդը
նույնպես
վարում
է
նախաձեռնողական
քաղաքականություն՝ ապագա սովորողներին ներգրավելու ուղղությամբ: 2012-2013 ուսումնական
տարում ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է տարբեր բուհերի
սովորողների ճանաչողական այց Ակադեմիա, որի ընթացքում ուսանողական խորհրդի
ներկայացուցիչները այլ բուհերի ուսանողներին ներկայացրել են Ակադեմիայի դասավանդման
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գործընթացը, դասավանդող դասախոսներին և ծանոթացրել Ակադեմիայում գործող ներքին
կարգապահական կանոններին: Ակադեմիայի կառավարչական և գիտահետազոտական
պրակտիկաները կազմակերպվում են պետական կառավարման մարմիններում, որոնք Ակադեմիայի
համար ապագա շահակից կազմակերպություններ են և գործատու մարմիններ շրջանավարտների
համար: Նման քայլերը նպաստում են Ակադեմիայի կրթական քաղաքականության քարոզմանը և
հիմնականում հեռակա ուսուցման համակարգում սովորողների ներգրավմանը Ակադեմիա:
2013-2014 ուսումնական տարում ընդունված սովորողներին տրամադրվել է «Ուսանողի
ուղեցույց» ձեռնարկը (տե՛ս հավելված N 4.5), որի օգնությամբ ուսանողները ծանոթացել են իրենց
իրավունքներին և պարտականություններին, տրամադրվել է տեղեկատվություն իրենց
դասավանդվող առարկաների և դասախոսների վերաբերյալ, տեղեկացվել են Ակադեմիայի
քննությունների և ստուգարքների գնահատման համակարգին, ինչպես նաև կայքէջից օգտվելու և
օգտակար տեղեկատվություն ստանալու մասին: Ձեռնարկն ուղարկվել է նրանց էլեկտրոնային
հասցեներին:
Դիմորդների ընդունելության գործընթացի բարելավման շրջանակում անհրաժեշտ է գործադրել
հետևյալ մեխանիզմները`
9 ընդլայնել դիմորդների ընդունելությունը ուսումնակրթական նոր ծրագրերի ներդրման, նոր
մասնագիտությունների /մասնագիտացումների/ ուսուցման նոր առաջադեմ ձևերի ընդլայնման
շնորհիվ,
9 ընդլայնել և հաճախակի կազմակերպել դիմորդների համար նախատեսվող դասընթացների և
ճանաչողական այցերի ցանկը:
Վերջին հինգ տարիների վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ սովորողների
հեռացումների և վերականգնումների հիմնական պատճառներն են՝
¾ անբավարար առաջադիմություն՝ 78%,
¾ անձնական դիմումի համաձայն՝ 15,6%,
¾ ժամկետային զինծառայության զորակոչվելու կապակցությամբ` 0,3%,
¾ ակադեմիական արձակուրդ տրամադրելու (առողջական վիճակի) պատճառով` 0,3%:
Վիճակագրական տվյալները փաստում են նաև, որ տարեցտարի նկատելի է հեռացվող
սովորողների նվազման միտում, ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 2010 թվականին` 39
սովորող, իսկ արդեն 2013 թվականին ընդհանուր հեռացումների (ազատումների) թիվը կազմում է
15 սովորող: Բնականաբար, նույնը վերաբերում է նաև վերականգնումների թվին՝ չնայած այն
հանգամանքին, որ 2009-2013թթ. հեռացված ուսանողների թիվը 4-5 անգամ գերազանցում է
վերականգնվածների թվին:
Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1242–Ն
հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգի»՝ 12
կրեդիտ պարտք ունեցող սովորողներին հնարավորություն է տրվում ևս 2 անգամ վճարովի
հիմունքներով հանձնել քննությունները կամ ստուգարքները: Այս կարգի կիրառումը զգալի
նվազեցնում է հեռացված սովորողների թիվը:
Ակադեմիայում իրականացվում է սովորողների բացակայությունների ամենօրյա գրանցում և
հաշվառում, ինչը հնարավորություն է տալիս օպերատիվ և արագ արձագանքել և միջոցներ
ձեռնարկել սովորողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի բացակայություններին:
Ակադեմիայում գործում է սովորողներին գրավոր ծանուցումների միջոցով բացակայությունների
և ուսման վճարների պարտքերի մասին տեղեկատվություն տրամադրելու ուղղությամբ (տե՛ս
հավելված N 4.6):
Այսպիսով, Ակադեմիան իր բնականոն և անխափան գործունեությունն ապահովում է՝
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առաջնորդվելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով սահմանված՝ ուսանողների
հեռացման և վերականգնման կարգով, իսկ գործընթացի ապահովման վերահսկումն ու
իրականացումը Ակադեմիայի բնականոն գործունեության կարևոր մասնաբաժիններից են:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ
բ.
ՄՈՒՀ-ն
ունի
ուսանողների
կրթական
կարիքների
վերհանման
քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
Ակադեմիայի
ուսանողական
խորհրդի
Հավելված
N
2.7
կանոնադրություն
Հավելված N 4.7 Ուսանողի գրավոր դիմումի հիման վրա վեր հանված
կարիքի գնահատման և լուծման օրինակ
Հավելված N 4.8 «Հայաստանի Հանրապետության պետական
Հիմքեր
կառավարման ակադեմիայում ուսումնական տարվա առաջադիմության արդյունքներով ուսանողական նպաստների և պետական
կրթաթոշակների տրամադրման» կարգ
Հավելված N 4.9 Քաղվածք 2012-2013 ուսումնական տարվա
շրջանավարտների հարցման արդյունքների վերլուծության (3.
Կրթական միջավայրի որակի գնահատում)
Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման և գործունեության գնահատման
գործընթացում էական դեր են խաղում ուսումնառության տարբեր փուլերում անցկացվող
հարցումները:
Հարցաթերթերի
հարցաշարերը
պարբերաբար
վերանայվում
են
և
անհրաժեշտության դեպքում ենթարկվում են որոշակի փոփոխությունների: Սովորողների
շրջանում կատարված հարցումները նպատակաուղղված են ուսանողների կողմից դասախոսի
գործունեության
որակի
բացահայտմանը,
դասընթացի,
ընթացիկ
քննությունների
կազմակերպմանը, դրանց անցկացման որակին, օբյեկտիվության աստիճանի բացահայտմանը,
ինչպես նաև ամփոփիչ քննության և մագիստրոսական թեզի արդիականությանը և այլն:
Սովորողների շրջանում կատարված հարցումները նպատակաուղղված են ուսանողների կողմից
բացահայտել դասախոսի գործունեության որակը, դասընթացի, ընթացիկ քննությունների
կազմակերպման, անցկացման որակը, օբյեկտիվության աստիճանը, ինչպես նաև ամփոփիչ
քննության և մագիստրոսական թեզի թեմաների արդիականությունը և այլն:
Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանմանն անմիջականորեն նպաստում են նաև
սովորողների ներգրավվածությունը Ակադեմիայի տարբեր կառավարման մարմիններում, դրանք
են՝ Ակադեմիայի կոլեգիալ կառավարման մարմին (խորհուրդը), ուսման վարձերի փոխհատուցման
մանդատային հանձնաժողովը, որտեղ ներկայացվում և քննարկվում են սովորողների կողմից
Ակադեմիայի տարբեր ոլորտներին առնչվող և նրանց հուզող բոլոր հարցադրումները:
Ուսանողների կարիքների վերհանման գործում մեծ դեր ունի Ակադեմիայի ողջ անձնակազմը՝
ուսումնամեթոդական վարչությունը, ամբիոնները, դասախոսները և Ակադեմիայի ուսանողական
խորհուրդը: Ամբիոնների նիստերի, ուսանողների հետ պարբերաբար հանդիպումների ժամանակ
վեր են հանվում ուսանողի կրթական և սոցիալական կարիքները: Ակադեմիան կիրառում է
ուսանողական նպաստների մասնակի փոխհատկացում առկա և հեռակա ուսուցման
համակարգերում: Ուսանողական խորհուրդը հանդիսանում է միջանկյալ օղակ բուհի վարչական
կազմի և ուսանողների միջև (տե՛ս հավելված N 2.7): Ուսանողների կողմից գրավոր կամ բանավոր
կերպով ներկայացված դիմումների, բողոքների և/կամ առաջարկությունների հիման վրա վեր են
հանվում նրանց կարիքները և ներկայացվում են բուհի Ակադեմիայի քննարկմանը, որոնց, ըստ
անհրաժեշտության, ընթացք են տրվում (տե՛ս հավելված N 4.7):
Ակադեմիայում ուսանողների ակադեմիական պահանջների բավարարման նպատակով
կազմակերպվում են դասախոսների հետ արտալսարանային հանդիպում-խորհրդատվություններ,
46

ֆակուլտատիվ լրացուցիչ դասընթացներ: Կուրսային աշխատանքներ ու ռեֆերատներ գրող
ուսանողների հետ պարբերաբար խորհրդատվություններ են անցկացվում: Ակադեմիայի
ղեկավարության ջանքերով պարբերաբար կազմակերպվում են սեմինարներ, որոնց մասնակցում
են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրից ժամանած և իրենց մասնագիտական ոլորտում
մեծ գիտական ավանդ ու ներդրում ունեցող գիտնականներ:
Ակադեմիայում ներդրվել են առկա վճարովի համակարգում մրցակցային կրթության
սկզբունքները` փոխատեղման համակարգը, ինչը նշանակում է, որ ուսանողները պետության
կողմից ուսանողական նպաստ են ստանում ըստ իրենց առաջադիմության: Ներդրված
համակարգի հիմքերն են՝ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին»
ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 7-րդ
կետի դրույթները, ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի «Հայաստանի
Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և
պետական կրթաթոշակ տալու կարգը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
սեպտեմբերի 8-ի N 1986-Ն և 2005 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 2114-Ն որոշումներն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 1183-Ն որոշումը, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության
պետական
կառավարման
ակադեմիայում
ուսումնական
տարվա
առաջադիմության
արդյունքներով ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների տրամադրման» կարգը
(տե՛ս հավելված N 4.8):
Նշված կարգի համաձայն` 2013-2014 ուսումնական տարում Ակադեմիան վճարովի
համակարգում սովորող ուսանողի սոցիալական վիճակի և բարձր առաջադիմության
արդյունքների հաշվառման և համապատասխան փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում իր
միջոցների հաշվին ուսման վարձավճարն ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցում
է կիրառել առկա ուսուցման 46 և հեռակա ուսուցման 28 մագիստրոսի կրթական ծրագրով
սովորողների նկատմամբ, որը կազմում է ընդհանուր ուսանողների թվի 13.5%-ը (2012 թվականին`
առկա ուսուցման 14, իսկ հեռակա ուսուցման 21 մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորող):
Ուսանողների կրթական կարիքները վերհանելու և ուսանողների բավարարվածությունը
գնահատելու նպատակով 2012-2013թթ. անցկացվել են հարցումներ: Ներկայացվող բաժնի
հարցադրումները նպատակ ունեն բացահայտելու կրթական միջավայրի որակը: Այդ իսկ
պատճառով մագիստրանտներին առաջարկվել է գնահատել Ակադեմիայի գրադարանային և
համակարգչային ռեսուրսները, շենքային պայմանները, ինչպես նաև այդ ռեսուրսներից օգտվելու
արդյունավետությունը (տե՛ս հավելված N 4.9):
Գնահատելով այն քայլերը, որոնք առավել կարևոր են Ակադեմիայում կրթության որակի
հետագա բարձրացման համար, սովորողների կողմից առավել կարևորվել են «Ակադեմիայում
տեղեկատվական համակարգի հզորացում», «Կրթական ծրագրերի հետագա լրամշակում և
համապատասխանեցում աշխատաշուկայի պահանջներին», «Դասավանդման ժամանակակից
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառում կրթական գործընթացներում» և «Գործատուների հետ
փոխադարձ կապի հետագա զարգացում» գործոնները, որոնք որպես կարևոր գործոններ միջին
հաշվով նշել են սովորողների մոտ 19,1%-ը:
Այսպիսով, ուսումնասիրելով և վերլուծելով անցկացված հարցումների արդյունքները, կարելի է
ենթադրել, որ Ակադեմիայում գործող ուսանողների ուսումնական, սոցիալական և այլ կարիքների
վերհանման ընթացակարգերն ու օժանդակության ցուցաբերման մեխանիզմները հիմնականում
բավարարում են սովորողների պահանջները, սակայն հետագա կատարելագործման և
բարեփոխման կարիք ունեն:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը ստեղծում է լրացուցիչ պարապմունքների կազմակերպման և
խորհրդատվություն
տրամադրելու
հնարավորություններ`
ուսանողների
արդյունավետ
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ուսումնառությանը նպաստելու համար:
Հավելված N 4.10 «Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման
ակադեմիայում
կրեդիտային
համակարգով
Հիմքեր
ուսուցման կազմակերպման կարգը»
Ակադեմիայի
մագիստրանտների
Հավելված
N
4.11
պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կարգ
Պատասխանել հետևյալ հարցերին.
%
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված խորհրդատվական
ծառայությունների մասին:
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է ընդգրկված լրացուցիչ
խորհրդատվական պարապմունքներում:
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված խորհրդատվական
ծառայություններից:
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ:
Արդյոք ուսումնառողներին հատկացվու՞մ են խորհրդատուներ:
Եթե ոչ, արդյոք դա նախատեսվու՞մ է:

100 %

ԱՅՈ
√

ՈՉ

Ակադեմիայի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում
կրեդիտային համակարգով ուսուցման կազմակերպման կարգը» (տե՛ս հավելված N 4.10)
կրեդիտային համակարգով ուսուցումը կազմակերպելու դրույթներից և կրեդիտային
համակարգում կիրառվող գործառույթները, ընթացակարգերն ու գործընթացները սահմանելուց
բացի, նկարագրվում է նաև ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը և ուղեկցումը: Նշված
կարգի 16.2.1-16.2.4 կետերում նկարագրված է Ակադեմիայի մասնագիտական ամբիոնների
կողմից կազմակերպվող ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունների ներդրման
համակարգը, համաձայն որի ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական
ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և հսկում է իրեն կցված
սովորողների առաջընթացը, ներկայացնում է նրանց ուսումնական շահերը:
Ակադեմիայում
լրացուցիչ
խորհրդատվական
պարապմունքների,
ակադեմիական
օժանդակության և ուղղորդում տրամադրելու գործընթացն իրականացվում է նաև սովորողների
կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկաների ընթացքում: Համաձայն Ակադեմիայի
«Մագիստրանտների պրակտիկաների կազմակերպման» կարգի՝ հաստատված Ակադեմիայի
գիտական խորհրդի 2007թ. փետրվարի 27-ի նիստում (Արձանագրություն N 34), պրակտիկաների
ընթացքում, բացի պետական կառավարման մարմիններում նշանակված ղեկավարներից և
պրակտիկաների կազմակերպման պատասխանատուներից, ուսանողների հսկողություն են
իրականացնում նաև մասնագիտական ամբիոնները: Այդ նպատակով մասնագիտական
ամբիոններում մինչև պրակտիկայի սկսվելը կազմվում է շաբաթը մեկ անգամ սովորողների հետ
հանդիպման ժամանակացույց: Այդ հանդիպումներին սովորողները ներկայանում են օրագրերով և
ներկայացնում նախորդ շաբաթվա ընթացքում իրենց կողմից կատարված աշխատանքները: Այս
հանդիպումների նպատակն է կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկաների
ընթացքում առաջացած հարցերին և խնդիրներին տալ համապատասխան լուծումներ և
սովորողներին տրամադրել լրացուցիչ տեղեկատվական բնույթի օժանդակություն (տե՛ս հավելված
N 4.11):
Ակադեմիայում մշակված ու ներդրված չեն լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների
հստակ ընթացակարգեր, սակայն դասավանդվող բոլոր առարկայական ծրագրերում
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յուրաքանչյուր դասախոս հատկացնում է դասաժամեր լրացուցիչ խորհրդատվության և
մասնագիտական,
ակադեմիական
օժանդակության
համար:
Ներկայիս
ինտերակտիվ
հաղորդակցման պայմաններում դասախոսները ակտիվորեն կիրառում են էլեկտրոնային
հասցեների միջոցով սովորողներին ինչպես մինչ տվյալ դասախոսության սկսվելը, այնպես էլ
ատեստավորման համար պարտադիր և լրացուցիչ գրականության, անհրաժեշտ նյութեր
տրամադրելու փորձը:
Ակադեմիայում դասավանդվող «Ներազդեցության հոգեբանություն» առարկայի դասընթացը
կազմակերպվում
է
«Ինթրա»
հոգեբանական
կենտրոնում,
իսկ
«Իրավագիտություն»
մասնագիտության «Փորձագիտական ոլորտի իրավական կարգավորում» առարկայի գործնական
պարապմունքները կազմակերպվում են Դատական փորձաքննությունների ինստիտուտում: Նման
դասընթացների միջոցով արդյունավետ համադրվում են տեսական գործնական գիտելիքները՝
սովորողին մատուցելով համակարգված և ամբողջական գիտելիք:
Ակադեմիայում դասավանդում են պետական կառավարման մարմիններում բարձր պաշտոն
զբաղեցնող անձինք, և ուսումնական գործընթացի որակը բարձրացնելու նպատակով նրանք
սովորողների համար պարբերաբար ուսումնաճանաչողական այցեր են կազմակերպում ՀՀ
Ազգային Ժողով, ՀՀ Սահմանադրական դատարան: 2013-2014 ուսումնական տարվա հոկտեմբերի
5-ին և 12-ին «ՀՀ Նախագահի նստավայր այցելուների ծրագրի» շրջանակներում Ակադեմիայի
սովորողները ՀՀ Նախագահի նստավայր շրջայց կատարելու հնարավորություն ստացան:
Նմանօրինակ նախաձեռնությունները միտված են հատկապես երիտասարդ սերնդի և
սովորողների շրջանում պետական ինստիտուտներից մեկի՝ նախագահական ինստիտուտի մասին
գիտելիքների սերմանմանն ու ամրապնդմանը, Նախագահի գործունեության առավել
թափանցիկությանը և Նախագահի ու հասարակության միջև երկխոսության ընդլայնմանը
նպաստելուն:
Ակադեմիան սովորողների համար լրացուցիչ ակադեմիական օժանդակություն տրամադրելու
նպատակով 2012/2013 և 2013/2014 ուսումնական տարիների ընթացքում սովորողների համար
կազմակերպել է հետևյալ դասընթացները.
¾ Հոգեբանական թրեյնինգային ծրագիր՝ «Հոգեբանական խորհրդատվություն (գործնական
աշխատանքի տեխնիկաներ և հմտություններ)» թեմայով - 37 մասնակից (տե՛ս հավելված N 8.15),
¾ «Ղեկավարման հոգեբանական հմտությունների զարգացման թրեյնինգ» թեմայով 12
մասնակից (տե՛ս հավելված N 8.16),
¾ «Քաղաքական լիդերություն» թեմայով դասընթաց - 12 մասնակից (տե՛ս հավելված N 8.17),
¾ ֆրանսերեն լեզվի եռամսյա դասընթացներ 2012-2013 ուսումնական տարի - 7 մասնակից,
2013-2014 ուսումնական տարի - 30 և ավելի մասնակից (տե՛ս հավելված N 8.18),
¾ ռուսերեն
լեզվի
դասընթացներ
Անկախ
պետությունների
համագործակցության,
արտասահմանում
բնակվող
հայրենակիցների
և
միջազգային
մարդասիրական
համագործակցության հարցերով Դաշնային գործակալության (ՌՈՍՍՈՏՐՈՒԴՆԻՉԵՍՏՎՈ)
ներկայացուցչության աջակցությամբ, 2012-2013 ուսումնական տարի - 10 մասնակից:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ում սահմանված է ուսանողներին օժանդակություն և ուղղորդում
տրամադրելու նպատակով վարչական աշխատակազմին դիմելու հստակ կանոնակարգ և
ժամանակացույց:
Հիմքեր
Պատասխանել հետևյալ հարցերին.
%
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված իրեն վերաբերող

100%
100%
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վարչական ծառայությունների մասին:
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ ծառայություններից:
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված այդ ծառայություններից:

75,8%

Ակադեմիան
հնարավորություն
է
ընձեռում
ուսանողին
դասից
դուրս
հաղորդակցվելու դասախոսների ու վարչական կազմի հետ: Յուրաքանչյուր ուրբաթ՝ ժամը 14:0016:00, ռեկտորի մոտ կազմակերպվում է սովորողների ընդունելություն՝ նրանց հուզող բոլոր
հարցերին պատասխանելու համար: Բարձրացված խնդիրներին լուծում են տրվում
համապատասխան ամբիոններում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հարցը քննարկվում է
ռեկտորատի նիստում: Ուսումնամեթոդական վարչություն ուղղված սովորողների հարցերի
շրջանակը հիմնականում ներառում է դասացուցակների կազմումը, քննաշրջանների
ժամանակացույցը, ուսանողի հեռացման, ազատման, վերականգնման, ակադեմիական
պարտքերի /լուծարքների/ կազմակերպման ու անցկացման ժամանակացույցը, պրակտիկաների
կազմակերպումը,
ինչպես
նաև
դասավանդողներից
ու
դասընթացներից
ունեցած
դժգոհությունները և/կամ առաջարկությունները:
Ուսումնական գործընթացի հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը՝ դասացուցակներ, քննական
գրաֆիկներ, ժամանակացույցեր, հայտարարություններ և այլն, փակցված են Ակադեմիայի
տեսանելի վայրում հայտարարությունների ցուցանակին: Նույն փաստաթղթերը տեղադրվում են
Ակադեմիայի կայքում և ուղարկվում սովորողների անհատական էլեկտրոնային հասցեներին:
Համաձայն սովորողների շրջանում անցկացված հարցումների արդյունքների՝ մագիստրոսի
կրթական ծրագրով սովորողները, գնահատելով Ակադեմիայի վարչական, ուսումնաօժանդակ և
այլ ստորաբաժանումների գործունեությունը, միջին հաշվով գնահատել են «գերազանց»՝ 36,9%,
«լավ»՝ 38,9%: Նշված ստորաբաժանումներն «անբավարար» գնահատականի արժանացել են մեկ
տոկոսից էլ պակաս հարցվողների կողմից:
Ակադեմիայի վարչակազմի անմիջական մասնակցությունն ու միջամտությունը դրական
ազդեցություն են թողնում ուսանող-բուհ փոխհարաբերությունների և փոխադարձ վստահության
վրա:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայություններ:
Ակադեմիայի
կառավարչական
պրակտիկայի
Հավելված
N
4.12
կազմակերպման ընթացակարգ
Հավելված
N
4.13
Ակադեմիայի
կողմից
կազմակերպված`
նախարարությունների
աշխատակազմերի
ղեկավարների
և
նրանց
ներկայացուցիչների հետ աշխատաժողովի փաստաթղթեր
Հիմքեր
Հավելված N 4.14 Ակադեմիայի կողմից կազմակերպված փորձագիտական
հարցում՝ շրջանավարտների մասնագիտական կարողությունները,
հմտությունները և գիտելիքների համապատասխանությունը վերհանելու
նպատակով:
Պատասխանել հետևյալ հարցերին.
%
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված կարիերային նպաստող
ծառայությունների մասին:
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ ծառայություններից:
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ
ծառայություններից:

-

Ակադեմիայում շրջանավարտների՝ աշխատաշուկա մուտք գործելու ուղղությամբ տարվող
աշխատանքները բավարար հիմքեր չունեն: Ակադեմիան քայլեր է ձեռնարկում սովորողների
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կարիերային նպաստող կառուցվածքային ստորաբաժանում ստեղծելու ուղղությամբ:
Ակադեմիայի հիմնական նպատակներից մեկը աշխատաշուկայում՝ մասնավորապես պետական
կառավարման մարմիններում իր շրջանավարտների մրցունակությունն ու աշխատանքով
ապահովելն է: Ակադեմիան առանձնակի ուշադրություն է դարձնում սովորողների կառավարչական
և գիտահետազոտական պրակտիկաներին: Սովորողների պրակտիկաները լիազոր մարմնի (ՀՀ
Նախագահի աշխատակազմ) աջակցությամբ կազմակերպվում են հիմնականում ՀՀ պետական
կառավարման մարմիններում (տե՛ս հավելված N 4.12): Որոշ դեպքերում պրակտիկան անցնելուց
հետո սովորողը տվյալ մարմնում աշխատելու կամ մրցույթներին մասնակցելու առաջարկ է
ստանում: Ակադեմիան պարբերաբար գերազանց և լավ առաջադիմությամբ ավարտած
շրջանավարտների CV-ներն ուղարկում է տարբեր պետական կառավարման մարմիններ իրենց իսկ
պահանջով, օրինակ՝ ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ
պետական եկամուտների կոմիտե, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն և այլն:
2012-2013
ուսումնական
տարում
Ակադեմիան
կազմակերպել
էր
աշխատաժողով
նախարարությունների աշխատակազմերի ղեկավարների և նրանց ներկայացուցիչների հետ:
Հանդիպման նպատակն էր խթանել շահակիցների շրջանում մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման վերաբերյալ երկխոսությունը, նպաստել և կատարելագործել Ակադեմիայի
մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների՝ ՀՀ պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկաների
առավել կազմակերպված անցկացմանը, ինչպես նաև համագործակցության եզրեր գտնել՝ որպես
Ակադեմիայի շրջանավարտների համար ապագա գործատուներ (տե՛ս հավելված N 4.13):
Ակադեմիան փորձագիտական հարցում է անցկացնում Ակադեմիայի շրջանավարտների
մասնագիտական կարողությունները, հմտությունները և գիտելիքների համապատասխանությունը
պարզելու, ինչպես նաև աշխատաշուկայի պահանջները բացահայտելու նպատակով: Ուղեկցող
նամակները և
հարցաթերթերն ուղարկվել են պրակտիկաներ կազմակերպվող պետական
մարմիններ, ինչպես նաև ոչ պետական և խոշոր մասնավոր կառույցներ (տե՛ս հավելված N 4.14):
Նման նախաձեռնությունը կնպաստի շրջանավարտների, Ակադեմիայի և կառավարչական
մարմինների միջև մշտական կապի ամրապնդմանն ու համագործակցության զարգացմանը,
ինչպես նաև կրթության որակի հետագա բարձրացմանը՝ կրթական ծրագրերի վերանայում,
կարիերայի կենտրոնի ստեղծում և այլն:
Ակադեմիայում
հանդիպումներ
են
կազմակերպվում
նաև
մասնավոր
հատվածի
ներկայացուցիչների հետ, օրինակ՝ այնպիսի կազմակերպությունների, ինչպիսիք են «VIVA-CELL»ը, «INGO-ARMENIA» ապահովագրական ընկերությունը: Նման կազմակերպություններն
աշխատանքի առաջարկներով դիմում են Ակադեմիա: Ի դեպ, Ակադեմիան «VIVA-CELL»
ընկերության հետ ունի փոխհամագործակցության պայմանագիր: Ակադեմիայում կազմակերպվող
բոլոր հանդիպումների, սեմինարների մասին սովորողները տեղեկանում են Ակադեմիայի
պաշտոնական կայքի, սովորողների էլ. փոստի և ֆեյսբուքյան էջում հայտարարություններ
տեղադրելու միջոցով:
Արդյունքում կարելի է նշել, որ Ակադեմիայի կրթական ծառայությունների մատուցումն ուղղված
է մասնագիտական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների ձևավորմանը և
զարգացմանը` նպատակ ունենալով աջակցելու շրջանավարտներին, որպեսզի մուտք գործեն
աշխատաշուկա:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը աջակցում է ուսանողներին` ներգրավվելու հաստատության
գիտահետազոտական աշխատանքներում:
Հավելված N 4.15 Ուսանողի գիտահետազոտական պրակտիկայի
Հիմքեր
կազմակերպման ընթացակարգ
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Հավելված N 4.16 Քաղվածք Ակադեմիայի մագիստրանտների շրջանում
մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգի վերաբերյալ
անցկացված հարցման (4. Գիտական գործունեության իրականացման
հնարավորությունների գնահատում)
Հավելված N 4.17 Քաղվածք 2012-2013 ուսումնական տարվա
շրջանավարտների հարցման արդյունքների վերլուծության
Հավելված N 4.18 Ակադեմիայում կազմակերպված ուսանողական
գիտաժողովի նյութեր
Հավելված N 4.19 Ակադեմիայի ուսանողների տարբեր միջազգային
գիտաժողովների մասնակցության մասին նյութեր
ՄՈՒՀ-ի համար գերակա գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված ուսանողների
թիվը` ըստ կրթական ծրագրերի
Ուսումնառողներ

2009

2010

2011

2012

2013

Մագիստրոս
158
168
171
160
188
Հետազոտող
Ուսումնառողների մասնակցությամբ իրականացվող ծրագրերի ցանկը և դրանցում ներգրավված
ուսանողների թիվն ըստ տարիների
Տպագրված աշխատանք
2009
2010
2011
2012
2013
Մագիստրոս
62
14
Ուսումնառողների հեղինակությամբ և/կամ համահեղինակությամբ տպագրված աշխատանքների
թիվը
Մագիստրոս

-

24

10

Ակադեմիայի սովորողների հիմնական գիտահետազոտական աշխատանքը նրանց
մագիստրոսական թեզի պաշտպանության հետ կապված ամբողջ ընթացակարգն է, որն
ավարտվում
է
մագիստրոսական
թեզի
պաշտպանությամբ:
Սա
պարտադիր
գիտահետազոտական աշխատանք է բոլոր սովորողների համար: Սովորողների համար
ստեղծվում են բոլոր նպաստավոր պայմանները նրանց թեզի պաշտպանության համար:
Ակադեմիայի ուսումնական պլանների համաձայն, սովորողների գիտահետազոտական
պրակտիկան կազմակերպվում է՝ առաջնորդվելով սովորողների ընտրած մագիստրոսական թեզի
թեմաներով, այսինքն՝ նախօրոք պրակտիկայի բաժնի կողմից ընտրվում է պրակտիկայի վայրը՝
պայմանավորված սովորողի թեզի թեմայով (տե՛ս հավելված N 4.15): Այս գործընթացը նպատակ
ունի օգնելու սովորողին պրակտիկայի վայրում մագիստրոսական թեզի պաշտպանության համար
ձեռք բերել անհրաժեշտ նյութեր, որոշ հետազոտությունների հաշվետվություններ, անհրաժեշտ
գրականություն և այլն:
Ակադեմիայի կայքում ներկայացված է մագիստրոսական թեզերի նախապատրաստման և
http://paara.am/home/ուսումնականպաշտպանության
«Մեթոդական
ցուցումները»
գործընթաց/մեթոդական-ցուցումներ/:
Տվյալ մեթոդական ցուցումները մշակվել են մագիստրոսի որակավորման աստիճանի
բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին
համապատասխան: Սույն կարգի իրավական հիմքերն են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի
2011 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1197-Ն հրամանը և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
ռեկտորի 2012 թվականի մարտի 28-ի N 59-Ա հրամանով հաստատված «Հայաստանի
Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտների ամփոփիչ
ատեստավորման անցկացման» կարգը (քննարկվել և հավանության է արժանացել Ակադեմիայի
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գիտական խորհրդի 2012 թվականի մարտի 27-ի նիստում (արձանագրություն N 90))։
Մեթոդական ցուցումները բովանդակում են մագիստրոսական թեզերին ներկայացվող
այնպիսի կարևորագույն պահանջներ, ինչպիսիք են աշխատանքի բովանդակությունը,
մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողի տեսական գիտելիքների խորությունը, նրա
հետազոտություններ, եզրակացություններ և առաջարկություններ անելու կարողությունը և այլն:
Մեթոդական ցուցումներում ներկայացված են մագիստրոսական թեզի շարադրման և
ձևավորման տեխնիկական պահանջները, պաշտպանության և գնահատման ընթացակարգերը:
Սովորողները մագիստրոսական թեզերը նախապատրաստելու ընթացքում ակադեմիական
օժանդակություն ստանալու նպատակով պարբերաբար հանդիպումներ են ունենում իրենց
գիտական աշխատանքների ղեկավարների ու խորհրդատուների հետ:
Ակադեմիայի սովորողների շրջանում անցկացված մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման համակարգի վերաբերյալ հարցումների 4-րդ բաժնում առաջադրվել են հարցեր,
որոնց նպատակն է բացահայտել մագիստրանտների կողմից Ակադեմիայում գիտական
աշխատանքներ
իրականացնելու
հնարավորությունը
և
հնարավոր
հեռանկարները:
Մագիստրանտների մի զգալի մասը՝ 52,7% դժվարացել են պատասխանել առաջադրված հարցին,
թե՝ «Ձեր մագիստրոսական թեզը կարո՞ղ է դառնալ գիտական աշխատանք»: Սա խոսում է այն
մասին, որ մագիստրանտները չունեն վստահություն, որ մագիստրոսական թեզերում բարձրացվող
հարցերը կարող են հետագայում հիմք դառնալ թեկնածուական աշխատանքի համար:
Միաժամանակ
մագիստրանտների
շրջանում նկատվում է նաև
ոչ այնքան
հստակ
կողմնորոշում հետագայում գիտական գործունեություն իրականացնելու մասին: Հարցվողների
70%-ը գտնում է, որ Ակադեմիայում ընդհանուր առմամբ առկա են գիտական գործունեությամբ
զբաղվելու պայմաններ, հարցվողների 41,4%-ը գտնում են, որ հետագա գիտական
գործունեությունը կապում են Ակադեմիայի հետ, իսկ 40%-ը դժվարացել են պատասխանել հարցին
(տե՛ս հավելված N 4.16):
Եթե համադրելու լինենք 1-ին և 2-րդ կուրսի սովորողների պատասխանները, ապա նկատում
ենք, որ չնայած այն բանին, որ մագիստրանտների մեծ մասը գտնում է, որ Ակադեմիայում առկա
են գիտական գործունեությամբ զբաղվելու պայմանները, այնուամենայնիվ, նրանցից ոչ բոլորն են
կապում իրենց հետագա գիտական աշխատանքի հնարավորությունը Ակադեմիայի հետ: Այս
փաստը խոսում է հիմնականում մագիստրանտների մի որոշ մասի մոտ գիտական աշխատանքով
զբաղվելու վերաբերյալ կողմնորոշման բացակայության մասին:
Արդեն շրջանավարտների շրջանում անցկացրած մագիստրոսական թեզին վերաբերող
հարցումների արդյունքները զգալի տարբերվում են սովորողների շրջանում անցկացրած
հարցումների
արդյունքներից:
Շրջանավարտների
75,3%-ն
ունեցել
են
անմիջական
մասնակցություն մագիստրոսական թեզի թեմայի ընտրության ժամանակ: Որոշակի
մասնակցություն կամ ընդհանրապես մասնակցություն չեն ունեցել հարցվողների 23,4 %-ը,
շրջանավարտների 44,4%-ի համար ղեկավարն ունեցել է կարևոր դերակատարում, իսկ 28,4%-ի
համար թեզի ղեկավարը կամ դերակատարում չի ունեցել, կամ այդ դերակատարումը եղել է
աննշան: Շրջանավարտների 37%-ը մտադիր է շարունակել աշխատանքը թեկնածուական թեզի
վրա, իսկ 59,2% -ը կամ մտադիր չէ, կամ դեռ չի կողմնորոշվել:
Այսպիսով, Ակադեմիայի շրջանավարտների յուրաքանչյուր երրորդը ցանկանում է շարունակել
թեկնածուական թեզի վրա աշխատանքը, ինչը նույնպես պայմանավորված է Ակադեմիայում
ուսումնառության կազմակերպման առանձնահատկություններով:
Թեկնածուական թեզի վրա աշխատանքը շարունակելու ցանկություն ունեցողների 36%-ը
կցանկանար այդ աշխատանքն իրականացնել Ակադեմիայում, 21%-ը՝ կամ Ակադեմիայում, կամ ՀՀ
որևէ այլ կրթական հաստատությունում, 10%-ը՝ արտերկրում: Մտահոգիչ է այն փաստը, որ
թեկնածուական թեզի վրա աշխատանքը շարունակել ցանկացող շրջանավարտների 33%-ը չի
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կողմնորոշվել, թե որտեղ կարելի է իրականացնել այդ աշխատանքը (տե՛ս հավելված N 4.17):
Բացի սովորողի հիմնական գիտահետազոտական աշխատանքի՝ մագիստրոսական թեզի
պաշտպանությունից,
Ակադեմիան
2012թ.
դեկտեմբերի
13-14-ը
կազմակերպեց
համաուսանողական գիտաժողով: Ընդհանուր առմամբ գիտաժողովի մասնակցության հայտ
ներկայացրին 1-ին և 2-րդ կուրսերի 63 սովորող: Այնուհետև Ակադեմիայի նախաձեռնությամբ
տպագրվեց «Ուսանողական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու», որտեղ տեղ գտան
գիտաժողովին ներկայացված 22 լավագույն հոդվածները (տե՛ս հավելված N 4.18): Նման
նախաձեռնությունները խթանում են ուսանողների գիտական մտքի և կարողությունների
զարգացումը, նպաստում Ակադեմիայի սովորողների գիտահետազոտական ներուժի աճին և
զարգացմանը։ Ակադեմիան փորձեր է անում համագործակցել այլ բուհերում կազմակերպվող
գիտաժողովներին ևս: Այսպես, 2012թ. Երևանի պետական համալսարանում Հայ գրատպության
500-ամյակին և ԵՊՀ ՈւԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովին
«Հայկական աշխարհը՝ որպես գլոբալ քաղաքացիական հասարակության բաղադրիչ թեմայով»
հոդված ներկայացրեց «Հանրային կառավարում» մասնագիտությամբ մագիստրանտ Լիաննա
Խաչատրյանը (տե՛ս հավելված N 4.19): 2013 թվականին հոգեբանության ամբիոնի թվով 14
մագիստրանտներ մասնակցել են «Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» թեմայով
հանրապետական
գիտաժողովին:
«Հոգեբանություն»
մասնագիտության
2-րդ
կուրսի
մագիստրանտ Հայկ Թադևոսյանը 2012թ. հոդված է տպագրել Գերմանիայի Հանրապետության
Շտուտգարդ
քաղաքում
կայացած
«Ժամանակակից
ուղղությունները
գիտական
»
կոնֆերանսի
և
ևս
մեկ
հոդված
2013թ.՝
Նյու-Յորքում
կայացած
հետազոտություններում
գիտական կոնֆերանսի շրջանակներում:
Առաջիկայում Ակադեմիան իր հիմնադրման 20-ամյակի կապակցությամբ պլանավորում է
անցկացնել գիտական կոնֆերանս, որտեղ բացի դասախոսական կազմից, իրենց հոդվածները
կներկայացնեն նաև մագիստրանտները և հետազոտողները:
Այսպիսով, Ակադեմիան մշակել է մագիստրատուրայի սովորողի մագիստրոսական թեզի
պաշտպանության ընթացակարգ, առաջին քայլերն է անում համագործակցելու այլ բուհերի
ուսանողական գիտական ընկերությունների հետ, ինչպես նաև աշխատում է բարձրացնել
սովորողների գիտահետազոտական ներուժը Ակադեմիայում կազմակերպվող գիտաժողովների
միջոցով:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում է ուսանողների իրավունքների պաշտպանության համար
պատասխանատու մարմին:
Հավելված N 4.20 Ակադեմիայի ռեկտորի 2013 թվականի մայիսի 13-ի
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի
մագիստրատուրայի
ընդունելության
առկա
ուսուցման
2013-2014
ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների արդյունքների
բողոքարկման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին» N 92-Ա
Հիմքեր
հրաման
Հավելված N 4.21 Ակադեմիայում ամփոփիչ ատեստավորման քննության
և մագիստրոսական թեզի պաշտպանության ընթացքում բողոքարկման
հանձնաժողով ստեղծելու մասին
Հավելված N 2.7 Ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն
Պատասխանել հետևյալ հարցերին.
%
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված համապատասխան
ծառայությունների վերաբերյալ:
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Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում համապատասխան
ծառայությունից:
Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ
գործընթացից:
Ակադեմիայում ուսումնառողների համար դեռևս ընդունելության կազմակերպման կարգում
արդեն հաշվի են առնված իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ: Մագիստրատուրայի
ընդունելության կարգի (տե՛ս հավելված N 4.20) 14-րդ կետի համաձայն` մագիստրատուրայի
ընդունելությունը կազմակերպելու նպատակով Ակադեմիայի ռեկտորի հրամանով ստեղծվում է
բողոքարկման հանձնաժողով: Բողոքարկման հանձնաժողովի գործառույթներն են՝ դիմումբողոքների քննարկման կազմակերպումը, գնահատականը փոխելու կամ անփոփոխ թողնելու
վերաբերյալ որոշում կայացնելը և համապատասխան արձանագրություն կազմելը:
Ակադեմիայում
սովորողների՝
մագիստրոսի
կրթական
ծրագրով
սովորողների
և
ասպիրանտների իրավունքների պաշտպանության համար պատասխանատու են Ակադեմիայում
գործող բոլոր ստորաբաժանումները, ինչպես նաև Ակադեմիայի ռեկտորը, ուսումնամեթոդական
վարչությունը, ամբիոնների վարիչները և ուսումնաօժանդակ անձնակազմը: Սովորողների
իրավունքների պաշտպանության և կրթական, սոցիալական և այլ կարիքների վերհանման
հարցում մեծ դեր ունի Ակադեմիայի ուսանողական խորհուրդը: Այն ապահովում է Ակադեմիայի
ուսանողական ինքնակառավարման գործընթացները, արտահայտում և պաշտպանում է
ուսանողների շահերը: Ակադեմիայի աջակցությամբ և ուսանողական խորհրդի կողմից
կազմակերպված ցանկացած մշակութային, սպորտային և այլ միջոցառում միտված է
բարձրացնելու սովորողի հայրենասիրական ոգին, դաստիարակելու նրան որպես ապագա
պետական մտածելակերպով օժտված քաղաքացի և հանրային ծառայող: Ակադեմիան
խրախուսում է ուսանողներին իրենց կազմակերպած միջոցառումների համար, ինչպես նաև
ակտիվ հասարակական դիրք գրավող սովորողներին՝ նրանց պատվոգրեր, հավաստագրեր
հանձնելու միջոցով: Ուսանողական խորհուրդն իր աջակցությունն է ցուցաբերում ուսումնական
գործընթացի կատարելագործման և բարելավման հարցերում, անհրաժեշտության դեպքում
մասնակցում է Ակադեմիայի կողմից կազմակերպվող գիտահետազոտական աշխատանքների
կազմակերպմանը,
կապեր
է
հաստատում
հայաստանյան
բուհերի
ուսանողական
ինքնակառավարման կառույցների հետ և արտասահմանյան բուհերի սովորողների հետ
համագործակցության եզրեր գտնելու առաջին քայլերն է անում:
Ակադեմիայի ռեկտորի 2012 թվականի մարտի 28-ի N 59 հրամանով հաստատվել է ՀՀ
պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգը,
որի 44-րդ կետում նկարագրված են ամփոփոիչ ատեստավորման արդյունքի բողոքարկման
ընթացակարգային պահանջները (տե՛ս հավելված N 4.21): Ակադեմիայում 2011/2012 և 2012/2013
ուսումնական տարիների ամփոփիչ ատեստավորման քննության և մագիստրոսատկան թեզի
պաշտպանության ընթացքում բողոքարկումներ չեն գրանցվել:
Ակադեմիայի սովորողների համար կազմվել է «Ուսանողի ուղեցույց», որտեղ բացի
դասախոսների և դասավանդվող առարկաների մասին տեղեկատվությունից, ներկայացված են
Ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված և հաստատված սովորողների
իրավունքները և պարտականությունները:
Սովորողների իրավունքները պաշտպանելու նպատակով առաջիկայում Ակադեմիայում
նախատեսվում է քննարկել և հետագայում հաստատել սովորողների քննությունների և
ստուգարքների անցկացման բողոքարկման կարգ:
Որակի ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը պաշտոնապես հաստատված
են Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից, իսկ իրականացվող բարեփոխումները և
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գործընթացները թափանցիկ են և մատչելի բուհի սովորողների ու հետազոտողների համար,
ինչպես նաև դասավանդող անձնակազմի և ուսումնաօժանդակ կազմի համար: Բարեփոխումներն
ու գործընթացները թափանցիկ են և մատչելի բուհի դասավանդող անձնակազմի,
ուսումնաօժանդակ կազմի, ինչպես նաև սովորողների և հետազոտողների համար:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ը. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և մատուցվող
այլ ծառայությունների գնահատման և որակի ապահովման մեխանիզմներ:
Հավելված 1.2 Ակադեմիայի 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագիր
Հավելված N 2.7 Ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն
Հավելված N 4.5 «Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկ
Հավելված N 4.6 Սովորողներին գրավոր ծանուցումների միջոցով
բացակայությունների և ուսման վճարների պարտքերի մասին
տեղեկատվություն տրամադրելու օրինակներ
Հավելված N 4.7 Ուսանողի գրավոր դիմումի հիման վրա վեր հանված
կարիքի գնահատման և լուծման օրինակ
Հիմքեր
Հավելված N 4.8 «Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայում ուսումնական տարվա առաջադիմության
արդյունքներով
ուսանողական
նպաստների
և
պետական
կրթաթոշակների տրամադրման» կարգ
Հավելված N 10.13 Հարցաթերթերի նմուշներ
Հավելված N 10.14 Գործատուներին հասցեագրված գրությունների
օրինակներ
Հավելված N 10.15 Ցուցակ գործատուների
Ներկա ժամանակներում ուսուցման որակը պայմանավորված է կրթական ծրագրերի
արդիականությամբ և այդ ծրագրերի շարունակական վերափոխմամբ ու բարելավմամբ:
Կրթական ծրագրերի արդիականությունը և Ակադեմիայի կողմից մատուցած կրթական
ծառայություններն ապահովում են մրցունակություն մյուս բուհերի հանդեպ: Ակադեմիայի
առաջնային նպատակներից է եվրոպական բարձրագույն կրթական համակարգին ինտեգրվելը և
Ակադեմիայի կառավարման գործընթացում այդ համակարգի ընթացակարգերի ներդրումը:
Ակադեմիայի 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագրի 2-րդ նպատակը Բոլոնիայի գործընթացի
զարգացումներին համահունչ որակյալ կրթության ապահովումն է: Ակադեմիան կարևորում է
ուսուցման որակի գնահատման ներբուհական համակարգը՝ առաջնորդվելով եվրոպական ENQA
չափանիշներով: Այդ նպատակով Ակադեմիայում սովորողների կրթական որակի ապահովման և
գնահատման համար ստեղծվել են մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին և
համապատասխան հանձնաժողովներ:
Կրթության որակը ցանկացած ուսումնական հաստատության համար առաջնահերթություն է և
նրա այցեքարտը: Ակադեմիան ուսուցման որակի հետ մեկտեղ կարևորում է անձի
անհատականության ձևավորման և զարգացման խնդիրները: Ակադեմիայի շրջանավարտը իր
երկրի, ժողովրդի, ազգի և պետության անվտանգության պաշտպանն է: Մասնագետներ
պատրաստելու խնդրի լուծումը կախված է բազմաթիվ գործոններից՝ դիմորդների
պատրաստվածության աստիճան, դասախոսական ներուժ, կրթության որակի ապահովում,
ծրագրեր և մեթոդաբանություն, տեխնիկական բազա, ֆինանսական և նյութական ռեսուրսներ:
Ակադեմիայում պարբերաբար անցկացվում են սովորողների հարցումներ տարբեր
ժամանակահատվածներում: Սովորողները գնահատում են կրթական ծրագրերը, մատուցվող այլ
կրթական կարիքները, Ակադեմիայի նյութատեխնիկական բազայի հնարավորությունները,
պրակտիկաների կազմակերպման արդյունավետությունը:
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Կրթական ծրագրերի արդիականացման և բարելավման նպատակով 2012/2013 հարցաթերթ է
կազմվել Ակադեմիայի շրջանավարտների համար: Հարցաթերթի նպատակն էր բացահայտել
շրջանավարտների կարիքները, նրանց սպասելիքները աշխատաշուկա ներգործելու ուղղությամբ՝
որպես ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի շրջանավարտ:
Շրջանավարտների շրջանում անցկացրած հարցումները թույլ են տալիս շրջանավարտի
հայացքով գնահատել կրթական ծրագրերը, դասընթացների, դասավանդման և ուսումնառության
որակը: Ըստ ուսուցման ձևի՝ առկա սովորող շրջանավարտների բավարարվածության աստիճանը
կրթական դասախոսների մասնագիտական փորձի կազմել է` 96,2%, իսկ հեռակա սովորող
շրջանավարտներինը` 89,2%:
«Շրջանավարտի աշխատանքային գործունեության ուղղորդմանը և մասնագիտական
կողմնորոշմանը նպաստող գործոնները» բաժնի հարցերի պատասխանների հետազոտությունը
ցույց տվեց, որ Ակադեմիայում տարվող թե՛ աշխատանքային ուղղորդման և թե՛ մասնագիտական
կողմնորոշման գործունեության գնահատականները մեծմասամբ գերազանց և լավ են, սակայն
կրթության որակի բավարարվածության ընդհանուր ֆոնի վրա համեմատաբար ցածր է գերազանց
գնահատականների տեսակարար կշիռը (համապատասխանաբար 26% և 27,2%), ինչը խոսում է
այն մասին, որ Ակադեմիայում այս բաղադրիչի հետ կապված աշխատանքները դեռևս կարիք
ունեն հետագա բարելավման և վերանայման:
Այն հարցին, թե ուսումն ավարտելուց անմիջապես հետո որտեղ կնախընտրեին աշխատել
շրջանավարտները, ստացել ենք հետևյալ պատասխանները. շրջանավարտների կեսից ավելին`
57%-ը, ակնկալում է 5 տարի հետո աշխատանքի անցնել պետական համակարգում իր
մասնագիտությամբ և ևս 4%-ը՝ աշխատել պետական համակարգում թեկուզ և ոչ իրենց
մասնագիտությամբ: Հարցման մասնակիցների փոքր մասը` 21%-ը, նախընտրում է աշխատանքը
մասնավոր ոլորտում իր մասնագիտությամբ, իսկ 3%-ը համաձայն է աշխատել մասնավոր
սեկտորում, թեկուզ և ստիպված լինի կատարել ոչ մասնագիտական աշխատանք: Պետք է
նկատել, որ հարցման մասնակիցների միայն 5%-ն է նախատեսում զբաղվել սեփական բիզնեսով:
Հետաքրքիր է նկատել, որ Ակադեմիայի շրջանավարտների փոքր մասի` 5%-ի մոտ կա
արտերկրում աշխատելու ցանկություն: Շրջանավարտների մոտ կեսը` 52%-ը, հույս ունի, որ
ուսումը Ակադեմիայում ավարտելուց անմիջապես հետո կհաջողվի աշխատանքի անցնել
պետական համակարգում, 12%-ը՝ ոչ պետական կազմակերպություններում, իսկ 5%
շրջանավարտներ չեն կարևորում, թե որտեղ կաշխատեն և գլխավոր խնդիրը համարում են
Ակադեմիան
ավարտելուց
հետո
աշխատանքի
անցնելը:
Հետաքրքրական
է,
որ
շրջանավարտների շատ փոքր մասը` 3%-ը, չի շտապում անցնել աշխատանքի Ակադեմիան
ավարտելուց հետո: Մտահոգիչ է այն փաստը, որ շրջանավարտների մի զգալի մասը՝ 23%-ը խիստ
վերապահումով է վերաբերվում ապագա աշխատանքին և պատրաստ է կատարելու ցանկացած
հեռանկարային աշխատանք: Շրջանավարտների 5%-ը Ակադեմիան ավարտելուց հետո ինչպես և
հինգ տարի հետո ցանկանում է աշխատել արտերկրում: Դրանք այն շրջանավարտներն են, որոնք
իրենց գործունեությունը թե՛ ավարտելուց հետո, թե՛ ապագայում կապում են արտերկրի հետ:
Այն հանգամանքը, որ շրջանավարտն իր հետագա աշխատանքային զարգացումը կապում է
պետական կառավարման համակարգում աշխատանքային գործունեության հետ, հետևանք է
Ակադեմիայում դասավանդման առանձնահատկությունների:
Ներկա փուլում իրականացվում են փորձագիտական հարցումներ գործատուների շրջանում
կրթական ծրագրից շրջանավարտների բավարարվածության մակարդակի գնահատման
վերաբերյալ: Հարցաթերթերը պաշտոնական գրություններով ուղարկվել են թվով 58
գործատուների (տե՛ս N 10.13, N 10.14 և N 10.15 հավելվածները): Վերլուծության արդյունքները
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կօգնեն ստանալու համապատասխան տեղեկատվություն՝ կապված շրջանավարտների
զբաղվածության մակարդակի հետ, ինչպես նաև կնպաստեն շրջանավարտների վերաբերյալ
տեղեկատվական բազայի ձևավորմանը:
Այս համատեքստում հատկանշական է «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ
վարկային ծրագրի շրջանակում «Ի-ՎԻ Քոնսալթինգ» ՓԲԸ կողմից կատարված «Հայաստանում
բարձրագույն կրթության շրջանավարտների պահանջարկի և զբաղվածության վերաբերյալ
ուսումնասիրության» վերաբերյալ հաշվետվությունը (տե՛ս սույն փաստաթղթի 1-ին չափանիշ, «ա»
չափորոշիչ):
Շրջանավարտների զբաղվածության մակարդակը վերջին հինգ տարում (թվով):
Զբաղվածություն/ուսման շարունակություն 3
2007
2008 2009
2010
1.
Ավարտելուց անմիջապես հետո
2.
Նախքան ավարտելը
3.
Մասնագիտությամբ
4.
Ոչ մասնագիտությամբ
Ավարտելուց հետո ուսումը շարունակող
5.
ուսանողների տոկոսը
Ավարտելուց 2-5 տարի հետո զբաղվածության
6.
մակարդակը
7.
8.

Գործազուրկ ուսանողների տոկոսը
Ավարտելուց 5 տարի հետո զբաղվածության
մակարդակը

-

-

-

-

2011
-

4-ՐԴ ՉԱՓԱՆԻՇԻ SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ուժեղ կողմեր
1) Դիմորդների հավաքագրման և
ընդունելության հստակ մշակված
քաղաքականություն և ընթացակարգեր
2) Ներդրված մագիստրոսական ծրագրերը,
որոնք մշտապես լրամշակվում և
բարեփոխվում են, թույլ են տալիս Ակադեմիա
բերել սովորողների հոսք
3) Գործնական հմտություններով օժտված
դասախոսական կազմ
4) Ներդրված կառավարչական և
գիտահետազոտական պրակտիկաների
ընթացակարգեր
5) Մագիստրոսական թեզերի թեմաների
արդիականություն և գիտահետազոտական
աշխատանքի աջակցություն
3

Թույլ կողմեր
1) Սովորողների կարիերային նպաստող
կենտրոնի բացակայություն
2) Ուսանողական գիտական ընկերության
բացակայություն

3) Որակի ապահովման հարցերում
սովորողների ոչ բավարար իրազեկություն և
նրանց կողմից նկատվող պասիվություն
4) Շրջանավարտ-Ակադեմիա հետադարձ թույլ
կապ
5) Գործատուների մասնավոր հատվածի հետ
թույլ համագործակցություն

Տեղեկատվությունը բացակայում է:
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6) Սովորողների կարիքների վերհանում և
ուսման վարձի փոխհատուցման ներդրված
համակարգ
7) Սովորողների ինքնավար և իրավունքները
պաշտպանող մարմին՝ ուսանողական
խորհուրդ
8) Ակադեմիայի բարենպաստ հոգեբանական
մթնոլորտը
Հնարավորություններ
1) Տեղական, արտասահմանյան կրթական և
գիտական կենտրոնների և նմանատիպ
բուհերի հետ համագործակցության
հնարավորություններ
2) Աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող
նոր մասնագիտություններով և
համապատասխան մասնագիտացումներով
ուսուցանելու հնարավորություն
3) Գործատուների (պետական և մասնավոր
կառույցներ) հետ համագործակցության և
կրթական գործընթացներում նրանց
ներգրավման հնարավորություններ

Վտանգներ
1) Պետական համակարգի ցածր
աշխատավարձերի պատճառով Ակադեմիայում
սովորել ցանկացողների թվի նվազում
2) Դիմորդների թվաքանակի նվազում՝ կապված
բակալավրիատի կրթական համակարգի
բացակայության, արտագաղթի և
ժողովրդագրության հետ

Թույլ կողմերի հաղթահարման գործում կարևոր դեր է վերապահված Ակադեմիայի 2013-2018
թթ. ռազմավարական ծրագրով նախանշված նպատակների և խնդիրների կատարմանը:
Այդ համատեքստում անհրաժեշտ է.
1) Հետևողականորեն զարգացնել Ակադեմիայի և առանձին ամբիոնների փոխշահավետ
ռազմավարական գործակցային կապերը մասնավոր և պետական հատվածների հիմնական
գործատու կազմակերպությունների հետ՝ մասնագետների նպատակային պատրաստման և
ուսանողների ապագա կարիերայի նախապատրաստման հարցերում (Նպատակ 9, խնդիր 9.3,
կետ 2):
2) Ստեղծել անհրաժեշտ նախադրյալներ դիմորդների և սովորողների կազմի պահպանման
համար` ժողովրդագրական բացասական միտումների և միջավայրային այլ գործոնների
ազդեցության գնահատմամբ (Նպատակ 1, խնդիր 1.2):
3) Ընդլայնել լրացուցիչ և շարունակական կրթության ծառայությունների և դասընթացների
ծավալը՝ մասնագիտական կատարելագործման, վերապատրաստման կարիք ունեցողներին
հասանելի լինելու համար (Նպատակ 1, խնդիր 1.3):
4) Կատարելագործել ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ ծառայությունների
գնահատման և որակի ապահովման մեխանիզմները և դրանց արդյունավետությունը գնահատող
ընթացակարգերը:
5) Ամրապնդել կապը Ակադեմիայի շրջանավարտների հետ, ստեղծել շրջանավարտների
տվյալների տեղեկատվական և հաղորդակցության համակարգ: Ընդլայնել շրջանավարտների՝
Ակադեմիայի և միմյանց հետ առցանց և անմիջական շփման հնարավորությունները (Նպատակ 9,
խնդիր 9.3, կետ 4):
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V. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը հասնելու և ՄԿԾ-ների նպատակներն իրականացնելու
համար հաստատությունը ապահովված է անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմով:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերն իրականացնելու համար
անհրաժեշտ որակավորումներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի
ընտրության քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
Հավելված N 5.1 Հիմնական և համատեղությամբ դասավանդողների
կազմը` ըստ ամբիոնների (հաստիքային աշխատողներ)
Հավելված N 5.2 Ժամավճարային հիմունքներով (համատեղությամբ)
դասավանդողների կազմը` ըստ ամբիոնների (հաստիքային աշխատողներ)
Հավելված N 5.3 Ժամավճարային աշխատանքային պայմանագրի օրինակ
Հավելված N 2.9 Ակադեմիայի ռեկտորի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի
«Ակադեմիայի ամբիոնների վարիչների ընտրության կարգը գործողության
մեջ դնելու մասին» N 20-Ա հրաման
Հավելված N 5.4 Ակադեմիայի ամբիոնի վարիչի թափուր պաշտոնի
համար մրցույթի հայտարարության օրինակներ
Հավելված N 5.5 Ամբիոնի վարիչի մրցույթին մասնակցելու համար
անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցուցակ
Հիմքեր
Հավելված N 5.6 Ակադեմիայի ռեկտորի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի
«Ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու մասին»
N 21-Ա հրաման, http://paara.am/wpcontent/uploads/2012/05/Akademia_nerqin-kargapahakan-kanonner.pdf
Հավելված N 5.7 Ակադեմիայի ռեկտորի 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի
«Ակադեմիայի աշխատողների անձնական գործերը վարելու կարգը
հաստատելու
մասին»
N
0159
հրաման,
http://paara.am/wpcontent/uploads/2012/05/karg_ashxatoxneri-andznakan-gorceri-varman.pdf
Հավելված N 2.11 Ակադեմիայի գործավարության կարգը (հաստատված է
Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2012 թվականի դեկտեմբերի 28-ի
նիստում (արձանագրություն N 99))
Ակադեմիայի մագիստրոսական կրթական ծրագրերն զգալիորեն տարբերվում են նմանատիպ
ծրագրեր իրականացնող մյուս բուհերից և ունեն որոշակի առանձնահատկություններ,
մասնավորապես.
Ակադեմիան ուսումնական հաստատություն է, որը հանրային ծառայության համակարգում
իրականացնում
է
մագիստրոսական
կրթություն՝
չունենալով
դասավանդվող
մասնագիտությունների համար բակալավրիատի կրթական համակարգ,
- Դասախոսություններով հանդես են գալիս բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք
(պատգամավորներ, նախարարներ, նախարարների տեղակալներ, գիտությունների դոկտորներ,
թեկնածուներ, կրթության և տնտեսության տարբեր ոլորտների առաջատար մասնագետներ),
Ակադեմիայի ուսումնական պլանները հարմարեցված են ՀՀ հանրային ծառայության
համակարգի պահանջներին, ինչը հնարավորություն է տալիս շրջանավարտներին արագ
հարմարվելու հանրային ծառայության համակարգի աշխատանքային միջավայրին:
Ակադեմիայում պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրության քաղաքականության հիմքում
ընկած են կրթական ծրագրերն ու դասընթացներն իրականացնելու համար բավարար թվով
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անհրաժեշտ որակավորում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմ, և դրա շարունակական
նորացման համար ձևավորված են անհրաժեշտ նախադրյալներ (տե՛ս հավելված N 5.1):
Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի մասնագիտական
որակները համապատասխանում են նրա առաքելությանը և կրթական ծրագրի նպատակներին:
Կրթական ծրագրերն իրականացնելիս, դասավանդման բարձր որակն ապահովելու նպատակով,
համատեղությամբ և ժամավճարային հիմունքներով աշխատակիցների կարգավիճակով
հրավիրվում են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, գիտությունների դոկտորներ,
թեկնածուներ, կրթության և տնտեսության տարբեր ոլորտների առաջատար մասնագետներ (տե՛ս
հավելված N 5.2):
Հրավիրված մասնագետների ձևակերպումն իրականացվում է ՀՀ աշխատանքային
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով (տե՛ս հավելված N 5.3):
Համաձայն «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 5-րդ
մասի, «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ մասի` Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2012
թվականի հունվարի 31-ի նիստում (արձանագրություն N 88) հաստատվել է «Հայաստանի
Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ամբիոնների վարիչների ընտրության
կարգը», որով սահմանվել է Ակադեմիայի ամբիոնների վարիչների ընտրության, աշխատանքային
պայմանագրի կնքման և պաշտոնում հրամանագրման կարգը (տե՛ս հավելված N 2.9,
http://paara.am/wp-content/uploads/2012/05/Ambioni-varichneri-yntrutyan_karg.pdf):
Ամբիոնների վարիչների ընտրությունն իրականացվում է նախապես հրապարակված
չափանիշներով (տե՛ս հավելված N 5.4):
N 5.5 հավելվածում ներկայացված է ամբիոնի վարիչի մրցույթին մասնակցելու համար
անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցուցակը:
Ուսումնաօժանդակ կազմի ընտրությունն իրականացվում է՝ ելնելով իրականացվող կրթական
ծրագրերի առանձնահատկություններից:
Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատանքի ընդունման
համար գործում է հստակ քաղաքականություն,
որը հիմնված է ՀՀ աշխատանքային
օրենսդրության
վրա
(տե՛ս
հավելված
N
5.6,
http://paara.am/wpcontent/uploads/2012/05/Akademia_nerqin-kargapahakan-kanonner.pdf):
Ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման բաժինը վարում է աշխատողների անձնական
գործերը`
«Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
կառավարման
ակադեմիայի
աշխատողների անձնական գործերը վարելու կարգի» դրույթներին համապատասխան (տե՛ս
հավելված N 5.7, http://paara.am/wp-content/uploads/2012/05/karg_ashxatoxneri-andznakan-gorcerivarman.pdf):
Աշխատողի անձնական գործը աշխատողի աշխատանքային գործունեության մասին ամփոփ
տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթերի և նյութերի ամբողջությունն է:
Համաձայն Ակադեմիայի գործավարության կարգի (տե՛ս հավելված N 2.11, 68-րդ, 69-րդ և 70րդ կետեր)՝ ժամավճարային հիմունքներով դասախոսների ժամանակին ներգրավման համար
անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովման պարտավորությունը դրվում է համապատասխան
ամբիոնի վարիչի վրա:
Ակադեմիայի ուսումնական գործընթացին ժամավճարային հիմունքներով դասախոսներ
ներգրավելու համար համապատասխան ամբիոնի վարիչը, խորհրդակցելով ուսումնական
աշխատանքների գծով պրոռեկտորի հետ, կազմում է ներգավվող դասախոսների ցուցակը, որը
ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի զեկուցագրով ներկայացվում է ռեկտորին`
նախնական համաձայնություն ստանալու համար:
Ներգրավվող դասախոսների վերաբերյալ ռեկտորի նախնական համաձայնությունը ստանալուց
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հետո ամբիոնի վարիչը կազմակերպում է դասախոսի հետ համապատասխան պայմանագիր
կնքելու գործընթացը: Անձնակազմի կառավարման բաժինը կազմակերպում է ներգրավվող
դասախոսի անձնական թերթիկի լիարժեք լրացումը` համաձայն N 5 ձևի (տե'ս հավելվածի N 5
ձև):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի համար սահմանված են
պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող հստակ
պահանջներ:
Հավելված N 2.10 Ակադեմիայի ռեկտորի 2012 թվականի փետրվարի
Հիմքեր
1-ի «Ակադեմիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնի անձնագիրը հաստատելու
մասին» N 22-Ա հրաման
Հավելված N 5.8 Ակադեմիայի ռեկտորի 2012 թվականի հուլիսի 21-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
կառավարման
ակադեմիայում ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական
և այլ աշխատանքների նորմերը հաստատելու մասին» N 179-Ա հրաման
(հաստատված է ռեկտորատի 2012 թվականի հուլիսի 21-ի որոշմամբ
(արձանագրություն N 128))
Հավելված N 5.9 Քաղվածք Ակադեմիայի մագիստրոսի կրթական ծրագրով
սովորողների շրջանում մասնագիտական կրթության որակի ապահովման
համակարգի վերաբերյալ անցկացված հարցման հաշվետվությունից
Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2012 թվականի հունվարի 31-ի նիստում (արձանագրություն
N 88) քննարկվել և հավանության են արժանացել Ակադեմիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնը
զբաղեցնելու
համար
անհրաժեշտ
որակավորմանը
ներկայացվող
պահանջները
և
աշխատանքային գործառույթները (պաշտոնի անձնագիրը) (տե՛ս հավելված N 2.10,
http://paara.am/wp-content/uploads/2012/05/Ambioni-varich_pashtoni-andnagir.pdf)։
Ակադեմիայի 2012 թվականի հուլիսի 21-ի ռեկտորատի որոշմամբ (արձանագրություն N 128)
հաստատվել
են
Ակադեմիայի
պրոֆեսորադասախոսական
կազմի
ուսումնական,
ուսումնամեթոդական,
գիտահետազոտական,
ուսումնադաստիարակչական
և
այլ
աշխատանքների ծանրաբեռնվածության ծավալի հաշվարկման, կարգավորման, նորմավորման
կարգն ու պայմանները (տե՛ս հավելված N 5.8, կից ձևաթղթերը 5.8.1 և 5.8.2):
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից կատարվող աշխատանքների սահմանված
ժամանակի
պլանավորման
և
հաշվառման
նորմերը
նպաստում
են
Ակադեմիայի
պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական աշխատանքների առավել նպատակային
բաշխմանը:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը մեկ ուսումնական
տարում 1 դրույքի համար պետք է կազմի առնվազն`
1) ամբիոնի վարիչ՝ 700 ժամ,
2) պրոֆեսոր՝ 700 ժամ,
3) դոցենտ՝ 750 ժամ,
4) ասիստենտ՝ 800 ժամ:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակների գնահատումն իրականացնելու
համար որպես հետադարձ կապի մեխանիզմներ են ծառայում ուսանողների շրջանում դասախոսի
վերաբերյալ անցկացրած հարցումները, նրա հրատարակած աշխատությունները: Մագիստրոսի
կրթական ծրագրով սովորողները հիմնականում վստահում են իրենց դասավանդող
դասախոսների գիտելիքներին և մասնագիտական փորձին (տե՛ս հավելված N 5.9):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ
գ. ՄՈՒՀ-ը սահմանել է հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր
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դասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման համար:
Հավելված N 5.10 Ուսանողի կողմից դասախոսների գնահատման
հարցաթերթիկի նմուշ
Հիմքեր
Հավելված N 5.11 Հուշամեդալով պարգևատրված, պատվավոր դոկտորի,
պրոֆեսորի և ամբիոնի վարիչի կոչում, վաստակավոր դասախոսի և
պատվոգրեր ստացած Ակադեմիայի աշխատողների ցուցակ
Մշակվել և ներդրվել է ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքի
որակի գնահատման հարցաթերթիկ, որը բաժանվում է ուսանողներին` գնահատման նպատակով:
Հարցաթերթիկում շոշափվում են դասավանդողի մասնագիտական կարողություններն ու
պատրաստվածության աստիճանը, դասախոսին հատուկ որակները, ինչպես նաև դասավանդվող
դասընթացի պատշաճ մեթոդական ապահովումը, մատչելիության աստիճանը (տե՛ս հավելված N
5.10, 1-ին կուրս, «Հոգեբանություն» մասնագիտության օրինակով):
Որպես դասախոսի գնահատման գործիք՝ Ակադեմիայում կարևորվում է նաև նրա
գիտահետազոտական գործունեությունը` դասախոսի հեղինակությամբ տպագրված գիտական
հոդվածները, մենագրությունները, դասագրքերը, ուսումնական ձեռնարկները, ինչպես նաև
մասնակցությունը գիտաժողովներին, համաժողովներին: Որոշ լսարաններում տեղադրվել են
տեսախցիկներ:
Դասալսումների արդյունավետության համակարգված վերլուծություն չի իրականացվել: Կարևոր
տեղ է հատկացվում դասախոսների ուսումնական փաստաթղթերի ուսումնասիրությանը, նրա
կազմած նյութերին:
Մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողներին հնարավորություն է ընձեռվել որոշակի
խմբաքանակի առարկաներից ընտրելու իր նախընտրած առարկաները:
2012-2013 ուսումնական տարվանից Ակադեմիայում ներդրվել և կիրառվել է ընտրովի
դասընթացների, ինչպես նաև դասախոսների ընտրության համակարգը: Այս պարագայում
Ակադեմիա ընդունվելուց հետո ուսանողներն ունեն խոր մասնագիտացում ընտրելու
հնարավորություն: Կարողությունների վրա հիմնված ուսումնական ծրագրերը պետք է դառնան
քաղաքականության առաջնահերթություն:
Ակադեմիայում ընդլայնվում է ընտրովի առարկաների և դասախոսների ընտրության փորձը
(արտացոլված են ուսումնական պլաններում, առկա են ուսումնամեթոդական վարչությունում):
2013 թվականին հուշամեդալով պարգևատրված, պատվավոր դոկտորի, պրոֆեսորի,
վաստակավոր դասախոսի կոչում և պատվոգրեր ստացած Ակադեմիայի աշխատողների ցուցակը
ներկայացված է N 5.11 հավելվածում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ
դ. Պարբերաբար իրականացվող ներքին և արտաքին գնահատումների
արդյունքում բացահայտված կարիքներին համապատասխան` ՄՈՒՀ-ն իրականացնում է
դասավանդողների կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ:
Հավելված N 5.12 Քաղվածք Ակադեմիայի աշխատակիցների շրջանում
մասնագիտական
կրթության
որակի
ապահովման
համակարգի
վերաբերյալ անցկացված հարցման հաշվետվությունից
Հավելված N 5.13 Ակադեմիայի ռեկտորի 2013 թվականի հուլիսի 15-ի
Հիմքեր
«Ակադեմիայի աշխատողների համար անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուների
դասընթացներ կազմակերպելու մասին» N 142-Ա հրաման
Հավելված N 5.14 Գրադարանի աշխատակիցների վերապատրաստման
մասին
Ընդհանուր առմամբ, Ակադեմիան դասավանդողների կատարելագործմանն ուղղված
քաղաքականություն չունի:
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Համաձայն Ակադեմիայի աշխատողների շրջանում 2013 թվականին անցկացրած հարցումների`
Ակադեմիայի աշխատողների կեսից ավելին վերջին երեք տարիներին վերապատրաստում չի
անցել: Միաժամանակ աշխատողների ճնշող մեծամասնությունը գտնում է, որ իրենք կարիք ունեն
վերապատրաստման: Այս իրավիճակը խոսում է այն մասին, որ աշխատակիցների շրջանում
վերապատրաստումների անցկացումը կարևոր բաղադրիչ է կադրերի հավաքագրման և նրանց
աշխատանքը արդյունավետ կազմակերպելու համար:
Աշխատողների ճնշող մեծամասնությունը հայտնել է, որ վերջին տարիներին Ակադեմիայի
միջնորդությամբ վերապատրաստում չեն անցել, քանի որ նման առաջարկ Ակադեմիայի կողմից
չի եղել:
Մտահոգիչ է նաև այն փաստը, որ աշխատողների մի զգալի մասը դժվարացել է գնահատել
Ակադեմիայի կողմից կազմակերպված վերապատրաստումների որակը:
Հարցերի նման պատասխաններից հետևում է, որ Ակադեմիայի կողմից վերապատրաստման
գործընթացը կարիք ունի հետագա բարելավման (տե՛ս հավելված N 5.12):
Վերլուծության արդյունքներով պայմանավորված` Ակադեմիայի աշխատողների համար
կազմակերպվեցին անգլերենի, ֆրանսերենի դասընթացներ
(տե՛ս հավելված N 5.13):
Առաջիկայում կվերապատրաստվեն գրադարանի աշխատողները (տե՛ս հավելված N 5.14):
Անհրաժեշտ է ընդլայնել դասախոսների վերապատրաստման հնարավորությունները
արտերկրում:
Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում 2014 թվականի ապրիլին
կմեկնարկի ծրագիր (Դասախոսների վերապատրաստում (TOT)), որով Ակադեմիայի
դասախոսները կվերապատրաստվեն հետևյալ թեմաներով`
9 «Ծրագրերի մշտադիտարկում և գնահատում»
9 «Ռազմավարական հաղորդակցություններ»
9 «Բնապահպանական և սոցիալական չափորոշիչներ»:
Յուրաքանչյուր թեմայով դասընթացին կմասնակցի Ակադեմիայի 5-8 դասախոս:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ը երաշխավորում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի
համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կազմով ապահովվածության կայունությունը:

Հիմքեր

Հավելված N 5.1 Հիմնական և համատեղությամբ դասավանդողների կազմը`
ըստ ամբիոնների (հաստիքային աշխատողներ)
Հավելված N 5.2 Ժամավճարային հիմունքներով (համատեղությամբ)
դասավանդողների կազմը` ըստ ամբիոնների (հաստիքային աշխատողներ)

Ակադեմիայում
դասախոսական,
վարչական
և
ուսումնաօժանդակ
անձնակազմի
վերաբերյալ
վիճակագրական
տվյալները
ներկայացվում
են
ռեկտորի
ամենամյա
հաշվետվություններում:
Կրթության որակի բարելավման նպատակով հետևողական աշխատանքների իրականացումը
շարունակվում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման, նրանց աշխատավարձերի
օպտիմալացման, ինչպես նաև լսարանային ժամերի արդյունավետ օգտագործման և դասերի
անխափան իրականացման ուղղությամբ:
Կրթական ծրագրերն իրականացնելիս, դասավանդման բարձր որակն ապահովելու նպատակով,
համատեղությամբ և ժամավճարային հիմունքներով աշխատակիցների կարգավիճակով
հրավիրվում են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, գիտությունների դոկտորներ,
թեկնածուներ, կրթության և տնտեսության տարբեր ոլորտների առաջատար մասնագետներ,
պատասխանատուներ:
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Աղյուսակ 5.1
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի դինամիկան` ըստ տարեթվերի
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դասախոսների ընդհանուր թիվը
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Համատեղությամբ /հաստիքային/
հրավիրված դասախոսներ
(ժամավճարային, համատեղութ.)
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Աղյուսակ 5.2
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Աղյուսակ 5.3
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Նկ. 5.3. Ակադեմիայի
համատեղությամբ)

2013
հիմնական

աշխատողների

համատեղությամբ

թվաքանակի

դինամիկան

(հիմնական

և

Վերոհիշյալ աշխատանքները պահանջում են անընդհատ հետևողականություն` լսարանային
ֆոնդի օգտագործման, հիմնական և համատեղող պրոֆեսորադասախոսական կազմի
փաստաթղթերի ձևակերպման, կատարողականների վերահսկման, ուսումնական գործընթացի
հսկման, ուսանողների և դասախոսների բացակայությունների գրանցման և ամփոփման առումով:
ՀՀ
քաղաքացիական
ծառայողների,
պետական
ծառայողների,
տեղական
ինքնակառավարման մարմինների վերապատրաստողների ցուցակում ընդգրկված են և՛
Ակադեմիայի աշխատողները, և՛ համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձինք: Այդ
վերապատրաստողների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված աղյուսակներում և
նկարներում չի երևում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ում գործում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական
առաջընթացի ապահովման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր:
Հավելված N
5.15 Քաղվածք 2012-2013 ուսումնական տարվա
շրջանավարտների հարցման արդյունքների վերլուծության
Հիմքեր
Հավելված
N
5.16
«Ղեկավար,
պրոֆեսորադասախոսական,
ուսումնաօժանդակ
և
սպասարկող
անձնակազմերի
աշխատողների
աշխատանքային գործունեության գնահատման, խրախուսման և տույժերի
66

ենթարկելու կարգի» նախագիծ
Հավելված N 5.17 Ակադեմիայի բոլոր պաշտոնների համալրման
ընթացակարգի նախագիծ
Ակադեմիան վարում է հստակ քաղաքականություն մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը
համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կազմով ապահովելու կայունության համար:
Վերջինս ամրագրված է Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի 4-րդ նպատակում (տե՛ս
հավելված N 1.2): Օրինակ` ռազմավարական ծրագրի N 4.1. ԽՆԴԻՐ «Բարելավել և համալրել
պրոֆեսորադասախոսական կազմը՝ կրթական ծրագրերի բարեփոխումներին և որակի
ապահովման արդի պահանջներին համահունչ»:
Դասալսումները ցույց են տալիս, որ դասախոսները շարունակ զարգացնում են դասավանդման
ժամանակակից
տեխնոլոգիական
մեթոդները՝
օգտագործելով
թե՛
բովանդակային
(դասավանդման ինտերակտիվ եղանակներ), թե՛ օժանդակ (PPT ներկայացումներ) միջոցներ:
Պրոֆեսորդասախոսական կազմի մասնագիտական որակների գնահատումն իրականացնելու
համար որպես հետադարձ կապի մեխանիզմ ներկայացնենք շրջանավարտների շրջանում
դասախոսների վերաբերյալ անցկացրած հարցումների արդյունքները:
Հարցման ենթարկվածների ճնշող մասը` 93,8%-ը, բավարարված է կամ գրեթե բավարարաված
է դասավանդող դասախոսների մասնագիտական գիտելիքներից և փորձից (տե՛ս հավելված N
5.15):
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական առաջընթացի ապահովմանն ուղղված
հաստատված քաղաքականություն և ընթացակարգեր դեռևս չկան, սակայն վերջերս մշակվել է
«Ղեկավար, պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմերի
աշխատողների աշխատանքային գործունեության գնահատման, խրախուսման և տույժերի
ենթարկելու կարգը», որի ներդրման նպատակն է բարձրացնել մասնագիտական կրթության և
ուսուցման, ինչպես նաև Ակադեմիայում մատուցվող կրթական և այլ բնույթի ծառայությունների
որակն ու արդյունավետությունը (տե՛ս հավելված N 5.16):
Մշակվել է նաև Ակադեմիայի բոլոր պաշտոնների համալրման ընթացակարգի նախագիծը, որը
լրամշակման կարիք ունի (տե՛ս հավելված N 5.17):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմ
ռազմավարական նպատակների իրականացման համար:
Հիմքեր
Հավելված N 2.1 Ակադեմիայի կառուցվածքը
Ակադեմիայի վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատանքի արդյունավետությունը
բարձրացնելու և նոր խնդիրներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ վերջին 3 տարիների
ընթացքում որոշակի միջոցներ են ձեռնարկվել:
Այսօր Ակադեմիան ունի անհրաժեշտ վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմ
ռազմավարական նպատակներն իրականացնելու համար: Կառավարման մարմինները և դրանց
կառուցվածքը նորացված են 2011/2012 ուսումնական տարում, համալրված են բարձր
որակավորում
ունեցող
երիտասարդ
կադրերով
(տե՛ս
հավելված
N
2.1)
http://paara.am/paara/structure/:
Աղյուսակ 5.4
Ակադեմիայի վարչական, պրոֆեսորադասախոսական կազմ, ուսումնաօժանդակ կազմ և
տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
2010
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Նկ. 5.4. Ակադեմիայի վարչական, պրոֆեսորադասախոսական կազմ, ուսումնաօժանդակ
կազմ և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմի դինամիկան
Ակադեմիայի ուսումնամեթոդական վարչության հիմնական գործառույթը ուսումնական
գործընթացի կազմակերպումն ու վերահսկումն է, մագիստրատուրայի ուսումնական պլանների ու
առարկայական ծրագրերի մշակման գործընթացի կազմակերպումը և կատարման վերահսկումը:
Ուսումնամեթոդական
վարչությունը
մասնակցում
է
Ակադեմիայի
ամբիոնների
ուսումնամեթոդական աշխատանքների կազմակերպման գործընթացին, վերահսկում է
մագիստրատուրայի դասատախտակների, քննական գրաֆիկների կազմումը, քննաշրջանների և
մարման շրջանների աշխատանքների կազմակերպումը, մագիստրանտների ավարտական
փաստաթղթերի նախապատրաստումը և հաշվառումը, պետական քննական հանձնաժողովների
աշխատանքների
կազմակերպումը,
քննաշրջանների
հաշվետվությունների
կազմումը,
մագիստրանտների վերականգնումների, տեղափոխությունների հետ կապված առարկայական
տարբերությունների գրաֆիկների կազմումը (http://paara.am/ուսումնամեթոդական-վարչություն):
Ուսումնամեթոդական վարչության կազմում գործում են մագիստրատուրայի և պրակտիկայի
բաժինները (http://paara.am/մագիստրատուրայի-բաժին, http://paara.am/պրակտիկայի-բաժին):
Վարչական
և
ուսումնաօժանդակ
անձնակազմի
կայունության
ապահովման
քաղաքականություն իրականացնելու նպատակով Ակադեմիայում ներդրվել է պարգևատրում
կիրառելու մեխանիզմը (ռեկտորի ստորագրությամբ հանձնվում են պատվոգրեր): Վարչական և
ուսումնաօժանդակ անձնակազմը պետք է ունենա բարձր որակավորում և մեծ մոտիվացիա:
Կրթության որակի հսկման խնդիրների լուծումն առանձնացվել է կրթության կազմակերպման
գործընթացից և ստեղծվել է նոր՝ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին
(http://paara.am/masnagitakankrt):
Անհրաժեշտ է կազմակերպել վարչական կազմի կատարելագործման դասընթացներ՝
կառավարման նոր մեթոդների, տեղեկատվության կառավարման համակարգերի յուրացման և
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ներդրման ուղղությամբ։ Ներմուծել վարչական կազմի գործունեության արդյունավետության
պարբերական գնահատման գործընթաց։
5-ՐԴ ՉԱՓԱՆԻՇԻ SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒժեղ կողմեր

Թույլ կողմեր

1) Դասախոսություններով հանդես են
գալիս բարձրաստիճան պաշտոնատար
անձինք (պատգամավորներ,
նախարարներ, նախարարների
տեղակալներ և այլն), որոնց ուժերն
ուղղված են հանրապետության
կառավարման համակարգի տարբեր
օղակների առանձնահատկությունների
հաշվառմամբ պրոֆեսիոնալ հանրային
ծառայողներով և մասնագետներով
ապահովմանը
2) Պրոֆեսորադասախոսական
կազմը, որը ձգտում է ավելի շատ գիտելիք
ձեռք բերել և վերապատրաստվել տվյալ
ոլորտում
3) Կարևորվում է դասախոսների ոչ միայն
մասնագիտական,
մանկավարժական,
այլև
գիտահետազոտական
գործունեությունը,
նրանց
աշխատանքային
փորձը
հանրային
ծառայության համակարգում, մասնակցությունը հանրապետական և միջազգային
գիտաժողովներին

1) Պրոֆեսորադասախոսական կազմը լավատեղյակ (իրազեկ) չէ ուսումնառության արդյունքների
մշակումից:
Կրթական
վերջնարդյունքների
հստակ սահմանման և գնահատման փորձի բացակայություն

2) Դասախոսների անբավարար
ներգրավվածություն հետազոտական
աշխատանքներում և նորարարական
ծրագրերում
3) Պրոֆեսորադասախոսական
կազմի անդամների միջև կան
տարաձայնություններ
ուսումնառության արդյունքների
կիրառելիության վերաբերյալ

4)Դասախոսների վերապատրաստման և
կատարելագործման մեխանիզմների ստեղծում՝
վերապատրաստման թեմաների և մեթոդների
արդիականացման և անհրաժեշտության
բարձրացմամբ (գիտամանկավարժական,
պրոֆեսորադասախոսական կազմի
վերապատրաստման ապահովման
դժվարություններ)
4) Ակադեմիան էական ավանդ է ներդրել 5) Որոշ մասնագիտական դասընթացների
դասախոսների
պակաս
և
հանրապետության կառավարման ոլորտի հիմնական
համար մասնագետների պատրաստման, կախվածություն համատեղողներից:
կառավարչական կադրերի որակավորման
բարձրացման
գործում:
Ակադեմիայի
շրջանավարտները
հաջողությամբ
աշխատում ու բարձր պաշտոններ են
զբաղեցնում
երկրի
պետական
69

կառավարման համակարգում
Հնարավորություններ
1) Բազմաթիվ միջազգային
գիտաժողովների, գիտակրթական
համագործակցության ծրագրերի
առկայություն, ինչպես նաև
համագործակցություն միջազգային
հեղինակավոր կազմակերպությունների
հետ
2) Տվյալ մասնագիտական ոլորտի
փորձագետները համաձայնել են
իրենց ներդրումն ունենալ
3) Կատարելագործել
մեխանիզմներ
և
չափանիշներ
դասախոսական
կազմի
մասնագիտական կարողությունների և
մանկավարժական
հմտությունների
գնահատման համար

Վտանգներ
1) Միջազգային կրթական ծրագրերում
դասախոսների մասնակցության ցուցանիշների
նվազում` պայմանավորված օտար լեզուների
իմացության ոչ բավարար մակարդակով

2) Խրախուսման համակարգի ոչ լիարժեք
գործունեություն՝
պայմանավորված
ֆինանսական միջոցների սակավությամբ
3) Բարձր որակավորմամբ երիտասարդ կադրերի
արտահոսք

Իրավիճակի պատշաճ վերլուծությամբ և տեղեկացված որոշումների կայացմամբ, հիմնվելով
նմանօրինակ հասարակություններում հաջող փոխակերպումների օրինակների վրա, Ակադեմիան
ի զորու է կառուցել մրցունակ ներքին համակարգ տեսանելի ապագայում:
Այս համատեքստում անհրաժեշտ է.
- Մշակել և իրականացնել կադրերի վերապատրաստման շարունակական
համալիր
բարեփոխումներ, ինչպես նաև ներդնել ատեստավորման արդյունավետ ընթացակարգ:
- Մշակել և ներդնել աշխատանքի գնահատման նոր համակարգ` խիստ կարևորելով
կատարված աշխատանքի որակական ցուցանիշները:
- Իրականացնել դասախոսների որակավորման բարձրացման և մասնագիտական
վերապատրաստման գործընթաց` նոր կրթական տեխնոլոգիաների, կրթական
բարեփոխումների, մեթոդների և կրթության որակի բարձրացման վերաբերյալ
դասընթացների միջոցով:
- Ապահովել դասախոսների կարողությունների գնահատման թափանցիկ մեխանիզմներ և
չափանիշներ, գիտության ու կրթության բնագավառի որակյալ կադրային ներուժի և
երիտասարդ կադրերի թվաքանակի կայուն աճ:

VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ապահովում է հետազոտական գործունեության իրականացումը և կապն
ուսումնառության հետ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում առկա է հետազոտական ոլորտում իր հետաքրքրությունները և
հավակնություններն արտահայտող ռազմավարություն:

70

Հիմքեր

Հավելված N 1.2 Ակադեմիայի 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագիր
Ակադեմիայի 2011 թվականի աշխատանքային գործունեության
վերաբերյալ հաշվետվություն http://paara.am/wpcontent/uploads/2012/05/Annual-report_Academia-2011.pdf,
Ակադեմիայի 2012 թվականի կազմակերպության գործունեության
հաշվետվություն http://paara.am/wpcontent/uploads/2013/12/REPORT_ACADEMIA_08.01.2013.pdf

Ակադեմիան հետազոտական ոլորտում իր երկարաժամկետ հետաքրքրություններն ամրագրել
է իր առաքելության մեջ՝
«… Հանրային և մասնավոր հատվածի կառավարման համակարգի պահանջներին
համապատասխան վարչակառավարչական, քաղաքական, սոցիալական, իրավական և
տնտեսական ոլորտների համար բարձրագույն մասնագիտական (մագիստրոսի որակավորմամբ)
և հետբուհական կրթական ծրագրերի, լրացուցիչ և շարունակական կրթության իրականացումը,
գիտական և կիրառական հետազոտական աշխատանքների կատարումը,… » (տե՛ս hավելված N
1.2): Ռազմավարական ծրագրի 8-րդ Նպատակը ամբողջությամբ վերաբերում է Ակադեմիայի
գիտական ներուժի կայուն զարգացմանը և հետազոտությունների արդյունավետության
բարձրացմանը:
Թեև Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագիրը հաստատվել է միայն 2013 թվականի հոկտեմբերի
5-ին, սակայն Ակադեմիան այս ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ է կատարել նաև
նախկինում, տես՝ http://paara.am/wp-content/uploads/2012/05/Annual-report_Academia-2011.pdf,
http://paara.am/wp-content/uploads/2013/12/REPORT_ACADEMIA_08.01.2013.pdf:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ
բ. ՄՈՒՀ-ն ունի երկարաժամկետ ռազմավարություն
և միջնաժամկետ ու
կարճաժամկետ ծրագրեր, որոնք արտահայտում են հետազոտության ոլորտում ՄՈՒՀ-ի
հետաքրքրությունները և հավակնությունները:
Հիմքեր

Հավելված N 6.1
Ակադեմիայի ասպիրանտների, հայցորդների և
դոկտորանտների թվաքանակը (2010-2013թթ.)
Հայաստանի
Հանրապետությունում
գիտական
աստիճանաշնորհման
կանոնակարգ
http://boh.am/files/jurist/20101228_180541_am_gitast_kanonakarg.pdf
Մագիստրոսական թեզերի նախապատրաստման և պաշտպանության
կազմակերպման մեթոդական ցուցումներ http://paara.am/home/ուսումնականգործընթաց/մեթոդական-ցուցումներ/
Ռազմավարական
ծրագրում
նշված
հետազոտական
ուղղություններին
համահունչ`
Ակադեմիայում առայժմ իրականացվում է հետազոտական մեկ միջնաժամկետ ծրագիր: 2013
թվականից ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի
գիտական
և
գիտատեխնիկական
գործունեության
պայմանագրային
(թեմատիկ)
ֆինանսավորմամբ իրականացվում է «Մագիստրանտների ուսուցման արդյունավետությունն
ապահովող հոգեբանական գործոնների ուսումնասիրում» թեման, որի իրականացման համար
ընդգրկված են Ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Ռ. Աղուզումցյանը,
Ակադեմիայի հայցորդ Ա. Խաչատրյանը և մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորող Ս.
Հովսեփյանը:
2013 թվականին ՀՀ գիտության պետական կոմիտե է ներկայացվել 2014-2016 թվականների
միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի (ՄԺԾԾ) հայտը՝ 2 նոր նախաձեռնություններով՝
1. Ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնին կից՝ «Կառավարչական
գործունեության հոգեբանություն» գ/հ լաբորատորիա
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2. «Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն
Նշված երկու նոր նախաձեռնությունները հաստատվել են, և դրանց իրականացումը կսկսվի 2014
թվականին:
2011 թվականից սկսած՝ ավելացել է Ակադեմիայի հայցորդների թիվը, սակայն առկա և հեռակա
ուսուցմամբ ասպիրանտների թվի որոշակի նվազում է նկատվում՝ պայմանավորված ՀՀ
կառավարության որոշումներով հատկացվող անվճար տեղերի նվազմամբ և ընդունելության
պայմանների կտրուկ բարդացմամբ (տե՛ս հավելված N 6.1): Հետազոտողի կրթական ծրագրով
ուսումնառող ասպիրանտները և հայցորդները ուսումնառության համար սահմանված
ժամկետներում՝ 3-5 տարի, ինչպես նաև դոկտորանտները՝ 3 տարի, իրենց հետազոտական
գործունեության
ընթացքում
համապատասխան
ամբիոն
են
ներկայացնում
իրենց
ատենախոսությունները, որոնց ներկայացված պահանջները սահմանված են ՀՀ կառավարության
կողմից՝ http://boh.am/files/jurist/20101228_180541_am_gitast_kanonakarg.pdf:
Ակադեմիայում թեմաների հաստատման համար ամբիոնները հիմք են ընդունում ՀՀ
կառավարության միջոցառումների ծրագրերը և գերակա խնդիրները, ինչպես նաև
համապատասխան ոլորտի ռազմավարական ուղղությունները: Այս մոտեցումը կիրառվում է
մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների ընտրությանը առաջարկվող մագիստրոսական
թեզերի թեմաներին http://paara.am/home/ուսումնական-գործընթաց/մեթոդական-ցուցումներ/:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագիրը նոր է մշակվել
և հաստատվել, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ հետազոտական ծրագրերի մշակման և
իրականացման հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր առայժմ մշակված չեն:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է հետազոտությունների
իրականացումը և իր
զարագացումը` հստակ քաղաքականության և ընթացակարգերի միջոցով:
Հավելված N 10.2 Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգ
http://paara.am/wpcontent/uploads/2013/12/Voraki_apahovman_hayecakarg.pdf
Հավելված N 6.2 «Ծրագիր պրոֆեսորադասախոսական կազմի
գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական գործունեության
մշտադիտարկման վերաբերյալ» նախագիծ
Մագիստրոսական թեզերի նախապատրաստման և պաշտպանության
Հիմքեր
կազմակերպման մեթոդական ցուցումներ
Հավելված N 6.3 Կարգ «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի
հրատարակության
Հավելված N 6.4 «Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտների ամփոփիչ
ատեստավորման անցկացման» կարգը http://paara.am/wpcontent/uploads/2012/05/Ampopich-atestavorum.pdf
Հավելված N 6.5 Դոկտորական ատենախոսությունների
հրապարակային պաշտպանության ներկայացման կանոնակարգ
Ակադեմիան իր 2013 թվականի նոյեմբերին հաստատված Որակի ապահովման հայեցակարգում
սահմանում է, որ.
Ակադեմիայի որակի ապահովման համակարգում ներառված գործընթացները, մեխանիզմները,
չափորոշիչներն ու ընթացակարգերը պետք է հնարավորություն ընձեռեն գնահատելու
գիտահետազոտական գործունեության որակը:
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Ակադեմիայի գիտահետազոտական գործունեության որակի գնահատումն ընդգրկում է հետևյալ
դրույթները`
ա. Ակադեմիայի գիտահետազոտական գործունեության կառավարումը, երկարաժամկետ
ռազմավարությունն ու կարճաժամկետ ծրագրերը, որոնք արտահայտում են
գիտահետազոտական ոլորտում Ակադեմիայի հետաքրքրություններն ու հավակնությունները,
բ. գիտահետազոտական գործունեության միջազգայնացման մակարդակը, Ակադեմիայի
ստորաբաժանումների, ամբիոնների գիտահետազոտական ներուժը,
գ. Ակադեմիայի ստորաբաժանումների գիտահետազոտական ենթակառուցվածքների
համապատասխանությունն արդի պահանջներին,
դ. միջազգային և տեղական հետազոտական դրամաշնորհների ֆինանսավորման ծավալները`
ըստ առանձին ստորաբաժանումների,
ե. գիտահետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման
մեխանիզմները,
զ. գիտական հրատարակությունները (տե՛ս հավելված N 10.2 http://paara.am/wpcontent/uploads/2013/12/Voraki_apahovman_hayecakarg.pdf):
Հարկ է նշել, որ Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագիրը և Որակի ապահովման հայեցակարգն
ընդունվել են վերջերս, և դրանց իրականացման ու կիրառման միջոցառումներն առայժմ
ավարտված չեն, ինչը հնարավորություն չի տալիս ամբողջականորեն վերլուծելու
հետազոտությունների և զարգացման քաղաքականության հստակությունը: Համենայն դեպս,
Ակադեմիան իր աշխատակիցների հետազոտական աշխատանքների խրախուսման համար
շրջանառության մեջ է դրել «Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտամանկավարժական և
գիտահետազոտական գործունեության մշտադիտարկման վերաբերյալ ծրագրի» նախագիծը,
որով նախատեսվում է խթանել պրոֆեսորադասախոսական կազմի այն ներկայացուցիչներին,
ովքեր ցուցաբերել են բարձր ակտիվություն գիտամանակավարժական և գիտահետազոտական
գործունեություն
իրականացնելիս,
մասնավորապես՝
հաշվետու
ժամանակաշրջանում
հրապարակել են ուսումնական ձեռնարկներ, մենագրություններ, գիտական հոդվածներ կամ
կազմակերպել են գիտական կոնֆերանսներ, հանդես եկել գիտական զեկուցումներով և այլն:
Հաշվի առնելով վերջիններիս կողմից կատարված աշխատանքները և իրականացրած
գործունեությունը՝ Ակադեմիայի կողմից կարող են իրականացվել խրախուսական միջոցառումներ:
(տե՛ս hավելված N 6.2):
Ակադեմիական
ազնվության
ապահովման
տեսանկյունից
Ակադեմիայում
գործող
սկզբունքները բավական վստահելի են: Ինչպես դոկտորական, թեկնածուական, այնպես էլ
մագիստրոսական թեզերը, ինչպես նաև «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսում
հրապարակման ներկայացված հոդվածները ենթարկվում են բազմակի գրախոսությունների ՀՀ
համապատասխան գիտական բնագավառի հեղինակավոր մասնագետների կողմից:
Համապատասխան ներքին փաստաթղթերով արգելվում է նույն թեմայի ընտրությունը մեկից
ավելի հետազոտողի կողմից (տե՛ս հավելված N 6.3 և հավելված N 6.4): Ակադեմիան իր
ռազմավարական
ծրագրում
նախատեսում
է
նաև
գրագողության
հայտնաբերման
ավտոմատացված համակարգի ներդրում (տե՛ս հավելված N 1.2, Նպատակ 2):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կարևորում է հետազոտական գործունեության միջազգայնացումը:

Հիմքեր

Հավելված N 1.2 Ակադեմիայի 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագիր
Ակադեմիայի 2011 թվականի աշխատանքային գործունեության
վերաբերյալ հաշվետվություն http://paara.am/wpcontent/uploads/2012/05/Annual-report_Academia-2011.pdf,
Ակադեմիայի 2012 թվականի կազմակերպության գործունեության
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հաշվետվություն http://paara.am/wpcontent/uploads/2013/12/REPORT_ACADEMIA_08.01.2013.pdf,
Հավելված N 6.6 Ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքների
ցանկ
Հավելված N 8.4 «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի
բաշխման ցուցակ
ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ամսագիրը (երկիրը)
“Молодежь и образование2010: факторы и стратегии
карьерной успешности”,
Астрахань,
III международная научнопрактическая
конференция “Проблемы
и перспективы развития
предпринимательства в
России” Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации;
Южно-Российский
институт-филиал, Ростовна-Дону
Сборник научных статей,
ЕГУ 2012
Высшая школа: опыт,
проблемы, перспективы,
материалы V
Международной научнопрактической
конференции, Москва,
РУДН
Человек в
информационном
обществе: сборник
научных статей
по материалам
Международной научнопрактической
конференции
Электронный журнал
регионального хаба.

Վարկանիշը

2009

2010

2011

2012

2013

+

+

+

+

+

+
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Астана, Казахстан
Сборник научных статей
по материалам
+
7.
международной научнопрактической
конференции, Пенза
“Фундаментальные и
прикладные
исследования: проблемы
и результаты: сборник
+
8.
материалов VII научнопрактической
конференции”
Новосибирск
“Система ценностей
современного общества:
сборник материалов XXVII
+
9.
научно-практической
конференции”,
Новосибирск
Киев: Видавничополіграфічний центр
10.
+
Академії муніципального
управління
IНВЕСТИЦII: ПРАКТИКА
11.
ТА ДОСВIД", Киев,
+
Украiна
Сборник материалов XIV
Молодежной
международнопрактической
+
12.
конференции/ Под общ.
ред. С.С.Чернова. Новосибирск: ООО
агентство "СИБПРИНТ"
Օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների
ցանկ
Ամսագիրը (երկիրը)
Վարկանիշը 2009
2010
2011
2012
2013
OECD, European
1.
Commission DG ENTER,
+
ETF, EBRD
Indian Journal of Science
2.
+
and Technology
Journal of Social and
3.
+
Political Studies CA&CC
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Press, Sweden
ՀՀ-ում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկ
Ամսագիրը
1.

2.

3.

4.

5.

6.

«Հանրային
կառավարում» գիտական
հանդես
«Լրաբեր հասարակական
գիտությունների», ՀՀ
ԳԱԱ
«Պատմաբանասիրական
հանդես», ՀՀ
գիտությունների ազգային
ակադեմիա
«Երևանի
ճարտարապետության և
շինարարության
պետական
համալսարանի
տեղեկագիր»
«Համաշխարհային
տնտեսության
փոփոխման միտումները
և Հայաստանի
մարտահրավերները»
հանրապետական
գիտաժողովի նյութերի
ժողովածու
«21-րդ դար.
տեղեկատվականվերլուծական հանդես»

Վարկանիշը

2009
+

2010

2011

2012

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7.

«Էկոնոմիկա» N 1 (20)

+

8.

«Հայկական բանակ»

+

9.

«Հոգեկան առողջության
հայկական հանդես»
«Հասարակություն,
ընտանիք, դեռահաս.
արդիական խնդիրներ
Հայաստանում և Սփյուռքում» միջազգային
գիտագործնական
համաժողովի հոդվածների ժողովածու, ՀՀ
Սփյուռքի նախարարու-

10.

2013

+

+

+

+

76

11.

12.

13.

14.

15.

16.

թյուն, Հայ-ռուսական
(Սլավոնական) համալսարան, Հայկական
հոգեվերլուծական
ընկերություն, Երևան
Գիտական հոդվածների
ժողովածու / Ընդ. խմբ.`
Հ. Մ. Ավանեսյան,
ԷդիթՊրինտ, Երևան
ԵՊՀ, Ընդհանուր
հոգեբանության ամբիոն,
«Փորձարարական
հետազոտությունները
հոգեբանությունում»
գիտական հոդվածների
ժողովածու
«Հոգեբանություն և
կյանք» գիտական
հանդես
Տարեգիրք 2013:, ԵՊՀ
տնտեսագիտության
ֆակուլտետ, Երևան, ԵՊՀ
«Տնտեսության համաչափ
զարգացման
հիմնախնդիրները
Հայաստանի
Հանրապետությունում»
ժողովածու, Եղեգնաձոր
ՀՀ Սահմանադրական
դատարանի տեղեկագիր

17.

«Արդարադատություն»

18.

«Դատական
իշխանություն»
Հանրապետական
գիտաժողովի նյութեր:
մայիսի 29-30,Եր.,
Ասողիկ
«Կանթեղ» գիտական
հոդվածների ժողովածու/
գլխ. խմբ.
Լ. Արզումանյան, Եր.,
Ասողիկ
«Վէմ» համահայկական
հանդես

19.

20.

21.

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
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22.

Журнал психического
здоровья. Ереван

+

Ակադեմիան իր առաքելության մեջ, ինչպես նաև ռազմավարական ծրագրի 8-րդ նպատակում՝
http://paara.am/wp-content/uploads/2013/11/RAZMAVARAKAN_CRAGIR_HHPKA.pdf, թեև առաջնահերթությունը տալիս է հայաստանյան հանրային և մասնավոր հատվածի կարիքների
բավարարման համար կադրերի պատրաստմանը և գիտահետազոտական ու խորհրդատվական
աշխատանքների կատարմանը, այնուամենայնիվ մեծ կարևորություն է հատկացնում նաև իր
առաքելության շրջանակներում միջազգային գիտակրթական համագործակցությանը: Չնայած որ
Ակադեմիայի առաքելությունը և ռազմավարական ծրագիրը նոր են հաստատված, և
հետազոտությունների միջազգայնացման ոլորտում աշխատանքների կազմակերպման և
կանոնակարգման սահմանված քաղաքականությունն առայժմ բացակայում է, որոշակի
աշխատանքներ կատարված են այս ուղղությամբ: Ակադեմիան իր «Հանրային կառավարում»
գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի կազմում ընդգրկել է ոչ միայն հայաստանյան, այլև
արտասահմանյան երկրների հեղինակավոր մասնագետների ինչպես ԱՊՀ երկրներից, այնպես էլ
Կանադայից: «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսում ոչ միայն խմբագրական խորհդի
կազմում են առկա արտասահմանյան մասնագետներ, այլ նաև պարբերաբար տպագրվում են
արտասահմանցի հեղինակների գիտական հոդվածներ՝ http://paara.am/science/հանրայինկառավարում-գիտական-հանդե-2/, ինչպես նաև հանդեսն առաքվում է դեսպանատներ (տե՛ս
հավելված N 8.4): Ակադեմիայի մի շարք աշխատակիցներ մասնակցել կամ մասնակցում են
միջազգային գիտաժողովների, աշխատաժովների կամ հետազոտական աշխատանքների:
Պատրաստվել է Գերմանիայից միջազգային փորձագետի՝ Ակադեմիայի աշխատանքներում
ընդգրկելու ծրագրային փաթեթ (CIM): Այն ևս հաջողություն է ունեցել. Գերմանիայում
հայտարարություն է տրվել Ակադեմիայի ներկայացրած պահանջներին համապատասխան
փորձագետի համար, որը կստանձնի Ակադեմիայի գիտական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի պաշտոնը: Համաձայն Գերմանիայից ստացված նախնական տեղեկությունների՝
մինչև տարվա վերջ կկատարվի ընտրությունը, և 2014 թվականի հունվար-փետրվարից անձը
կերաշխավորվի իր գործառույթներն Ակադեմիայում իրականացնելու համար: Նշված
հանգամանքը կնպաստի Ակադեմիայի հետազոտական աշխատանքների որակական և
քանակական ցուցանիշների կատարելագործմանը և արդյունքների միջազգայնացմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են հետազոտական գործունեության և ուսումնական
գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմներ:

Հիմքեր

Հավելված N 1.2 Ակադեմիայի 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագիր
Հավելված N 5.1 Հիմնական և համատեղությամբ դասավանդողների
կազմը` ըստ ամբիոնների (հաստիքային աշխատողներ)
Հավելված N 5.2 Ժամավճարային հիմունքներով (համատեղությամբ)
դասավանդողների
կազմը`
ըստ
ամբիոնների
(հաստիքային
աշխատողներ)
Հավելված N 6.7 Քաղվածք Ակադեմիայում աշխատակիցների և
մագիստրոսի
կրթական
ծրագրով
սովորողների
շրջանում
մասնագիտական կրթության որակի ապահովման
վերաբերյալ
անցկացված հարցումների վերլուծությունից
Հավելված N 6.8 Քաղվածք 2012-2013 ուսումնական տարվա
շրջանավարտների հարցման արդյունքների վերլուծությունից
78

Պատասխանել հետևյալ հարցերին.

%

Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից:

41

Դասավանդողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից:
Գործատուների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից:

39.2
հարցումները
ավարտված չեն

Ակադեմիան ռազմավարական ծրագրում իր առջև խնդիր է դրել գիտական և հետազոտական
աշխատանքներում ներգրավել նաև Ակադեմիայում ուսումնառող ասպիրանտներին և
մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողներին` սահմանելով հստակ ցուցանիշներ (տե՛ս
հավելված N 1.2 նպատակ 8): Ներկայումս Ակադեմիայում դասավանդում են մի գիտական
աստիճան ունեցող մի շարք դասախոսներ, որոնք սովորաբար դասավանդում են իրենց
գիտական հետազոտություններն ընդգրկող առարկաներ: Ակադեմիայի դասախոսական կազմում
առկա են նաև Ակադեմիայի նախկին և ներկա ասպիրանտներ ու հայցորդներ, որոնց միջոցով էլ
որոշակիորեն իրականացվում է նաև իրենց հետազոտական աշխատանքների արդյունքների
կապի ապահովումն ուսումնական գործընթացի հետ:
Ակադեմիայի մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողներից առայժմ միայն մեկն է ընգրկված
միջնաժամկետ հետազոտական ծրագրում (և մեկ հայցորդ): Սակայն ինչպես ցույց են տալիս
Ակադեմիայի շրջանավարտների, սովորողների և աշխատակիցների շրջանում կատարված
հարցումները, մասնակիցների զգալի հատվածը գտնում է, որ Ակադեմիայում բավարար են
գիտությամբ զբաղվելու հնարավորությունները: Հարցումների մասնակիցներից գիտությամբ
զբաղվել ցանկացողների զգալի հատվածն էլ իրենց՝ գիտությամբ զբաղվելու հեռանկարները
կապել են Ակադեմիայի հետ (տե՛ս հավելված N 6.7 և հավելված N 6.8): Ակադեմիայում
կազմակերպվում են նաև գիտական սեմինարներ, հանդիպումներ հայաստանյան և օտարերկրյա
գիտնականների հետ, ինչը նույնպես նպաստում է ուսանողների շրջանում գիտության
զարգացման արդի միտումներին տեղյակ լինելուն: Չնայած վերոնշյալին՝ Ակադեմիայում
հետազոտությունների կապն ուսումնական գործընթացի հետ կրում է իրավիճակային բնույթ:
Առայժմ ձևավորված չեն հստակ մեխանիզմներ հետազոտությունների իրականացման և
դրանցում սովորողների ընդգրկման համար:
6-ՐԴ ՉԱՓԱՆԻՇԻ SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒժեղ կողմեր

1) Պրոֆեսորադասախոսական կազմում
գիտական աստիճաններ ունեցողների բարձր
տեսակարար կշիռ
2) Ասպիրանտների և հայցորդների գիտական
թեմաների արդիականություն և
պահանջվածություն
3) «Հանրային կառավարում» գիտական
հանդեսի առկայություն

4) Մագիստրոսի կրթական ծրագրով
սովորողների, շրջանավարտների և

Թույլ կողմեր
1) Ֆինանսական ռեսուրսների սակավություն և
բաշխման քաղաքականության
բացակայություն
2) Պրոֆեսորադասախոսական կազմի
զբաղվածություն այլ աշխատանքներով

3) Հետազոտությունների և ուսումնական
գործընթացի կապի ապահովման
մեխանիզմների բացակայություն
4) Ռազմավարական ծրագրի իրականացման
միջոցառումների ծրագրի բացակայություն
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աշխատակիցների գիտահետազոտական
աշխատանքներում ընդգրկվելու
պատրաստակամություն
5) Հանրային կառավարման մարմինների հետ
սերտ հարաբերություններ

6) Արտասահմանյան գիտակրթական
կազմակերպությունների հետ կապերի
ձևավորման արագ տեմպեր
7) Գիտակրթական միջավայրում կայուն
դրական վարկանիշի և հեղինակության
առկայություն

Հնարավորություններ
1) Միջազգային գիտական, կրթական
մասնագիտական ընկերությունների և
միությունների հետ համագործակցության
հնարավորություն
2) Միջազգային գիտական դրամաշնորհային
ծրագրեր
3) Գիտական ներուժի հզորացում

4) Բյուջետային հետազոտությունների
պատվերի առկայություն
5) Համագործակցություն արտասահմանյան և
հայաստանյան այլ գիտակրթական
կազմակերպությունների հետ

5) Դասախոսների ստեղծագործական և
մասնագիտական առաջընթացը և
դասավանդման որակը խթանող նոր և
գործուն մեխանիզմների բացակայություն
6)Նյութատեխնիկական բազայի
անհամապատասխանություն ժամանակակից
պահանջներին
7) Ակադեմիայի զարգացմանն ուղղված
նախագծերում
սովորողների,
ասպիրանտների,
ունկնդիրների
և
շրջանավարտների
անբավարար
ներգրավվածություն
8)
Անձնակազմի
թույլ
մոտիվացիա,
աշխատողների ինտելեկտուալ ներուժին և
աշխատանքի
որակին
ու
քանակին
համապատասխան վարձատրության չափի
սահմանման
քաղաքականության
բացակայություն
Վտանգներ
1) Գիտական հետազոտությունների
բյուջետային ֆինանսավորման
հնարավորությունների նվազում
2) Բարձրորակ կադրերի արտահոսք դեպի այլ
բուհեր, այդ թվում` օտարերկրյա բուհերի
մասնաճյուղեր
3) ՀՀ–ում մրցակից ուսումնական
հաստատությունների թվաքանակի աճ, այդ
թվում` օտարերկրյա բուհերի մասնաճյուղերի
4) Գիտական հետազոտությունների
նկատմամբ պահանջարկի ցածր մակարդակ
5) Արտաքին շահակիցների ցածր
ֆինանսական ինքնուրույնություն և
հետաքրքրություն Ակադեմիայի
գիտահետազոտական աշխատանքների
արդյունքների նկատմամբ

Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի և որակի ապահովման հայեցակարգի ուշ հաստատված
լինելը որոշակիորեն դանդաղեցրել է հետազոտությունների ծրագրման և իրականացման
քաղաքականության
և
ընթացակարգերի
մշակման
գործընթացները:
Դրանով
էլ
պայմանավորված՝
բացակայում
են
հետազոտական
աշխատանքների
արդյունքների՝
ուսումնական գործընթացում ներդրման հստակ մեխանիզմները: Այս գործընթացը պետք է
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իրականացնել հնարավորինս արագ և Ակադեմիայի առաքելությունից և ռազմավարական
ծրագրի նպատակներից բխող ուղղություններին առավել համապատասխան: Անհրաժեշտ է
իրականացնել որոշակի աշխատանքներ Ակադեմիայի բարձր որակավորմամբ աշխատակիցների
մոտիվացիան բարձրացնելու, նոր աշխատակիցներ ներգրավելու և ներքին մյուս շահակիցների
մտավոր ռեսուրսներն արդյունավետ օգտագործելու ուղղությամբ:
Ակադեմիան կարիք ունի մեծածավալ մարկետինգային աշխատանքի իրականացման՝ արտաքին
շահակիցների տեղեկացվածությունը բարձրացնելու, հետազոտական կարիքները բացահայտելու
և գնահատելու, պահանջարկ ձևավորելու և հետազոտական աշխատանքների պատվերներ
ներգրավելու նպատակով:

VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ` ուսումնական միջավայրի ստեղծման,
սահմանված առաքելության և նպատակների արդյունավետ իրականացման համար:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում առկա է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման
համար անհրաժեշտ ուսումնական միջավայր:
Հավելված N
7.1 Քաղվածք Ակադեմիայում աշխատակիցների և
մագիստրոսի
կրթական
ծրագրով
սովորողների
շրջանում
մասնագիտական
կրթության
որակի
ապահովման
վերաբերյալ
անցկացված հարցումների արդյունքների
Հավելված N 7.2 Քաղվածք Ակադեմիայի մագիստրոսի կրթական
Հիմքեր
ծրագրով սովորողների շրջանում մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման
համակարգի
վերաբերյալ
անցկացված
հարցման
հաշվետվությունից
Հավելված N 7.3 Տվյալների բազա` նախագծված Microsoft SQL Server
2012 համակարգով (Student Info)
Ակադեմիայի ուսումնական միջավայրը բնութագրվում է հետևյալ բաղադրիչներով`
¾ նյութատեխնիկական, որի ցուցիչներն են շենքային և գույքային բաղադրիչների
ապահովվածությունը, ուսումնական գործունեությունն ապահովող նյութատեխնիկական բազայի
զարգացման աստիճանը,
¾ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, որի ցուցիչը տեղեկատվության մատչելիության և
Ակադեմիայի ուսումնական գործընթացում նորարարական տեղեկատվական և հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների ներդրումն է,
¾ անվտանգ միջավայր, որի ցուցիչը անվտանգության պահպանումն է:
Կրթական միջավայրի որակի գնահատում
Մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների և աշխատակիցների շրջանում (տե'ս հավելված
N 7.1) գրեթե նույն տեսակարար կշիռն է կազմում այն հարցման ենթարկվածների թիվը,
ովքեր կարծում են.
- «Ակադեմիայի գրադարանում կա անհրաժեշտ մասնագիտական գրականություն, սակայն այն
հարուստ չէ և միշտ չէ հասանելի» կարծիքն է արտահայտել սովորողների և աշխատակիցների
մոտ 51%-ը, իսկ հարցվողների մոտ 15%-ը նշում է, որ «Ակադեմիայի գրադարանը բավարար
քանակությամբ մասնագիտական ժամանակակից գրականություն չունի, և իրենք դժվարությամբ
են կարողանում գտնել պահանջվող գրականություն»:
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- Սովորողների և աշխատակիցների մոտ 45%-ը օգտվում է Wi-Fi կապի հնարավորություններից:
- Սովորողների և աշխատակիցների մոտ 27%-ը գտնում է, որ Ակադեմիայի գրադարանի
էլեկտրոնային ռեսուրսները բավարար են, և իրենք հաճախ են օգտվում դրանից, և միայն շատ
փոքր մասը՝ մոտ 7%-ն է գտնում, որ էլեկտրոնային ռեսուրսները Ակադեմիայում բավարար չեն և
դրանցից հնարավոր չէ օգտվել:
- Սովորողների և աշխատակիցների մեծ մասի կողմից (միջինը՝ 65%) Ակադեմիայի ջեռուցման,
ջրամատակարարման և լսարանների լուսավորվածության պայմանները գնահատվել են
գերազանց կամ լավ, իսկ «լսարանների ձայնամեկուսացում» և «շենքում մաքրության
պահպանում» ցուցանիշները ստացել են գերազանց և լավ գնահատականներ հարցման
մասնակիցների մոտ 75%-ի կողմից: Այս գնահատումներում առկա է սովորողների և
աշխատակիցների բավականին բարձր մակարդակի համաձայնություն:
Սովորողների և աշխատակիցների շրջանում տարբեր մոտեցումներ են ձևավորվել հետևյալ
առաջադրված հարցերի շուրջ.
- «Ակադեմիայի գրադարանն ունի բավարար քանակությամբ մասնագիտական ժամանակակից
գրականություն» հարցի շուրջ առկա է որոշակի տարակարծություն: Հարցի վերաբերյալ դրական
կարծիք ունեն սովորողների մոտ 30%-ը, իսկ աշխատակիցների մոտ 13%-ը: Այս տարբերությունը
միանշանակ պայմանավորված է աշխատակիցների և սովորողների՝ մասնագիտական
գրականության նկատմամբ ունեցած տարբեր մոտեցումներով, ինչպես նաև այդ գրականության
օգտակարության գնահատման տարբեր մոտեցումներով:
- Ակադեմիայի գրադարանի էլեկտրոնային ռեսուրսները բավարար չեն համարել սովորողների
մոտ 44%-ը և աշխատակիցների 26%-ը, ինչը նույնպես պայմանավորված է սովորողների և
աշխատակիցների
մասնագիտական
գրականության
նկատմամբ
ունեցած
տարբեր
մոտեցումներով և այդ գրականության օգտակարությունը գնահատելու տարբեր մոտեցումներով:
- Սովորողների 30,1%-ը և աշխատակիցների 17%-ը գտնում են, որ Ակադեմիայի ինտերնետային
կայքի բաղադրիչներից «Դիզայնը», «Կազմակերպական բնույթի տեղեկատվությունը» և
«Կրթական
գործընթացին
նպաստող
տեղեկատվությունը»
արժանի
են
գերազանց
գնահատականի: Որոշակի տարբերություններ կան նաև ինտերնետային կայքի մյուս
բաղադրիչների գնահատման մեջ:
Ինտերնետային կայքի նկատմամբ սովորողների և աշխատակիցների մոտեցումների ընդգծված
տարբերությունը պայմանավորված է նրանց տարիքային տարբերությամբ:
- Շենքային պայմանների մասով սովորողների 30%-ը և աշխատակիցների 15%-ը գտնում են, որ
«Շենքի նորոգվածության աստիճան», «Շենքի հարմարավետությունն ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման տեսանկյունից» և «Սանհանգույցների վիճակ» ցուցանիշներն արժանի են
գերազանց գնահատականի:
Ներկայումս Ակադեմիայում կան մագիստրոսի կրթական ծրագրով ավելի քան 545 սովորողներ
և ասպիրանտներ:
Ակադեմիան, հետամուտ լինելով իր առաքելությանը և նպատակներին, համաձայն 2013-2018
թթ. ռազմավարական ծրագրի նպատակների և խնդիրների, իրականացնում է միջոցառումներ`
ուղղված մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի, կադրային և նյութատեխնիկական
ռեսուրսների ապահովմանը, դրանց շարունակական համալրմանն ու որակական բարելավմանը:
Ակադեմիան տեղակայված է ք. Երևան, Կիևյան 8 հասցեում` 0,94 հեկտար հողատարածքի վրա:
Մասնաշենքերի ընդհանուր տարածքը կազմում է 4805 ք.մ: Ակադեմիան ապահովված է
լսարանային, գործնական, ինչպես նաև հետազոտական գործընթացի կազմակերպման համար
համապատասխան նյութատեխնիկական հագեցվածությամբ տարածքներով: Մեկ մագիստրոսի
կրթական ծրագրով սովորողին ընկնող լսարանային մակերեսը կազմում է 2.8 ք.մ:
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Ակադեմիայի տարածքում առկա են մարզադահլիճ, դահլիճներ (հագեցված տեխնիկական
միջոցներով` գիտաժողովների, տարբեր բնույթի միջոցառումների կազմակերպման համար),
սննդի սպասարկման կետ:
Ակադեմիայի մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների շրջանում մասնագիտական
կրթության որակի ապահովման համակարգի վերաբերյալ անցկացված հարցման արդյունքում
ուսանողների կողմից ներկայացվել են առաջարկություններ (տե'ս հավելված N 7.2): Ներկայումս
աշխատանքներ են տարվում բարելավման ուղղությամբ:
Շենքային պայմանները բարելավելու նպատակով ՀՀ կառավարության 2013թ. օգոստոսի 8-ի
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը գույք ամրացնելու մասին» N 915-Ա որոշման համաձայն` Երևան
քաղաքի Օրբելի 23 հասցեում գտնվող 4 235 150 հազ. դրամ շուկայական արժեքով 4318.3 քառ.
մետր ընդհանուր մակերեսով շենքը, շինությունները և դրանց զբաղեցրած, օգտագործման ու
սպասարկման համար անհրաժեշտ 760 500 հազ. դրամ կադաստրային արժեքով 3 հեկտար
հողամասը անհատույց և անժամկետ օգտագործման իրավունքով ամրացվել է «Հայաստանի
Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությանը:
Մասնաշենքերի վերանորոգումից հետո Ակադեմիան կտեղակայվի վերոնշյալ տարածքում, ինչը
կնպաստի Ակադեմիայի կողմից իրականացվող ուսումնական, կրթական, ինչպես նաև
հետազոտական ծրագրերի էլ ավելի բարձր մակարդակով իրականացմանը:
Ուսումնական գործընթացն առավել արդյունավետ և մատչելի կազմակերպելու, սովորողների
անհատական տվյալները, ընթացիկ առաջադիմության արդյունքները գրանցելու, արխիվացնելու,
ուսումնամեթոդական վարչության աշխատանքները ավտոմատացնելու նպատակով մշակվել է
համապատասխան համակարգչային ծրագիր (Student Info): Տվյալների բազան նախագծվել է
Microsoft SQL Server 2012 համակարգով (տե՛ս հավելված N 7.3):
Առավելություններն են`
9 աշխատանքի օպերատիվություն,
9 թվայնացված արխիվի ձևավորում,
9 պաշտպանված համակարգ,
9 շատ մեծ քանակի գրանցումներ:
Համակարգչային ծրագիրը հաջողությամբ կիրառվում է ուսումնամեթոդական վարչության
կողմից:
Ակադեմիայի գիտատեխնիկական գրադարանը հիմնադրվել է 1996 թվականին: 2010
թվականին գրադարանին հատկացվել է 123 ք.մ. տարածք (http://paara.am/aboutlibrary)։
Գրադարանը և՛ գրապահոց է, և՛ ընթերցասրահ: Ակադեմիայի գիտատեխնիկական
գրադարանը համալրված է բավարար քանակով ընդհանուր և մասնագիտական
գրականությամբ: Գրադարանային ֆոնդում առկա գրականությունը մասնագիտական առումով
համապատասխանում է Ակադեմիայի ուսումնական, գիտական ծրագրերի արդի պահանջներին:
Գրադարանից օգտվում են Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը,
աշխատողները, առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողները, ասպիրանտները, հայցորդները,
վերապատրաստվողները (քաղաքացիական ծառայողներ, համայնքների ղեկավարներ և
ավագանիների անդամներ):
Գրադարանում կա հայերեն և օտարալեզու (ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն)
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11591 միավոր գիրք, որոնցում գերակշռում են իրավագիտություն, տնտեսագիտություն,
քաղաքագիտություն, հոգեբանություն, փիլիսոփայություն, հաշվապահություն, հանրային
կառավարում և այլ մասնագիտություններին վերաբերող գրքերը:
Աղյուսակ 7.1
Գրադարանում առկա գրքերի քանակը
Գրականություն
Հայերեն լեզվով գրականություն
Ռուսերեն լեզվով գրականություն
Անգլերեն լեզվով գրականություն
Ֆրանսերեն լեզվով գրականություն
Գերմաներեն լեզվով գրականություն
Ընդամենը

Անուն

Օրինակ

1231
1879
221
95
41
3467

8040
2905
337
114
195
11591

Գրադարանում պահվող ամսագրերի հավաքածուն ընդգրկում է 45 և ավելի անուն գիտական
ամսագրեր,
պաշտոնական
տեղեկագրեր,
գիտաժողովների
նյութեր,
տարեգրքեր,
վիճակագրական
նյութեր:
Ամսագրերի
համալրումը
կատարվում
է
հիմնականում
բաժանորդագրությամբ և նվիրատվության միջոցով:
Գրադարանում պահպանվում են նաև ատենախոսություններ, տարբեր բուհերից ստացած
սեղմագրեր և Ակադեմիայի ուսանողների մագիստրոսական թեզեր:
Աղյուսակ 7.2
Գրադարանում առկա ատենախոսությունների, սեղմագրերի, մագիստրոսական թեզերի
քանակը
Քանակ
Ատենախոսություններ
Սեղմագրեր
Մագիստրոսական թեզեր

63
1046
162

Ակադեմիայի գիտատեխնիկական գրադարանի կարևոր խնդիրներից է գրադարանային
հավաքածուի համալրումը գիտաուսումնական գործընթացներին համապատասխան: Այդ
նպատակով իրականացվել է գրադարանային ֆոնդի նպատակային համալրում` ելնելով
ուսումնական ծրագրերի և Ակադեմիայի գիտական գործընթացի պահանջներից: Գրականության
ընտրության հարցում հաշվի են առնվել ընթերցողի պահանջները և մասնագետների
կարծիքները:
2012-2013թթ. գրադարանը համալրվել է 5027 օրինակ գրականությամբ:
Գրադարանի ֆոնդը համալրվել է`
•
միջազգային գրքափոխանակությամբ,
•
նվիրատվությամբ,
•
Ակադեմիայի միջոցների հաշվին ձեռք բերված գրականությամբ,
•
բաժանորդագրությամբ:
2011 թվականին գրադարանում տեղադրվել են համակարգիչներ, 2012 թվականին`
բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք: Գրադարանի ընթերցողներն անվճար օգտվում են
ինտերնետային ծառայությունից` Wi-Fi կապի միջոցով: Այդ ծառայության տրամադրումը
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ինքնուսուցման, հետևաբար տեղեկատվական նոր որակի բարձրացման և´ տեսական, և´
գործնական երաշխիք է:
Էլեկտրոնային տեղեկատվության ապահովումը կատարվում է գրադարանում առկա և
համացանցին միացված համակարգիչների միջոցով:
2012 թվականի մայիս ամսից մշակվել է «Տեղեկատու-որոնողական» համակարգի
էլեկտրոնային տարբերակը: Էլեկտրոնային քարտարանը ներառում է գրադարանի ուսումնական
գրականությունը, ամսագրերը, ատենախոսություններն ու սեղմագրերը:
Աղյուսակ 7.3
Էլեկտրոնային քարտարանում մուտքագրված գրականություն
Քանակ

Մուտքագրված գրականություն
Հայերեն լեզվով գրականություն

1204

Ռուսերեն լեզվով գրականություն

1870

Օտար լեզվով գրականություն

357

Ամսագրեր

32

Ատենախոսություններ

59

Սեղմագրեր

1046

Թեզեր
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Սկսվել են էլեկտրոնային համահավաք գրացուցակի ստեղծման, գրադարանային գործընթացի
թվայնացման աշխատանքները: Թվայնացվել է 1307 միավոր մասնագիտական գիրք (կազմ և
համառոտագիր` անոտացիա): Թվայնացման գործընթացը շարունակվում է:
Աղյուսակ 7.4
Թվայնացված գրքերի քանակը` ըստ մասնագիտությունների
Մասնագիտությունը
Իրավագիտություն
Տնտեսագիտություն
Քաղաքագիտություն
Հանրային կառավարում
Պատմություն
Գրականություն
Փիլիսոփայություն
Հռետորություն
Ընդամենը

Հայերեն

Ռուսերեն

185
126
84
35
20
18
468

234
242
210
77
22
23
25
6
839

2013 թվականի նոյեմբերի դրությամբ առկա է 42 միավոր գրքերի ամբողջական էլեկտրոնային
տարբերակ:
2013 թվականին գրադարան կատարված հաճախումների ընդհանուր քանակը կազմել է 400 և
ավելի: Համակարգիչներից և ինտերնետից օգտվելու, էլեկտրոնային կրիչներով տեղեկատվություն
ստանալու նպատակով գրադարան է հաճախել 200 և ավելի ուսանող:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ը իր առաքելությունն ու նպատակներն իրականացնելու համար
հատկացնում է համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներ` անհրաժեշտ միջոցներով ու
սարքավորումներով ապահովելու և գործարկելու համար:
Հիմքեր
Հավելված N 7.4 Քաղվածք Ակադեմիայի 2013-2018թթ. ռազմավարական
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ծրագրի
Հավելված N 7.5 Ակադեմիայի ֆինանսավորման աղբյուրները և
ծախսերի ուղղությունները
Ակադեմիայի 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագրում ներկայացվում են ֆինանսական
կայունության և ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման ապահովման հիմնախնդիրները:
Համաձայն Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի 6-րդ նպատակի (տե'ս հավելված N 7.4)` այդ
հիմնախնդիրներն են.
¾ Բարեփոխել
և
ներդաշնակեցնել
ֆինանսական
պլանավորումը
Ակադեմիայի
ռազմավարական նպատակներին և խնդիրներին:
¾ Մեծացնել ֆինանսական միջոցների ներհոսքը և բազմազանեցնել դրանց աղբյուրները`
Ակադեմիայի զարգացման կարիքներին համապատասխան:
¾ Ապահովել Ակադեմիայի ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման և օգտագործման
արդյունավետությունը:
Ակադեմիան ֆինանսական ռեսուրսների ճիշտ և ամբողջական կառավարման և բաշխման
համար իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրները.
¾ ֆինանսատնտեսական գործունեության պլանավորում մեկ օրացուցային տարվա կտրվածքով,
¾ ֆինասնական ռեսուրսների տեղաբաշխման օպտիմալացում:
Ակադեմիայի
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների
համակարգված
աշխատանք
Ֆինանսատնտեսական
և
հաշվապահական
հաշվառման
վարչություն
հետ

http://paara.am/finansatnt/
¾ կոմունիկացիա - ֆինանսական ցուցանիշների, ֆինանսական ռիսկերի հետ կապված
տեղեկատվության տրամադրում ռեկտորին,
¾ մշտադիտարկում (մոնիտորինգ) և գնահատում - համեմատվում են փաստացի և ծրագրային
(նախատեսված) ցուցանիշները, կատարվում է նաև համեմատություն նախորդ տարիների նույն
ժամանակահատվածի ցուցանիշների հետ,
¾ օգտագործված ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետության գնահատում՝ պահանջների
բավարարման տեսանկյունից:
Ակադեմիայում առկա է ֆինանսական ռեսուրսների բաշխման հստակ սահմանված գործընթաց:
Ակադեմիայի ֆինանսավորման աղբյուրները և ծախսերի ուղղությունները ներկայացված են N 7.5
հավելվածում:
Յուրաքանչյուր տարի փետրվար-մարտ ամիսներին արդեն իսկ սկսվում են համապատասխան
աշխատանքները՝ հաջորդ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվող
գումարների
պլանավորման ուղղությամբ: ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից սահմանված ձևերով
լրացվում է հաջորդ 3 տարիների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի (ՄԺԾԾ) հայտը, որը
ներկայացվում է լիազոր մարմին, իսկ վերջինիս կողմից ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝
ներկայացված հայտերի հիմնավորվածությունը համապատասխան օղակներում քննարկելու և
հաստատելու համար: 2-րդ եռամսյակի վերջին տրվում են ՄԺԾԾ-ի կողմնորոշիչ
չափաքանակները՝ հաջորդ տարվա բյուջետային հայտի նախագծի կազմման համար, որը
կազմվում և լիազոր մարմին է ներկայացվում մինչև հուլիսի 1-ը:
Ակադեմիայի բյուջետային և արտաբյուջետային միջոցների մուտքերի և ծախսերի
նախահաշիվները հաստատում է լիազոր մարմնի աշխատակազմի ղեկավարը: Յուրաքանչյուր
հաշվետու տարվա սկզբին լիազոր մարմին է ներկայացվում գնումների պլանը, որի համաձայն
կատարվում են գնումները: Գնումների բազային միավորը գերազանցող գնումներն
իրականացվում են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան, շրջանակային
համաձայնագրերով, պարզեցված և բաց ընթացակարգերով, բանակցային ընթացակարգով և
այլն:
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2008-2012 թթ. պետական բյուջեից ֆինանսավորումը Ակադեմիայի ընդհանուր բյուջեի մեջ
/տոկոսային հարաբերությամբ/ ներկայացված է N 7.5 Աղյուսակում:
Աղյուսակ 7.5

ՀՀ պետական բյուջեից մուտքեր,
այդ թվում
Ընթացիկ ծախսեր

2008

2009

2010

2011

2012

47.1

47.1

43.8

35.2

31.4

37.6

37.6

33.7

24.1

22.2

Կրթաթոշակ
9.5
9.5
10.1
11.1
9.2
Ակադեմիան օրենսդրությամբ սահմանված կարգով է իրականացնում միջոցների, այդ թվում
ֆինանսական միջոցների բաշխումը: Ֆինանսական միջոցները բաշխվում են Ակադեմիայի
կանոնադրական և ռազմավարական խնդիրներին, ինչպես նաև Ակադեմիայի կարիքների
բավարարմանը համապատասխան:
Ակադեմիայի ֆինանսական միջոցների բաշխման գործընթացների արդյունավետության
գնահատման
մեխանիզմներից
են
հաշվետու
ժամանակաշրջանում
կազմվող
ու
համապատասխան
պետական
մարմիններ
ներկայացվող
հաշվետվությունները,
վերահսկողություն իրականացնող պետական իրավասու մարմինների կողմից պարբերաբար
կատարվող ստուգումները և ստուգումների արդյունքում կազմված ակտերի բովանդակությունը և
ֆինանսական միջոցների բաշխման մասին Ակադեմիայի խորհրդին ռեկտորի կողմից ներկացվող
տարեկան
հաշվետվությանը
տրվող
գնահատականը
http://paara.am/home/pastatxter-

2/hashvetvutyunner/:
Ֆինանսական միջոցների բաշխման քաղաքականության արդյունավետության գնահատման
չափանիշները ներքին իրավական ակտերով սահմանված չեն, դրանց ուղղակիորեն առնչվող
վերլուծություն կամ ընթացակարգված մեխանիզմ առկա չէ Ակադեմիայում։
Դրամաշնորհային ծրագրերով ստացված ֆինանսների բաշխումը
Ակադեմիան իրականացնում է հետևյալ դրամաշնորհային ծրագրերը՝
9 TEMPUS IV «Հատուկ կարիքներով մարդկանց հասանելիությունը հասարակությանը»
ծրագիր,
9 «Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ներդրման կամ դրանց հետագա
բարելավման նպատակով բուհերին դրամաշնորհների տրամադրում» ծրագիր,
9 Նորարարությունների միջազգային հիմնադրամի կողմից տրված «Միջազգային կրկնակի
դիպլոմի ծրագրեր «Էլեկտրոնային հանրային կառավարում» և «Էլեկտրոնային բիզնեսի
կառավարում» մասնագիտություններով» դրամաշնորհային ծրագիրը:
Յուրաքանչյուր դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հատկացված դրամական միջոցները
ծախսվում են համապատասխան դրամաշնորհի պայմանագրով սահմանված չափով և ձևով՝ ըստ
ֆինանսավորողի և Ակադեմիայի միջև կնքված պայմանագրի դրույթների:
Ակադեմիան 2008-2012թթ. ընթացքում իրականացրել է 273.807.7 հազար դրամի արտաքին
աղբյուրներից ստացված դրամաշնորհային ծրագրեր և 1222.0 հազար դրամի ներքին
աղբյուրներից ստացված դրամաշնորհային ծրագրեր:
Այլ աղբյուրներից ստացված ֆինանսների բաշխումը
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Ակադեմիան իր գործունեության ընթացքում բացի ՀՀ պետական բյուջեից, այլ աղբյուրներից ևս
ստանում է ֆինանսական միջոցներ, որոնց բաշխումը նույնպես ուղղված է Ակադեմիայի
բնականոն գործունեության ապահովմանը, առաքելությանը և նպատակների իրագործմանը:
Արտաբյուջետային գումարները ձևավորվում են`
1.առկա և հեռակա մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների ուսման վարձավճարներից,
2.ասպիրանտական և հայցորդական ուսուցման վարձավճարներից,
3.քաղաքացիական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերապատրաստման համար
ստացվող գումարներից,
4. «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի իրացումից ստացվող գումարներից,
5. այլ եկամուտներից:
Ֆինանսական միջոցների բաշխումն իրականացվում է ըստ ստացման ուղղությունների: Ուսման
վարձերն ուղղվում են Ակադեմիայի աշխատակիցների, ուսման գործընթացում ներգրավված
պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ժամավճարային հիմունքներով աշխատող դասախոսների
աշխատավարձի վճարմանը, ուսումնական նյութերի և գրականության տպագրմանը և
ձեռքբերմանը, գույքի, գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերմանը, կոմունալ վճարներին և այլն:
«Հանրային
ծառայություն»
շաբաթաթերթի
իրացումից
և
հայտարարությունների
տպագրությունից ստացվող գումարներից թերթի աշխատակիցներին վճարվում է աշխատավարձ,
պետական բյուջե են վճարվում հարկերը (ԱԱՀ), թերթի տպագրման, առաքման և այլ ծախսերը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի նպատակների
իրականացումն ու շարունակականությունն ապահովող և երաշխավորող ֆինանսական
միջոցների բաշխման քաղաքականություն:
Հավելված
N 7.4
Քաղվածք Ակադեմիայի 2013-2018թթ.
Հիմքեր
Ռազմավարական ծրագրի
Մասնագիտական
կրթական
ծրագրերի
նպատակների
իրականացումն
ու
շարունակականությունն ապահովող և երաշխավորող ֆինանսական քաղաքականությունը բխում
է Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի 6-րդ նպատակից (տե՛ս հավելված N 7.4):
Ակադեմիայի ֆինանսատնտեսական կառավարման համակարգում գործում է Ակադեմիայի
կազմակերպաիրավական ձևին /ՊՈԱԿ/ բնորոշ մոդել, որի շրջանակներում համակարգի
կառուցվածքային մասում նախատեսված են համապատասխան պաշտոններ, որոնց
վերապահված
համապատասխան
իրավունքների
և
պարտականությունների
ներքո
կազմակերպվում է Ակադեմիայի ֆինանսատնտեսական գործունեությունը: Ընդ որում,
ֆինանսատնտեսական
հարցերի
վերաբերյալ
վերջնական
որոշումների
կայացման
իրավասությունը պատկանում է Ակադեմիայի ռեկտորին:
Ակադեմիայի համար կարևորագույն ռազմավարական խնդիրներից շարունակում են մնալ
ֆինանսական աղբյուրների բազմազանեցումը և ֆինանսական ներհոսքի մեծացումը, որոնք
հաստատությանը ստիպում են դառնալ ավելի նախաձեռնող և ձեռներեց արտաքին միջավայրի
հետ փոխհարաբերություններում: Մյուս կողմից, Ակադեմիայի զարգացման նոր ծրագրերի
ֆինանսական ապահովումը պահանջում է համապատասխանեցնել ռեսուրսների բաշխման
ուղղությունները ռազմավարական ծրագրի խնդիրներին և առաջնային ուղղություններին:
Կատարելագործվում է բյուջետային համակարգը՝ ապահովելով ֆինանսական ռեսուրսների
արդյունավետ ու թափանցիկ բաշխումը և բոլոր բնագավառների կառավարման գործընթացների
համաձայնեցումը՝ առաջադրված նպատակներին հասնելու համար։
Հիմք ընդունելով նախորդ տարվա տվյալները՝ սահմանվում են տարեկան կողմնորոշիչ
համամասնություններ՝ Ակադեմիայի զարգացմանը, աշխատանքի վարձատրությանն ու
ենթակառուցվածքի պահպանմանն ուղղված միջոցների ծավալների միջև։
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Բյուջեի վերանայման գործընթացը կատարվում է՝ ելնելով նոր ուսումնական տարվա
ընդունելության արդյունքներից և այդ ֆինանսական միջոցների համապատասխան
իրականացվում է Ակադեմիայի ֆինանսական գործունեության պլանավորման, կառավարման և
մշտադիտարկման քաղաքականությունները.
9 Ակտիվացվում է Ակադեմիայի ծրագրերի, ծառայությունների մարկետինգի և
առևտրայնացման գործընթացների իրականացումը գործունեության բոլոր բնագավառներում։
9 Բազմազանեցվում և ընդլայնվում են արտաբյուջետային միջոցների աղբյուրները՝
կարևորելով ֆինանսական աղբյուրների ռիսկերի կառավարումը։
9 Ակադեմիայի եկամուտների ընդհանուր ծավալում մեծացնելով կրթական, գիտական ու
տեղեկատվական վճարովի ծառայություններից գոյացած միջոցների հաշվեկշիռը՝ դրանց ցանկի
ընդլայնման և եկամտաբերության բարձրացման ճանապարհով։
Ակադեմիան ձգտում է ապահովել և ճիշտ բաշխել բավարար ֆինանսական ռեսուրսները՝ իր
առաքելությանն ու նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ միջոցներ և սարքավորումներ
ապահովելու, կիրառելու և գործարկելու համար: Ակադեմիան ունի ֆինանսական ռեսուրսների
բաշխման
ուղղորդված
քաղաքականություն`
հաստատությունում
իրականացվող
մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի նպատակայնությունն ու անխախտ ընթացքը
երաշխավորելու և ապահովելու համար: Որակի շարունակական բարելավումն ու կայունությունն
ապահովելու
նպատակով
Ակադեմիայի
ռեսուրսային
բազան
օժանդակում
է
մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և ռազմավարական ծրագրի իրականացում:
Ակադեմիայի եկամտային համակարգում շարունակում է գերակշիռ մաս կազմել ուսման
վարձավճարներից գոյացող միջոցները, ընդ որում, ինչպես հետևում է բարձրագույն
մասնագիտական կրթական ծառայությունների մյուս բուհերի ուսման վարձավճարների
ուսումնասիրությունից, Ակադեմիայի սահմանված ուսման վարձավճարները հնարավորություն են
տալիս, Ակադեմիայի առաքելությանը համապատասխան, կազմակերպել մրցունակ կրթություն,
սակայն զարգացման նոր ծրագրեր իրականացնելու, այդ թվում գիտակրթական գործունեության
ընդլայնման համար լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավման անհրաժեշտություն է
առաջանում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ
դ.
ՄՈՒՀ-ի
ռեսուրսային
բազան
հնարավորություն
է
ընձեռում
մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և ռազմավարական պլանի իրականացման համար,
ինչը նպաստում է որակի շարունակական բարելավմանը և կայունությանը:
Հավելված
N 7.6
Քաղվածք Ակադեմիայի 2013-2018թթ.
Հիմքեր
Ռազմավարական ծրագրի
Ակադեմիայի ռազմավարական նպատակների իրականացման գործընթացում կարևորվում է
տեխնիկական միջոցների և էլեկտրոնային ռեսուրսների զարգացման գործընթացի ապահովումը
և շարունակական բարելավումը: Ակադեմիայի 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագրում
ներկայացվում են տեղեկատվական ռեսուրսների զարգացման հիմնախնդիրները: Համաձայն
Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի 7-րդ նպատակի` դրանք են.
¾ Ապահովել տեղեկատվական ռեսուրսների զարգացումը, արդյունավետ օգտագործումն ու
մատչելիությունը՝ կրթական և հետազոտական ծրագրերի կարիքներին համահունչ:
¾ Ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված և արդյունավետ օգտագործումը`
կրթական և գիտական ծրագրերում (տե՛ս հավելված N 7.6):
Ձեռք են բերվել համակարգիչներ, համակարգչային պահեստամասեր կոմպլեկտավորման
համար, որակյալ տպիչ սարքեր, պատճենահանող սարքեր, պրոյեկտորներ, մոնիտորներ,
համակարգչային ցանցի սարքավորումներ:
Ակադեմիայի զարգացման և առաջընթացի տեսանկյունից կարևորվում է ուսումնական
գործընթացում նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրումն ու օգտագործումը: Այդ նպատակով 201089

2013թ. ընթացքում ձեռք են բերվել համակարգիչներ, դյուրակիր համակարգիչներ /նոթբուկ/,
որակյալ տպիչ սարքեր, պատճենահանող սարքեր, պրոյեկտորներ և այլ համակարգչային
սարքավորումներ, բարոյապես և ֆիզիկապես մաշվածները փոխարինվել են նորերով: Ձեռք են
բերվել տեսահամաժողովների անցկացման համար անհրաժեշտ սարքեր և սարքավորումներ, իսկ
դեկտեմբերին համակարգը ամբողջությամբ գործարկվել է:
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Նկ. 7.1 Ձեռքբերված համակարգչային տեխնիկայի դիագրամա (2010-2013թթ.)
Ակադեմիայում, որպես ուսումնական, գիտական և կառավարման գործընթացներում
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունավետ օգտագործման ու ինտեգրման կարևոր
նախապայման, կարևորվում են սեփական տեխնիկական միջոցների և տեղեկատվական
ռեսուրսների զարգացման գործընթացի ապահովումը և շարունակական բարելավումը:
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել Ակադեմիայի շփումների և երկխոսության անհրաժեշտությունը
օտարերկրյա համապատասխան գիտակրթական հաստատությունների հետ, և այն
հնարավորությունները, որոնք տալիս են ժամանակակից տեխնոլոգիաները առավել մատչելի ու
արդյունավետ շփումներ կազմակերպելու համար:
Այդ նպատակով Հայաստանի բարձրագույն կրթության նորարարությունների մրցակցային
հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ծրագրի, ԵՄ ՏԵՄՊՈՒՍ և Համաշխարհային բանկի
դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում նախատեսվել է 2014 թ. արդիական նոր սերնդի
սերվերի և ժամանակակից 40 հզոր համակարգիչների, ինտերակտիվ լսարանների համար՝
ինտերակտիվ գրատախտակների և ուսանողների արձագանքման համակարգի ձեռքբերման ու
ներդրման գործընթաց:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում առկա է տեղեկատվությունը և փաստաթղթավորման գործընթացները
կառավարելու հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգ:
Հավելված N 2.11 Ակադեմիայի գործավարության կարգը (հաստատված է
Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2012 թվականի դեկտեմբերի 28-ի
Հիմքեր
նիստում (արձանագրություն N 99))
Ակադեմիայում
փաստաթղթաշրջանառության
կազմակերպումը
և
փաստաթղթերի
կառավարումը` ներքին և արտաքին փաստաթղթերի շարժը, իրականացվում է գործավարության
կարգին համապատասխան (տե'ս հավելված N 2.11):
Համապատասխան աշխատանքներ են տարվում փաստաթղթերի էլեկտրոնային (Mulberry)
համակարգի ներդրման ուղղությամբ:
Հարափոփոխ զարգացումների համատեքստում և որակյալ կրթական միջավայր ստեղծելու
անհրաժեշտության գիտակցումով Ակադեմիան համալրվել ու շարունակում է համալրվել
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նորագույն
տեխնոլոգիաներով
և
տեխնիկական
միջոցներով:
Ակադեմիայի
բոլոր
ստորաբաժանումները, ամբիոնները, ուսումնամեթոդական վարչությունը համալրված են
համակարգիչներով, և նրանց 95%-ը միացված է Ակադեմիայի համակարգչային ցանցին:
Համակարգչային ցանցին միացած բոլոր համակարգիչներին տրամադրվում է ինտերնետ
/արագագործությունը՝ 8 Մբիթ/վրկ/: Wi-Fi կապի ծածկույթն ապահովում է Ակադեմիայի տարածքի
70%-ը ինտերնետով` հնարավորություն տալով ուսանողներին օգտվելու համացանցից:
Ակադեմիայում առկա են ուսումնական գործընթացը ժամանակակից պահանջներին
համապատասխան և արդյունավետ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ սարքավորումներ:
Առկա տեխնիկական միջոցները հնարավորություն են ստեղծում առավել արդյունավետ և
նպատակային օգտագործելու համացանցը, ուսումնական տեխնիկական միջոցները, առկա
ենթակառուցվածքները` ի նպաստ Ակադեմիայի ներքին շահակիցների՝ ուսումնառողների և
պրոֆեսորադասախոսական կազմի: Ուսումնառության մեթոդաբանության արդյունավետությունն
ու դասավանդման արդիականացումն ապահովելու համար լսարանային աշխատանքների
կատարման համար անհրաժեշտ մուլտիմեդիական սարքավորումների սակավություն է
նկատվում, քանի որ պրոյեկտորները և շարժական համակարգիչները լիովին չեն բավարարում
յուրաքանչյուր լսարանի տրամադրմանը, թեև որոշ լսարաններում արդեն իսկ տեղադրված են այդ
սարքավորումները:
Ակադեմիայում 2011թ. ստեղծվել է համակարգչային ներքին ցանց: Ներքին կարիքները
բավարարելու համար առկա են ընդհանուր օգտագործման ռեսուրսներ: Ցանցային կապ է
ապահովված ուսումնամեթոդական վարչության և ամբիոնների միջև:
Մոտ ապագայում պլանավորվում է ներդնել “Mulberry” էլեկտրոնային ներքին
փաստաթղթաշրջանառության համակարգ, որի միջոցով կարագանա ստորաբաժանումների և
վարչական օղակների միջև կապը:
Ակադեմիայի գրադարանի ընթերցասրահում տեղադրված են համակարգիչներ, որոնք
նպաստում են ուսումնական գործընթացի բարելավմանը: Ուսանողներն ունեն ինտերնետից
օգտվելու և էլեկտրոնային կրիչներով տեղեկատվություն ստանալու հնարավորություն:
Նախատեսվում է նոր համակարգիչների ձեռքբերում, ներքին ցանցի ընդլայնում:
2011թ. Ակադեմիայում գործում է պաշտոնական էլեկտրոնային փոստը` info@paara.am, որին
ուղղված դիմումներին և նամակներին համապատասխան ընթացք է տրվում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը ստեղծում է ապահով և անվտանգ միջավայր առողջապահական և
անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների միջոցով` հաշվի առնելով հատուկ
կարիքներ ունեցող ուսանողներին:
Օբյեկտի
պահպանության
իրականացման
Հավելված
N
7.7
պայմանագիր
Հավելված N 7.8 Շենքի պահպանության հրահանգ
Հավելված N 7.9 Ակադեմիայի ռեկտորի 2012 թվականի հունիսի 11-ի
«Քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումներ ստեղծելու
մասին» N 140/1-Ա հրաման
Հիմքեր
Հավելված N 7.10 Ակադեմիայի ռեկտորի 2012 թվականի հունիսի 14-ի
«Ակադեմիայի քաղաքացիական պաշտպանության պլանը հաստատելու
մասին» N 142-Ա հրաման
Հավելված N 2.13 Ակադեմիայի արհեստակցական կազմակերպության
կանոնադրություն
Ակադեմիայում անվտանգության համակարգը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝
9 պահակային ծառայություն (տե'ս հավելված N 7.7 և հավելված N 7.8),
9 հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի առկայություն,
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9 Ակադեմիայի մասնաշենքի տեսահսկում:
Ակադեմիայի մասնաշենքն ապահովված է հակահրդեհային ազդանշանային համակարգով,
շինությունը հսկվում է տեսահսկման համակարգով, որը նպաստում է ներքին շահակիցների
անվտանգության ապահովմանը և կարող է անուղղակիորեն ազդեցություն ունենալ
անվտանգության պահպանման ընդհանուր միջավայրի վրա:
Ակադեմիայում իրականացվում է տեսահսկում անվտանգության տեսախցիկներով:
Ակադեմիայի ներքին անվտանգության ապահովման գործում իր դերակատարությունն ունի
նաև քաղաքացիական պաշտպանության շտաբը (տե'ս հավելված N 7.9 և հավելված N 7.10):
Ակադեմիայում գործում է արհեստակցական կազմակերպություն, որը նպաստում է
առողջապահական խնդիրների լուծմանը (տե'ս հավելված N 2.13): Վերջինս կազմակերպում է
արհեստակցական կազմակերպության անդամների հանգստի, առողջարանային բուժման և այլ
միջոցառումներ: Առողջական խնդիրներ ունեցող աշխատակիցներին և սոցիալապես անապահով
աշխատողներին ցուցաբերվում է արհեստակցական կազմակերպության կողմից դրամական
օգնություն:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողներին և դասավանդողներին տրամադրվող
ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության գնահատման
մեխանիզմներ:
Հիմքեր
Ակադեմիայի կայքը (www.paara.am) սովորողների, հանրության, ինչպես նաև աշխատակիցների
համար Ակադեմիայի գործունեության, գործառույթների և կառուցվածքի վերաբերյալ
տեղեկատվություն տրամադրելու միջոց է: Նորօրյա համացանցի հնարավորությունները
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, Ակադեմիայի տարբեր ստորաբաժանումների
ամենօրյա աշխատանքային առօրյան լուսաբանող ժամանակակից միջոց է:
Կայքի հիմնական գործառույթն է ներկայացնել՝
• Ակադեմիայի գործունեությանը վերաբերող նորություններ, հայտարարություններ,
• ուսանողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները,
• հայտարարություններ դիմորդների համար,
• սովորողների ուսումնական գործընթացին նպաստող նյութեր՝ քննական, ստուգարքային և
անփոփիչ քննությունների հարցաշարեր, քննաշրջանների գրաֆիկներ, դասացուցակներ և
այլն,
• գրադարանում առկա գրքերի և էլեկտրոնային գրքերի ցուցակներ,
• Ակադեմիայում հաստատված և գործող բոլոր կարգերը և դրանց վերաբերող փաստաթղթերը,
• «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի և «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի
հերթական համարների էլեկտրոնային տարբերակները:
Ակադեմիայի
կայքում
և
հայտարարությունների
տախտակին
մշտապես
թարմ
տեղեկատվություն է տեղադրվել Ակադեմիայի դասախոսներին, ասպիրանտներին և մագիստրոսի
կրթական ծրագրով սովորողներին` գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու,
սեմինարների մասնակցության միջազգային կրթաթոշակների մրցույթներին, ինչպես նաև
միջազգային գիտաժողովների մասնակցության առաջարկներով (2013 թվականին` 105
հայտարարություն):
Պարբերաբար թարմացվում է Ակադեմիայի պաշտոնական ինտերնետային կայքը`
www.paara.am հասցեով, կազմակերպվում է կայքում տեղեկատվության օպերատիվ տեղադրում:
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7-ՐԴ ՉԱՓԱՆԻՇԻ SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ուժեղ կողմեր
1) Հստակ ձևակերպված նպատակներ և
նպատակներից բխող խնդիրներ
ռազմավարական ծրագրում, ինչպես նաև
նյութատեխնիկական բազայի
արդիականացման և ֆինանսական
մուտքերի ռազմավարական պլանավորում
2) Ֆինանսական միջոցների բաշխման
արդյունավետության
գնահատման
որոշ
մեխանիզմների առկայություն
3) Շենքային պայմանների բարելավում
(Ակադեմիայի տեղափոխությունը
նոր,
ժամանակակից վերանորոգված մասնաշենք)
4)
Տվյալների
բազայի
առկայություն՝
նախագծված Microsoft SQL Server 2012
համակարգով (Student Info)
Հնարավորություններ
1)
Նյութատեխնիկական
բազայի
կատարելագործումը
2) Լրացուցիչ կրթություն` վճարովի
ծառայությունների ավելացում
3) Միջազգային կառույցների հետ
փոխշահավետ համագործակցություն

Թույլ կողմեր
1) Մարզաառողջարանային ճամբարի
հանրակացարանի բացակայություն

և

2) Ակադեմիայի մասնաշենքը հարմարեցված
չէ հատուկ կարիք ունեցող ունկնդիրների
համար (միայն հարմարեցված է մուտքը)
3) Ըստ ռազմավարական նպատակների
բյուջեի կազման և բաշխման
քաղաքականության բացակայություն

Վտանգներ
1) Օրենսդրական դաշտում հաճախակի
փոփոխություններ
2) Ուսանողական վարձավճարի ոչ
կանոնավոր վճարումներ

Ֆինանսական աղբյուրների բազմազանեցումը և ֆինանսական ներհոսքի մեծացումը
շարունակում են մնալ Ակադեմիայի համար կարևորագույն ռազմավարական խնդիրներ, որոնք
հաստատությանը ստիպում են դառնալ ավելի նախաձեռնող և ձեռներեց արտաքին միջավայրի
հետ փոխհարաբերություններում:
Ակադեմիայի զարգացման նոր ծրագրերի ֆինանսական ապահովումը պահանջում է
ներդաշնակեցնել ռեսուրսների բաշխումը ռազմավարական ծրագրի խնդիրներին և առաջնային
ուղղություններին:
Ֆինանսական կայունության ապահովման տեսանկյունից առաջնահերթ խնդիրներն են նաև
ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումն ու ռեսուրսախնայողության քաղաքականության
հետևողական իրականացումը:
Ակադեմիայում առկա խնդիրների բարեհաջող լուծման համար առաջարկվում են հետևյալ
քայլերը.
1. Հզորացնել Ակադեմիայի գրադարանային ֆոնդը՝ համալրելով այն մասնագիտական
ժամանակակից գրականությամբ:
2. Հզորացնել Ակադեմիայի էլեկտրոնային գրադարանը՝ դարձնելով այն առավել մատչելի
սովորողների և աշխատողների համար:
3. Ուժեղացնել Ակադեմիայի համակարգչային զինվածությունը, առավել ընդլայնել Wi-Fi կապի
հնարավորությունները և լավացնել Ակադեմիայի ինտերնետային կայքէջի հնարավորությունները,
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տեղադրելով
այնտեղ
օպերատիվ
տեղեկատվություն,
որը
կնպաստի
սովորողների
ուսումնառության արդյունավետության բարձրացմանը:
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել Ակադեմիայի շփումների և երկխոսության անհրաժեշտությունը
օտարերկրյա համապատասխան գիտակրթական հաստատությունների հետ, և այն
հնարավորությունները, որոնք տալիս են ժամանակակից տեխնոլոգիաները առավել մատչելի ու
արդյունավետ շփումներ կազմակերպելու համար:

VIII. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն իր տրամադրած կրթության, իրականացրած հետազոտության և
օգտագործած ռեսուրսների համար հաշվետու է պետությանը և հասարակությանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի հաշվետվողականության սահմանված կարգ:
Հավելված N
8.1
Ակադեմիայի ռեկտորի հանձնարարականի օրինակ
տարեկան հաշվետվություն ներկայացնելու մասին
Հավելված N 8.2 Ակադեմիայի ռեկտորի գրության օրինակ Ակադեմիայի
տարեկան գործունեության հաշվետվությունը լիազոր մարմին ներկայացնելու
մասին
Հիմքեր
Հավելված N 8.3 «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի խմբագրության
կանոնադրություն
Հավելված N 8.4 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Հանրային
կառավարում» գիտական hանդեսի (2012 թ. թիվ 4) բաշխման ցուցակ
(օրինակ)
Յուրաքանչյուր կառուցվածքային ստորաբաժանման հաշվետվության ներկայացման
գործընթացը
և
ժամանակացույցը
կանոնակարգվում
է
Ակադեմիայի
ռեկտորի
հանձնարարականով, որը տրվում է յուրաքանչյուր տարի (տե՛ս հավելված N 8.1):
Յուրաքանչյուր կառուցվածքային ստորաբաժանման հաշվետվությունն ընդգրկվում է
Ակադեմիայի գործունեության հիմնական արդյունքների վերաբերյալ տարեկան ամփոփ
հաշվետվության մեջ: Ակադեմիայի տարեկան հաշվետվությունը քննարկվում է գիտական
խորհրդի նիստում: Քննարկելուց և երաշխավորելուց հետո այն ներկայացվում է Ակադեմիայի
խորհրդի հաստատմանը: Հաշվետվությունը Ակադեմիայի խորհրդի նիստում ներկայացնում է
ռեկտորը: Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի
4-ի
N 995-Ա որոշմամբ հաստատված Ակադեմիայի կանոնադրության 12-րդ կետի «ը»
ենթակետի, 12.7-րդ կետի «է» ենթակետի և 19-րդ կետի «գ» ենթակետի՝ Ակադեմիայի տարեկան
հաշվետվությունը
ներկայացվում
է
«Հայաստանի
Հանրապետության
Նախագահի
աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ (տե՛ս հավելված N 8.2):
Խորհրդի նիստում հաստատված հաշվետվությունն ամբողջությամբ զետեղվում է
Ակադեմիայի կայքում` http://paara.am/home/pastatxter-2/hashvetvutyunner/:
Տարեկան հաշվետվությունը թույլ է տալիս հստակ պատկերացում կազմել Ակադեմիայի
ընթացիկ տարվա գործունեության արդյունքների վերաբերյալ և գնահատել դրանց
իրականացման կատարողականը՝ տարեկան կտրվածքով: Բացի այդ, վեր են հանվում
բացթողումները և չկատարված աշխատանքները, ինչը թույլ է տալիս պլանավորել հաջորդ
տարվա բարելավման գործողությունները:
Ակադեմիայի գործունեության թափանցիկության ու հաշվետվողականության բարձրացումը
ինչպես նաև հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների և հանրությանը Ակադեմիայի
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գործունեության վերաբերյալ մատչելի
առաջնահերթ ուղղություններից են:

և

ընկալելի

տեղեկատվության

ապահովումը

Ակադեմիայի
«Հանրային
ծառայություն»
շաբաթաթերթը
(«Քաղաքացիական
ծառայություն» շաբաթաթերթ) իր էջերում պարբերաբար անդրադառնում է Ակադեմիայի
գործունեությանը, հրապարակում է հանրային ծառայության համակարգում ընդգրկված
մարմիններում
առաջացող
թափուր
պաշտոնների
մասին
հայտարարություններ,
հասարակությանը ներկայացնում է համակարգի առջև դրված խնդիրներ, լուսաբանում է
իրականացված միջոցառումները (http://paara.am/հանրային-ծառայություն/):
«Հանրային
ծառայություն»
շաբաթաթերթի
խմբագրության
կանոնադրությունը
ներկայացված է N 8.3 հավելվածում:
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսն ընդգրկված է ՀՀ բարձրագույն
որակավորման հանձնաժողովի (ՀՀ ԲՈՀ) սահմանած դոկտորական և թեկնածուական
ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար
ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցանկում:
http://paara.am/science/հանրային-կառավարում-գիտական-հանդե-2/
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսն առաքվում է մի շարք շահագրգիռ
մարմիններ (տե՛ս ցուցակը հավելված N 8.4):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է ընթացակարգերի, գործընթացների թափանցիկությունը
և հասանելիությունը հասարակությանը:
Հավելված N 2.17 «Հայաստանի բուհերը» տեղեկատու դիմորդների համար
Հավելված N 8.5 Ակադեմիայի բուկլետի օրինակ /հայերեն/
Հավելված N 8.6 Ակադեմիայի բուկլետի օրինակ /ֆրանսերեն/
Հավելված N 8.7 Հարցաթերթերի նմուշներ
Հիմքեր
Հավելված N 8.8 Քաղվածք Ակադեմիայում աշխատակիցների և
մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների շրջանում մասնագիտական
կրթության որակի ապահովման վերաբերյալ անցկացված հարցումների
արդյունքների
Ակադեմիայի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, կանոնակարգային և
ընթացակարգային փաստաթղթերը, նորությունները և հայտարարությունները հասարակության
լայն շրջանակներին, այդ թվում ներքին շահակիցներին հասցնելու նպատակով օգտագործում են
մի շարք գործիքներ՝
¾ տեղեկատվության տարածման էլեկտրոնային միջոցները (Ակադեմիայի պաշտոնական
կայք` www.paara.am,
¾ ֆեյսբուքյան էջ,
¾ ներքին (լոկալ) փաստաթղթաշրջանառության համակարգ,
¾ «Հայաստանի բուհերը» տեղեկատու դիմորդների համար (տե՛ս հավելված N 2.17),
http://www.education.am,
¾ զանգվածային լրատվական միջոցներ,
¾ մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների անհատական փոստ,
¾ «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթ,
¾ տեսանելի
հատվածներում
պարբերաբար
թարմացվող
հայտարարությունների
ցուցանակներ:
Հաշվի առնելով վերջին շրջանում ինֆորմացիայի ներկայացման, տարածման և փոխանակման
ձևերի փոփոխությունները և հասարակական կյանքում սոցիալական մեդիայի դերի և
նշանակության կշռի բարձրացումը` տեղեկատվության հասանելիության տեսանկյունից առավել
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քան արդիական է դարձել ինֆորմացիայի հրապարակայնությունը սոցիալական ցանցերի
միջոցով:
Ակադեմիայում, որպես ուսումնական, գիտական և կառավարման գործընթացներում
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունավետ օգտագործման ու ինտեգրման կարևոր
նախապայման, կարևորվում են սեփական տեխնիկական միջոցների և տեղեկատվական
ռեսուրսների զարգացման գործընթացի ապահովումը և շարունակական բարելավումը: Նշված
դրույթն ամրագրված է Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի 7-րդ Նպատակում:
Ակադեմիայի նյութերի հրապարակայնությունը կատարվում է Ակադեմիայի գիտական
հանդեսի, բուկլետների (տե՛ս հավելվածներ N 8.5 և N 8.6), Ակադեմիայի պարբերական թերթի
տպագրման և Ակադեմիայի էլեկտրոնային կայքի միջոցով:
Ակադեմիայի էլեկտրոնային կայքը (www.paara.am) պարունակում է նյութեր Ակադեմիայի
կառուցվածքի, իրականացված միջոցառումների, միջազգային համագործակցության և այլ
գործունեությունների վերաբերյալ:
Ըստ անհրաժեշտության՝ կայքում կատարվում են համապատասխան փոփոխություններ,
անընդհատ թարմացվում և տեղադրվում են նյութեր, որոնք Ակադեմիայի գործունեությունը
դարձնում են ավելի թափանցիկ և հանրության համար մատչելի:
2013 թվականի փետրվար, մարտ ամիսներին անցկացված հարցումները 4 (հարցաթերթերի
նմուշները տե՛ս հավելված N 8.7) վկայում են, որ Ակադեմիայի ինտերնետային կայքին առավել
բարձր գնահատականներ են տվել սովորողները (միջին հաշվով գերազանց են գնահատել
հարցվողների 31%-ը, լավ՝ մոտ 44%-ը, այն դեպքում, երբ աշխատակիցների կողմից նման
գնահատական են տվել համապատասխանաբար՝ 15,8%-ը և 46%-ը:
Մտահոգիչ է, որ հարցման մասնակցած աշխատակիցների մի զգալի մասը՝ 16,3%-ը
դժվարացել են որևէ գնահատական տալ, այն դեպքում, երբ նման իրավիճակում են հայտնվել
սովորողների 5%-ը:
«Հանրային ներգրավում» բաժնի գնահատումը ցույց է տալիս, որ առավել բարձր են
(գերազանց և լավ) գնահատվել Ակադեմիայում՝
աշխատակիցների կողմից՝ «5. կրթության շարունակականության ապահովման
հնարավորությունը (67%)», «2. oպերատիվ լրատվության
տարածումը
Ակադեմիայի
սովորողների շրջանում (72%)», «7. Ակադեմիայի՝ որպես գիտակրթական կազմակերպության
մասին հանրային կարծիքը (72%)», «1. հասարակության հետ կապերը (57%)»:
- սովորողների կողմից` առավել բարձր (գերազանց և լավ) գնահատականի են արժանացել
«7. Ակադեմիայի՝ որպես գիտակրթական կազմակերպության մասին հանրային կարծիքը
(78,4%)», «5. կրթության շարունակականության ապահովման հնարավորությունը (75,4%)», «1.
հասարակության հետ կապերը (73,7%)» և «2. oպերատիվ լրատվության
տարածումը
Ակադեմիայի սովորողների շրջանում (69,5%)» (տե՛ս հավելված N 8.8):
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Վերլուծության հիմքում ընկած են Ակադեմիայում աշխատակիցների և մագիստրոսի կրթական ծրագրով

սովորողների շրջանում մասնագիտական կրթության որակի ապահովման վերաբերյալ 2013 թվականի փետրվար և
մարտ ամիսներին անցկացված հարցումները: Ուսումնասիրության նպատակն է հավաքագրել տեղեկատվություն
Ակադեմիայում մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաղադրատարրերի վերաբերյալ, բացահայտել
առանձին բաղադրատարրերի նկատմամբ աշխատակիցների և սովորողների վերաբերմունքը, ինչպես նաև
համադրել դրանք:
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դժվարանում եմ գնահատել
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Դժվարացել են պատասխանել

1. Հասարակության հետ կապեր
2. Օպերատիվ լրատվության տարածում Ակադեմիայի սովորողների շրջանում
3. Գովազդի արդյունավետություն
4. Ակադեմիայի մասնակցություն հանրային կարևոր նշանակության խնդիրների լուծմանը
5. Կրթության շարունակականության ապահովման հնարավորություն
6. Շրջանավարտների և Ակադեմիայի փոխադարձ կապ
7. Ակադեմիայի՝ որպես գիտակրթական կազմակերպության մասին հանրային կարծիք
Գծ. 8.1. Ակադեմիայի հանրային ներգրավման առանձին տարրերի որակի գնահատում
Բարելավման տեսանկյունից հատկանշական է կայքի հետևողական թարմացումը
Ակադեմիայի յուրաքանչյուր միջոցառմանը կամ իրադարձությանը համընթաց, ինչը նպաստում է
Ակադեմիայի գործունեության թափանցիկությանը և հրապարակայնությանը։ Ակադեմիան
կարևորում է կայքի դերը հասարակության հետ կապերի առումով և այդ հանգամանքը հաշվի
առնելով` անընդմեջ կատարելագործում և համալրում է այն (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն)։
Ակադեմիայի
«Հանրային
ծառայություն»
(«Քաղաքացիական
ծառայություն»
շաբաթաթերթ) շաբաթաթերթի հիմնադիրն է Ակադեմիան (տե՛ս հավելված N 8.3): Թերթի
նպատակն է հանրությանն իրազեկել Ակադեմիայի ուսումնամեթոդական և գիտական
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գործունեությանը,
հանրային
ծառայության
գործունեության
ոլորտներին,
հանրային
ծառայությունում ընդգրկված մարմիններում իրականացվող գործընթացներին, նրանց
գործառույթներին, ինչպես նաև կենտրոնացված կարգով հրապարակել հանրային ծառայության
համակարգում ընդգրկված մարմիններում առաջացող թափուր պաշտոնների մասին
հայտարարություններ:
«Հանրային
ծառայություն» շաբաթաթերթը հասանելի է Ակադեմիայի բոլոր
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին, ուսանողներին, ՀՀ պետական կառավարման
մարմիններին, ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, առկա է կրպակներում:
Հասանելի է հանրությանը նաև էլեկտրոնային տարբերակով Ակադեմիայի կայքում՝
http://paara.am/հանրային-ծառայություն/:
«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթը ապահովում է պաշտոնական և իրադարձային
կարևորագույն միջոցառումների լուսաբանումը և ուսանողական կյանքին վերաբերող
ինֆորմացիայի բազմակողմանի ներկայացումը: Շաբաթաթերթում պարբերաբար լույս են
տեսնում վերլուծական հոդվածներ Ակադեմիայի ուսումնական գործընթացի մասին, ինչը
վերջինիս մասին առավել հստակ պատկերացում կազմելու հնարավորություն է:
«Հանրային
ծառայություն» («Քաղաքացիական ծառայություն») շաբաթաթերթը տասը
տարեկան է (http://paara.am/քաղաքացիական-ծառայություն-հանրայ/):
Ակադեմիայում կազմակերպվող ցանկացած միջոցառում և տեղեկատվություն փոխանցվում է
սովորողների անհատական էլեկտրոնային փոստին:
Հաշվի առնելով ներկա ժամանակների տեղեկատվության փոխանցման համակարգերը՝
Ակադեմիան սովորողներին տեղեկատվություն է փոխանցում նաև Ակադեմիայի կայքի միջոցով,
որտեղ ներկայացված բոլոր բաժինները համալրված են սովորողների համար անհրաժեշտ
տեղեկատվությամբ:
Օրինակ`
1. «ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ» բաժնի
«ԿԱՐԳԵՐ» ենթաբաժնում սովորողները կարող են
ծանոթանալ Ակադեմիայում գործող բոլոր կարգերին, որոնք են՝
9 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ներքին
կարգապահական կանոնները (գլուխ V),
9 Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
կառավարման
ակադեմիայի
ամբիոնների կանոնադրությունը,
9 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում
ուսումնական
տարվա
առաջադիմության
արդյունքներով
ուսանողական
նպաստների և պետական կրթաթոշակների տրամադրման կարգը,
9 Ուսանողների հեռացման, ազատման և վերականգնման կարգը,
9 Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
կառավարման
ակադեմիայի
մագիստրանտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգը:
2. «ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ» բաժնի «ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ» ենթաբաժնից կարող են
օգտվել և ծանոթանալ դասացուցակներին, տեղեկանալ քննաշրջանների, մարման և լրացուցիչ
քննաշրջանների գրաֆիկներին, պրակտիկաների օրագրերի հանձնման և պրակտիկաների
պաշտպանության ժամանակացույցերին:
3. «ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ» բաժնի «ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ» ենթաբաժնից կարելի է
ծանոթանալ ըստ մասնագիտությունների և թողարկվող ամբիոնների բոլոր ստուգարքային և
քննական առարկաների հարցաշարերին և պահանջվող պարտադիր և լրացուցիչ
գրականության ցանկերին:
4. «ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ» բաժնի «ՊՐԱԿՏԻԿԱ» ենթաբաժնից կարող են
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ծանոթանալ Ակադեմիայում ուսումնական գործընթացում նախատեսված կառավարչական և
գիտահետազոտական պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգերին,
նպատակներին, ինչպես նաև օգտվել պրակտիկայի հաշվետվությունը և պաշտպանությունը
ենթաբաժնում շարադրված կանոններից և ձևավորման տեխնիկական պահանջներից:
5. «ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ»
բաժնի
«ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ
ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ»
ենթաբաժնից կարելի է օգտվել և ծանոթանալ մագիստրոսական թեզի նախապատրաստման և
պաշտպանության կազմակերպման մեթոդական ցուցումներին, որտեղ ներկայացված են
մագիստրոսական թեզին ներկայացվող շարադրման և ձևավորման տեխնիկական
պահանջները, պաշտպանության և գնահատման ընթացակարգերը:
Թվարկած բազմաթիվ մեխանիզմներին զուգահեռ` Ակադեմիայի ընթացակարգերին և
բուհական գործընթացներին վերաբերող տեղեկատվությունը տպագիր տարբերակով փակցվում
է տեսանելի հատվածներում գոյություն ունեցող հայտարարությունների վահանակներին՝
ուսանողության համար առավել հասանելի դարձնելու նպատակով:
Ակադեմիան իր գործունեության մասին տեղեկատվություն տարածելու համար կիրառում է
ԶԼՄ-ների հետ հրապարակային հաղորդակցման տարբեր ձևաչափեր (ասուլիսներ, մամուլի
հաղորդագրություններ և այլն), որոնք նաև լուսաբանվում են Ակադեմիայի կայքում:
ԶԼՄ-ները մեր մասին տե'ս http://paara.am/media/mass-media/
Տեսանյութերը տե'ս http://paara.am/media/տեսանյութեր/
Ընթացակարգերի և գործընթացների հրապարակայնությունը, թափանցիկությունը և
հասարակությանը
դրանց
հասանելիությունը
մշտապես
գտնվում
են
Ակադեմիայի
գործունեության հիմքում և հանդիսանում են բոլոր ստորաբաժանումների ուշադրության
առարկան: Ներկա փուլում առաջնահերթ խնդիր է դրանց շարունակական բարելավումը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող
հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմներ:
Հավելված N 1.2
Ակադեմիայի 2013-2018 թվականների
Հիմքեր
ռազմավարական ծրագիր
Համաձայն Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի 9-րդ նպատակի` կայուն զարգացման և
դրական վարկանիշի ձևավորման ու պահպանման գրավականների շարքում կարևոր տեղ է
հատկացված Ակադեմիայի արտաքին կապերի ձևավորմանը, հասարակության, պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների հետ գործընկերային
արդյունավետ կապերի ստեղծմանը:
Ակադեմիան նպատակ է հետապնդում ընդլայնել և բազմազանեցնել գործընկերային կապերը
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների,
կազմակերպությունների,
հասարակության լայն շրջանակների, հանրային կառույցների, այդ թվում նաև` զանգվածային
լրատվական
միջոցների
հետ,
խթանել
Ակադեմիայի
զարգացման
ծրագրերում
շրջանավարտների, բարերարների, դոնորների և այլ աջակցողների նվիրատվությունների,
շնորհների և ներդրումային ծրագրերի ծավալների աճը:
Նշված
նպատակներին
հասնելու
համար
Ակադեմիան
համագործակցում
է
հեռուստաընկերությունների, ռադիոհաղորդաշարերի, տպագիր և էլեկտրոնային մամուլի
կառույցների և լրատվական գործակալությունների հետ, որոնք պարբերաբար լուսաբանում են
Ակադեմիայի գործունեությունը, ընթացիկ նորությունները:
Ակադեմիայի գործունեության վերաբերյալ ԶԼՄ-ների ողջ անդրադարձը 2011 թվականից մինչ
այժմ արխիվացվում և ենթարկվում է քանակական մշակման` հետագայում համապատասխան
վերլուծություններ կատարելու նպատակով: Անհրաժեշտ է գնահատել անդրադարձերի
օբյեկտիվության մակարդակը, նյութերի լուսաբանման խորությունը, հոդվածի մեջ Ակադեմիայի
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տրամադրած տեղեկատվության օգտագործման աստիճանը և այլն:
Ակադեմիայի արտաքին գործակցային կապերի ձևավորման, գործատու-պետական
կառավարման մարմին համագործակցության հաստատման հարցում էական դեր կունենա
շրջանավարտների կենտրոնը:
Գործատուների հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմի
ստեղծման նկատառումով Ակադեմիան գործատուների շրջանում ներկայումս իրականացնում է
փորձագիտական հարցում, որի նպատակն է վեր հանել Ակադեմիայի շրջանավարտների
մասնագիտական
կարողությունների,
հմտությունների
և
գիտելիքների
համապատասխանությունը աշխատաշուկայի պահանջներին:
Ակադեմիայի
շրջանավարտները
զբաղեցնում
են
բարձրաստիճան
պաշտոններ
(նախարարներ, պատգամավորներ և այլն), հանրային ծառայության պաշտոններ, ղեկավարում
են տնտեսության տարբեր ոլորտների առաջատար կազմակերպություններ: Սակայն ունենալով
շրջանավարտների հզոր բանակ` Ակադեմիան չունի շրջանավարտների մեկ միասնական
տեղեկատվական բազա, որի գործարկումը բխում է նաև Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի
9-րդ Նպատակից:
Առաջիկայում Ակադեմիայի խնդիրն է բարելավել և ընդլայնել կապը շրջանավարտների հետ,
ձևավորել
շրջանավարտների
տվյալների
բազա`
էլեկտրոնային
հաղորդակցության
հնարավորություններով՝ հատուկ ուշադրության առարկա դարձնելով առավել հաջողակ և կարող
շրջանավարտների բացահայտմանը նրանց հետ և գործակցային կապերի հաստատմանը:
Շրջանավարտների հետ կապը բարելավելու և ընդլայնելու նպատակով Ակադեմիան
կազմակերպում է հանդիպումներ, իրականացնում է շրջանավարտների հարցումներ` նրանց
կարծիքները հետագա գործունեության կազմակերպման գործընթացին ներառելու նպատակով:
Ընդունելության նախապատրաստական փուլին ընդառաջ Ակադեմիան իրականացնում է մի
շարք գովազդային գործողություններ. պատրաստում և հրատարակում է գովազդային նյութեր,
տեղեկատվական բուկլետներ, որոնք տեղադրվում են Ակադեմիայի կայքում և տարածվում
արտաքին շահակիցների շրջանում:
Ակադեմիայի կայքէջում, բացի պաշտոնական էլ. փոստից, գործում է հետադարձ կապի
մեխանիզմ, որտեղ այցելուները կարող են մեկնաբանություններ թողնել:
Արձագանքելով արագ փոփոխվող միջավայրին` Ակադեմիայում գործող հասարակության հետ
հետադարձ կապի ապահովման՝ վերը թվարկած մեխանիզմները տարեցտարի անհրաժեշտ է
բարելավել, շտկել:
Արտաքին միջավայրի փոփոխության հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է պլանավորել և գործարկել
հետադարձ կապի ամրապնդման նոր մեխանիզմներ: Առաջնահերթ է Ակադեմիայի կարիերայի
կենտրոնի ստեղծումը,
Ակադեմիայի և պետական կառավարման մարմինների ու
կազմակերպությունների միջև բազմակողմանի փոխհամագործակցության զարգացումը,
աշխատանքային տոնավաճառների կազմակերպումը և այլն:
Ներկա փուլում առաջնահերթ խնդիր է դրված հանրային կապերի գործընթացի
համակարգված
ամբողջացումը`
այդ
ուղղությանը
հատկացնելով
մարդկային
և
նյութատեխնիկական անհրաժեշտ և բավարար ռեսուրսներ, ինչպես նաև մշակել
հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի կայուն
մեխանիզմներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակությանը գիտելիքի (արժեքների) փոխանցման
մեխանիզմներ:
Հավելված N 1.2
Ակադեմիայի 2013-2018 թվականների
Հիմքեր
ռազմավարական ծրագիր
Հավելված N 8.9 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի
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նախագահի գրությունը Ակադեմիայի կողմից ժամանակին և պատշաճ
մակարդակով
վերապատրաստման
ծառայությունները
իրականացնելու մասին
Հավելված N 8.10 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի
առաջին տեղակալի գրությունը Ակադեմիայի կողմից ժամանակին և
պատշաճ մակարդակով վերապատրաստման ծառայությունները
(համայնքների
ղեկավարներ
և
ավագանիների
անդամներ)
իրականացնելու մասին
Հավելված N 8.11 Քաղվածք Ակադեմիայի 2012 թվականի
գործունեության հաշվետվությունից
Հավելված N 8.12 ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի
հրավերը և ռեկտորի հրամանը գործուղման մասին
Հավելված N 8.13 Ակադեմիայի և Ռուսաստանի Դաշնության
նախագահին կից Ռուսաստանի ժողովրդական տնտեսության և
պետական ծառայության ակադեմիայի գենդերային բյուջետավորման
և կառավարման միջազգային կենտրոնի գրությունները
Հավելված
N
8.14
Վերապատրաստման
դասընթացներին
մասնակցության վկայականի նմուշ
Հավելված N 8.15 «Հոգեբանական խորհրդատվություն (գործնական
աշխատանքի տեխնիկաներ և հմտություններ) թեմայով դասընթաց
Հավելված N 8.16 «Ղեկավարման հոգեբանական հմտությունների
զարգացման թրեյնինգ»
Հավելված N 8.17 «Քաղաքական լիդերություն» թեմայով դասընթաց
Հավելված N 8.18 Ֆրանսերեն լեզվի դասընթաց
Հավելված N 8.19 Քաղվածք 2012-2013 ուսումնական տարվա
շրջանավարտների հարցման արդյունքների վերլուծության
Հավելված N 8.20 «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի
հիմնախնդիրները» IV միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 158-160
էջեր
Հավելված N 8.21 Քաղվածքներ հարցման արդյունքներից
Հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունները ներդաշնակ են 2013-2018թթ.
ռազմավարական ծրագրով որդեգրած արժեքներին և պայմանավորված են Ակադեմիայի կողմից
սահմանված առաքելությամբ (տե՛ս հավելված N 1.2, էջ 4):
2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագիրը թե´ բովանդակային, թե´ կառուցվածքային
առումներով առանձնակի նշանակություն է տալիս հասարակությանը մատուցվող լրացուցիչ,
շարունակական կրթական ծառայություններին` գործունեության այդ ուղղությունը դիտելով
որպես Ակադեմիայի մրցունակությունն էապես բարձրացնող, ինչպես նաև ֆինանսական
մուտքերի բազմազանեցումն ապահովող կարևոր գործիք (տե՛ս հավելված N 1.2, Նպատակ 3.
«Լրացուցիչ կրթության շարունակական զարգացման ապահովում», էջ 14):
Ակադեմիայի
գործունեության
նպատակներին
համապատասխան՝
գործում
է
վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման և գիտահետազոտական գործունեության
բաժին http://paara.am/verapatrastum/:
Համաձայն ռազմավարական ծրագրում սահմանված առաքելության` Ակադեմիան ունի
կարևոր դերակատարում ու պատասխանատվություն վարչակառավարչական կադրերի
պատրաստման, վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման գործում: Ակադեմիայի
ուժերն ուղղված են հանրապետության կառավարման համակարգի տարբեր օղակների
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առանձնահատկությունների հաշվառմամբ պրոֆեսիոնալ հանրային ծառայողներով և
մասնագետներով ապահովմանը: Հանրային կառավարումն առանց պրոֆեսիոնալ հանրային
ծառայության հնարավոր չէ:
Ակադեմիան էական ավանդ է ներդնում ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
հանրային
ծառայողների
վերապատրաստման
և
որակավորման
բարձրացման
գործընթացներում:
Շեշտը դնելով կրթական բարեփոխումների զարգացման փուլում մրցունակ, բարձրորակ
մասնագետների պատրաստման խնդիրների նկատմամբ ցուցաբերվող նոր մոտեցումների վրա`
Ակադեմիան իրականացնում է հանրային ծառայողների աշխատանքի արդյունավետության
բարձրացմանն
ուղղված
վերապատրաստման
ծրագրեր`
կառավարման
հնարքների,
կառավարչական
որոշումների
ընդունման
մեթոդների,
պետական
կառավարման
հմտությունների ուսուցման վերաբերյալ` առավելագույնս զարգացնելով լրացուցիչ և
շարունակական կրթության համակարգը:
Ակադեմիան էական ավանդ և ներդրում ունի ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
հանրային ծառայողների վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման գործում:
1. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
միջև կնքված «Քաղաքացիական ծառայողների «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ
օրենքով նախատեսված վերապատրաստման ծառայությունների» մատուցման պայմանագրի
շրջանակներում քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում
Ակադեմիան
իրականացնում
է
քաղաքացիական
ծառայողների
աշխատանքի
արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված վերապատրաստման ծրագրեր` կառավարման
հնարքների, կառավարչական որոշումների ընդունման մեթոդների, ֆինանսաբյուջետային,
հաշվապահական և պետական կառավարման հմտությունների ուսուցման վերաբերյալ, ինչպես
նաև քաղաքացիական ծառայողների առաջին վերապատրաստում: Վերապատրաստումն
իրականացվում է ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 5-ի
N 107-Ա, 2007 թվականի հունվարի 26-ի N 76-Ա, 2007 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 863-Ա
որոշումներով հաստատված` քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերին և
ժամանակացույցին համապատասխան (տե՛ս հավելված N 8.9):
ՀՀ քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստումն իրականացվում է հետևյալ
ծրագրային թեմաներով`
1. Առաջին վերապատրաստում`
• պետական կառավարման սահմանադրական հիմունքներ,
• քաղաքացիական ծառայության օրենսդրություն,
• կառավարչական հմտություններ:
2. Ֆինանսական`
• ներքին աուդիտի գործառույթներ,
• բյուջետային գործընթացի գործառույթներ,
• գնումների կազմակերպման գործառույթներ,
• գանձապետական համակարգի գործընթացի գործառույթներ,
• հաշվապահական հաշվառման գործառույթներ:
3. Տարածքային կառավարում`
տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգը Հայաստանի
Հանրապետությունում:
Դասընթացներն ավարտած քաղաքացիական ծառայողներին հանձնվում են ՀՀ
քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից տրամադրված վերապատրաստման
վկայականներ:
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2.ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության և ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի միջև կնքված «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասնագիտական
գիտելիքների
և
աշխատանքային
ունակությունների
կատարելագործման
(վերապատրաստման) ծառայությունների» գնման պայմանագիր:
Տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
մասնագիտական
գիտելիքների
և
աշխատանքային
ունակությունների
կատարելագործման
շրջանակներում
տարեկան
վերապատրաստվում են Հայաստանի Հանրապետության մարզերի մինչև 800 համայնքների
ղեկավարներ և ավագանիների անդամներ (տե՛ս հավելված N 8.10):
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության և ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի միջև կնքված «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասնագիտական
գիտելիքների
և
աշխատանքային
ունակությունների
կատարելագործման
(վերապատրաստման) ծառայությունների» գնման պայմանագրի շրջանակներում Ակադեմիան
իրականացնում
է
համայնքների
ղեկավարների
և
ավագանիների
անդամների
վերապատրաստում:
Դասընթացներն ավարտած համայնքների ղեկավարներին և ավագանիների անդամներին
հանձնվում են ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության կողմից տրամադրված
վերապատրաստման վկայականներ:
Հանրային ծառայողների վերապատրաստման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
տե՛ս N 8.11 հավելվածում:
ԼՂՀ
քաղաքացիական
ծառայության
խորհրդի
հրավերով
Ակադեմիայի
որոշ
աշխատակիցներ
դասախոսում
են
ԼՂՀ
քաղաքացիական
ծառայողների
համար:
Վերապատրաստումն իրականացվում է ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի
որոշումներով հաստատված` քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերին և
ժամանակացույցին համապատասխան (տե՛ս հավելված N 8.12):
Ակադեմիայի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին կից Ռուսաստանի ժողովրդական
տնտեսության և պետական ծառայության ակադեմիայի գենդերային բյուջետավորման և
կառավարման միջազգային կենտրոնի միջև համագործակցության շրջանակներում Ակադեմիան
Մոսկվա քաղաքում կազմակերպել է թվով 6 քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում
(տե՛ս հավելված N 8.13):
Մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսանողների առաջարկությամբ վերջին 2 տարվա
ընթացքում անցկացվել են ստորև նշված թեմաներով լրացուցիչ դասընթացներ:
Մասնակիցներին (110 մասնակից) տրամադրվել են վկայականներ (տե՛ս հավելված N 8.14):
1. Հոգեբանական թրեյնինգային ծրագիր` «Հոգեբանական խորհրդատվություն
(գործնական աշխատանքի տեխնիկաներ և հմտություններ)» թեմայով, 75 ժամ ընդհանուր
տևողությամբ, 37 մասնակից (տե՛ս հավելված N 8.15):
Դասընթացը նախատեսված էր գործնական հոգեբանների, հոգեբան խորհրդատուների,
հոգեբանական օգնության կենտրոնների մասնագետների, ուսումնական հաստատությունների
«Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ ուսանողների համար:
2.«Ղեկավարման հոգեբանական հմտությունների զարգացման թրեյնինգ», 12 մասնակից
(տե՛ս հավելված N 8.16)
Ծրագիրը նախատեսված է հոգեբանների, կառավարիչների, թիմային աշխատանքներ
կազմակերպող, ղեկավարող, տարբեր մարդկանց և խմբերի հետ համագործակցող անձանց
համար: Ծրագրում նախատեսված է ներազդման հմտությունների մարզում, ներազդմանը
դիմակայելու հմտությունների ձևավորում, խմբային աշխատանքի հիմնական կանոնների ու
սկզբունքների ուսուցում: Ընդհանուր տևողությունը` 75 ժամ (3 ամիս):
3. «Քաղաքական լիդերություն» թեմայով դասընթաց, 54 մասնակից (տե՛ս հավելված N
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8.17)
Քաղաքական
գիտության
կառուցվածքում
«Քաղաքական
լիդերություն»
թեմայի
ուսումնասիրումը գերակա նշանակություն ունի ժողովրդավարական կերպափոխման
գործընթացում գտնվող երկրների քաղաքական զարգացման առանձնահատկությունների և
ինստիտուցիոնալ
կարգի
ուսումնասիրման
համար:
Այս
թեմայի
դասավանդումը
հնարավորություն է տալիս զարգացնելու ունկնդիրների կիրառական գիտելիքները և
համակարգային քաղաքական վերլուծություններ կատարելու ունակությունները: Միևնույն
ժամանակ «Քաղաքական լիդերություն» թեմայի դասավանդումը հետամուտ է բացահայտելու
ունկնդիրների ունակությունները ինքնաճանաչողության և ինքնակառավարման ենթատեքստում:
Ընդհանուր տևողությունը` 32 ժամ (1 ամիս):
4. Ֆրանսերեն լեզվի 5 դասընթաց, 7 մասնակից (տե՛ս հավելված N 8.18)
Ակադեմիայում կազմակերպվում է հոգեբանական ծառայություն առկա և հեռակա ուսուցման
մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների համար:
Մասնագիտական կողմնորոշման և մասնագիտության ընտրության հարցում Ակադեմիայի
սովորողներին
տրամադրվում
է
խորհրդատվություն`
պրոֆեսիոգրամաների
և
փսիխոգրամաների օգնությամբ:
2013 թվականին Ակադեմիայի կողմից իրականացվել է ընդհանուր թվով 1242 ունկնդրի
վերապատրաստման դասընթացներ (2011 թվականին` 523, 2012 թվականին` 1028 ունկնդիր):

Նկ. 8.1. Ունկնդիրների թվաքանակը` ըստ տարեթվերի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում ստեղծվել է հոգեբանական բանավիճային
ակումբ, որտեղ քննարկվում են ուսանողների համար հետաքրքրություն ներկայացնող
ամենատարբեր և բազմաբնույթ թեմաներ, որոնք կնպաստեն սովորողների մոտ ձևավորելու
բանավեճ վարելու մշակույթ, լսելու և սեփական կարծիքը հիմնավորելու ունակություններ:
2012թ.
մայիսի
11-ին
Ակադեմիայում
կառավարման
հոգեբանության
ամբիոնի
նախաձեռնությամբ կայացել է

-Էքսպո միջոցառումը:
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ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան և Անկախ Պետությունների Համագործակցության, արտասահմանում
բնակվող հայրենակիցների և միջազգային մարդասիրական համագործակցության հարցերով Դաշնային
գործակալության
(ՌՈՍՍՈՏՐՈՒԴՆԻՉԵՍՏՎՈ)
ներկայացուցչությունը
Հայաստանի
Հանրապետությունում
կազմակերպում են ռուսերեն լեզվի մասնագիտական դասընթացներ «Իրավագիտություն», «Հանրային
կառավարում», «Կառավարում», «Քաղաքագիտություն», «Հոգեբանություն» մասնագիտություններով մագիստրոսի
կրթական ծրագրով սովորողների համար:
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Այն կրել է «ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՈՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
խորագիրը: Էքսպոյի նպատակն էր իրազեկել հասարակությանը և տարբեր ոլորտներում գործող
կազմակերպություններին
կիրառական
հոգեբանության,
հանրային
և
ֆինանսների
կառավարման, իրավաբանական և քաղաքական գիտությունների փոխկապակցվածության
մասին: Միջոցառմանը մասնակցել են հանրապետության տարբեր բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ,
հոգեբանական
ծառայություններ
մատուցող
կենտրոններ,
կազմակերպություններ: Միջոցառման շրջանակներում իրականացվել է նաև ցուցահանդեսվաճառք (http://paara.am/ցուցահանդես-հհ-պկ-ակադեմիայում-2/):
Շրջանավարտի աշխատանքային գործունեության ուղղորդմանը և մասնագիտական
կողմնորոշմանը նպաստող գործոնները
Առկա է դրական տեղաշարժ Ակադեմիայի կողմից շրջանավարտների աշխատանքի
տեղավորման խնդիրների լուծման ուղղությամբ:
Շրջանավարտների կողմից Ակադեմիայում տարվող թե՛ աշխատանքային ուղղորդման և թե՛
մասնագիտական կողմնորոշման գործունեության գնահատականները մեծմասամբ գերազանց և
լավ են, սակայն կրթության որակի բավարարվածության ընդհանուր ֆոնի վրա համեմատաբար
ցածր է գերազանց գնահատականների տեսակարար կշիռը (համապատասխանաբար 26% և
27,2%), ինչը խոսում է այն մասին, որ Ակադեմիայում այս բաղադրիչի հետ կապված
աշխատանքները դեռևս կարիք ունեն հետագա բարելավման:
Շրջանավարտների շատ փոքր մասն է դիմել Ակադեմիային աշխատանք գտնելու համար և
ստացել է որոշ աջակցություն (6,2%): Շրջանավարտների զգալի մասը (44,4%) չի դիմել, քանի որ
այդ աջակցությունը չի ակնկալել և գտնում է, որ աշխատանքի տեղավորումը Ակադեմիայի
խնդիրը չէ, իսկ 5%-ը դիմել է Ակադեմիային, սակայն որևէ աջակցություն չի ստացել:
Պատասխանների նման բաշխումը խոսում է այն մասին, որ Ակադեմիայում աշխատանքի
ուղղորդման և մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները, չնայած ստացված բարձր
գնահատականներին, կարիք ունեն հետագա բարելավման և վերանայման:
Հնչած տեսակետները խոսում են այն մասին, որ Ակադեմիայի շրջանավարտները կարիք
ունեն աջակցության աշխատանքի տեղավորման հարցում, և առաջիկայում Ակադեմիայում այս
բնույթի աշխատանքների ընդլայնումը կլինի շրջանավարտների համար կարևոր աջակցություն
(տե՛ս հավելված N 8.19):
Ակադեմիայի ուսանողները ստանում են մասնագիտական կրթություն, որը ենթադրում է
հետագայում աշխատանք պետական կառավարման համակարգում: Նրանց հետ անցկացված
աշխատանքներից պարզ դարձավ, որ մագիստրատուրայի առաջին կուրս ընդունված
ուսանողների մոտ դրսևորվում է ինքնուրույնության ցածր մակարդակ, համագործակցությունը
միջին մակարդակի է, իսկ մարդամոտությունը՝ բարձր մակարդակի: Այս տվյալները ստացվել են
Կետտելի անձնային հարցարանի և Թոմասի կոնֆլիկտային իրավիճակներում վարքի
ռազմավարության որոշման մեթոդիկայի միջոցով:
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Հետազոտությանը մասնակցած ուսանողների հետ մագիստրատուրան ավարտելուց հետո
կրթության որակի ապահովման բաժինը կատարել է հետազոտություն, որի արդյունքներից
երևում են, որ շրջանավարտներն իրենց հաղորդակցման հմտությունները գնահատում են՝
գերազանց՝ 44.4, լավ՝ 37.1, բավարար՝ 7.4, անբավարար՝ 4.9, և դժվարացել են
պատասխանել՝ 6.2:
Թիմային աշխատանքի կատարումը գնահատվել է հետևյալ կերպ. գերազանց՝ 37, լավ՝
43.2, բավարար՝ 14.8, անբավարար՝ 3.8, և դժվարացել են պատասխանել՝ 1.8:
Բանակցությունների վարման հմտություններն ունեն հետևյալ պատկերը. գերազանց՝
34.6, լավ՝ 49.3, բավարար՝ 12.3, անբավարար՝ 1.3, և դժվարացել են պատասխանել՝ 2.5
(տե՛ս հավելված N 8.20):
Քաղաքացիական արժեքներ դաստիարակելու խնդիրն, ըստ էության, սահմանված է
Ակադեմիայի 2013-2018թթ. ոազմավարական ծրագրով:
Ակադեմիան
արժևորում
է
սովորողների
մասնակցությունը
բարեգործական
միջոցառումներին:
Հատկանշական էր Ակադեմիայի ուսանողների նախաձեռնությամբ 2011 թ. սեպտեմբերի 2326-ը իրականացված
«Ճանաչենք,
որ
սիրենք»
խորագրով
ծրագիրը:
Ծրագրի
իրականացմանն աջակցել է Ակադեմիայի ռեկտորը: Ծրագրի նպատակը ՀՀ սահմանամերձ
գոտիների բնակավայրերում ապրող մեր հայրենակիցների կենսակերպին ծանոթանալն էր,
ինչպես նաև դպրոցականների հետ շփումն ու նրանց մոտ «կրթությունը` որպես բարեկեցության
միջոց» գաղափարի սերմանումը: Որպես առաջին նպատակակետ ընտրվել էր ԼՂՀ Ասկերանի
շրջանի Նախիջևանիկ գյուղը, որն ամբողջությամբ այրվել էր Արցախյան պատերազմի
տարիներին: Այցը նվիրված էր Արցախի անկախության 20-ամյակին, ինչպես նաև
պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ գյուղի միջնակարգ դպրոցը շրջակա 2 գյուղերի
միակ դպրոցն է (http://paara.am/մեկնարկեց-ճանաչենք-որ-սիրենք-ծրագի/):
Ակադեմիան ուսուցման որակի հետ մեկտեղ կարևորում է անձի անհատականության
ձևավորման և զարգացման խնդիրները:
Հանրային ծառայողը ոչ միայն մասնագետ է, այլև իր երկրի, ժողովրդի, ազգի և պետության
անվտանգության պաշտպան:
Մասնագիտական
ուղղվածությունը
կողմնորոշված
է
սովորողների
պետական
մտածելակերպի ամրապնդմանը, իրավունքի գերակայության սկզբունքների պաշտպանությանը:
Ակադեմիան ապահովում է այնպիսի բարոյահոգեբանական մթնոլորտ, որը նպաստում է
սովորողների վարքագծի ընդհանուր էթիկական սկզբունքների և չափանիշների, ազգային
արժեքների պահպանմանն ու զարգացմանը, օգնում գիտակցելու էթիկական վարքագծի
կարևորությունը իրենց հետագա մասնագիտական գործունեության և առաջխաղացման
հարցերում, ինչպես նաև հանրային կյանքի այլ ոլորտներում (տե՛ս հավելված N 8.21):
Միևնույն ժամանակ հասկանալի է, որ քաղաքացիական դաստիարակությունը չի կարող
պարփակվել բուհական միջավայրի ներսում և մեծապես պայմանավորված է երկրում
քաղաքացիական հասարակության կայացման գործընթացներով:
8-ՐԴ ՉԱՓԱՆԻՇԻ SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ուժեղ կողմեր
1) Հասարակության առջև
հաշվետվողականության սահմանված
մեխանիզմների առկայություն,

Թույլ կողմեր
1) Ակադեմիայի նկատմամբ ունեցած
հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման
մեխանիզմների բացակայություն
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հաշվետվությունների, ընթացակարգային
փաստաթղթերի հասանելիություն և
թափանցիկություն, հասարակությանը
տեղեկատվություն է տրվում
մագիստրատուրայի մասնագիտությունների
և մասնագիտացումների մասին
2) Առկա է Ակադեմիայի գործունեության
թափանցիկությունն
առավելագույնս
ապահովելու կայք` մատչելի և մշտապես
թարմացվող
տեկեկատվությամբ,
ուսումնական գործընթացի մասին սպառիչ
տեղեկատվությունը հասանելի է կայքում
3) Ակադեմիայում կազմակերպվող
ցանկացած միջոցառում և
տեղեկատվություն փոխանցվում է
սովորողների անհատական էլեկտրոնային
փոստին

4) Ակադեմիայի սեփական գովազդային
միջոցների առկայություն` պաշտոնական
կայք, ներկայացվածություն սոցցանցերում,
տեղեկատվական բուկլետներ,
պաշտոնական շաբաթաթերթ («Հանրային
ծառայություն» («Քաղաքացիական
ծառայություն» շաբաթաթերթ)
5) PR անդրադարձերի ամփոփ արխիվ
(ԶԼՄ-ներ և տեսանյութեր):
6) Ակադեմիայի էական դերը ՀՀ
պետական կառավարման համակարգում
հանրային ծառայողների
վերապատրաստման և որակավորման
բարձրացման գործընթացներում
7) «Հանրային կառավարում» գիտական
հանդեսի ընդգրկվածությունը ՀՀ
բարձրագույն որակավորման
հանձնաժողովի (ՀՀ ԲՈՀ) սահմանած
դոկտորական և թեկնածուական
ատենախոսությունների հիմնական
արդյունքների և դրույթների
հրատարակման համար ընդունելի
պարբերական գիտական
հրատարակությունների ցանկում
Հնարավորություններ
1) Տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների,

2) Ակադեմիայի PR արդյունավետության
որակական գնահատման գործիքի
բացակայություն

3) Հանրային ծառայողների
վերապատրաստման կարիքների գնահատման
համակարգի բացակայություն (կարիքների
խորքային գնահատում իրականացնելն
անհրաժեշտ է ավելի նպատակային ու
հասցեական ծրագրեր մշակելու և
իրականացնելու համար)
4) Մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների
ակտիվության և հետաքրքրվածության ցածր
տոկոսը լրացուցիչ և շարունակական
կրթության վերաբերյալ

Վտանգներ
1) Զարգացմանը միտված ծրագրերի
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մասնավորապես, սոցցանցերի և կայքէջի
միջոցով Ակադեմիայի գործունեության
ներկայացման անսպառ հնարավորություն:
Տեղեկատվության տարածման և
հետադարձ կապի ձևերի բազմազանեցում`
սոցիալական ցանցերի, էլեկտրոնային
ժամանակակից ռեսուրսների ավելի
ինտենսիվ օգտագործմամբ
2) Շրջանավարտների լայն ներկայություն
ՀՀ պետական կառավարման
մարմիններում

իրականացման խնդրում նյութատեխնիկական
և ֆինանսական միջոցների և կադրային հենքի
հնարավորությունների սղություն

2) Անցումային շրջանում գտնվող բուհական
համակարգի այնպիսի հատկանիշները,
ինչպիսիք են ակադեմիական
ազատությունների և պատասխանատվության
սահմանափակ աստիճանը, կրթական
միջավայրում ուսանողակենտրոն մոտեցումների
դեռևս սաղմնային վիճակը

3) Բարձրաստիճան պաշտոնյաների
ընդգրկվածություն դասախոսական
կազմում, կոլեգիալ կառավարման
մարմնում (Խորհրդում)
4) Կադրերի համալրման նպատակով
պետական կառավարման մարմինների
ներկայացուցիչների ուշադրության բևեռում
դեպի Ակադեմիա
5) Հասարակության հետ կապերի
ամրապնդում և շահակիցների հետ
համագործակցության զարգացում
Ակադեմիայի առաջնային խնդիրներ են.
¾ Ստեղծել հանրօգուտ նոր ծառայություններ` հաշվի առնելով հատկապես Ակադեմիայում
առկա լրացուցիչ, շարունակական կրթության դասընթացների կազմակերպման փորձը:
¾ Կազմակերպել Ակադեմիայի գործունեության վերաբերյալ հանրային կարծիքի
ուսումնասիրություն`
հասարակության
արդի
պահանջմունքների
բավարարման
ծրագրերում Ակադեմիայի առավել բազմակողմ և արդյունավետ մասնակցություն
ապահովելու նպատակով:
¾ Նպատակաուղղել լրատվական, գովազդային միջոցները Ակադեմիայի դրական իմիջի
պահպանմանն ու ամրապնդմանը, հասարակական վարկանիշի և տեսանելիության
բարձրացմանը:
Ապահովել
հանրային
կապերի
ոլորտում
Ակադեմիայի
PR
գործունեության մոնիթորինգ` այն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով:
¾ Զարգացնել
Ակադեմիայի
և
պետական
կառավարման
մարմինների
ու
կազմակերպությունների միջև բազմակողմանի փոխհամագործակցությունը:
¾ Բարելավել,
վերանայել
շրջանավարտների
աշխատանքի
ուղղորդման
և
մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
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IX. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: Արտաքին կապերի միջոցով ՄՈՒՀ-ը խրախուսում է փորձի փոխանակումը և
զարգացումը` նպաստելով հաստատության միջազգայնացմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա) Փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող
միջավայր ստեղծելու նպատակով ՄՈՒՀ-ում գործում է արտաքին կապերի հաստատումը
խրախուսող քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
Հավելված N 1.1 ՀՀ կառավարության 2002թ. հուլիսի 4-ի «Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
կառավարման
ակադեմիայի
կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 995-Ա որոշում
Հավելված N 1.2 Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայի 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագիր
Հավելված N 1.10 Ակադեմիայի 2012թ. գործունեության հաշվետվություն
Հավելված N 9.1 «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսում
օտարերկրյա գործընկեր հաստատությունների ներկայացուցիչների
կողմից կատարված հրապարակումների ցուցակ
Հիմքեր
Հավելված N 9.2 Միջազգային գործընկեր հաստատությունների
պրոֆեսորներին, դասախոսներին և այլ պատվավոր հյուրերին
Ակադեմիայի պատվավոր դոկտորի/պրոֆեսորի կոչում շնորհելու և այլ
պարգևներ հանձնելու մասին տեղեկատվություն
Հավելված N 9.3 Օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցիչների
Ակադեմիա կատարած այցերի մասին տեղեկատվություն
Հավելված N 9.4 Տեղեկատվություն միջազգային և տեղական
լրատվամիջոցներում Ակադեմիայի գործունեության առանձին
դրվագներին անդրադառնալու վերաբերյալ
Ակադեմիան, անցնելով 20-ամյա ճանապարհ, եղել և մնում է ՀՀ պետական կառավարման
համակարգի ոչ միայն կադրային կարևորագույն կենտրոններից մեկը, այլև հանրային
ծառայության ոլորտի առաջամարտիկը:
Այս պարագայում անհրաժեշտություն է առաջանում ընդլայնվող միջազգային կապերում
որդեգրել նորանոր մոտեցումներ, որոնք կնպաստեն Ակադեմիայի ինտեգրմանը միջազգային
գիտակրթական համակարգին, դառնալ նրա լիարժեք անդամը՝ կիրառելով առաջատար
հաստատությունների փորձը: Նշված տեսլականին հասնելու համար, որպես հաջողության
գրավական, դիտարկվում է արտաքին ակտիվ կապերի ստեղծումն ու զարգացումը, ինչը
մեծապես կնպաստի և կապահովի Ակադեմիայում միջազգային չափանիշներին հարիր
կրթություն և կառավարման ոլորտում տարածաշրջանային առաջատար կենտրոններից մեկը
դառնալու հավակնության բավարարման, ինչպես նաև ՀՀ պետական կառավարման
համակարգի կադրային բազան դառնալու հիմք կհանդիսանա:
Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրից բխում է հաստատության միջազգայնացումը և
արտաքին կապերի հաստատմանը խրախուսող քաղաքականությունը (տե՛ս հավելված N 1.2,
խնդիր 9.3): Այն հետապնդում է միջազգային հարթակում հաստատության կողմից ակտիվ
գործունեության իրականացում, միջազգային համագործակցության ցանցի ընդլայնում, փորձի
փոխանակում և կիրառում, ինչպես նաև հաստատության միջազգայնացման միտումների
զարգացում և խորացում: Նշված քաղաքականության իրականացման նպատակով
առանձնացված են հետևյալ հիմնական ուղղությունները.
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• արտասահմանյան առաջատար բուհերի հետ համագործակցության խթանում և զարգացում,
• արտասահմանյան առաջատար բուհերի և կրթական կազմակերպությունների հետ
Ակադեմիայի գիտական համագործակցության խթանում, համատեղ նախագծերի
նախաձեռնում և իրականացում` երկկողմ պայմանագրերի, կոնսորցիումների և միջազգային
ցանցերի շրջանակներում,
• ուսանողների և դասախոսների ակադեմիական շարժունությանը նպաստելը,
• Ակադեմիայի գիտամանկավարժական կազմի և ասպիրանտների ընդգրկում տարբեր
միջազգային գիտական նախագծերում, անհրաժեշտ տեղեկատվական և խորհրդատվական
աջակցության ապահովում, նախագծերի ֆինանսավորման միջազգային աղբյուրների
որոնում և հայտերի մշակում,
• արտասահմանյան բարձր վարկանիշ ունեցող գիտական հանդեսներում հոդվածների
հրատարակման և միջազգային ներկայացուցչական գիտաժողովներին մասնակցության
խրախուսում,
• միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերին մասնակցության ապահովում և առկա փորձի
ընդլայնում:
Լրացնելով միջազգային կապերի ստորաբաժանման կառուցվածքային բացակայությունը՝
2012թ. հուլիսի 25-ի ռեկտորի N0153 հրամանով Ակադեմիայի կազմում ձևավորվեց
Միջազգային համագործակցության և արտաքին կապերի բաժինը, որը 2013թ. ընդլայնվեց և
համալրվեց հաստիքներով (տե՛ս հավելված N 9.5 և հավելված N 9.6):
Ակադեմիայի 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագրում հստակ ներկայացվում է
Ակադեմիայի
գործունեության
միջազգայնացման
գործընթացը,
որը
հիմնականում
ծրագրավորվում և համակարգվում է Ակադեմիայի միջազգային համագործակցության և
արտաքին կապերի բաժնի կողմից և վերահսկվում արտաքին կապերի գծով պրոռեկտորի
կողմից:
2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագրի համապատասխան դրույթների արդյունավետ
իրականացման համար Ակադեմիան սահմանված գերակա ուղղություններով համագործակցում
է մի շարք օտարերկրյա և միջազգային հաստատությունների հետ՝ իրականացնելով համատեղ
ծրագրեր և հրապարակումներ:
Միջազգային ասպարեզում Ակադեմիայի ծավալած գործունեության արդյունավետության և
բարձր վարկանիշի դրսևորումն էր Երևանում «Էքս-Ան-Պրովանսի Սիանս Պո» մասնաճյուղի
բացման մասին կնքված պայմանագիրը:
Հաշվետու ժամանակահատվածում Ակադեմիան համագործակցության պայմանագրեր և
փոխըմբռնման
հուշագրեր
է
կնքել
շուրջ
21
արտասահմանյան
ուսումնական
հաստատությունների և կազմակերպությունների հետ (տե՛ս հավելված N 9.8), որոնցից
առանձնապես կարևորվում են Լեհաստանի պետական կառավարման ազգային դպրոցի, ԷքսԱն-Պրովանսի «Սիանս Պո» համալսարանի, Լիբանանի Հայկազեան համալսարանի,
Կառավարման ազգային դպրոցի /Ֆրանսիա/ և Ուկրաինայի նախագահին կից պետական
կառավարման
ազգային
ակադեմիայի
հետ
ստորագրված
համագործակցության
պայմանագրերը: Բացի ստորագրված պայմանագրերից, հաշվետու ժամանակահատվածում
Ակադեմիան մեծապես ընդլայնել է նաև իր այն միջազգային գործընկեր հաստատությունների
թիվը, որոնց հետ ակտիվորեն համագործակցում է, սակայն չի ստորագրել որևէ փաստաթուղթ
կամ նախատեսում է ստորագրել առաջիկայում:
Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են ուսանողների ակադեմիական
շարժունությանը նպատակաուղղված մի շարք ծրագրեր, որոնք դեռևս սահմանափակվում են
միայն ուսանողների 1-ամսյա պրակտիկայի կազմակերպմամբ արտերկրյա գործընկեր
հաստատություններում, սակայն 2014թ. նախատեսվում է առավել ընդգրկուն քայլեր ձեռնարկել
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այս ուղղությամբ: Շարժունության ակտիվացմանն է նպաստում նաև Ակադեմիայի միջազգային
համագործակցության և արտաքին կապերի բաժնի կողմից Ակադեմիայի ուսանողների և
աշխատակազմի օտարերկրյա այցերի դեպքում անհրաժեշտ փաստաթղթեր ձևակերպելու
գործում ցուցաբերված օժանդակությունը:
Ակադեմիայի թե՛ պրոֆեսորադասախոսական կազմի և թե՛ ուսանողների մասնագիտական
որակների կատարելագործումը խթանում է նրանց մասնակցությունն արտերկրում
կազմակերպվող սեմինարներին, գիտաժողովներին, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ
վերապատրաստումներին, որակավորման բարձրացման դասընթացներին: Մասնագիտական
որակների կատարելագործմանն են նպաստում նաև արտերկրից ժամանած մասնագետների
կողմից անցկացվող կարճաժամկետ վերապատրաստման դասընթացները, սեմինարները և
այլն:
Ակադեմիայի միջազգայնացման գործընթացի խոսուն վկայություններից է նաև այն փաստը,
որ Ակադեմիան մշտապես համագործակցում է ՀՀ-ում օտարերկրյա ներկայացուցչությունների
հետ: Հաշվետու ժամանակահատվածում ակտիվացել է Ակադեմիայի մասնակցությունը
միջազգային, այդ թվում` դրամաշնորհային ծրագրերին, ինչը մի կողմից ֆինանսական և
տեխնիկական միջոցների համալրման, մյուս կողմից՝ հաստատության հեռանկարային և
շարունակական զարգացումն ապահովող մեխանիզմ է:
Ակադեմիայի միջազգայնացման կարևոր գործոններից է տեղեկատվության տարածման
եղանակների համալրումն ու բազմազանեցումը, մասնավորապես` 2011թ. եռալեզու կայքի
բացումը
/www.paara.am/
և
դրա
պարբերաբար
թարմացումը:
Հաշվետու
ժամանակահատվածում Ակադեմիայի գործունեության տարբեր դրվագներ լուսաբանվել են ոչ
միայն տեղական, այլև միջազգային ԶԼՄ-ների կողմից (տե′ս հավելված N 9.4):
Այսպիսով, Ակադեմիայի միջազգայնացմանը նպաստող գործընթացներն ու մեխանիզմները
բազմազան են, որոնցից մի քանիսն արդեն իսկ լիարժեք գործում են, մյուսներն էլ դեռ
ձևավորման և զարգացման փուլում են: Արտաքին կապերի հաստատումը խրախուսող
ընթացակարգերը բխում են Ակադեմիայի միջազգային համագործակցության և արտաքին
կապերի բաժնի կանոնադրության դրույթներից: Դրանք պարբերաբար վերահսկվում են
համակարգող պրոռեկտորի և ռեկտորի կողմից, ներկայացվում են հաշվետվությունների
տեսքով (տարեկան կտրվածքով) (տե′ս հավելված N 1.10):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ) ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ապահովման
ենթակառուցվածքը երաշխավորում է կանոնակարգված գործընթաց:
Հավելված N 9.5 Ռեկտորի հրամանը Հայաստանի Հանրապետության
պետական կառավարման ակադեմիայի կազմում Միջազգային համագործակցության և արտաքին կապերի ստորաբաժանում ստեղծելու մասին
Հավելված N 9.6 Ռեկտորի հրամանները Միջազգային
համագործակցության և արտաքին կապերի բաժնի աշխատակիցներին
Հիմքեր
աշխատանքի ընդունելու մասին
Հավելված N 9.7 Ակադեմիայում պաշտոնական պատվիրակությունների և
անձանց փոխայցելությունների կազմակերպման, պաշտոնական և
հանրային նշանակության միջոցառումների իրականացման և
իրազեկման, օտարերկրյա գործուղումների կազմակերպման կարգ
Մինչև 2011թ. հուլիսը Ակադեմիայիում չի գործել համապատասխան ստորաբաժանում, և
ոլորտն ամողջությամբ համակարգվել է Արտաքին կապերի գծով պրոռեկտորի կողմից: Սակայն
2011թ. հուլիսի 25-ի ռեկտորի N 0153 հրամանով (տե՛ս հավելված N 9.5) Ակադեմիայի կազմում
բացվեց Միջազգային համագործակցության և արտաքին կապերի բաժինը (այսուհետ՝ Բաժին):
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Իր արտաքին կապերի և միջազգայնացմանն ուղղված գործունեությունն Ակադեմիան
իրականացնում է ռազմավարական ծրագրում սահմանված առաքելությանը, նպատակներին և
զարգացման գերակա ուղղություններին համապատասխան՝ հիմնվելով բարձրագույն
կրթության ոլորտի հիմնարար միջազգային փաստաթղթերի վրա: Համաձայն Ակադեմիայի
կանոնադրության 9-րդ կետի՝ արտաքին կապերի ընդլայնումը, արտերկրյա համալսարանների
և կրթական, գիտական այլ կառույցների հետ բանակցությունների վարումը, պայմանագրերի
կնքումը վերապահվում են Ակադեմիայի ռեկտորին: Ակադեմիայի արտաքին կապերը
համակարգող ստորաբաժանումը միջազգային համագործակցության և արտաքին կապերի
բաժինն է, որը խթանում է Ակադեմիայի արտաքին կապերը և ապահովում միջազգայնացումը:
Ոլորտը համակարգվում է Ակադեմիայի արտաքին կապերի գծով պրոռեկտորի կողմից:
Միջազգային համագործակցության և արտաքին կապերի բաժնի նպատակն է նպաստել
արտաքին կապերի ընդլայնմանը:
Բաժնի խնդիրներն են՝ աջակցել և նպաստել միջազգային համագործակցության
շրջանակների ընդլայնմանն ու փոխանակմանը, համալսարանների և գիտահետազոտական
հաստատությունների հետ ակադեմիական համագործակցությանը, ավելի մեծ թվով
երիտասարդ ուսանողների և դասախոսների շարժունությանը նպաստող ծրագրերի
հայթայթմանը և դիմելու գործընթացի համար իրականացվող անհրաժեշտ գործունեության
իրականացմանը:
Բաժինն իրականացնում է միջազգային տարբեր հաստատությունների և ուսումնական
կենտրոնների հետ համագործակցության եզրեր գտնելու, համագործակցության պայմանագրեր
կնքելու գործունեություն, իրականացնում է ուսանողների կարճաժամկետ և երկարաժամկետ
փոխանակման ծրագրեր, նպաստում է Ակադեմիայի անդամակցմանը տարբեր միջազգային
կոնսորցումներին, ստեղծում է ակտիվ կապեր միջազգային և տեղական դրամաշնորհային
կազմակերպությունների հետ, դրամաշնորհներին դիմելու գործընթացում աջակցություն է
ցուցաբերում պրոֆեսորադասախոսական կազմին և այլն:
Միջազգային կապերի ոլորտի արդյունավետության և Ակադեմիայի ընդհանուր
գործունեության մեջ այդ ուղղության տեղի և դերի վերլուծությունը ներկայացված է 2012
թվականի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության հաշվետվությունում:
Թեև Բաժնի գործունեության արդյունավետության մշտադիտարկում դեռևս չի կատարվել,
այդուհանդերձ, որպես գործիք ընտրվել է Բաժնի գործառույթներից բխող նպատակների
իրականացման և կատարված աշխատանքների ցուցանիշների վերլուծությունը, և սկսվել է
համապատասխան տվյալների բազայի հավաքագրումը: Գնահատումը վեր կհանի, թե ինչն է
նպաստում միջազգայնացմանը, փորձի արդյունավետ փոխանակմանը, ուսանողների և
դասախոսների միջազգային շարժունության ակտիվացմանը և այլն:
Հաշվետու ժամանակահատվածում բաժնի արդյունավետ գործունեության վկայություն կարող
են հանդիսանալ այդ ընթացքում ստորագրված բազմաթիվ պայմանագրերը (տե′ս հավելված N
9.3): Բաժինը հանդիսանում է Ակադեմիայի միջազգայնացման և արտասահմանյան բուհերի
հետ կապող կարևոր օղակ և, համաձայն Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի 9-րդ
Նպատակի, ծավալում է գործունեություն՝ ուղղված համագործակցության ընդլայնմանը և որակի
բարելավմանը, ինչպես նաև՝ Ակադեմիայի ինտեգրմանը միջազգային գիտական և կրթական
զարգացման ծրագրերին:
Փորձի փոխանակման, առաջավոր փորձի ներդրման առումով կարևոր է նաև Ակադեմիայի
այլ ստորաբաժանումների հետ տարվող աշխատանքը և աշխատակիցների գործուղումները
(տե′ս հավելված N 9.10): Արտերկրում նրանք մասնակցում են տարբեր ձևաչափեր ունեցող
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գիտական և կրթական միջոցառումների, որոնց ավարտից հետո իրենց ձեռք բերած փորձն ու
հմտությունները ներկայացնում են հաշվետվության, համապատասխան նյութերի ներկայացման
և այլ միջոցներով:
Այնուամենայնիվ, հարկավոր է առավել կանոնակարգված դարձնել արտասահմանյան
գործուղումներից ստացած մասնագիտական ձեռքբերումների քննարկումները և դրանց մասին
տեղեկատվության տարածումը, ինչպես նաև այդ ամենի հիման վրա բարեփոխումների
համապատասխան գործընթացների ծավալումը և դրանց նպատակային ուղղվածություն
հաղորդելը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ) ՄՈՒՀ-ն արդյունավետորեն համագործակցում է տեղական և միջազգային
հաստատությունների և կառույցների հետ:
Հավելված N 9.8 Արտաքին կապերի և միջազգայնացմանը վերաբերող
համաձայնագրերի գրանցամատյան
Հավելված N 9.9 Միջոցառումների մասին տեղեկատվություն
Հավելված N 9.10 Ակադեմիայի աշխատակիցների արտասահմանյան
գործուղումների հրամաններ (2011-2013թթ.)
Հավելված N 9.11 Հանձնագիր Միջմասնագիտական միջազգային
Հիմքեր
հայկական խմբավորմանը (G2IA) ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի կողմից
Հավելված N 9.12 Պաշտոնական նամակների ցուցակ
Հավելված N 9.13 Ակադեմիայի ուսանողներին արտերկրյա գործընկեր
հաստատություններում կառավարչական և գիտահետազոտական
պրակտիկաների վերաբերյալ գործուղումների հրամաններ
Ակադեմիան շուրջ 42 (քառասուներկու) համագործակցության պայմանագրեր և
համաձայնագրեր ունի տարբեր երկրների ուսումնական և պետական հաստատությունների
հետ, որոնց թվում են՝ Ուկրաինայի Նախագահին կից պետական կառավարման ազգային
ակադեմիան, ՌԴ Նախագահին կից Ռուսաստանի պետական ծառայության ակադեմիան,
Բելառուսի Հանրապետության Նախագահին առընթեր Բելառուսի կառավարման ակադեմիան,
Լեհաստանի վարչապետին կից Հանրային կառավարման ազգային դպրոցը, Ֆրանսիայի
Հանրապետության Էքս-Ան-Պրովանսի «Սիանս Պո» (քաղաքագիտության) համալսարանը,
ֆրանսիական
Կառավարման ազգային դպրոցը (l’ENA- Ecole nationale d’administration),
ինչպես նաև համագործակցում է մի շարք միջազգային կազմակերպությունների,
մասնավորապես՝ Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (UNDP), ԵՄ
ՏԱՍԻՍ ծրագրի, Քաղաքացիական կրթության ծրագրի (CEP), Քաղաքների կառավարման
միջազգային ասոցիացիայի (ICMA), Միացյալ Թագավորության միջազգային զարգացման
գործակալության (DFID), Կանադայի միջազգային զարգացման գործակալության (CIDA), Կանադայի միջազգային կրթության բյուրոյի (CBIE), Բաց հասարակության ինստիտուտի (OSI)
հետ:
Հաշվետու ժամանակահատվածում Ակադեմիայի վարած ակտիվ քաղաքականության շնորհիվ
էականորեն ընդլայնվել է Ակադեմիայի գործընկեր հաստատությունների թիվը:
Ակադեմիայի ռազմավարությանը համահունչ, առավել ընդլայնվել են Ակադեմիայի
միջազգային կապերը (տե′ս հավելված N 9.8), մասնավորապես՝ կնքվել են նոր
համագործակցության պայմանագրեր, իսկ մի շարք գործող պայմանագրերի շուրջ
համագործակցությունը դրվել է որակապես նոր մակարդակի վրա:
Սակայն հարկ է նշել, որ թեև ստորագրված բազմաթիվ պայմանագրերի և կատարված
հսկայածավալ աշխատանքի, Ակադեմիայի գործընկեր հաստատությունների հետ ստորագրված
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ոչ բոլոր պայմանագրերն են, որ ակտիվ գործում են: Որոշ համալսարանների և գործընկեր այլ
հաստատությունների հետ կնքած պայմանագրերի դրույթներն իրականացվում են ոչ
ամբողջությամբ: Պայմանագրերի մասնակի գործելու կարևորագույն պատճառներից է թե′
Ակադեմիայի, թե′ պետական բյուջեից տրամադրվող ֆինանսական միջոցների սակավությունը,
ինչը թույլ չի տալիս.
1. իրականացնել ֆինանսական հավասար մասնակցություն և ներդրում ենթադրող ծրագրեր,
2. գործընկեր հաստատություններում պրատիկա անցնելու հնարավորություն ընձեռել ավելի
մեծ թվով ուսանողների,
3. առավել հաճախ կազմակերպել ճանաչողական այցեր և փորձի փոխանակում,
4. իրականացնել Ակադեմիայի աշխատակազմի պարբերաբար վերապատրաստումներ,
5. բավարար չափով ընդլայնել հանրային կապերի մաս կազմող Ակադեմիայի մասին
տեղեկատվության տարածման աշխատանքները (բարձրորակ տեղեկատվական նյութերի
պատրաստում և դրանց տարածում):
Օրինակ՝ 2011թ. դեկտեմբերին ՌԴ Նախագահին կից Ռուսաստանի ժողովրդական
տնտեսության և պետական ծառայության ակադեմիայի Պովոլժիեի Պ.Ա. Ստոլիպինի անվան
ինստիտուտի հետ համաձայնագրի ստորագրման շահագրգիռ կողմ հանդիսացել է հենց նույն
ինստիտուտը, սակայն մինչ օրս որևէ նախաձեռնություն և/կամ առաջարկ նրանց կողմից դեռ չի
եղել:
2012թ. հունիսին Լուգանսկի հետդիպլոմային կրթության կենտրոնի հետ ստորագրած
համաձայնագրի դրույթներով երկուստեք համագործակցությունը սահմանափակվում է զուտ
համատեղ հոդվածների հրատարակմամբ: Այս պասիվությունը բնութագրվում է նաև այն
հանգամանքով, որ վերոնշյալ հաստատության հետ համագործակցությունը նախատեսված է
իրականացնել նաև առցանց (online) դասախոսությունների և տեսակոնֆերանսների միջոցով,
սակայն ներկայումս Ակադեմիայի՝ տեխնիկական սարքավորումներով թերի հագեցվածությունը
թույլ չի տալիս իրականացնել նման համագործակցություն: Սա, թերևս, ժամանակի խնդիր է:
Ի մի բերելով վերոնշյալը՝ հաշվետու ժամանակահատվածում Ակադեմիայի առաջընթացը
միջազգային համագործակցության շրջանակներում ունի հետևյալ պատկերը (Նկ. 9.1).
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Նկ. 9.1. Արտասահմանյան գործընկերային կապերը
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Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել են մի շարք վերապատրաստման
դասընթացներ և սեմինարներ: Մասնավորապես իրականացվել են «Ռիսկերի կառավարումը
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախագծերում», «Ծախսերը և ֆինանսը նախագծերում»,
«Բանակցությունների վարման մեթոդները» և «Կայուն զարգացման ռազմավարության
իրականացում», «Ինֆորմացիոն համակարգ և IT ծախսերի կառավարում», «Նախագծի
կառավարում»,
«Հանրային
ծառայությունների
ոլորտում
մարդկային
ռեսուրսների
կառավարման փորձի փոխանակում», «Միջազգային կապերի կարողությունների հզորացում»
խորագրով սեմինարները:
Ակադեմիայի համագործակցության շրջանակներն ընդլայնելու և կանոնադրական
խնդիրներից բխող տարբեր ծրագրերի իրականացման նպատակով վերջինս շարունակում է
ակտիվորեն մասնակցել զանազան միջազգային կրթական ծրագրերի:
Դրամաշնորհային ծրագրեր.
• «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագրի
շրջանակներում որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ներդրման կամ դրանց
հետագա բարելավման նպատակով դրամաշնորհային ծրագիր:
• ՏԵՄՊՈՒՍ IV ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Հատուկ կարիքներով
մարդկանց հասանելիությունը հասարակությանը» (ASPIRE) ծրագիր
• Հայաստանի բարձրագույն կրթության նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի
(ՆՄՀ) դրամաշնորհային ծրագիր
• Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհային ծրագիր, որը նախատեսում
է
դասախոսների վերապատրաստում (TOT) «Ծրագրերի մշտադիտարկում և գնահատում»,
«Ռազմավարական հաղորդակցություններ» և «Բնապահպանական և սոցիալական
չափորոշիչներ» թեմաներով:
• ԹԱՅԵՔՍԻ (Տեխնիկական աջակցություն և տեղեկատվության փոխանակում)
շրջանակներում «Հանրային ծառայողների վերապատրաստման կարիքների գնահատման
մեթոդաբանություն» նախագիծ:
Միաժամանակ կարելի է նշել, որ թեև վերջին տարիներին Ակադեմիան բավական
աշխուժացել է միջազգային ծրագրերին և դրամաշնորհներին մասնակցության տեսանկյունից,
սակայն այն կարելի է թերի համարել:
Հաշվետու ժամանակահատվածում Ակադեմիայի լավագույն ուսանողներն իրենց
կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկաներն իրականացրել են Ակադեմիայի
միջազգային գործընկեր հաստատություններում: Թեև այդ ուսանողների թիվը մեծ չէ՝ հաշվի
առնելով ֆինանսական ոչ բավարար միջոցները, սակայն 2014թ.-ից սկսած նախատեսվում է
ավելի շատ ուսանողներ ընդգրկել նմանատիպ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերում,
ինչպես նաև ընդլայնել վերջիններիս աշխարհագրությունը:
Ակադեմիայի միջազգայնացման, փորձի փոխանակման և առաջավոր փորձի ներդրման
առումով
մեծապես
կարևորվում
են
նաև
Ակադեմիայի
վարչական
և
պրոֆեսորադասախոսական կազմի փոխայցելությունները: Հաշվետու ժամանակահատվածում
կազմակերպվել են շուրջ 18 գործուղում, որոնց մասնակցություն են ցուցաբերել Ակադեմիայի 13
աշխատակիցներ (գործուղումների և գործուղվողների թվի աճը վերջին երեք տարիների
կտրվածքով ներկայացված է 9.2-րդ նկարում, իսկ գործուղվողների զբաղեցրած պաշտոնը,
գործուղման նպատակը, հաստատությունը և երկիրը՝ 9.1-րդ աղյուսակում):
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Նկ. 9.2. Գործուղումների և գործուղվողների թվի աճ

Աղյուսակ 9.1
Գործուղվողների զբաղեցրած պաշտոնը, գործուղման նպատակը, հաստատությունը և երկիրը

Գործուղվողի
զբաղեցրած պաշտոնը

Գործուղման
նպատակը

Հրավիրող կողմ(եր)

Գործուղման
երկիր

Տարեթիվ

Արտաքին կապերի գծով
պրոռեկտոր

Մասնակցություն ձեռնարկատիրական
հմտությունների գծով փորձագետների
քննարկումներին

Եվրոպայի կրթական
հիմնադրամ (ETF)

Իտալիայի
Հանրապետություն

2011

Արտաքին կապերի գծով
պրոռեկտոր,
տեղեկատվական
համակարգերի
սպասարկման և
զարգացման բաժնի պետ

Մասնակցություն Ասիայի և
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի
«Տեղեկատվական և հաղորդակցության
տեխնոլոգիաները մարդկային
կարողությունների զարգացման համար»
խորագրով ֆորումին

Կորեայի
Հանրապետություն

2011

Ռեկտոր, արտաքին
կապերի գծով ռեկտորի
ռեֆերենտ

Հանրային կառավարման մասնագետների
ուսուցման և վերապատրաստման ոլորտում
համագործակցության հաստատում և փորձի
փոխանակում

Ռեկտորի օգնական

Գենդերային բյուջետավորման հարցերին
նվիրված հերթական սեմինարին
մասնակցություն

Տեղեկատվական
համակարգերի
սպասարկման և
զարգացման բաժնի պետ

Մասնակցություն Պետական կառավարման
լիդերների ՏՀՏ Ակադեմիայի
գործընկերության չորրորդ հանդիպմանը

ՄԱԿ տնտեսական և
սոցիալական
հանձնաժողովի Ասիայի և
Խաղաղօվկիանոսյան
ավազանի երկրների
տեղեկատվական և
հաղորդակցության
տեխնոլոգիաների
զարգացման կենտրոն
Լեհաստանի
Հանրապետության
կառավարման ազգային
դպրոցի (KSAP)
Ռուսաստանի Դաշնության
նախագահին կից
Ռուսաստանի
ժողովրդական
տնտեսության և
պետական ծառայության
ակադեմիա
ՄԱԿ տնտեսական և
սոցիալական
հանձնաժողովի Ասիայի և
Խաղաղօվկիանոսյան
ավազանի երկրների
տեղեկատվական և
հաղորդակցության
տեխնոլոգիաների
զարգացման կենտրոն

Լեհաստանի
Հանրապետություն

2011

Ռուսաստանի
Դաշնություն

2012

Կորեայի
Հանրապետություն

2012
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Ռեկտոր, Արտաքին կապերի
գծով պրոռեկտոր

Ուսումնական
աշխատանքների գծով
պրոռեկտոր, Արտաքին
կապերի գծով պրոռեկտոր

Ռեկտոր

Ռեկտոր, Արտաքին կապերի
գծով ռեկտորի ռեֆերենտ
Արտաքին կապերի գծով
պրոռեկտոր, Միջազգային
համագործակցության և
արտաքին կապերի բաժնի
գլխավոր մասնագետ

Արտաքին կապերի գծով
պրոռեկտոր

Ուսումնամեթոդական
վարչության պետ, Ռեկտորի
օգնական

Մասնագիտական
կրթության որակի
ապահովման բաժնի պետ,
Ֆրանսերենի դասախոս,
Ռեկտորի օգնական

Հանրային կառավարման և
հանրային ֆինանսների
ամբիոնի վարիչ

Մասնակցություն Կենտրոնական և
Արևելյան Եվրոպայի երկրների պետական
կառավարման ինստիտուտների և
դպրոցների միության 20-րդ միջազգային
գիտաժողովին
Մասնակցություն Տեմպուս IV ծրագրի
շրջանակներում իրականացվող «Հատուկ
կարիքներով մարդկանց հասանելիությունը
հասարակությանը» (ASPIRE) ծրագրի
մեկնարկային քննարկումներին
Մասնակցություն Հարավային Կովկասի
տեղական ինքնակառավարման ծրագրի
ամառային դպրոցի նախապատրաստական
սեմինարին
Էքս -Ան -Պրովանսի «Սիանս-Պո»
համալսարանի հետ համագործակցության
հաստատում
Մասնակցություն Տեմպուս IV ծրագրի
շրջանակներում իրականացվող «Հատուկ
կարիքներով մարդկանց հասանելիությունը
հասարակությանը» (ASPIRE) նախագծի
բարձրագույն մասնագիտական կրթական
ծրագրերի մշակման աշխատանքներին
Մասնակցություն «Ձեռնարկատիրության
հիմնական ունակություններ,
քաղաքականությունը և պրակտիկան
Արևելյան գործընկերության
տարածաշրջանում» խորագրով միջազգային
գիտաժողովին
Հայկազեան համալսարանի կառուցվածքի,
կրթական ծրագրերի, ուսումնական
պլանների, ուսումնական աշխատանքների
կազմակերպման գործընթացների,
մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման ընթացակարգերի,
ռազմավարական ծրագրերի, լրացուցիչ
կրթության համակարգի,
վերապատրաստման և որակավորման
բարձրացման ծրագրերի ուսումնասիրումը,
փորձի փոխանակումը,
համագործակցության ծրագրերի
իրականացման համաձայնության
ձեռքբերումը, դասախոսների
մասնագիտական փորձի փոխանակումը,
երկկողմ շփումներն ակտիվացնելը:
Որակի ապահովման ներբուհական
համակարգի ներդրման կամ դրա հետագա
բարելավմանն ուղղված ծրագրի
շրջանակներում Ֆրանսիայում
մասնագիտական կրթության
առանձնահատկությունները, ուսումնական
հաստատություններում կրթության որակի
կառավարման համակարգը,
համապատասխան ստորաբաժանումների
աշխատանքները, հավատագրման
գործընթացների
առանձնահատկությունների
ուսումնասիրություն և փորձի փոխանակում
Մասնակցություն «Տեղական
ինքնակառավարման մարմինների
կարողությունների զարգացում» թեմայով
ամառային դպրոցին

Իրավագիտության ամբիոնի
վարիչ

Մասնակցություն «Գենդերային
բյուջետավորում և զբաղվածություն»
թեմայով սեմինարին

Կառավարման
հոգեբանության ամբիոնի
վարիչ

Մասնակցություն «Շախմատային
կրթությունը որպես համաշխարհային
կրթության համակարգի կարևորագույն

Օհրիդի համալսարան

Մակեդոնիայի
Հանրապետություն

2012

Կոշիցեի տեխնիկական
համալսարան

Սլովակիայի
Հանրապետություն

2012

Թբիլիսիի պետական
համալսարան

Վրաստանի
Հանրապետություն

2012

Էքս -Ան -Պրովանսի
«Սիանս Պո» համալսարան

Ֆրանսիայի
Հանրապետություն

2012

Լիմերիկի
տեխնոլոգիական
համալսարան

Իռլանդիայի
Հանրապետություն

2013

Եվրոպական
Հանձնաժողով,
Եվրոպական կրթական
հիմնադրամ, Մոլդովայի
Հանրապետության
կառավարություն

Մոլդովայի
Հանրապետություն

2013

Հայկազեան Համալսարան

Լիբանանի
Հանրապետություն

2013

Ֆրանսիայի
Հանրապետություն

2013

Գերմանիայի միջազգային
համագործակցության
ընկերություն

Վրաստանի
Հանրապետություն

2013

Ռուսաստանի Դաշնության
նախագահին կից
Ռուսաստանի
ժողովրդական
տնտեսության և
պետական ծառայության
ակադեմիա

Ռուսաստանի
Դաշնություն

2013

Ռուսաստանի
Դաշնություն

2013
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ռեսուրս» խորագրով միջազգային գիտակիրառական համաժողովին
Ռեկտոր, Միջազգային
համագործակցության և
արտաքին կապերի բաժնի
պետ

Ֆրանսիայի կառավարման ազգային
դպրոցի և Ուկրաինայի նախագահին
առընթեր պետական կառավարման
ազգային ակադեմիայի հետ
համագործակցության հաստատում

Ֆրանսիայի կառավարման
ազգային դպրոց և
Ուկրաինայի նախագահին
առընթեր պետական
կառավարման ազգային
ակադեմիա

Ֆրանսիայի
Հանրապետություն,
Ուկրաինայի
Հանրապետություն

2013

Հարկ է նշել, որ թեև 2011թ. համեմատությամբ 2013թ. գործուղումների և գործուղվողների
թվի զգալի աճ է գրանցվել, սակայն այն միանշանակ չի կարող բավարար համարվել:
Թեև ակնհայտ են Ակադեմիայի նվաճումները միջազգային կապերի ընդլայնման և
բազմազանեցման առումով, սակայն միջազգային համագործակցային դաշտը դեռևս չի ստացել
թիրախային հստակ ձևավորում, և ֆինանսական ռեսուրսները բավարար ապահովված չեն,
ինչի հետևանքով միջազգային պայմանագրերի որոշ մասը գործում է հատվածային՝ թե′
բովանդակային և թե′ ժամանակի առումներով:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ–ն ապահովում է ներքին շահակիցների օտար լեզվի իմացության
անհրաժեշտ մակարդակ՝ միջազգայնացման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար:
Հավելված N 5.13 Ակադեմիայի ռեկտորի 2013 թվականի հուլիսի 15-ի
Հիմքեր
«Ակադեմիայի աշխատողների համար անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուների
դասընթացներ կազմակերպելու մասին» N 142-Ա հրաման
Ներկայումս Ակադեմիայի աշխատողների և ուսանողների համար անվճար հիմունքներով
անցկացվում են անգլերենի, ֆրանսերենի դասընթացներ:
Ակադեմիայի համար առաջատար հաստատությունների հետ փորձի փոխանակումը կարևոր
տեղ է զբաղեցնում միջազգայնացման ոլորտում, արդյունավետության բարձրացման
գործընթացներում: Հատկապես վերջին տարիներին Ակադեմիան շեշտը դրել է միջազգային
համագործակցության մեխանիզմները համապատասխան կերպով օգտագործելու վրա՝
բարձրագույն կրթության ոլորտում զարգացումներին համընթաց քայլելու նպատակով: Այդ
առումով առաջընթաց կարելի է համարել այն, որ հատկապես վերջին երեք տարիների
ընթացքում Ակադեմիայի տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցները փորձի
փոխանակման նպատակով պարբերաբար գործուղվել են գործընկեր հաստատություններ, և
հակառակը՝ գործընկեր հաստատություններից մասնագետներ են հրավիրվել Ակադեմիա՝
կրկին փորձի փոխանակման և աշխատակիցների վերապատրաստման նպատակով: Այս
ամենն արդյունք է այն նորացված քաղաքականության, որն Ակադեմիան որդեգրեց
համագործակցության և համեմատության միջոցով գործընթացների բարելավումը ապահովելու
համատեքստում: Սակայն այս ուղղությունը կարելի է համարել նոր, և պետք է նշել, որ այս
ուղղությամբ անելիքներ դեռ շատ կան:
Փորձի փոխանակում կատարվել է Ակադեմիայի գործընկեր որոշ հաստատությունների և
կառույցների հետ (Լիբանանի Հայկազեան համալսարան, Լեհաստանի ազգային
կառավարման դպրոց (KSAP), CNFPT, AERES, Միջմասնագիտական միջազգային հայկական
խմբավորում - G2iA, ՍԵԶԻ, Փարիզի Դոֆին Համալսարան (DAUPHINE), որի արդյունքում
Ակադեմիայում կիրառվում կամ մշակվում են համապատասխան մեխանիզմներ այլ
հաստատությունների գործունեության արդյունավետ մեխանիզմները ներդնելու ուղղությամբ:
Սակայն դրանք տեղայնացվում են՝ համապատասխանեցվելով ՀՀ կրթական համակարգի
պահանջներին: Հարկ է նշել, որ Բաժինը մեծապես կիրառել է միջազգային փորձի
ուսումնասիրության այլ ձևեր ևս: Այսպես, հարցումների արդյունքում տեղեկատվություն և
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համապատասխան նյութեր է ստացել գործընկեր կառույցներից, օգտագործել է ինտերնետի
հնարավորությունները թե′ գործընկեր հաստատությունների և թե′ այլ առաջատար կառույցների
փորձն ուսումնասիրելու նպատակով: Բաժինը բենչմարքինգ կատարել է հիմնականում 3
փուլերով.
1. ակադեմիայի ներքին գործընթացների ուսումնասիրություն,
2. այլ հաստատությունների հաջող մեխանիզմների ուսումնասիրություն,
3. բացերը լրացնելուն ուղղված միջոցների ձեռնարկում:
9.2-րդ աղյուսակում ներկայացված են այն հաստատությունները, որոնց հետ կատարվել է
բենչմարքինգ՝ հիմնվելով ուսումնասիրության մի շարք առանցքային բաղադրիչների վրա:
Աղյուսակ 9.2
Կայքի
կառուցվածքային
ուսումնասիրություն

Կայքի
բովան
դակային
ուսումնասիրու
թյուն

Տեղեկատվական
նյութերի կառուցվածքային ուսումնասիրություն

Տեղեկատվական
նյութերի
բովանդակային
ուսումնասիրություն

Փորձի
փոխանակում
փոխադարձ
այցերի միջոցով

Լիբանանի Հայկազեան
համալսարան

+

+

+

+

+

Լեհաստանի
ազգային
կառավարման
դպրոց
(KSAP)
Միջմասնագիտական
միջազգային հայկական
խմբավորում (G2iA)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ՍԵԶԻ

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

Հաստատություն

Փարիզի
Համալսարան

Դոֆին

IOS
Լի
Քուան
Յու
պետական
քաղաքականության
դպրոց (Սինգապուր)
Մանիթոբայի
համալսարան (Կանադա)
TEMPLE
համալսարան
(ԱՄՆ)

Տեղայնացում
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9-ՐԴ ՉԱՓԱՆԻՇԻ SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ուժեղ կողմեր
1) Միջազգային համագործակցության և
արտաքին կապերի բաժնի առկայությունը

Թույլ կողմեր
1) Թույլ է կապը կնքված
միջհամալսարանական պայմանագրերի և
Ակադեմիայի կրթական գործընթացների
միջև

2) Մեծաթիվ գործընկերային կապերի
առկայությունը հեղինակավոր
հաստատությունների և կառույցների հետ
3) Միջազգային դրամաշնորհային
ծրագրերին մասնակցություն և դրանց
արդյունքում Ակադեմիայի տեխնիկական
վերազինումը

2) Հնարավորություններ չկան ներգրավելու
միջազգային ուսանողների

4) Մեծաթիվ վերապատրաստման
դասընթացների, սեմինարների,
գիտաժողովների, քննարկումների
կազմակերպումը և նմանատիպ
ծրագրերում միջազգային փորձագետների
ներգրավվածությունը
5) Միջազգային փորձի
ուսումնասիրությունը և Ակադեմիայի այլ
ստորաբաժանումների հետ տարվող
աշխատանքը
6) «Սիանս Պո Արմենիա» հիմնադրամի
ստեղծմանն ուղղված
համագործակցությունը
7) Ակադեմիայի աշխատակիցների
արտերկրյա գործուղումները, փորձի
փոխանակումն ու միջազգային փորձի
ուսումնասիրումը, տեղայնացումը
8) Ակադեմիայի ուսանողների
կառավարչական և գիտահետազոտական
պրակտիկաների կազմակերպումն
արտերկրում
Հնարավորություններ
1) ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի՝
Ակադեմիայի լիազոր մարմին լինելը, ինչը
հետագայում ևս մեծապես կնպաստի
միջազգային ասպարեզում և
Հայաստանում Ակադեմիայի իմիջի
բարձրացմանը

3) Տեղեկատվության և հանրային կապերի
պակասը: Ակադեմիայում չկա հանրային
կապերի գործառույթ իրականացնող
ստորաբաժանում, և դա, ըստ էության,
իրականացնում է Միջազգային
համագործակցության և արտաքին կապերի
բաժինը
4) Թե′ Ակադեմիայի արտաբյուջետային
միջոցների և թե′ պետական բյուջեից
տրամադրվող ֆինանսական միջոցների
սղությունը

5) Ակադեմիայում դեռևս ձևավորված չեն
բենչմարքինգի մեխանիզմներ

Վտանգներ
1) Դժվարանում է արտասահմանյան
գործընկերների հետ իրավահավասար
հիմունքներով լիարժեք համագործակցության
զարգացումը՝ կապված ֆինանսական
ռեսուրսների սակավության հետ
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2) «Սիանս Պո Արմենիա» հիմնադրամի
տարածաշրջանային առաջատար
կրթական կենտրոններից մեկը դառնալը

2) Ակադեմիայի անձնակազմի և ուսանողների
օտար լեզվի իմացության ցածր մակարդակը,
ինչը խոչընդոտ է միջազգային ծրագրերում
վերջիններիս ամբողջովին ներգրավվածության
համար

3) ՀՀ կառավարության որոշմամբ
Ակադեմիային նոր շենքի տրամադրումը,
ինչը հնարավորություն կստեղծի
ընդլայնելու Ակադեմիայի ուսանողների
թիվը: Միաժամանակ Ակադեմիան
տեխնիկապես կվերազինվի միջազգային
չափանիշներին համապատասխան և
կդառնա ՀՀ պետական համակարգի
կադրային կենտրոն, ինչպես նաև
հնարավորություն կունենա
իրականացնելու միջազգային ուսանողների
ընդունելություն ևս:
Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրին համահունչ` մինչ 2018թ. նախատեսվում է արդեն
իսկ կնքված պայմանագրերը դարձնել գործող, և համագործակցության պայմանագրերի
դրույթներն ուղղել դեպի Ակադեմիայի կրթական գործընթացներ:
Համաձայն Էքս-Ան-Պրովանսի «Սիանս Պո Արմենիա»-ի հետ կնքված պայմանագրի
դրույթների՝ Ակադեմիան և Էքս-Ան-Պրովանսի «Սիանս Պո Արմենիա» քաղաքագիտության
ինստիտուտը օրենքով սահմանված կարգով մասնակցում են «Սիանս Պո-Արմենիա»
հիմնադրամի հիմնադրմանը: Հիմնադրամը, ըստ էության, թույլ կտա ընդգրկել միջազգային
ուսանողների, այդ թվում՝ հարևան երկրներից:

X. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի որակի ապահովման ներքին համակարգ, որը նպաստում է
հաստատության բոլոր գործընթացների շարունակական բարելավմանը և որակի մշակույթի
ձևավորմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի որակի ապահովման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր:

Հիմքեր

Հավելված 10.1 Քաղվածք ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի
Հավելված N 10.2 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի որակի
ապահովման
հայեցակարգ
(http://paara.am/wpcontent/uploads/2013/12/Voraki_apahovman_hayecakarg.pdf)
Հավելված N 10.3
Քաղվածք ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2013 թվականի նոյեմբերի 29-ի
նիստի N 110 արձանագրությունից
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի
որակի
ապահովման
ձեռնարկը
տպագրության
երաշխավորելու մասին
Հավելված N 10.4 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի որակի
ապահովման ձեռնարկ
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Ակադեմիայի հնգամյա ռազմավարական ծրագիրը սահմանել է այն հիմնական
ուղղությունները, որոնց հետևելու է Ակադեմիան երկարաժամկետ հեռանկարում` իր
առաքելությունը և հիմնական ռազմավարական նպատակներն իրականացնելու համար՝
տրամադրելով որակյալ ծառայություններ:
Ակադեմիայում որակի ապահովման քաղաքականության հիմքերը դրվել են 2013-2018 թթ.
Ակադեմիայի առաջին ռազմավարական ծրագրով (տե՛ս հավելված N 10.1): Ծրագրում
ներկայացվում են կրթության որակի բարձրացմանը նպատակաուղղված հիմնախնդիրները:
Համաձայն Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի 2-րդ նպատակի` դրանք են.
¾ մշակել որակի գնահատման և ապահովման համակարգի հայեցակարգն ու
կազմակերպման սխեման` կառուցվածքային միավորների, կառավարման կառույցների
գործառույթների հստակ տարանջատմամբ և համապատասխան ընթացակարգերի
սահմանմամբ,
¾ մշակված որակի ներքին ապահովման համակարգի շրջանակներում նախապատրաստել
և
իրականացնել
Ակադեմիայի
կրթական
ծրագրերի
և
դրանք
իրականացնող
ստորաբաժանումների գործունեության ինքնավերլուծություն,
¾ որակի ներքին գնահատման արդյունքների հիման վրա պլանավորել և իրականացնել
ուսուցման որակի բարձրացման միջոցառումներ,
¾ ապահովել նպաստավոր պայմաններ և խթանող մեխանիզմներ՝ դասավանդման և
ուսումնառության որակի ու արդյունավետության շարունակական բարձրացման համար,
¾ նախապատրաստել Ակադեմիան կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման և
հավատարմագրման գործընթացներին,
¾ ապահովել ուսուցման որակի գնահատման և կրթական ծրագրերի հավատարմագրման
գործընթացների թափանցիկությունը և արդյունքների հրապարակայնությունը Ակադեմիայի
ներքին և արտաքին շահակիցների համար, ինչպես նաև սովորողների ու գործատուների
ակտիվ մասնակցությունը որակի գնահատման գործընթացներում:
Ռազմավարական նպատակներին հասնելու համատեքստում կարևորվում է արդյունավետ և
որակի ապահովման գործուն համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությունը: Ակադեմիայի
գիտական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի 31-ի նիստում (արձանագրություն N 109)
հաստատվեց Ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգը, որը սահմանում է
Ակադեմիայում որակի ապահովման, հավաստման, մշտադիտարկման շրջանակը՝ ընդհանուր
պահանջները և սկզբունքները, ինչպես նաև վերջինիս կազմակերպական կառուցվածքը (տե՛ս
հավելված N 10.2):
Համաձայն Ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգի 22-րդ և 23-րդ կետերի՝ որակի
ապահովման քաղաքականությունը սահմանում է Ակադեմիայի սկզբունքային մոտեցումները
որակի ապահովման հիմնահարցերի և դրանց իրագործման ուղիների վերաբերյալ։
Որակի ապահովման քաղաքականության միջոցով Ակադեմիան ստեղծում է որակի
ապահովման այնպիսի համակարգ, որը հստակ սահմանում է որակի ապահովման
ինստիտուցիոնալ գործընթացների իրականացման սկզբունքները, ուղենիշները, որակի
ապահովման համակարգի կառուցվածքը և ընթացակարգերը: Ակադեմիայի որակի
ապահովման հայեցակարգի 6-րդ գլխում ամրագրված են Ակադեմիայի որակի ապահովման
քաղաքականության նպատակն ու խնդիրները:
Ակադեմիայի 2013 թվականի նոյեմբերի 29-ի գիտական խորհրդի նիստում տպագրության է
երաշխավորվել Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի
որակի ապահովման ձեռնարկը (տե՛ս հավելված N 10.3):
Ձեռնարկում ներկայացված են Ակադեմիայի 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագիրը և
որակի ապահովման ներքին համակարգը լուսաբանող նյութեր: Ձեռնարկի նպատակն է
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բարձրացնել շահակիցների (սովորողներ, վարչական կազմ, պրոֆեսորադասախոսական
կազմ, ուսումնաօժանդակ կազմ) իրազեկվածությունը` Ակադեմիայում կրթության որակի
ապահովման գործընթացների ուղղությամբ, ուսումնամեթոդական օգնություն ցույց տալ
որակի կառավարման կառույցի աշխատակիցներին և ներքին շահակիցներին:
Ձեռնարկը կրթության որակի ապահովման, գնահատման և կառավարման ոլորտում
Ակադեմիայի գործունեությանը ծանոթանալու հնարավորություն է ընձեռում (տե՛ս հավելված
N 10.4):
Ձեռնարկը բաղկացած է որակի ներքին ապահովման 3 ընթացակարգերից և դրան կից
ներկայացվող ձևաթղթերից
- նոր կրթական ծրագրի մշակման արտոնման ընթացակարգ,
- կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) ընթացակարգեր,
- կրթական ծրագրերի պարբերական վերանայման և վերահաստատման ընթացակարգեր:
Որակի ապահովման ընթացակարգերը նպատակ ունեն պլանավորելու և հստակ
գործողությունների
վերածելու
որակի
ապահովման
քաղաքականությունից
բխող
առաջադրանքները և գործընթացները, ուղղորդելու դրանց իրականացման ընթացքը:
Այս փուլում որակի գործընթացը/ընթացակարգը փորձում է ստուգել ավարտված
(շարունակվող) ծրագրի արդյունքների համապատասխանությունը առաջադրված խնդիրներին
ու ակնկալիքներին, որոշել ծրագրի շարունակման նպատակահարմարությունը և
կատարելագործման ուղիները` հենվելով հետադարձ (ուսանողներ, շրջանավարտներ, դասախոսներ) և առաջանցիկ (գործատուներ, աշխատաշուկայի ներկայացուցիչներ, դիմորդներ)
գնահատումների արդյունքների վրա:
Ընթացակարգեր են ստեղծվում նաև դասախոսական կազմի, ուսումնառության ռեսուրսների
և օժանդակ ծառայությունների, ուսանողների գնահատման որակի ապահովման համար:
Ընթացակարգերը մշակվում են Ակադեմիայի կամ նրա ստորաբաժանման աշխատանքային
խմբերի կողմից և հաստատվում համապատասխան մակարդակում (Ակադեմիայի գիտական
խորհուրդ):
Ձեռնարկում ներկայացվող ընթացակարգերի, նյութերի մի մասը գտնվում է լրամշակման
փուլում, այնուհետև ենթակա են հաստատման:
Ակադեմիայի կողմից իրականացված ինքնավերլուծության արդյունքները հնարավորություն
կտան գնահատելու Ակադեմիայում արձանագրված առաջընթացն ու հաջողությունները,
բացահայտելու
թերացումներն
ու
բացթողումները,
մշակելու
դրանք
վերացնելու
գործընթացները: Միաժամանակ ինքնավերլուծությունը նպատակաուղղված է Ակադեմիայի
ինքնազարգացման և կատարելագործման գործընթացի խթանմանը (ինքնավերլուծության
մասին տե՛ս «Որակի ներքին ապահովման համակարգը», «ե» չափորոշիչ):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. Որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման նպատակով
ՄՈՒՀ-ը տրամադրում է մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ:
Հավելված 10.5 Ակադեմիայի ռեկտորի 2012 թվականի ապրիլի 20ի «Լիդա Հովհաննիսյանի մասին» N 87-Ա հրաման
Հավելված 10.6 Ակադեմիայի ռեկտորի 2013 թվականի դեկտեմբերի 3ի «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի
կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 246-Ա հրաման
Հիմքեր
Հավելված 10.7 Ակադեմիայի ռեկտորի 2012 թվականի նոյեմբերի 29-ի
«Ուսումնամեթոդական,
տեխնիկական
և
ուսանողական
հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին» N 265-Ա հրաման
Հավելված 10.8 Քաղվածք Ակադեմիայի որակի ապահովման
հայեցակարգի
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Ակադեմիայի Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժինը ստեղծվել է 2010
թվականի օգոստոսի 1-ին (բաժինն ունեցել է միայն բաժնի պետ, որը ժամանակավոր
փոխարինել է ասպիրանտուրայի բաժնի պետին): 2012 թվականի ապրիլի 20-ին բաժինը
համալրվեց ևս մեկ մասնագետով (տե'ս հավելված N 10.5): Որակի ապահովման
ներբուհական համակարգի ներդրման, որակի ներքին ապահովման միասնական և
փոխկապակցված համակարգի ձևավորման աշխատանքները սկսվեցին իրականացվել 2012
թվականի սեպտեմբերի 5-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական
ծրագրերի
կենտրոն»
ծրագրերի
իրականացման
գրասենյակի
և
«Հայաստանի
Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի միջև կնքված թիվ 11/12IQA դրամաշնորհի պայմանագրի շրջանակում: Մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման բաժնին հատկացվեց աշխատասենյակ:
Այսօր Ակադեմիայի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժինն ունի 2
հաստիքային
աշխատող
(բաժնի
պետ
և
գլխավոր
մասնագետ)
/http://paara.am/masnagitakankrt//:
Բաժնի
պետն
ունի
տնտեսագետ-ինժեների
որակավորում՝ Ստանդարտացում /համօրինակում/ և սերտիֆիկացում /հավաստագրում/
մասնագիտությամբ և տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան: Մյուս
մասնագետն ունի ռոմանագերմանական բանասիրության մագիստրոսի աստիճան և այժմ ՀՀ
պետական կառավարման ակադեմիայի «Հանրային կառավարում» մասնագիտությամբ
հեռակա ուսուցման մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորող է:
Սա, անշուշտ, մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացի որակի բարելավմանն
ուղղված առաջընթաց է:
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժինն իր գործընթացների
կառավարման համար ապահովված է անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով: Բաժինը
հագեցված
է
համապատասխան
տեխնիկական
միջոցներով՝
համակարգիչներ,
բազմաֆունկցիոնալ տպող, պատճենահանող, սկան անող սարք, պրոյեկտոր և այլն:
Կահավորվել է ստորաբաժանման աշխատասենյակը (սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ և
այլն): Ներկայացված ռեսուրսները ձեռք են բերվել վերոնշյալ դրամաշնորհի շրջանակներում:
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժինն իր գործունեությունն
իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, այլ իրավական
ակտերին, ինչպես նաև Ակադեմիայի կանոնադրությանը և բաժնի կանոնադրությանը
համապատասխան (տե'ս հավելված N 10.6):
Ակադեմիայի ռեկտորի 2012 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 265-Ա հրամանի համաձայն`
ստեղծվել են ուսումնամեթոդական, տեխնիկական և ուսանողական հանձնաժողովներ
(տե'ս հավելված N 10.7):
Ուսումնամեթոդական հանձնաժողովն իրականացնում է մասնագիտական կրթության
որակի ապահովման քաղաքականության, որակի կառավարման ընթացակարգերի,
մեխանիզմների, մեթոդական ցուցումների, «Որակի ապահովման ներքին համակարգ»
ձեռնարկի մշակման, ուսումնառության արդյունքին և ուսանողների կարողությունների
ձևավորմանը միտված մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերանայման և լրամշակման,
ինչպես նաև Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի լրամշակման աշխատանքները:
Տեխնիկական հանձնաժողովն իրականացնում է տեղեկատվության հավաքագրման,
ֆոկուս խմբերի, հարցումների անցկացման աշխատանքներ, ինչպես նաև աջակցում
ուսումնամեթոդական հանձնաժողովին մասնագիտական կրթության որակի ապահովման
քաղաքականության, որակի կառավարման ընթացակարգերի, մեխանիզմների, մեթոդական
ցուցումների, մշակման, ուսումնառության արդյունքին և ուսանողների կարողությունների
ձևավորմանը միտված մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերանայման և լրամշակման
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հարցերում:
Ուսանողական հանձնաժողովն աջակցում է ուսումնամեթոդական և տեխնիկական
հանձնաժողովներին:
Որակի ներքին ապահովման համակարգում ներգրավված Ակադեմիայի հիմնական
ստորաբաժանումներն/միավորումներն ու կառույցները և պատասխանատվությունների
բաշխումը նրանց միջև ներկայացված է Ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգի 28րդ կետում (տե'ս հավելված N 10.8):
Ստորև ներկայացված գծապատկերում տրված է Ակադեմիայի որակի ներքին ապահովման
համակարգի կազմակերպական սխեման։ Այն ցույց է տալիս համակարգում ներգրավված
հաստատության միավորների և կառույցների հիերարխիկ կապը։
Բուհի
խորհուրդ

Ռեկտոր

Գիտական
խորհուրդ

գծով պրոռեկտոր

ԳԽ որակի
ապահովման
հանձնաժողով

Ուսանողներ

Ուսումնական

Ուսումնամեթոդական
վարչություն

Որակի կառավարման կառույց

Կրթական ստորաբաժանում
Կրթական ստորաբաժանման
որակի ապահովման հանձնաժողով

Արտաքին գնահատողներ,
շահառուներ
Գծապատկեր. Ակադեմիայի որակի ներքին ապահովման համակարգի
կազմակերպական սխեմա
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Որակի ապահովման համակարգին տրամադրվող առանձնացված նպատակային
ֆինանսական հատկացումներ Ակադեմիայի տարեկան բյուջեում չեն նախատեսվում:
Ֆինանսական հատկացումները հատկացվում են միայն աշխատակիցների աշխատավարձերի
տեսքով: Ներկա փուլում Ակադեմիան, ելնելով իր մարդկային, նյութական և ֆինանսական
ռեսուրսների հնարավորություններից (օգտագործելով «Կրթական ծրագրերի կենտրոն»
ծրագրերի իրականացման գրասենյակի և «Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի միջև կնքված թիվ 11/12-I QA դրամաշնորհի պայմանագրի
շրջանակում տրամադրված օժանդակությունը), ապահովում է Ակադեմիայի կրթական,
հետազոտական, ինչպես նաև վարչական ոլորտների որակի ապահովման գործընթացների
կառավարումը, զարգացումն ու շարունակական բարելավումը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. Ներքին և արտաքին շահակիցները ներգրավված են որակի ապահովման
գործընթացներում:
Հավելված N 10.9 Թրեյնինգների օրակարգերը և մասնակիցների
հաշվառման մի քանի թերթիկներ
Հավելված N 10.10 «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման
ներքին համակարգի խնդիրներն ու գործառույթները», սեմինարի
օրակարգ և մասնակիցների հաշվառման թերթիկ
Հավելված N 10.11 «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման
երաշխիքները» սեմինարի օրակարգ և մասնակիցների հաշվառման
թերթիկ
Հավելված N 10.12
«Կրթական ծրագրերի արդիականացման
նպատակը և մեթոդները» սեմինարի օրակարգ և մասնակիցների
հաշվառման թերթիկ
Հավելված N 10.13 Հարցաթերթերի նմուշներ
Հիմքեր
Հավելված N 10.14 Գործատուներին հասցեագրված գրությունների
օրինակներ
Հավելված N 10.15 Ցուցակ գործատուների
Հավելված N 10.16 Ակադեմիայի ռեկտորի 2013 թվականի ապրիլի 22-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
կառավարման
ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության
աշխատանքային խմբեր ստեղծելու մասին» N 79-Ա
Հավելված N 10.17 «Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայում
կրթության որակի կառավարման
շրջանակներում սոցիոլոգիական հարցման անցկացման կարգ»
նախագիծ
Ակադեմիայի որակի ապահովման ռազմավարությունը և քաղաքականությունն ամրագրված
են 2013-2018 թթ. Ռազմավարական ծրագրում, որը հաստատված է Ակադեմիայի կոլեգիալ
կառավարման խորհրդի կողմից և անցել է քննարկման բոլոր փուլերը (սեմինարներ,
արտաքին և ներքին շահառուների մասնակցություն), ներառյալ հանրային քննարկումները
(տե՛ս «Առաքելությունը և նպատակները», «բ» չափորոշիչ):
Ակադեմիայի աշխատակիցները և ուսանողները մասնակցել են Ակադեմիայի կողմից
կազմակերպված թրեյնինգներին: Թրեյնինգների օրակարգերը և մասնակիցների հաշվառման
մի քանի թերթիկները ներկայացված են հավելվածում (տե՛ս հավելված N 10.9):
Կազմակերպվել են սեմինարներ Ակադեմիայի աշխատակիցների, ուսանողների, այլ բուհերի
ներկայացուցիչների և գործատուների մասնակցությամբ հետևյալ թեմաներով`
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1. «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ներքին համակարգի խնդիրներն ու
գործառույթները» (տե՛ս հավելված N 10.10)
2. «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման երաշխիքները» (տե՛ս հավելված N
10.11)
3. «Կրթական ծրագրերի արդիականացման նպատակը և մեթոդները» (տե՛ս հավելված N
10.12)
Սեմինարների նպատակը գործատու - բարձրագույն ուսումնական հաստատություն
համագործակցությանը և մասնագիտական կրթության որակի ապահովման վերաբերյալ
երկխոսությանը նպաստելն է:
Ակադեմիայի ուսանողների ու դասախոսների, ինչպես նաև հիմնական գործատու
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ պարբերաբար կազմակերպվում են
հանդիպումներ: Դասավանդման և ուսումնառության որակի պարբերաբար վերանայման
ժամանակ հաշվի են առնվում ուսանողների և շրջանավարտների կարծիքները, ինչը
իրականացվում է հարցումների միջոցով (տե՛ս հավելված N 10.13)
Ներկա փուլում իրականացվում են փորձագիտական հարցումներ գործատուների շրջանում
կրթական ծրագրից շրջանավարտների բավարարվածության մակարդակի գնահատման
վերաբերյալ: Հարցաթերթերը պաշտոնական գրություններով ուղարկվել են թվով 58
գործատուների (տե՛ս հավելվածներ N 10.14 և N 10.15):
Ուսանողների համար մասնագիտական դասընթացներ են կարդում տարբեր գործընկեր
կազմակերպությունների մասնագետները:
Ուսանողները, որպես ներքին շահակիցներ`
¾ ընդգրկված են ուսման որակի գնահատման գործընթացներում՝ մասնակցելով
ուսանողական հարցումներին և շրջանավարտների բավարարվածության հարցումներին,
¾ ընդգրկված են տարբեր հանձնաժողովներում,
¾ մասնակցում են Ակադեմիայի որակի ապահովման գործընթացներին,
¾ մասնակցում են ինքնավերլուծության գործընթացին (տե՛ս հավելված N 10.16):
Հարցումների ժամանակ ուսանողներին հնարավորություն է տրվում շարադրել իրենց
կարծիքները, ցանկությունները, մեկնաբանությունները:
Ուսանողների հարցման արդյունքներով վերհանվում են բազմաբնույթ հիմնախնդիրներ՝
պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակի, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և
այլն վերաբերյալ:
Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում
կրթության որակի կառավարման շրջանակներում սոցիոլոգիական հարցման անցկացման
կարգ» նախագիծը (տե՛ս հավելված N 10.17):
Արտաքին շահակիցները լուրջ դերակատարում ունեն շրջանավարտների ամփոփիչ
ատեստավորման հանձնաժողովներում: Ակադեմիայում շնորհվող որակավորումների որակի
գնահատման համար տեղեկատվական կարևոր սկզբնաղբյուր է ամփոփիչ ատեստավորման
հանձնաժողովների նախագահների հաշվետվությունները:
Արտաքին շահակիցների (փորձագետներ, շրջանավարտներ, գործատուներ) դերը և կարծիքը
որոշիչ է՝
¾ կրթական ծրագրերի արտաքին փորձաքննությունում,
¾ շրջանավարտների եզրափակիչ (ամփոփիչ) ատեստավորման հանձնաժողովներում,
¾ կրթական ծրագրերից և շրջանավարտների մասնագիտական որակից գործատուների
բավարարվածության հարցումներում:
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Կարևորելով արտաքին շահակիցների դերը՝ Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի 9-րդ
Նպատակի 9.3 խնդրում ամրագրված է Ակադեմիայի արտաքին կապերի համակողմանի
զարգացման ապահովման մոտեցումը:
Մասնավորապես ռազմավարական ծրագրի 9-րդ նպատակի 9.3 խնդրի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4րդ կետերում նշված է.
1.Ստեղծել երկարաժամկետ համագործակցային կապեր Ակադեմիայի հիմնական գործատու
կազմակերպությունների և հանրային կառույցների հետ:
2. Հետևողականորեն զարգացնել Ակադեմիայի և առանձին ամբիոնների փոխշահավետ
ռազմավարական գործակցային կապերը մասնավոր և պետական հատվածների հիմնական
գործատու կազմակերպությունների հետ՝ մասնագետների նպատակային պատրաստման և
ուսանողների ապագա կարիերիային նախապատրաստելու հարցերում:
3. Ստեղծել նպաստավոր պայմաններ և խթանող մեխանիզմներ՝ Ակադեմիայի և
ամբիոնների զարգացման և գիտակրթական ծրագրերի իրագործմանը հիմնական գործատու
և գործընկերային կազմակերպությունների մասնակցության համար՝ այդ թվում նաև ուսման
հետ համատեղված աշխատանքի, պրակտիկաների և վերապատրաստման ծրագրերի
կազմակերպման խնդիրներում:
4. Ամրապնդել կապը Ակադեմիայի շրջանավարտների հետ, ստեղծել շրջանավարտների
տվյալների տեղեկատվական և հաղորդակցության համակարգ: Ընդլայնել շրջանավարտների՝
Ակադեմիայի և միմյանց հետ առցանց և անմիջական շփման հնարավորությունները:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Որակի ներքին ապահովման համակարգը պարբերաբար վերանայվում է:
Հավելված 10.6 Ակադեմիայի ռեկտորի 2013 թվականի դեկտեմբերի 3-ի
«Մասնագիտական
կրթության
որակի
ապահովման
բաժնի
կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 246-Ա հրաման
Հավելված 10.18 Քաղվածք Ակադեմիայի որակի ապահովման
հայեցակարգի
Հիմքեր
Հավելված 10.19
Ակնկալվող վերջնարդյունքների հիման վրա
կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ցուցումները
Հավելված 10.20
Խորհրդակցության օրակարգ և մասնակիցների
հաշվառման թերթիկ
Ակադեմիայի
մասնագիտական
կրթության
որակի
ապահովման
բաժինը
/http://paara.am/masnagitakankrt/ մշտապես գտնվում է Ակադեմիայի ղեկավարության
ուշադրության կենտրոնում՝ հաշվի առնելով այդ կառույցի կարևորությունը Ակադեմիայի
գործունեության բոլոր ոլորտներում: Այդ ստորաբաժանման գործունեության շրջանակը բխում
է Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրից, գիտական խորհրդի և ռեկտորատի որոշումներից:
Համաձայն Ակադեմիայի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի
կանոնադրության 9-րդ և 10-րդ կետերի դրույթների՝ բաժնի կառավարումն իրականացնում է
Ակադեմիայի ռեկտորը, իսկ բաժնի անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է Բաժնի
պետը, ով պաշտոնի է նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է Ակադեմիայի ռեկտորի կողմից
և հաշվետու է նրան:
Համաձայն Ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգի 34-րդ կետի՝ որակի
շարունակական բարելավումը Ակադեմիայի որակի ապահովման քաղաքականության
կարևորագույն բաղադրիչն է, որը կոչված է ապահովելու դասավանդման, ուսումնառության և
գնահատման գործընթացների որակի շարունակական և կայուն բարելավումը` սովորողների և
աշխատաշուկայի փոփոխվող պահանջմունքներին և կարիքներին համահունչ:
Ակադեմիայի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի բոլոր
գործընթացները պետք է կազմված լինեն շարունակական բարելավման սկզբունքով՝
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գործընթացային մոտեցման վրա հիմնված մոդելով` Դեմինգի հայտնի PDCA «Plan-Do-CheckAct» ցիկլի, որը կանխում է գործընթացի վատթարացումը և բարելավում որակը: Հարկ է նշել,
որ Ակադեմիան
գտնվում է «Իրականացում-Do» փուլում (կատարվում են ակնկալվող
վերջնարդյունքների ձեռքբերմանը նպատակաուղղված բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները
և միջոցառումները), դեռևս չունենք «Գնահատում-Chek-Բարելավում-Act», սակայն մշակում
ենք բոլոր գործընթացների գնահատման և վերանայման մեխանիզմները:
Գործընթացային մոտեցման սկզբունքով պայմանավորված՝ վերանայվել են Ակադեմիայի
մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի նպատակներն ու խնդիրները (այդ
իսկ պատճառով բաժնի կանոնադրությունը հաստատվել է միայն 2013 թվականի դեկտեմբերի
3-ին): Որակի բարելավման միջոցառումերը մշակելիս հաշվի են առնվել այն նորամուծական
գործընթացները, որոնք ընթանում են Բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածքում, որի
արդյունքում վերանայվել է 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագրում առաջադրված
նպատակներն ու խնդիրները (նախորդը եղել է նախագծի տեսքով):
Մշակվել և տպագրվել է Ակնկալվող վերջնարդյունքների հիման վրա կրթական
ծրագրերի մշակման մեթոդական ցուցումները: Մեթոդական ցուցումներում ներկայացված
են Բոլոնիայի գործընթացի նպատակն ու խնդիրները, թյունինգյան մեթոդաբանության
կիրառման նպատակները, հիմունքները և մոտեցումները, դրանում օգտագործվող կրթական
կողմնորոշիչները, կրթական ծրագրերի վերակառուցման փուլերը, ինչպես նաև մեթոդական
ուղենիշներ՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում կրթական վերջնարդյունքների վրա
հիմնված կրթական ծրագրեր կազմելու և իրականացնելու համար (տե՛ս հավելված N 10.19):
Նպատակային առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն կոնկրետ բուհերի
օրինակով որակի ապահովման քաղաքականության և ընթացակարգերի ձևավորման
ընթացքում չի իրականացվել, քանզի այդպիսի մոտեցումը ենթադրում է որակի ներքին
ապահովման առնվազն կայացած համակարգի առկայություն. որպես ուղենիշ օգտագործվել
են
որակի
ներքին
ապահովմանը
ներկայացվող
ընդհանուր
պահանջները
և
համապատասխան մեխանիզմների գործառությունն ապահովող չափորոշիչները: Առաջին
հերթին, դրանցից են Որակի ապահովման եվրոպական ընկերակցության (ENQA) և ՈԱԱԿ-ի
փաստաթղթերում նկարագրված պահանջներն ու չափանիշները, Որակի ապահովման
եվրոպական չափանիշներն ու ուղենիշները (ESG): Բացի նշվածներից, Ակադեմիայի
ներկայացուցիչները մասնակցություն են ունեցել նաև ՈԱԱԿ-ի կողմից կազմակերպված մի
շարք սեմինարների, համաժողովների: Միաժամանակ նշենք, որ ներկայումս որակի ներքին
ապահովման համակարգի ձևավորմանը զուգընթաց ընդլայնվում են բենչմարքինգի
հնարավորությունները:
2013 թվականի հուլիսի 3-ին Ակադեմիայում անցկացվեց խորհրդակցություն փորձի
փոխանակման նպատակով: Խորհրդակցության նպատակը շահակիցների շրջանում
համագործակցությունը, փորձի փոխանակումը և մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման վերաբերյալ երկխոսությունը խթանելն է (տե՛ս հավելված N 10.20):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է բավարար հիմքեր
որակի ապահովման արտաքին գնահատման գործընթացների համար:

Հիմքեր

Հավելված N 10.16 Ակադեմիայի ռեկտորի 2013 թվականի ապրիլի 22-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
կառավարման
ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության
աշխատանքային խմբեր ստեղծելու մասին» N 79-Ա
Հավելված N 10.21
«Բարձրագույն ուսումնական հաստատության
ինքնավերլուծության գործընթացի մեթոդաբանություն և գործիքներ»
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մեթոդական ցուցումներ
Ակադեմիան, հիմք ընդունելով կրթության որակի նկատմամբ պետական միասնական
քաղաքականությունը 6 , իր 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագրում հաշվի է առել «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի (ՈԱԱԿ) կողմից
սահմանված
ինստիտուցիոնալ
հավատարմագրման
չափանիշների/չափորոշիչների
պահանջները: Նշվածը արտացոլված է Ակադեմիայի զարգացման ռազմավարական
ուղղություններում, նպատակներում և խնդիրներում: Ռազմավարական ծրագրի 2-րդ
նպատակի առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշների ցանկում ամրագրված է.
իրականացնել
Ակադեմիայի
գործունեության
ինքնավերլուծություն՝
ըստ
ենթակառուցվածքային հավատարմագրման չափանիշների 7 - 2013/2014 թթ.:
Ինքնավերլուծության գործընթացն իրականացնելու համար Ակադեմիայում ձևավորվել են
10 աշխատանքային խմբեր (տե՛ս հավելված N 10.6), որոնցում ընդգրկվել են վարչական,
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև
ուսանողներ: 10 աշխատանքային խմբերի կողմից մշակված ինքնավերլուծության
իրականացման պլան-ժամանակացույցերը գտնվում են Ակադեմիայի մասնագիտական
կրթության որակի ապահովման բաժնում:
Ինքնավերլուծության ձևաչափի պահանջներին համապատասխան` աշխատանքային
խմբերի կողմից կատարվել է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու տվյալների հավաքագրում:
Դրանց հիման վրա, համապատասխան գործիքների ու կառուցակարգերի միջոցով,
կատարվել է Ակադեմիայի գործունեության բոլոր ոլորտների ուսումնասիրություն,
վերլուծություն և գնահատում:
Ինքնավերլուծության գործընթացը պատշաճ մակարդակով սկսելու նպատակով մշակվել և
տպագրվել է «Բարձրագույն ուսումնական հաստատության ինքնավերլուծության
գործընթացի մեթոդաբանություն և գործիքներ» մեթոդական ցուցումներ / ՀՀ պետական
կառավարման ակադեմիա, Երևան, 2013, 89 էջ (տե՛ս հավելված N 10.21): Մեթոդական
ցուցումները հասցեագրված են Ակադեմիայի անձնակազմին, սովորողներին: Մեթոդական
ցուցումներում
ներկայացված
են
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատության
ինքնավերլուծության նպատակներն ու խնդիրները, ինքնավերլուծության գործընթացի
կազմակերպման սկզբունքները, ընթացակարգերը, ինքնավերլուծությունն իրականացնելու
համար օգտակար գործիքները և հիմնական փուլերը, ինչպես նաև ինքնավերլուծության
զեկույցի պատրաստման վերաբերյալ մոտեցումները:
Մասնագիտական կրթության որակի խնդիրների բացահայտման և մատուցվող
ծառայություններից
բավարարվածության
մակարդակը
գնահատելու
նպատակով
իրականացվել են հարցումներ, որոնց մասնակցել են 220 սովորող, 81 շրջանավարտ և 46
աշխատող:
Ուսումնասիրության նպատակն էր հավաքագրել
տեղեկություն Ակադեմիայում
մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաղադրատարրերի վերաբերյալ,
բացահայտել առանձին բաղադրատարրերի նկատմամբ աշխատակիցների և սովորողների
վերաբերմունքը, ապա նաև համադրել դրանք: Որպես կրթության որակի համակարգի
կարևորագույն բաղադրատարրեր են դիտարկվել կրթական ծրագրերի, դասընթացների,
6

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 959-Ն որոշմամբ հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշները: Մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշներն ու չափորոշիչները բուհերի համար ուղեցույց են հավատարմագրման և որակի ներքին
ապահովման գործընթացներում:
7 Հաստատված է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 959-Ն որոշմամբ:
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դասավանդման և ուսումնառության որակը, կրթական միջավայրի որակը, գիտական
գործունեության
իրականացման
հնարավորությունները,
սովորողների
գնահատման
գործընթացը, հանրային ներգրավումը:
Նշենք, որ Ակադեմիայի 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագրում 2-րդ Նպատակի 2.5-րդ
խնդրում ամրագրված է՝ նախապատրաստել Ակադեմիան կրթական ծրագրերի որակի
արտաքին գնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին` բարձրագույն կրթության
որակի արտաքին արժևորման պետական միասնական չափանիշների պահանջներին
համապատասխան:
2013 թվականի դեկտեմբերի 2-10-ը փորձագիտական այցով Ակադեմիայում էր Հայկազյան
համալսարանի դասախոս Սոնա Մ. Ջերեջյանը: Միջազգային փորձագետն ուսումնասիրել է
որակի ապահովման ուղղությամբ Ակադեմիայում կատարված աշխատանքը. ինչ
ընթացակարգեր են մշակվել, այժմ որ փուլում է գտնվում Ակադեմիան, ինչի կարիք ունի և
այլն: Դոկտոր Ջերեջյանը Ակադեմիայի մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների
համար անցկացրեց սեմինար-պարապմունքներ «Ռազմավարական կառավարում» թեմայով:
Իսկ Ակադեմիայի աշխատակիցներին ներկայացրեց «Նորարարական կառավարում»
առարկայի սկզբունքներն ու հիմնական գաղափարները (http://paara.am/փորձագիտական-այցորակի-ապահովման-ներ/):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է ՄՈՒՀ-ի
գործունեության թափանցիկությունը` տրամադրելով ՄՈՒՀ-ի գործընթացների որակի մասին
տեղեկատվություն` ներքին և արտաքին շահակիցների համար:
Հավելված N 10.2 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի որակի
ապահովման հայեցակարգ
Հիմքեր
Հավելված N 10.22
«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթ, 24
հուլիսի, չորեքշաբթի, 2013թ., թիվ 24 (25)
Համաձայն Ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգի 17-րդ կետի՝ Ակադեմիայի
որակի ապահովման գործընթացների սկզբունքներն են՝
1) գնահատման օբյեկտիվությունը,
2) անընդհատությունը,
3) թափանցիկությունը,
4) հրապարակայնությունը 8 :
Համաձայն Ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգի 20-րդ կետի 4-րդ ենթակետի՝
Ակադեմիայի որակի ապահովման համակարգի խնդիրներից է ապահովել որակի
ապահովման գործընթացների և ընթացակարգերի թափանցիկությունը, դրանցում
սովորողների և շրջանավարտների, հիմնական գործատուների և արտաքին փորձագետների
գործուն մասնակցությունը (տե՛ս հավելված N 10.2):
Ակադեմիայի գործունեության հրապարակայնությունը և Որակի ապահովման ներքին
համակարգի
թափանցիկությունը
ապահովվում
է
դրա
մասին
պարբերական
տեղեկատվության ներկայացմամբ՝ օգտագործելով հնարավոր բոլոր ներքին և արտաքին
միջոցները, հանդիպումները ուսանողների ու դասախոսական կազմի հետ և հրապարակային
քննարկումներն ու մտքերի փոխանակումները Ակադեմիայում, Ակադեմիայի շաբաթաթերթի և
կայքի օգտագործումը, ԶԼՄ-ները և այլն:
Օրինակ` ինքնավերլուծության ընթացքի մասին տեղեկատվություն է հրատարակվել
8

Տե՛ս «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 5-րդ մաս:
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Ակադեմիայի «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթում («Հանրային ծառայություն»
շաբաթաթերթ, 24 հուլիսի, չորեքշաբթի, 2013թ., թիվ 24 (25), 4-5 էջեր) (տե՛ս հավելված N
10.22):
Ակադեմիայում առկա են գործունեության թափանցիկությունն ապահովող առանձին
մեխանիզմներ:
Ակադեմիայի գործունեության թափանցիկության ապահովման մեխանիզմներից է
ցանկացած նոր նախաձեռնության նախագծի տեղադրումը կայքում և շահակիցների
առաջարկությունների
ու
դիտողությունների
հավաքագրումը,
քննարկումների
հնարավորությունը:
Ակադեմիայի կայքն ունի «Հետադարձ կապ» բաժին, որով Ակադեմիայի բոլոր շահակիցները
կարող են ստանալ իրենց բարձրացրած հարցերի պատասխանները:
Կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների վերաբերյալ հանրությանը
տրամադրվող տեղեկատվությունը պարբերաբար հրապարակվում է տարբեր միջոցներով:
Օրինակ՝ ռեկտորի տարեկան հրապարակված հաշվետվությունը, որը ներառում է ինչպես
Ակադեմիայի տարեկան գործունեության վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն, այնպես
էլ Ակադեմիայի ֆինանսական հաշվետվությունը:
Ակադեմիայի գործունեության թափանցիկության առանձին դրսևորում է նաև ամբիոնի
վարիչի պաշտոնի թեկնածուների՝ բաց մրցույթով առաջադրման, ընտրությունների
կազմակերպման, անցկացման և նշանակման կարգը: Ամբիոնի վարիչի թափուր պաշտոնի
տեղակալման համար բաց մրցույթի մասին հայտարարությունը հրապարակվում է
«Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում, «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթում:
Հայտարարության մեջ նշվում են մրցույթի պայմանները, պաշտոնատեղին հավակնող
թեկնածուին ներկայացվող պահանջները և դիմումների ներկայացման ժամկետը:
Գործունեության թափանցիկության առանձին դրսևորում է տարբեր հանդիպումները
ուսանողների, վարչական կազմի ու պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ, հրապարակային
քննարկումները: Օրինակ` վարչական կազմի և մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման բաժնի նախաձեռնությամբ ուսանողների հետ անցկացվել են սեմինարքննարկումներ` կրթության որակի ապահովման խնդիրների վերաբերյալ, հանգամանորեն
մեկնաբանվել են որակի ապահովման ուղղությամբ Ակադեմիայում իրականացվող
գործառույթները:
10-ՐԴ ՉԱՓԱՆԻՇԻ SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ուժեղ կողմեր
1) Ռազմավարական ծրագրում որակի
ապահովման հարցերի սահմանում և
խնդիրների ձևակերպում

Թույլ կողմեր
1) Որոշ ընթացակարգերի դեռևս ոչ
պաշտոնապես հաստատված լինելու
հանգամանքը

2) Ակադեմիայի ղեկավարության բարձր
շահագրգռվածություն որակի ապահովման
ներքին համակարգի ձևավորման և
ներդրման հարցերում

2) Ներքին շահակիցների ոչ բավարար
ներգրավվածություն որակի ապահովման
գործընթացներում
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3) Մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման բաժնի առկայություն

4) Որակի ապահովմանն ուղղված
առանձին մեխանիզմների և
ընթացակարգերի, ինչպես նաև
Ակադեմիայի կողմից մշակված և
փորձարկված մի շարք գործիքների
առկայություն
5) Որակի ներքին ապահովման ձեռնարկի
առկայություն
Հնարավորություններ
1) ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 959-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշները
2) Միջազգային դրամաշնորհների
մասնակցություն
3) Արտասահմանյան բուհերի
հետ համագործակցության ընդլայնում

3) Որակի ներքին ապահովման
գործընթացների կառավարման համար
տրամադրվող ժամանակային, մարդկային,
նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների
սակավություն, որը չի կարող բավարարել
գործընթացների նկատմամբ աճող կարիքը ու
այդ գործընթացների իրականացման
արդյունավետությունը
4) Որակի ապահովման առանձին
բաղադրիչների մշտադիտարկման
(մոնիթորինգի) և գնահատման փորձի
պակաս

5) Որակի ապահովման կառույցներում
անձնակազմի մասնագիտական փորձի
պակաս
Վտանգներ
1) Որակի ներքին և արտաքին
աուդիտորների միջև դեռևս հստակ
չձևավորված փոխկապակցվածությունը

2) Ֆինանսական ռեսուրսների
անբավարարվածությունը

Սկսվել է որակի ապահովման ամբողջական համակարգի ներդրման գործընթացը. այն
ընդգրկված է նաև Ակադեմիայի 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագրի գործողությունների
շարքում` նպատակ ունենալով բարձրացնելու ուսումնառության արդյունքների և ուսուցման
արդյունավետության
գնահատման
որակը
և
հավաստիությունը,
պարբերաբար
կատարելագործելով ուսանողների ընթացիկ և ամփոփիչ ատեստավորման մեխանիզմներն ու
գործընթացները:
Մոտակա խնդիրը ներդրված համակարգի լիարժեքության ապահովումն է, դրա կիրառական
արդյունավետության
բարձրացումը,
առկա
ուսումնամեթոդական
բազայի
կատարելագործումը:
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