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ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Սույն աշխատակարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական 

կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ` Ակադեմիա) գիտական խորհրդի՝ Հայաստանի 

Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման մշտական 

հանձնաժողովի (այuուհետ` հանձնաժողով) հիմնական խնդիրները և գործառույթները, 

իրավունքներն ու պարտականությունները, գործունեության կազմակերպման, նիստերի 

նախապատրաստման և անցկացման ընթացակարգը: 

2. Սույն աշխատակարգը մշակված է Ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգի 

հիման վրա: 

3. Հանձնաժողովն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաuտանի 

Հանրապետության oրենuդրությանը, Ակադեմիայի կանոնադրությանը, Ակադեմիայի ներքին 

իրավական ակտերին և սույն աշխատակարգին համապատասխան։  

4. Հանձնաժողովի խնդիրն իր կանոնակարգման ոլորտի հարցերի ուսումնասիրումը, 

նախապատրաստումը և դրանց վերաբերյալ գիտական խորհրդին առաջարկությունների 

ներկայացումն է։  

5. Հանձնաժողովն իր ոլորտին վերաբերող հարցերը քննարկում է Ակադեմիայի գիտական 

խորհրդի և/կամ ռեկտորի հանձնարարությամբ։  



6. Հանձնաժողովի գործունեության ժամկետն ու կազմը հաստատում է, ինչպես նաև 

դրանցում փոփոխություններ է կատարում Ակադեմիայի գիտական խորհուրդը։  

7. Հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպումն ապահովում է Ակադեմիայի որակի 

ապահովման ստորաբաժանումը: 

8. Սույն աշխատակարգում փոփոխությունները և լրացումները կատարվում են 

Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից: 

 

2. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

9. Հանձնաժողովի գործառույթներն են՝  

1) Ակադեմիայի գիտական խորհրդի հաստատման ենթակա որակի ներքին և արտաքին 

ապահովման ոլորտի իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը, 

2) Ակադեմիայի որակի ներքին ապահովման և կառավարման ոլորտին առնչվող 

չափորոշիչների, գործընթացների և/կամ ընթացակարգերի կիրարկման, նոր և վերանայված 

կրթական ծրագրերի հաստատման վերաբերյալ երաշխավորություններ և առաջարկներ տալը,  

3) որակի ապահովման ոլորտում Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրից բխող 

խնդիրների լուծման կազմակերպումը,  

4) Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի համապատասխան բաժինների մասով 

քննարկումների կազմակերպումը,  

5) ընդունված չափորոշիչներին որակի ապահովման ընթացակարգերի և չափանիշների 

համապատասխանությունը գնահատելու համար որպես փորձագիտական և վերահսկողական 

մարմին հանդես գալը, 

6) որակի ապահովման վերաբերյալ կանոնակարգային, ընթացակարգային և չափորոշիչ 

փաստաթղթերի նախապատրաստումը և գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայացնելը, 

7) որակի ապահովման և գնահատման ընթացակարգերի, կրթական ծրագրերի 

չափորոշիչների ու ուսումնական պլանների, որակի ապահովման կանոնակարգային 

փաստաթղթերի երաշխավորումը Ակադեմիայի գիտական խորհրդի հաստատմանը, 

8) աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացումը 

Ակադեմիայի գիտական խորհուրդ, 

9) որակի կառավարման ուղղությամբ անցկացվող համաժողովների, սեմինարների և կլոր 

սեղանների կազմակերպման գործում Ակադեմիային աջակցելը,  



10) Ակադեմիայում որակի կառավարման ուղղությամբ միջոցառումների և մրցույթների 

անցկացումը, դրանցում առավել աչքի ընկած ստորաբաժանումներին և անձանց 

խրախուսանքի ներկայացնելը,  

11) Ակադեմիայի ռազմավարական զարգացմանն ու որակի կառավարմանն ուղղված 

միջոցառումների կազմակերպման ուղղությամբ առաջարկությունների նախապատրաստումը,  

12) համագործակցությունը Ակադեմիայի որակի ապահովման այլ կառույցների ու խմբերի 

հետ, 

13) Հայաuտանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, uույն աշխատակարգով և 

Ակադեմիայի ներքին իրավական ակտերով իրեն վերապահված այլ գործառույթներ 

իրականացնելը։  

 

3. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

10. Հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի և շրջաբերական 

գրությունների միջոցով: Հանձնաժողովի նիստերը հրավիրվում են ըuտ անհրաժեշտության։ 

Հանձնաժողովի նիuտերը հրավիրում է հանձնաժողովի նախագահը։ 

11. Հանձնաժողովի նիստերն իրավազոր են հանձնաժողովի անդամների առնվազն երկու 

երրորդի ներկայության դեպքում:  

12. Հանձնաժողովի փաստաթղթերը և եզրակացությունները հաստատվում են նիստին 

ներկա գտնվող անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության 

դեպքում հանձնաժողովի նախագահի ձայնը վճռորոշ է:  

13. Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության դեպքում նիuտը վարում է նրա կողմից 

նշանակված հանձնաժողովի անդամը։ 

14. Հանձնաժողովի աշխատանքներին, անհրաժեշտության դեպքում, նախագահի 

հրավերով կարող են մասնակցել այլ մասնագետներ:  

15. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգում նշվում են՝ 

1) հանձնաժողովի նիստի անցկացման վայրը, օրը և ժամը, 

2) քննարկման ենթակա հարցերը, 

3) յուրաքանչյուր քննարկվող հարցը զեկուցողի անունը, ազգանունը: 



16. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը և օրակարգի հարցերի շուրջ առկա նյութերը 

հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվում են էլեկտրոնային եղանակով հանձնաժողովի 

նիստի անցկացումից առնվազն երկու աշխատանքային օր առաջ: 

17. Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր նիստ սկսվում է օրակարգի հաստատմամբ և նախորդ 

նիստի ընթացքում ընդունված որոշումների կատարման մասին համապատասխան 

ներկայացուցչի զեկուցմամբ։ 

18.  Հանձնաժողովի նիստերն արձանագրվում են: Արձանագրումն ապահովում է 

Ակադեմիայի որակի ապահովման ստորաբաժանումը: 

19.  Հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը ստորագրվում է հանձնաժողովի նիստի 

անցկացման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

20. Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները պահվում են Ակադեմիայի որակի 

ապահովման ստորաբաժանումում։ 

 

4. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

21. Հանձնաժողովը, իր առջև դրված խնդիրների կատարման անհրաժեշտությունից 

ելնելով, իրավունք ունի.  

1) Ակադեմիայի կառավարման մարմիններից, կառուցվածքային ստորաբաժանումներից և 

պաշտոնատար անձանցից պահանջելու և/կամ ստանալու անհրաժեշտ փաստաթղթեր ու 

նյութեր, 

2) լսելու որակի կառավարման հարցերի շուրջ առանձին ստորաբաժանումների 

ղեկավարների հաշվետվությունները, 

3) քննարկելու որակի ապահովման գործընթացների համար անհրաժեշտ ֆինանսական 

ծախսերի նախահաշիվը և դրա իրականացման հաշվետվությունը, 

4) Ակադեմիայի առանձին պաշտոնատար անձանցից ստանալու համապատասխան 

փաստաթղթեր, հաշվետվություններ և այլ նյութեր` որակի կառավարման ընթացիկ 

իրավիճակի վերաբերյալ, 

5) Ակադեմիայի ռեկտորին ներկայացնելու առաջարկություններ և միջնորդություններ` 

հաշվետու ժամանակաշրջանում որակի կառավարման գործում առավել աչքի ընկած 

դասախոսներին և այլ աշխատողներին խրախուսելու մասին։  

22. Հանձնաժողովի պարտականությունները.  



1) ժամանակին և ակտիվորեն իրականացնել սույն աշխատակարգով նախատեսված 

խնդիրներն ու պահանջները,  

2) համագործակցել Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ու որակի 

կառավարման առանձին խմբերի հետ և նրանց ցույց տալ գործնական ու տեսական 

օգնություն,  

3) յուրաքանչյուր տարվա վերջում գիտական խորհրդին ներկայացնել հաշվետվություն 

որակի ապահովման ուղղությամբ Ակադեմիայի ձեռքբերումների վերաբերյալ:  

 

5. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ 

23. Հանձնաժողովի նախագահը`  

1) հրավիրում և վարում է հանձնաժողովի նիuտերը,  

2) համակարգում է հանձնաժողովի որոշումների ընդունման գործընթացը,  

3) առանձին հարցերի քննարկման նպատակով հրավիրում է համապատասխան 

մաuնագետների և փորձագետների,  

4) Ակադեմիայի գիտական խորհրդում ներկայացնում է հանձնաժողովի կողմից մշակված 

նախագծերը,  

5) համակարգում է հանձնաժողովի որոշումների ընդունման գործընթացը,  

6) իրականացնում է Ակադեմիայի ներքին իրավական ակտերով և uույն աշխատակարգով 

նախատեuված այլ լիազորություններ։  

 

6. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԸ 

24. Հանձնաժողովի անդամը`  

1) մասնակցում է հանձնաժողովում բարձրացված հարցերի վերաբերյալ քննարկումներին,  

2) հանձնաժողովում անցկացված քննարկումների հիման վրա քվեարկությունների 

միջոցով մաuնակցում է որոշումների ընդունմանը,  

3) հանձնաժողովի որոշմամբ Ակադեմիայի գիտական խորհրդում ներկայացնում է 

հանձնաժողովի կողմից մշակված նախագծերը,  

4) իրականացնում է Ակադեմիայի ներքին իրավական ակտերով և սույն աշխատակարգով 

իրեն վերապահված այլ լիազորություններ։  



25. Հանձնաժողովում քննարկված հարցերի վերաբերյալ հանձնաժողովի անդամը կարող է 

ունենալ հատուկ կարծիք և այն ներկայացնել Ակադեմիայի գիտական խորհրդի նիստում։  

 

7. ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄԸ 

26. Ակադեմիայի որակի ապահովման ստորաբաժանումը`  

1) մասնակցում է հանձնաժողովի նիստերի օրակարգերի մշակմանը,  

2) նախապատրաստում է նիստերի համար անհրաժեշտ նյութերը և տրամադրում 

հանձնաժողովի անդամներին,  

3) տեղեկացնում է նիստերի անցկացման օրերի և քննարկվող հարցերի մասին,  

4) արձանագրում է նիստերի ընթացքը և կայացվող որոշումները։  

 
 
 


