
 

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ  

Ռ Ե Կ Տ Ո Ր 
            

             Հ Ր Ա Մ Ա Ն  
 «30» ապրիլի, 2020 թ.                                                                            № 80-Ա 
      ք. Երևան 

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ, ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ  

ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002 թվականի 

հուլիսի 4-ի N 995-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 

պետական կառավարման ակադեմիայի կանոնադրության 17-րդ կետի և 19-րդ կետի «ժէ» 

ենթակետի դրույթներով` 

 
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ` 

1. Հաստատել՝ 

1) «Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման կարգը»՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) «Կրթական ծրագրերի պարբերական վերանայման և վերահաստատման 

կարգը»՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Հիմք` «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի 2020 թվականի 

ապրիլի 29-ի նիստի որոշումը (արձանագրություն № 5):  

                                                                          Ա. ԼՈՔՅԱՆ 

 



Հավելված N 1 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման  
ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  

ռեկտորի 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 80-Ա հրամանի 
 

Հաստատված է  
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման  

ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2020 թվականի ապրիլի 29-ի  
նիստում (արձանագրություն № 5)  

 
Կ Ա Ր Գ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Սույն կարգով կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական 

կառավարման ակադեմիայում (այսուհետ` Ակադեմիա) կրթական ծրագրերի 

մշտադիտարկման գործընթացը: 

2. Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկումը որակի ապահովման բուհական գործ-

ընթաց է, որով հավաստվում է ուսումնառության և դասավանդման գործընթացների 

կազմակերպման, ուսումնական գործընթացի ռեսուրսային ապահովման, ուսանողների 

գիտելիքների ընթացիկ և ամփոփիչ ատեստավորման համապատասխանությունը 

իրականացվող ծրագրերի խնդիրներին: 

3. Մշտադիտարկման նպատակն է գնահատել ծրագրերի մատուցման որակն ու 

ակադեմիական ստանդարտները ծրագրի իրականացման ընթացքում և նախաձեռնել 

բարելավմանն ուղղված անհրաժեշտ գործողություններ: 

4. Մշտադիտարկման խնդիրներն են` 

1) գնահատել ծրագրի/առանձին դասընթացների սահմանված նպատակների և 

ակնկալվող ելքային արդյունքների ձեռքբերման ընթացքն ու արդյունավետությունը, 

2) բացահայտել ծրագրի թերություններն ու իրականացման դժվարությունները և 

առաջարկել անհրաժեշտ ճշգրտումներ ծրագրում և դասընթացներում, 

3) գնահատել դասավանդման և ուսումնառության գործընթացների արդյունավե-

տությունը, ուսուցման մեթոդների և տեխնոլոգիաների արդիականությունը, բացահայտել 

ռեսուրսային կարիքները, 

4) գնահատել ծրագրի հիմնական քանակական բնութագրերի (ընդունելություն, 

համակազմ, հեռացումներ, ազատումներ, առաջադիմություն, շրջանավարտներ, համապա-



տասխան աշխատատեղերի ձեռքբերում) համապատասխանությունը նախօրոք 

սահմանված թիրախային ցուցանիշներին։ 

5. Մշտադիտարկումն ընդգրկում է Ակադեմիայի բոլոր կրթական ծրագրերը և դրանց 

դասընթացները: Ակադեմիայում կրթական ծրագրերի տարեկան մշտադիտարկման 

գործընթացն սկսվում է ռեկտորի հրամանով` գիտաուսումնական աշխատանքների գծով 

պրոռեկտորի կողմից ներկայացված մշտադիտարկման ենթակա կրթական ծրագրերի 

ցանկի և դրանց մշտադիտարկումն անցկացնելու ժամանակացույցի հիման վրա:  

6. Մշտադիտարկման ընդհանուր գործընթացը Ակադեմիայում իրականացվում է երկու 

մակարդակով/փուլով` ամբիոնային և բուհական:  

7. Կրթական ծրագրերի տարեկան մշտադիտարկման գործընթացը Ակադեմիայում 

կարող է իրականացվել երկու տեսակի ընթացակարգով` պայմանավորված դիտարկվող 

ծրագրի ներկա իրավիճակով․ 

1) Մշտադիտարկման ընդհանուր ընթացակարգ. կիրառվում է բոլոր այն կրթական 

ծրագրերի դեպքում, որոնք անցել են առնվազն մեկ լրիվ շրջափուլ` որակի ներքին կամ 

արտաքին նախորդ գնահատումների դրական եզրակացություններով (տարեկան 

մշտադիտարկում, ծրագրի ամբողջական գնահատում և վերանայում, հավատարմագրում): 

2) Մշտադիտարկման հատուկ ընթացակարգ. կիրառվում է ռիսկային բնույթ կրող 

կրթական ծրագրերի դեպքում՝ 

ա․  նոր ներմուծված (առաջին շրջափուլում գտնվող) կրթական ծրագրեր,  

բ․ կրթական ծրագրեր, որոնք նախորդ տարեկան մոնիթորինգի կամ որակի արտաքին 

գնահատումների արդյունքում ստացել են բացասական եզրակացություն` անհրաժեշտ 

փոփոխությունների հաստատված պլանով,  

գ․ ընդունելության, ռեսուրսային ապահովվածության և/կամ ուսումնական 

առաջադիմության կրկնվող ցածր ցուցանիշներ գրանցած կրթական ծրագրեր, որոնց 

հետագա իրականացումը բարձր ռիսկային է և այլն: 

8. Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկումն իրականացվում է տարեկան 

պարբերականությամբ` յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբին: Այն իրենից 

ներկայացնում է նախորդ ուսումնական տարվա բնութագրական տվյալների հավաքում և 

վերլուծություն:  



2․ ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ԿՈՂՄԻՑ (ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ) 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ 

9. Մշտադիտարկման գործընթացն սկսում է ամբիոնի կողմից դեռևս նախկինում 

ձևավորված ծրագրային (աշխատանքային) խումբը, որը մշակել էր ծրագիրը և ապահովել 

դրա իրականացումը:  

10. Ծրագրային խումբն առաջնորդվում է կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման սույն 

ընթացակարգով և հաստատված ժամանակացույցով: Խմբի գործողությունների պլանը 

հաստատվում է ամբիոնի նիստում: Մշտադիտարկման արդյունքների հիման վրա, ըստ 

մշտադիտարկման ձևաթերթի (Հավելված N 1), ծրագրային խումբը մշտադիտարկման 

վերաբերյալ կազմում է հաշվետվություն և հաջորդ տարվա գործողություն-

ների/փոփոխությունների պլանի նախագիծը:  

11. Մշտադիտարկման վերաբերյալ հաշվետվությունը համապատասխան ձևաթերթերի 

միջոցով ներառում է նաև արտաքին փորձագետ(ներ)ի տարեկան հաշվետվությունը 

(Հավելված N 2) և ծրագրին մասնակից ուսանողների շրջանում անցկացված հարցումների 

արդյունքները: Արտաքին փորձագետի նշանակման կարգը և նրան ներկայացվող 

պահանջները բերվում են N 3 հավելվածում:  

12. Մշտադիտարկման վերաբերյալ հաշվետվությունը ներկայացվում է ամբիոնի նիստի 

քննարկմանը և հավանության արժանանալու դեպքում հանձնվում է ամբիոնի որակի 

ապահովման հանձնաժողովի դիտարկմանը:  

13. Հանձնաժողովը քննարկում է առանձին ծրագրային խմբերի ներկայացրած 

մշտադիտարկման վերաբերյալ հաշվետվություններն ու կից փաստաթղթերը: 

14. Ամբիոնի որակի ապահովման հանձնաժողովի որոշումը պետք է ներառի` 

1) մշտադիտարկման ընդհանուր գնահատականը, 

2) նախորդ մշտադիտարկման որոշման կատարողականը, 

3) բարելավող միջոցառումներ/քայլեր, որոնք պետք է ձեռնարկվեն ամբիոնի 

մակարդակով, 

4) հարցերը/խնդիրները, որոնք վերաբերում են ողջ Ակադեմիային: 



15․ Ամբիոնի որակի ապահովման հանձնաժողովի որոշմամբ հավանության 

արժանացած մշտադիտարկման վերաբերյալ հաշվետվությունը ներկայացվում է 

ուսումնամեթոդական վարչության դիտարկմանը: 

16․ Ուսումնամեթոդական վարչությունը նախանշված ժամկետներում իրականացնում է 

ամբիոնից ստացված հաշվետվությունների և կից փաստաթղթերի համապա-

տասխանության ստուգումն ու գնահատումը ձևաթերթին և ծրագրերին ներկայացվող 

չափորոշիչ պահանջներին: Անհամապատասխանության դեպքում այն վերադարձվում է 

համապատասխան ամբիոն` վերանայման համար:  

17․Ընդունված հաշվետվությունների վերլուծության արդյունքներով 

ուսումնամեթոդական վարչությունը պատրաստում է Ակադեմիայի ամփոփիչ 

հաշվետվությունը և համապատասխան եզրակացություններով ներկայացնում 

համակարգող պրոռեկտորին:  

18. Համակարգող պրոռեկտորը, դիտարկելով ամփոփիչ հաշվետվությունը, 

Ակադեմիայի ռեկտորին առաջարկում է այն ներկայացնել Գիտական խորհրդի որակի 

ապահովման հանձնաժողով` քննարկելու և ընդհանրական կարծիք ձևավորելու համար:  

19. Գիտական խորհրդի որակի ապահովման հանձնաժողովը քննարկում է 

հաշվետվությունը և կազմում որոշման նախագիծ, որը ներառում է հետևյալ թիրախային 

հարցերը. 

1) մշտադիտարկման ընդհանուր գնահատականը, 

2) մշտադիտարկման նախորդ որոշման կատարողականը, 

3) անդրադարձ ամբիոնին առնչվող առաջարկություններին/երաշխավորություններին, 

4) ընթացակարգային փոփոխությունների առաջարկություններ, 

5) կրթական ծրագրի փոփոխությունների առաջարկություններ, 

6) ծրագրի բարելավմանն ուղղված այլ առաջարկություններ: 

20. Գիտական խորհուրդը, ելնելով ուսումնամեթոդական վարչության և Գիտական 

խորհրդի որակի ապահովման հանձնաժողովի եզրակացություններից և քննարկման 

արդյունքներից, ընդունում է որոշում (ընդհանուր եզրակացություն) կրթական ծրագրի 

տարեկան մշտադիտարկման վերաբերյալ (Հավելված N 4), որը հիմք է հանդիսանում 



հաջորդ տարեկան մշտադիտարկման նախապատրաստման և անհրաժեշտ 

փոփոխությունների համար: 

 

3․ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ 

21. Ծրագրի պատասխանատու ամբիոնների վարիչների հանձնարարությամբ 

կրթական ծրագրի միասնական ծրագրային խումբը նախապատրաստում և 

կազմակերպում է ծրագրի մշտադիտարկումը և կազմում է հաշվետվություն` ըստ 

ձևաթերթի (Հավելված N 1): Հաշվետվությանը կցվում են արտաքին փորձագետների 

(Հավելված N 2) և ուսանողների կարծիքները: 

22. Մշտադիտարկման վերաբերյալ հաշվետվությունը ներկայացվում է ծրագրի 

պատասխանատու ամբիոնների համատեղ նիստի քննարկմանը, որտեղ 

համակողմանիորեն դիտարկվում են մշտադիտարկման արդյունքները: 

23. Ամբիոնների համատեղ նիստի հավանությունը ստանալուց հետո 

մշտադիտարկման վերաբերյալ հաշվետվությունը ներկայացվում է ամբիոնների որակի 

ապահովման հանձնաժողովների քննարկմանը: Հակառակ դեպքում այն վերադարձվում է 

լրամշակման: 

24. Ամբիոնների որակի ապահովման հանձնաժողովների դրական որոշումների 

դեպքում մշտադիտարկման վերաբերյալ հաշվետվությունը ներկայացվում է 

ուսումնամեթոդական վարչության քննարկմանը: Ամբիոններից որևէ մեկի բացասական 

որոշման դեպքում հաշվետվությունը դիտողություններով հետ է վերադարձվում` 

վերանայման համար: Հանձնաժողովների որոշումներում ներառվում են սույն կարգի 14-րդ 

կետում բերված հարցերը: 

25. Ուսումնամեթոդական վարչությունը նախանշված ժամկետում իրականացնում է 

հաշվետվության և կից փաստաթղթերի` ձևաթերթին և ծրագրին ներկայացվող չափորոշիչ 

պահանջներին համապատասխանության ստուգումն ու գնահատումը: Արդյունքում 

ուսումնամեթոդական վարչությունը հաշվետվությունը ներկայացնում է համակարգող 

պրոռեկտորին՝ համապատասխան եզրակացություններով:  

26.  Համակարգող պրոռեկտորը, դիտարկելով հաշվետվությունը, Ակադեմիայի 

ռեկտորին առաջարկում է այն ներկայացնել Գիտական խորհրդի որակի ապահովման 

հանձնաժողովի քննարկմանը:  



27.  Գիտական խորհրդի որակի ապահովման հանձնաժողովը քննարկում է 

հաշվետվությունը և համապատասխան եզրակացությամբ ներկայացնում Գիտական 

խորհրդի քննարկմանն ու հաստատմանը:  

28.  Գիտական խորհուրդը, ելնելով ուսումնամեթոդական վարչության և Գիտական 

խորհրդի որակի ապահովման հանձնաժողովի եզրակացություններից, հաստատում է 

համատեղ ծրագրի մշտադիտարկման հաշվետվությունը՝ դրա վերաբերյալ ընդունելով 

որոշում սահմանված ձևաչափով (Հավելված N 4):  

 

4․  ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ 

29․  Առանձին ամբիոնի կողմից իրականացվող ծրագրերի մշտադիտարկման 

գործընթացն իրականացվում է սույն կարգի 9-15-րդ կետերում նկարագրված քայլերով` 

այն տարբերությամբ, որ յուրաքանչյուր ծրագրի համար մշտադիտարկման վերաբերյալ 

հաշվետվությունը բոլոր մակարդակներում քննարկվում է առանձին:  

30. Համակարգող պրոռեկտորը, դիտարկելով հաշվետվությունը, Ակադեմիայի 

ռեկտորին առաջարկում է այն ներկայացնել Գիտական խորհրդի որակի ապահովման 

հանձնաժողովի քննարկմանը:  

31. Գիտական խորհուրդը, ելնելով Գիտական խորհրդի որակի ապահովման 

հանձնաժողովի եզրակացությունից (տե՛ս 20-րդ կետ) և քննարկման արդյունքներից, 

ընդունում է հետևյալ որոշումներից մեկը. 

1) ծրագրի մշտադիտարկման արդյունքները համարել բավարար և շարունակել 

ծրագիրը` հաշվի առնելով մշտադիտարկման վերաբերյալ հաշվետվության քննարկումների 

արդյունքում ձևակերպված դիտողություններն ու առաջարկությունները, 

2) ծրագրի մշտադիտարկման արդյունքները համարել ոչ լրիվ բավարար (թերի) և 

հանձնարարել ամբիոնին` ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ սահմանված ժամկետում 

ծրագրի վերանայման համար, 

3) ծրագրի մշտադիտարկման արդյունքները համարել անբավարար և սկսել ծրագրի 

դադարեցման գործընթաց: 

 



Հավելված N 1 

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱԹԵՐԹ 

 

Ամբիոն ____________________________________________________________________  

Մասնագիտության (կրթական ծրագրի) անվանումն ու դասիչը 

____________________________________________________________________ 

Ուսուցման ձևը (առկա, հեռակա, հեռավար) 

____________________________________________________________________ 

Շնորհվող որակավորումը (մագիստրոս, հետազոտող) 

____________________________________________________________________ 

Ծրագրի սկզբնական հաստատման օրը, ամիսը, տարին ________________ 

Ծրագրի վերահաստատման օրը, ամիսը, տարին _______________________ 

Ծրագրի հաջորդ ամբողջական (պարբերական) վերանայման ժամկետը 

____________________________________________________________________ 

1. Որակի բարելավման` նախորդ ուսումնական տարվա գործողությունների պլանի 

իրականացում (նախորդ մշտադիտարկման արդյունքներով) 

Հաշվետվության ենթակա են պլանով նախատեսված բոլոր գործողությունները: 

 

հ/հ 
Գործողություն 

(միջոցառում) 

Կատարողական 

(այո / ոչ) 

Պատասխա-

նատու անձ 
Ծանոթություն 

 

 

    

 

2. Ուսանողների շրջանում կատարված/ գնահատում և հարցադրումներ 

Ներկայացվում են ծրագրի ուսանողական հոսքի հարցումների արդյունքները ծրագրի 

մատուցման որակի, ուսումնառության (ծրագրի յուրացման) 

հնարավորությունների/միջոցների վերաբերյալ, տարվա ընթացքում բարձրացված 



հարցերն ու դրանց արձագանքող միջոցառումները, ինչպես նաև նախորդ երկու տարվա 

ընթացքում ուսանողների կողմից բարձրացված հարցերն ու դրանց լուծման ուղղությամբ 

իրականացված միջոցառումները։ 

 

3. Շրջանավարտների բավարարվածության հարցումների արդյունքները  

Ներկայացվում են ծրագրի նախորդ երկու տարվա շրջանավարտների 

բավարարվածության հարցումների ամփոփ արդյունքները, որոնք վերաբերում են 

կրթական ծրագրի պրոֆիլին և համապատասխանությանը մասնագիտական 

աշխատաշուկայի արդի պահանջներին, ծրագրի բովանդակությանը և կառուցվածքին, 

դասավանդման և ուսուցման ընտրված մեթոդաբանությանը, գիտելիքների գնահատման 

գործընթացին, ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը և ուսումնառության առկա 

ռեսուրսներին։ 

 

4. Ծրագրի դասախոսական կազմի արձագանքը 

Ներկայացվում են դասավանդող կազմի նկատառումները ծրագրի իրականացման 

ընթացքի և ակնկալվող վերջնարդյունքների ձեռքբերման վերաբերյալ, գնահատվում է 

կատարված փոփոխությունների և նախաձեռնությունների արդյունավետությունը, ծրագրի 

ռեսուրսային բավարարվածության վիճակը հաշվետու տարվա կտրվածքով, հիմնավորվում 

են հետագա փոփոխությունների/բարելավումների անհրաժեշտությունը: 

 

5. Արտաքին խորհրդատու փորձագետ(ներ)ի նկատառումները/հաշվետվու-

թյունները 

Ի՞նչ հարցադրումներ և առաջարկներ են ներկայացրել արտաքին փորձագետները 

տարվա ընթացքում, և ի՞նչ պատասխան միջոցներ են ձեռնարկվել: Պարզաբանել այն 

դեպքերը, երբ առաջարկներ չեն (կամ դեռևս չեն) արվել/: 

Այս բաժնում ներկայացվում է արտաքին խորհրդատու փորձագետ(ներ)ի տարեկան 

հաշվետվությունը՝ ըստ համապատասխան հարցաթերթի (Հավելված N 2): 

  

6. Ծրագրի փոփոխությունները 



Ներկայացվում են նախորդ և ընթացիկ ուսումնական տարիների համար նախատեսված 

(հաստատված) ծրագրային փոփոխությունները, գնահատվում են արդեն իրականացված 

փոփոխությունների արդյունքները: 

 

7. Համագործակցային կապերը և դրանց կառավարումը 

 արտաքին գործակցային կապերը, պատվիրատու կազմակերպությունների 

մասնակցությունը ծրագրի իրականացմանը և բարելավմանը, 

 համագործակցության ձևերն ու արդյունքները ծրագիրը սպասարկող այլ 

ամբիոնների հետ,  

 համագործակցության կապերը այլ բուհերի հետ` համանման կրթական ծրագրի 

շրջանակում: 

 

8. Ծրագրի վիճակագրական տվյալներ 

Ուսումնական տարի    

Ընդունելություն և ուսանողական համակազմ 

Դիմորդների թիվը    

Դիմորդների մրցութային գործակիցը և 

շեմային միավորը 

   

Ուսանողական համակազմի թվաքանակը    

Ուսանողների ուսումնական առաջադիմության ցուցանիշներ 

Ուսանողների՝ կուրսից կուրս առաջընթացը    

Տեղափոխումները, հեռացումները, 

ազատումները 

   

Ուսումնական առաջադիմության 

ցուցանիշները (գերազանց, լավ և 

բավարար գնահատականների 

մասնաբաժինները` ըստ ՄՈԳ-ի) 

   

Տվյալներ ծրագրի ավարտական տարվա շրջանավարտների 

վերաբերյալ 



Հաջորդ կրթական մակարդակում ուսումը 

շարունակող ուսանողների մասնաբաժինը 

   

Մասնագիտությամբ աշխատանքի 

տեղավորված շրջանավարտների 

մասնաբաժինը 

   

 

9. Վիճակագրական տվյալների և հիմնական միտումների վերլուծություն 

Ներկայացվում են առկա վիճակը և հիմնական միտումները ծրագրի ընդունելության, 

ուսանողական համակազմի շարժի, ուսումնական առաջադիմության և ծրագրի 

շրջանավարտների զբաղվածության վերաբերյալ, մեկնաբանվում են շեղումները ծրագրի 

հաստատման ժամանակ կանխատեսված ցուցանիշներից: 

Այս վերլուծությունը կոչված է օգնելու ծրագրային թիմին` կատարելու 

եզրակացություններ ծրագրի պահանջվածության և կենսունակության, սահմանված 

պահանջներին (ստանդարտներին) ուսանողական հոսքի մակարդակի 

համապատասխանության և ուսուցման ու ուսումնառության աջակցության կիրառվող 

միջոցների համարժեքության մասին, որոնք պետք է հիմք ծառայեն հետագա 

բարելավմանն ուղղված գործողությունների պլանավորման համար: 

 

10. Ծրագրի ուժեղ կողմերը և տարածման արժանի լավագույն փորձը 

(Ակադեմիայի նվազագույն պահանջներից բարձր)  

Ուժեղ 

կողմեր/լավագույն 

փորձ 

Փաստացի 

վկայություն 

Լավագույն փորձի 

զարգացման և 

տարածման 

առաջարկություն 

   

 

11. Որակի բարելավման ուղղությամբ ծրագրային թիմի գործողությունների 

պլանը հաջորդ (ընթացիկ) ուսումնական տարվա համար 



Բարելավման 

ասպարեզը/ 

առարկան 

Պլանավորվող 

գործողությունը/ 

միջոցառումը 

Ծրագրային թիմի 

պատասխանա-

տուն 

Կատար-

ման 

ժամկետը 

    

 

12. Մշտադիտարկման խնդիրներին առնչվող այլ տեղեկություններ (կապը 

աշխատաշուկայի և գիտության հետ, միջազգային համագործակցություն, 

դասախոսական կազմի կատարելագործում, ռեսուրսների զարգացում և այլն) 

 

Ծրագրային խմբի ղեկավար _______________________________________ 

Մշտադիտարկման արդյունքները քննարկվել և հավանության են արժանացել ամբիոնի 

նիստում 

(Որոշում՝ թիվ _____, օրը, ամիսը, տարին __________): 

Ամբիոնի վարիչ՝ _____________________ 



Հավելված N 2  

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն _________________________________________ 

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը _______________________________________ 

Հաշվետվության ներկայացման օրը, ամիսը, տարին ____________________ 

Փորձաքննության ենթակա ծրագիրը, որակավորումը ____________________ 

Ամբիոն _____________________________________________________________ 

Ուսումնական տարի _________________________________________________ 

1. Փորձաքննության գործընթացը, ամբիոնի տրամադրած փաստաթղթային նյութերը, 

բավարա՞ր էին արդյոք դրանք փորձաքննության համար, համագործակցության ձևերը 

ամբիոնի հետ փորձաքննության ընթացքում, դիտողություններ/առաջարկություններ 

փորձաքննության կազմակերպման վերաբերյալ: 

2. Ծրագրի մատուցման ռեսուրսների և ձևերի համապատասխանությունը նրա 

նպատակներին, խնդիրներին և վերջնարդյունքներին: 

3. Կիրառվող գնահատման մեթոդները, քննական չափանիշները և ընթացակարգերը, 

դրանց համապատասխանությունը ծրագրի/դասընթացների վերջնարդյունքների 

գնահատման խնդիրներին, շրջանավարտներից ակնկալվող կոմպետենցիաների 

ստուգման հնարավորություններն ու ձևերը:  

4. Ուսանողների կողմից ծրագրի ակնկալվող վերջնարդյունքների ձեռքբերման 

ընթացքը/մակարդակը հաշվետու տարում: Նշել, թե ինչ փաստական տվյալների հիման 

վրա են արված փորձագետի եզրակացությունները: 

5. Դասավանդման և ուսումնառության աջակցության կիրառվող մեթոդների որակն ու 

արդյունավետությունը ուսանողների կողմից ծրագրի վերջնարդյունքների ձեռքբերման 

տեսանկյունից, համեմատություն նման այլ ծրագրերի հետ: 

6. Ի՞նչ չափով է ծրագրային թիմը/ամբիոնը արձագանքել մշտադիտարկման 

խորհրդատու փորձագետի նախորդ հաշվետվության դիտողություններին և երաշխավո-

րություններին, կատարված փոփոխությունների ազդեցությանը ծրագրի որակի վրա: 



7. Դիտողություններ և երաշխավորություններ ծրագրի բովանդակության, 

կառուցվածքի, ուսուցման և գնահատման մեթոդների փոփոխությունների վերաբերյալ: 

8. Առաջարկություններ ծրագրի լավագույն փորձի և մեթոդական նորամուծությունների 

տարածման վերաբերյալ: 

9. Մշտադիտարկման խնդիրներին առնչվող այլ նկատառումներ:  

 

Արտաքին խորհրդատու փորձագետ _____________________________ 

 (անուն, ազգանուն, հայրանուն) 

______________________________________________________________ 

 (գիտ. աստիճան, կոչում, պաշտոն, կազմակերպություն) 

 

Ստորագրություն, օրը, ամիսը, տարին ___________________________________ 



Հավելված N 3 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ  

ՆՐԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

1. Կրթական ծրագրի տարեկան մշտադիտարկման արտաքին խորհրդատու փորձագետ(ներ)ի 

թեկնածությունն առաջարկում է համապատասխան ամբիոնի վարիչը: 

2. Արտաքին խորհրդատու փորձագետը նշանակվում է համակարգող պրոռեկտորի կողմից` 

ամբիոնի վարիչի ներկայացմամբ խորհրդակցելով ուսումնամեթոդական վարչության պետի հետ, 

մեկ ուստարի ժամկետով` ոչ ուշ, քան մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 15-ը:  

3. Արտաքին խորհրդատու փորձագետ կարող է լինել առնվազն 10 տարվա 

գիտամանկավարժական փորձառություն, գիտական աստիճան և/կամ գիտական կոչում ունեցող 

(որպես կանոն) մասնագետը, որը` 

1) չի աշխատում կրթական ծրագիրն իրականացնող ամբիոնում (ամբիոններում, եթե 

համատեղ ծրագիր է). 

2) Ակադեմիայի հիմնական դասախոս է, սակայն չի առնչվել տվյալ ծրագրի ստեղծման, 

վերանայման, դասավանդման գործընթացներին. 

3) պետական կառույցներում աշխատող և համատեղությամբ Ակադեմիայում դասավանդող 

մասնագետ է և չի առնչվել տվյալ ծրագրի ստեղծման, վերանայման, դասավանդման 

գործընթացներին. 

4) այլ համալսարանի նույն կրթական ծրագրով կամ դրան մոտ մասնագիտությամբ աշխատող 

դասախոս է: 

5․ Փորձագետը չպետք է կոնֆլիկտ կամ այլ խնդիր ունենա ծրագրային թիմի անդամների 

և/կամ ամբիոնի վարիչի հետ:  

6․ Փորձագետը կատարում է ծրագրի տարեկան արդյունքների գնահատում, բացահայտում 

առկա թերությունները և առաջարկություններ անում փոփոխությունների իրականացման 

վերաբերյալ` կազմելով մշտադիտարկման արտաքին խորհրդատու փորձագետի հաշվետվություն` 

ըստ համապատասխան ձևաթերթի (Հավելված N 2): 

7․Ծրագրային խումբը (ամբիոնը) պարտավոր է ապահովել անհրաժեշտ պայմաններ 

արտաքին խորհրդատուի աշխատանքի ընթացքում և տրամադրել բոլոր պահանջվող նյութերը` 

հաշվետվության կազմման համար: 

 

 



Հավելված N 4 

Հաստատվել է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական 

խորհրդի նիստում (որոշում թիվ _____ 20 թվականի ________):  

Ռեկտոր __________________ 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ 

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

1. Նախորդ մշտադիտարկման արդյունքներով կազմված ծրագրի որակի բարելավման 
միջոցառումների կատարողականը  
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Ծրագրի ուժեղ կողմերը և տարածման արժանի լավագույն փորձը 
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. Ծրագրի իրականացման ընթացքում հայտնաբերված բացթողումներն ու 
թերությունները 
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4. Որակի բարելավման ուղղությամբ ծրագրային թիմին տրվող հանձնարարականները 
հաջորդ (ընթացիկ) ուսումնական տարվա համար 
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
5. Խնդիրներ, որոնք անհրաժեշտ է լուծել ամբիոնի (Ակադեմիայի) մակարդակով 

_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Մշտադիտարկման արդյունքները քննարկվել և հավանության են արժանացել ամբիոնի 
հանձնաժողովի կողմից (Որոշում՝ թիվ ____, օրը, ամիսը, տարին): 
 
Ամբիոնի վարիչ՝ __________________________________________________ 
 
Մշտադիտարկման արդյունքները քննարկվել և ստուգվել են ուսումնամեթոդական 
վարչության կողմից 

 
Ուսումնամեթոդական վարչության պետ՝ ____________________________ 



Հավելված N 5 

 

ԱՄԲԻՈՆԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 

1․ Կրթական ծրագրերի հաստատման, մշտադիտարկման, պարբերական 

վերանայման և վերահաստատման գործընթացների իրականացման համար ամբիոնին 

կից մշտական հանձնաժողովի կարգավիճակով ձևավորվում է որակի ապահովման 

հանձնաժողով: Այն առանցքային դեր կարող է ունենալ նաև ծրագրերի ակադեմիական 

ստանդարտների համապատասխանության ապահովման և լավագույն փորձի տարածման 

գործում: 

2․ Հանձնաժողովի կազմն առաջարկվում է ամբիոնի վարիչի կողմից և հաստատում է 

ռեկտորը:  

3․ Հանձնաժողովը ձևավորվում է 2 տարի ժամկետով, կազմված է 3-5 անդամից, 

որոնք են՝ 

1) ամբիոնի վարիչը` որպես հանձնաժողովի նախագահ, 

2) հանձնաժողովի քարտուղարը, որին նշանակում է հանձնաժողովի նախագահը, և 

որը պատասխանատու է դիտարկվող փաստաթղթերի ստուգման և գործավարության 

համար, 

3) տվյալ ամբիոնի ներկայացուցիչները (այդ թվում` համատեղությամբ աշխատող), 

4) կարող է ընդգրկվել ամբիոնում իրականացվող կրթական ծրագրերով ուսուցում 

ստացող սովորողը: 

4. Հանձնաժողովը պատասխանատու է` 

1) ծրագրերի որակի ապահովման Ակադեմիայի ընթացակարգերի կիրառման համար` 

ամբիոնում իրականացվող կրթական ծրագրերի և դրանց մոդուլների նկատմամբ,  

2) ծրագրերի և դրանց մոդուլների ակադեմիական ստանդարտների ապահովման և 

ուսանողների ուսումնառության պայմանների բարելավման, միջոցառումների կատարման 

վերահսկողության համար: 

5. Հանձնաժողովի լիազորությունները. 

1) կազմակերպել փորձաքննություն և դիտարկել ամբիոնի նոր կրթական ծրագրերի 

հայտերը, հաստատման/վերահաստատման ներկայացվող ծրագրերը, 

3) քննարկել գործող ծրագրերի մշտադիտարկման և պարբերական վերանայման 

հաշվետվություններն ու կից փաստաթղթերը և ներկայացնել համապատասխան 

եզրակացություններ,  



4) ձևավորել ծրագրի վերանայման փորձագիտական խումբ` առկա փաստաթղթային 

փաթեթի փորձագիտական ուսումնասիրության և հանձնաժողովի հաշվետվության 

նախագծի կազմման համար,  

5) քննարկել կրթական ծրագրում առաջարկվող փոփոխությունները` ներառյալ 

անհրաժեշտ ռեսուրսներով ապահովվածության և ծրագրերի բովանդակության հարցերը, 

6) ձևավորել երաշխավորություններ և ամբիոնի նիստում ընդունված որոշման 

միջոցով հանդես գալ որակի ապահովման գործընթացների բարեփոխմանն ուղղված 

նախաձեռնություններով, 

7) ըստ անհրաժեշտության` ամբիոնի նիստում ընդունված որոշման միջոցով հանդես 

գալ կրթական ծրագրի արտահերթ վերանայման գործընթաց սկսելու առաջարկությամբ: 



Հավելված N 2 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման  
ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  

ռեկտորի 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 80-Ա հրամանի 
 

Հաստատված է  
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման  

ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2020 թվականի ապրիլի 29-ի  
նիստում (արձանագրություն № 5)  

 

Կ Ա Ր Գ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ  

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Սույն կարգով կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական 

կառավարման ակադեմիայում (այսուհետ` Ակադեմիա) կրթական ծրագրերի պարբերական 

վերանայման և վերահաստատման ընթացակարգը: 

2. Կրթական ծրագրի պարբերական վերանայումը գործընթաց է, որի նպատակն է 

գնահատել ծրագրի գործող ակադեմիական ստանդարտներն ու մատուցման փաստացի 

որակը` ծրագրի իրականացման լրիվ շրջափուլի արդյունքներով և որոշում ընդունել ծրագրի 

շարունակման նպատակահարմարության և փոփոխման վերաբերյալ: 

3. Կրթական ծրագրի վերանայման հիմնական խնդիրներն են` 

1) կատարել ծրագրի քննադատական վերլուծություն` դիտարկելով դրա ուժեղ ու թույլ 

կողմերը իրականացման ընթացքում, և նախաձեռնել վերլուծությունից բխող ծրագրային 

փոփոխություններ, 

2) ուսումնասիրել ծրագրում ներգրավված ուսանողների, շրջանավարտների և 

գործատուների կարծիքները ծրագրի իրականացման որակի վերաբերյալ, 

3) համակողմանի գնահատել ծրագրի մատուցման/իրականացման որակը և 

ռեսուրսային ապահովվածությունը, 

4) համադրել ծրագրի փաստացի ելքային արդյունքները սահմանված ակադեմիական 

ստանդարտների հետ, 

5) վերագնահատել ծրագրի արդիականությունը և պահանջվածությունը 

աշխատաշուկայում՝ ծրագրի իրականացման հաջորդ շրջափուլի համար,  



6) հիմնավորել ծրագրի շարունակման, փակման կամ վերակառուցման 

նպատակահարմարությունը: 

4․ Պարբերական վերանայման ենթակա են Ակադեմիայի բոլոր կրթական ծրագրերն 

իրենց դասընթացներով: Վերանայման գործընթացը պլանավորում և իրականացնում է 

պատասխանատու ամբիոնը: Ծրագրի պարբերական վերանայման գործընթացը, որպես 

կանոն, կատարվում է ծրագրի իրականացման լրիվ շրջափուլի ավարտից հետո:  

5․ Ծրագրի արտահերթ վերանայման գործընթաց կարող է իրականացվել՝ ելնելով. 

1) արտաքին գնահատման համապատասխան եզրակացությունից, 

2) տարեկան մշտադիտարկման (մոնիթորինգ) կրկնվող բացասական արդյունքներից,  

3) Ակադեմիայի (ամբիոնի) ինքնավերլուծության շրջանակներում ծրագրի 

գնահատման արդյունքներից, 

4) ուսանողների և դասախոսների կողմից ծրագրի մատուցման որակի և ելքային 

արդյունքների վերաբերյալ բողոքներից, 

5) շրջանավարտների և գործատուների կողմից ծրագրի որակի գնահատման 

արդյունքներից: 

6. Ծրագրի պարբերական և արտահերթ վերանայման գործընթացն իրականացվում է 

սույն ընթացակարգի պահանջներին համապատասխան: 

 

2․  ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 

 

7․  Կրթական ծրագրի պարբերական վերանայման և վերահաստատման գործընթացի 

կազմակերպման համար պատասխանատու է ամբիոնի որակի ապահովման 

հանձնաժողովը (տե՛ս «Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման կարգը»): 

8. Ամբիոնի վարիչը պլանավորում է տվյալ ուսումնական տարում նախատեսված 

կրթական ծրագրերի վերանայման գործընթացը:  

9. Ամբիոնի վարիչի հանձնարարությամբ և անմիջական հսկողության ներքո ծրագրային 

խումբն իրականացնում է ծրագրի վերանայում, ինչը ներառում է`  

1) ծրագրի քննադատական ինքնավերլուծություն,  



2)  ծրագրի և դրա մոդուլների փոփոխում և արդիականացում,  

3)  համապատասխան փաստաթղթերի լրամշակում` տարեկան մշտադիտարկման 

հաշվետվությունների, արտաքին փորձաքննական զեկույցների, ուսանողական, ինչպես 

նաև դասախոսների, շրջանավարտների և գործատուների հարցումների արդյունքների 

վերլուծության հիման վրա: 

10. Վերանայման գործընթացի արդյունքում ծրագրային խումբը կազմում է ծրագրի 

ինքնավերլուծության զեկույց` ըստ N 1 Հավելվածում բերված ձևաչափի, որն արտացոլում է 

վերանայվող ծրագրի`  

1)  ակադեմիական ստանդարտները, 

2)  ուսուցման/ուսումնառության որակն ու հնարավորությունները, 

3)  կատարելագործման/բարելավման միջոցառումները, 

4)  կենսունակությունն ու աշխատաշուկայի պահանջարկը: 

11. Զեկույցին կցվում են վերանայված ծրագրի և դրա առանձին մոդուլների 

փոփոխությունների նկարագրերը, վերջին երկու տարում ծրագրից ուսանողների, 

շրջանավարտների ու գործատուների բավարարվածության մակարդակի վերաբերյալ 

հարցումների արդյունքները և մշտադիտարկումներին մասնակցած արտաքին 

փորձագետների հաշվետվությունները: 

12. Ամբիոնը դիտարկում է ծրագրի ինքնավերլուծության զեկույցն ու կից ներկայացված 

փաստաթղթային փաթեթը և որոշում ընդունում ծրագրի ապագա կարգավիճակի ու 

ծրագրային թիմի ներկայացրած երաշխավորությունների վերաբերյալ` ըստ 2-րդ 

հավելվածում բերված ձևաթերթի: Ամբիոնի որոշումը, ինքնավերլուծության զեկույցը և կից 

ներկայացված փաստաթղթային փաթեթը ամբիոնի վարիչն ուղղում է ամբիոնի որակի 

ապահովման հանձնաժողովին (այսուհետ՝ Հանձնաժողով):  

13. Հանձնաժողովի քարտուղարը ստուգում է ստացված փաստաթղթերի կազմի 

համապատասխանությունը ընթացակարգով սահմանված պահանջներին և բավարար 

արդյունքի դեպքում ծրագրի վերանայման փաստաթղթային փաթեթը ներկայացնում է 

Հանձնաժողովին` հետագա քննարկման և եզրակացության համար, իսկ անբավարար 

արդյունքի դեպքում վերադարձնում է դրանք ամբիոն` լրացման համար: 



14. Ամբիոնի վարիչի հետ խորհրդակցելով` Հանձնաժողովն ուսումնամեթոդական 

վարչության պետին առաջարկում է արտաքին փորձագետ խորհրդատու(ներ)ի 

թեկնածություն(ներ)` տվյալ ծրագրի վերանայման համար, որոնք ներկայացվում են 

համակարգող պրոռեկտորի համաձայնեցմանը, այնուհետև՝ ռեկտորի հրամանագրմանը: 

Նշանակված արտաքին փորձագետ խորհրդատուն(երը) Հանձնաժողովից ստանում է(են) 

վերանայման փաստաթղթային փաթեթը` ինքնուրույն գնահատման համար:  

15. Առկա փաստաթղթային փաթեթի փորձագիտական ուսումնասիրության և 

Հանձնաժողովի հաշվետվության նախագծի կազմման համար հանձնաժողովի 

նախագահը ձևավորում է ծրագրի վերանայման փորձագիտական խումբ: Վերջինիս 

կազմը ամբիոնի վարիչի միջնորդությամբ ներկայացվում է համակարգող պրոռեկտորին՝ 

համաձայնեցման և ռեկտորին՝ հրամանագրման համար: Խմբի կազմում ընդգրկվում են 

Հանձնաժողովի կողմից լիազորված անդամներ, ծրագրի վերանայման արտաքին 

փորձագետ-խորհրդատուն(երը), իսկ անհրաժեշտության դեպքում` նաև այլ ամբիոններից 

հրավիրված մասնագետներ:  

16. Փորձագիտական խումբը դիտարկում է ծրագրի վերանայման փաստաթղթային 

փաթեթը` համոզվելու, որ ծրագրի ակադեմիական ստանդարտները և մյուս բնութագրերը, 

այնպես, ինչպես դրանք ներկայացված են ծրագրի և դրա մոդուլների վերանայված 

նկարագրերում, շարունակում են համապատասխանել որակի ապահովման արտաքին 

պահանջներին/չափանիշներին (լիցենզավորման կամ հավատարմագրման): 

Փորձագիտական խումբը ուսումնասիրության հիման վրա կազմում է Հանձնաժողովի 

հաշվետվության նախագիծ` սույն կարգի 10-րդ կետում բերված գնահատման չորս 

տեսանկյունների վերաբերյալ համապատասխան եզրակացություններով՝ ըստ 3-րդ 

հավելվածում ներկայացված ձևաթերթի:  

17. Հաշվետվության նախագիծը ներկայացվում է Հանձնաժողովի նիստի քննարկմանը: 

Նիստին մասնակցում է (են) նաև արտաքին փորձագետ-խորհրդատուն(երը), որը (որոնք) 

գրավոր մեկնաբանություններ է (են) ներկայացնում գնահատման ենթակա բոլոր 

տեսանկյունների վերաբերյալ` տալով համապատասխան եզրակացություն:  



18. Քննարկումների արդյունքում Հանձնաժողովն առաջարկություն է ներկայացնում 

վերանայվող ծրագրի ապագա կարգավիճակի վերաբերյալ` ընտրելով հետևյալ 

տարբերակներից մեկը.  

– ծրագիրը պետք է վերահաստատվի և շարունակվի հաջորդ (երկամյա) շրջափուլում, 

– ծրագիրը պետք է շարունակվի սահմանված փորձաշրջանում` Հանձնաժողովի կողմից 

ներկայացված որոշակի պայմանների և երաշխավորությունների պարտադիր 

բավարարման դեպքում, ապա վերահաստատվի, 

– ծրագիրը պետք է դադարեցվի սահմանված ժամկետում` ծրագրում արդեն գրանցված 

ուսանողների իրավունքների պահպանմամբ: 

19. Ակադեմիայի Որակի կառավարման ստորաբաժանումը քննարկում է 

Հանձնաժողովի հաշվետվությունը ծրագրի վերանայման վերաբերյալ և ծրագրի հետագա 

կարգավիճակի մասին ձևավորված առաջարկով ընդունում համապատասխան որոշում:  

20. Որակի կառավարման ստորաբաժանման հավանության դեպքում Հանձնաժողովի 

առաջարկությունը հիմք է ընդունվում ծրագրի հետագա կարգավիճակի վերաբերյալ 

ամբիոնի երաշխավորության համար: Հանձնաժողովի հաշվետվության ակադեմիական 

ձևաչափին չհամապատասխանելու դեպքում այն կարող է վերադարձվել Հանձնաժողովին` 

լրամշակման համար: 

21. Ծրագրի ինքնագնահատման զեկույցը, Հանձնաժողովի հաշվետվությունը և ծրագրի 

վերանայման փաստաթղթային ողջ փաթեթը Որակի կառավարման ստորաբաժանումը 

հղում է ուսումնամեթոդական վարչություն, որտեղ ստուգվում է ներկայացված 

փաստաթղթերի համապատասխանությունը սույն կարգով ներկայացված պահանջներին և 

ձևաթերթերին: Առարկությունների դեպքում համապատասխան հիմնավորմամբ այն հետ է 

ուղարկվում ամբիոնի վարիչին` լրացուցիչ դիտարկման և թերությունների վերացման 

համար:  

22. Ուսումնամեթոդական վարչությունը ծրագրի վերանայման ստուգված և 

առարկություններ չառաջացրած փաստաթղթային փաթեթը հանձնում է համակարգող 

պրոռեկտորին, որը գիտական խորհրդի որակի ապահովման հանձնաժողովի միջոցով 

համապատասխան եզրակացությամբ հարցը ներկայացնում է Ակադեմիայի գիտական 

խորհրդի դիտարկմանը:  



23. Դիտարկելով Գիտական խորհրդի որակի ապահովման հանձնաժողովի 

առաջարկությունը ծրագրի վերանայման գործընթացի արդյունքների ու ծրագրի 

վերահաստատման մասին և կից ներկայացված եզրակացությունները` Ակադեմիայի 

գիտական խորհուրդն ընդունում է որոշում ծրագրի հետագա կարգավիճակի վերաբերյալ: 

 

3․  ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԱՐԲԵՐ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ (ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ) ԿՈՂՄԻՑ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՀԱՄԱՏԵՂ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ  

ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 

 

24․ Գործընթացի կազմակերպման համար պատասխանատու է ամբիոնների որակի 

ապահովման հանձնաժողովների կազմերից ընտրված հանձնախումբը (այսուհետ` 

Հանձնախումբ): 

25․ Ամբիոնների վարիչները պլանավորում են համատեղ կրթական ծրագրի` տվյալ 

ուսումնական տարվա համար նախատեսված վերանայման գործընթացը։  

26. Համապատասխան ամբիոնների վարիչների անմիջական հսկողությամբ ծրագրային 

համատեղ խումբը ծրագրի վերանայումն իրականացնում է սույն կարգի 9-13-րդ կետերին 

համապատասխան: 

27. Հանձնախմբի կազմած ինքնավերլուծության զեկույցն ու կից ներկայացված 

փաստաթղթային փաթեթը դիտարկվում են ամբիոնների նիստերում` համաձայն սույն 

կարգի 12-րդ կետի պահանջների: 

28. Գործընթացի հետագա քայլերն իրականացվում են` համաձայն սույն կարգի 13-18-

րդ կետերի:  

29. Ամբիոնների նիստերում քննարկվում են Հանձնախմբի հաշվետվությունն ու 

առաջարկը ծրագրի վերանայման վերաբերյալ և ընդունում են համապատասխան որոշում 

ծրագրի հետագա կարգավիճակի մասին:  

Նիստերի արդյունքում հավանության արժանանալու դեպքում Հանձնախմբի 

առաջարկությունը հիմք է ծառայում ծրագրի հետագա կարգավիճակի վերաբերյալ 

ամբիոնների համատեղ երաշխավորության համար: Որևէ ամբիոնի նիստի կողմից 

հավանության չարժանանալու դեպքում հաշվետվությունը վերադարձվում է 

Հանձնախմբին` լրամշակման: 



30. Ամբիոնների որոշումները, ծրագրի ինքնագնահատման զեկույցը, Հանձնախմբի 

հաշվետվությունը և ծրագրի վերանայման փաստաթղթային փաթեթը հղվում է Որակի 

կառավարման ստորաբաժանում, որտեղ ստուգվում է ներկայացված փաստաթղթերի 

համապատասխանությունը սույն ընթացակարգով ներկայացված պահանջներին և 

ձևաթերթերին:  

31. Գործընթացի հետագա քայլերն իրականացվում են` համաձայն սույն կարգի 21-23-րդ 

կետերի: 

Հավելված N 1 

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԼՐԻՎ ՇՐՋԱՓՈՒԼԻ ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑԻ 

ՁԵՎԱԹԵՐԹ  

 

Ամբիոն(ներ) ________________________________________________________ 

Մասնագիտության (կրթական ծրագրի) անվանումն ու դասիչը ___________ 

Ուսուցման ձևը (առկա, հեռակա, հեռավար) 

___________________________________________________________________. 

Շնորհվող որակավորումը (մագիստրոս) _______________________________ 

Ծրագրի իրականացման համառոտ պատմությունը _____________________ 

Սկզբնական հաստատման օրը, ամիսը, տարին _________________________ 

Նախորդ վերանայման/վերահաստատման օրը, ամիսը, տարին __________. 

Ծրագրի իրականացման վիճակագրությունը նախորդ շրջափուլի ընթացքում 

Ուսումնական տարի      

Դիմորդների թիվը     

Ընդունելության ծավալները     

Ուսանողների՝  կուրսից կուրս 

առաջընթացը (հեռացված, 

ազատված ուսանողներ)  

    

Ուսանողների 

առաջադիմությունը 

    



Շրջանավարտների ընդհանուր 

թիվը  

    

Մասնագիտությամբ աշխատող 

շրջանավարտների թիվը 

    

 

1. Ծրագրի ակադեմիական ստանդարտներ 

 Ծրագրով նախատեսված կրթական վերջնարդյունքները. ի՞նչ գիտելիքների, 

հմտությունների և կարողությունների պետք է ուսանողը տիրապետի, և փաստացի ի՞նչ 

չափով են դրանք նրա կողմից ձեռք բերվել: Պարզաբանել, թե ինչ փաստացի տվյալների 

հիման վրա և ինչ մեթոդներով են գնահատվել վերջնարդյունքները: 

 Մեկնաբանել հիմնական միտումները հեռացված, ազատված ուսանողների 

առաջադիմության և շրջանավարտների հետագա շարժի վերաբերյալ: Ի՞նչ չափով են 

աղյուսակում բերված վիճակագրական տվյալները համապատասխանում ծրագրի 

հաստատման/վերահաստատման ժամանակ նախատեսված թիրախային ցուցանիշներին: 

Ի՞նչ նշանակալից շեղումներ են եղել, և ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկվել դրանք վերացնելու 

համար: 

 Արտաքին փորձագետ-խորհրդատուների էական նկատառումները/առաջարկություն-

ները ծրագրի իրականացման դիտարկվող շրջափուլի վերաբերյալ: Դրանց ի պատասխան` 

ձեռնարկված քայլերը կրթական ծրագրի/ուսումնական պլանի, ուսուցման, 

ուսումնառության և գնահատման գործընթացների բարելավման ուղղությամբ: Ո՞ր 

երաշխավորությունները չի հաջողվել իրականացնել և ինչո՞ւ:  

 

2. Ծրագրի ուսուցման/ուսումնառության որակն ու հնարավորությունները 

 Մեկնաբանել, թե ինչպես են ծրագիրը, ուսուցման, ուսումնառության և գնահատման 

մեթոդները, ուսումնական ռեսուրսները և ուսանողներին ուսումնամեթոդական 

աջակցության ձևերը միասին ստեղծել ուսումնառության համար անհրաժեշտ կրթական 

միջավայր և նպաստել սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերմանը:  



 Որո՞նք են դասախոսների կողմից բարձրացված խնդրահարույց հարցերը 

դիտարկվող շրջափուլի ընթացքում իրենց դասավանդման վերաբերյալ: Ի՞նչ պատասխան 

քայլեր են ձեռնարկված, ի՞նչ խնդիրներ չի հաջողվել լուծել և ինչո՞ւ:  

 Որո՞նք են ուսանողների կողմից բարձրացված խնդրահարույց հարցերը դիտարկվող 

շրջափուլի ընթացքում իրենց ուսումնառության վերաբերյալ: Ի՞նչ պատասխան քայլեր են 

ձեռնարկված, ի՞նչ խնդիրներ չի հաջողվել լուծել և ինչո՞ւ: 

 Շրջանավարտների, գործատուների ու ծրագրի այլ շահակիցների կողմից 

բարձրացված խնդիրները ծրագրի վերաբերյալ և դրանց արձագանքը: 

 Նախորդ շրջափուլի ընթացքում ծրագրում կատարված էական փոփոխությունները՝ 

– ծրագրի կառուցվածքի,  

– բովանդակության,  

– ուսուցման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդների,  

– ուսուցման ռեսուրսների,  

– ծրագրի արտաքին գնահատման գործընթացից բխող պահանջների բավարարման 

վերաբերյալ:  

Պարզաբանել փոփոխությունների հիմնական պատճառները և գնահատել, թե ինչ 

չափով են դրանք նպաստել ծրագրի արդիականացմանն ու ուսումնառության որակի 

բարելավմանը:  

  

3. Ծրագրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ  

 Ուսումնառության պայմանների բարելավման միջոցառումների պլանը հաջորդ երկու 

տարվա համար: 

 Ծրագրում նախատեսվող փոփոխությունները, որոնք հաստատման են 

ներկայացվում` որպես ծրագրի պարբերական վերանայման գործընթացի բաղադրամաս: 

 Ծրագրի ուժեղ կողմերը և բաղադրամասերը: Նշել ծրագրի ինքնատիպությունը 

բնութագրող առանձնահատկությունները և տարածման առավել արժանի փորձը:  

 

4. Ծրագրի կենսունակությունն ու աշխատաշուկայի պահանջարկը 



 Ծրագրային խմբի առաջարկներն ու ակնկալիքները հաջորդ շրջափուլում ծրագրի 

զարգացման և էական փոփոխությունների վերաբերյալ: Որո՞նք են այդ 

փոփոխությունների հիմնական դրդապատճառները: 

 

5. Ինքնավերլուծության զեկույցին կցվող փաստաթղթերի ցանկ  

– Ծրագրի վերանայման վերաբերյալ եզրակացությունը` համապատասխան 

դիտողություններով և կատարելագործման/բարելավման առաջարկություններով, 

– ծրագրի վերանայված ուսումնական պլանը, դրա վերջնարդյունքներն ու ակնկալվող 

կոմպետենցիաները, 

–  վերանայված ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների 

(դասախոսական, ուսումնամեթոդական, տեխնիկական, տեղեկատվական և այլն) 

առկայության հիմնավորումը, 

–  ծրագրի տարեկան մշտադիտարկման (մոնիթորինգ) հաշվետվությունները, ուսանող-

ների, դասախոսների, շրջանավարտների և գործատուների՝ ծրագրից բավարարվա-

ծության մակարդակի վերաբերյալ հարցումները,  

–  արտաքին փորձաքննության եզրակացությունը և մշտադիտարկումներին մասնակցած 

արտաքին փորձագետների հաշվետվությունները։  

 

Ծրագրային խմբի ղեկավար՝ ___________________________________________ 

 

Ծրագրային խմբի անդամներ՝ __________________________________________ 



Հավելված N 2 

 

ԱՄԲԻՈՆԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱԹԵՐԹ` ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Քննարկելով ծրագրային թիմի կողմից կազմված ինքնավերլուծության զեկույցը և կից 

ներկայացվող փաստաթղթերը` ամբիոնն ընդունում է ստորև բերված ձևակերպումներից 

մեկը.  

1) Երաշխավորել ծրագիրը վերահաստատման` հաջորդ շրջափուլում շարունակելու 

համար:  

2) Առաջարկել արտոնել ծրագրի ժամանակավոր շարունակումը առանց վերահաս-

տատման և սահմանել փորձաշրջան` հայտնաբերված թերությունների վերացման համար: 

Փորձաշրջանի ավարտից հետո կազմակերպել ծրագրի կրկնակի վերանայում` 

վերահաստատման նպատակով:  

3) Ծրագիրը դադարեցնել` պահպանելով ծրագրում ընդգրկված ուսանողների 

իրավունքները:  

 

 

Հաստատված է ամբիոնի _______________ (օրը, ամիսը, տարին) նիստում 

 

Ամբիոնի վարիչ՝ ___________________________________________________ 

 



Հավելված N 3 

 

ԱՄԲԻՈՆԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՁԵՎԱԹԵՐԹ` ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ  

ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

 

Ամբիոն _____________________________________________________________ 

Մասնագիտության (կրթական ծրագրի) անվանումն ու դասիչը ___________ 

Ուսուցման ձևը (առկա, հեռակա, հեռավար) 

____________________________________________________________________ 

Շնորհվող որակավորումը (մագիստրոս)_________________________________ 

Կրթական ծրագրի համառոտ պատմությունը ___________________________ 

Սկզբնական հաստատման օրը, ամիսը, տարին _________________________ 

Նախորդ վերանայման/վերահաստատման օրը, ամիսը, տարին __________ 

Կապը այլ ծրագրերի հետ ____________________________________________ 

Ծրագրի վերանայման գործընթացի խորհրդատու _______________________ 

 

1. Ակադեմիական ստանդարտներ 

1.1 Վերանայված ծրագրի ակադեմիական ստանդարտների (ակնկալվող 

վերջնարդյունքների) համապատասխանությունը ՀՀ որակավորումների ազգային 

շրջանակի պահանջներին` տվյալ որակավորման և մասնագիտական ուղղության 

համար: 

1.2 Վերանայված ծրագրի բովանդակության համապատասխանությունը տվյալ 

մասնագիտական ուղղության (ասպարեզի) արդի մակարդակին և վերջին 

զարգացումներին: 

1.3 Գնահատել, թե դիտարկվող շրջափուլում ինչ չափով են ձեռք բերվել ծրագրի 

նախատեսված վերջնարդյունքները (կոմպետենցիաները) ուսանողների կողմից: 

Ծրագրի ուժեղ կողմերը և լավագույն փորձը 



Առաջադրվող պահանջներ և երաշխավորություններ 

2. Ծրագրի ուսուցման/ուսումնառության որակն ու հնարավորությունները 

2.1 Որքանո՞վ են ուսուցման, ուսումնառության և գնահատման կիրառված 

մեթոդները, առկա ուսումնական ռեսուրսներն ու ծառայությունները ստեղծել 

անհրաժեշտ պայմաններ/միջավայր՝ ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքներին 

հասնելու համար: 

2.2 Որքանո՞վ են առկա ուսումնական ռեսուրսները և ծառայությունները 

արդյունավետ օգտագործվել ուսումնառությանն աջակցելու համար: 

2.3 Ծրագրի ուսուցման ընթացքում որքանո՞վ են հաշվի առնվել շրջանավարտների 

ծառայունակության և կարիերայի զարգացման հարցերը: 

Ծրագրի ուժեղ կողմերը և լավագույն փորձը 

Առաջադրվող պահանջներ և երաշխավորություններ 

3. Ծրագրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ 

3.1. Շարունակո՞ւմ է արդյոք վերանայված ծրագիրը համապատասխանել 

Ակադեմիայի/ամբիոնի առկա ռազմավարական նպատակներին և խնդիրներին:  

3.2. Որքանո՞վ են ծրագրի բարելավման համար առաջարկած փոփոխությունները 

և միջոցառումները արտացոլել տվյալ մասնագիտական ուղղության գիտական 

առաջընթացը: 

3.3. Որքանո՞վ է ծրագրային խումբը արձագանքել ծրագրի փոփոխությունների 

վերաբերյալ արտաքին և ներքին նախաձեռնություններին (առաջարկություններին): 

3.4. Որքանո՞վ են հաշվի առնվել դասախոսների, ուսանողների կարծիքները և 

առաջադրված հարցերը որակի բարելավման վերաբերյալ:  

3.5. Որքանո՞վ է ծրագրային խումբը նպաստել ծրագրի նորարարական և 

արդյունավետ փորձի տարածմանը Ակադեմիայում: 

3.6. Իրականացվե՞լ են արդյոք դասախոսների որակավորման բարձրացման 

միջոցառումներ դասավանդման որակի բարձրացման նպատակով: 

3.7. Որքանո՞վ է հիմնավորված և ռեսուրսներով ապահովված ծրագրի հետագա 



զարգացման և ծրագրային խմբի կողմից առաջարկված որակի բարելավման 

գործողությունների պլանը: 

Ծրագրի ուժեղ կողմերը և լավագույն փորձը 

Առաջադրվող պահանջներ և երաշխավորություններ 

4․ Ծրագրի կենսունակությունն ու աշխատաշուկայի պահանջարկը 

4.1. Գնահատել ընդունելության առկա և հեռանկարային պահանջարկը: 

Որքանո՞վ են հիմնավորված ծրագրի պահանջվածության և կենսունակության 

վերաբերյալ ծրագրային խմբի եզրակացությունները: 

Ծրագրի ուժեղ կողմերը և լավագույն փորձը 

Առաջադրվող պահանջներ և երաշխավորություններ 

 

Կրթական ծրագրի վերանայման/վերահաստատման վերաբերյալ եզրակացության 

համար ընդունվում է ստորև բերված երեք որոշումներից մեկը.  

ա) ծրագիրը վերահաստատվում է և շարունակվում հաջորդ երկու տարվա ընթացքում, 

բ) ծրագիրը շարունակվում է առանց վերահաստատման սահմանված փորձաշրջանում` 

մեկ շրջափուլից ոչ ավելի. առաջադրված պայմանների բավարարման դեպքում 

վերահաստատումը կարող է կատարվել ծրագրի կրկնակի վերանայման հիման վրա, 

գ) ծրագիրը դադարեցվում է սահմանված ժամկետից հետո` պահպանելով ուսանողների 

իրավունքները ուսումը շարունակելու և նախատեսված որակավորումը ձեռք բերելու 

համար: 

Հաշվետվությունը հաստատված է ամբիոնի կրթական ծրագրերի որակի ապահովման 

հանձնաժողովի նիստում ________________________________ 

Հանձնաժողովի նախագահ` ________________________________________ 

 

Ծրագրի վերանայման փորձագիտական խմբի ղեկավար` ______________ 
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