
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  
ՈՐՈՇՈՒՄ 4/3 

 
 

ԵՊՀ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
ք. Երևան        30 հունվարի 2014թ. 
 
 
 
Ղեկավարվելով ԵՊՀ կանոնադրության 30-րդ կետի 12-րդ ենթակետով և ԵՊՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգի 4-րդ կետի 12-րդ 

ենթակետով՝  
ԵՊՀ գիտական խորհուրդը որոշում է. 
 
 

1. Հաստատել ԵՊՀ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական գնահատման երաշխավորությունների իրականացման 
գործողությունների ծրագիրը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից։ 

 
 
 
ԵՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ    Ա. Հ. ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
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ԵՐԵՎԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ԵՊՀ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ 
ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 
 
 
 
 

Հաստատված է 
ԵՊՀ գիտական խորհրդի 

2014 թ. հունվարի 30-ի թիվ 4 նիստում 
 
 

ԳԽ նախագահ, ռեկտոր` ____________________________ Ա. Սիմոնյան 
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ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ  ՉԱՓԱՆԻՇ  I. ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

Խնդրի ընկալումը 
(համառոտ ներկայացնել, թե ինչպես է ԵՊՀ-ն ընկալում տվ-
յալ չափանիշի շրջանակներում բարձրացված խնդիրների 
էությունը, ինչպիսի մոտեցումներ կամ մեթոդներ է պատ-
րաստվում կիրառել դրանց լուծման համար, ինչպիսի իրա-

վիճակ կամ գլոբալ արդյունքներ է ակնկալում դրանց 
լուծման արդյունքում)  

 

 

Փորձագիտական 
երաշխավորություն 

Խնդրի ընթացիկ 
վիճակը 

Բարելավող 
գործողություններ/միջոցառումներ, 

քայլեր 

Իրականա-
ցման ժամա-
նակահա-
տված 

Պատասխա-
նատու 

(նշել պաշտոնը և ա. 
ազգանունը)  

 

Պահանջվող 
ռեսուրսներ 

(մարդկային, նյու-
թական և ֆինան-

սական) 

Վերջնարդյունք 
(ներ) և դրանց 
ձեռքբերման 
ցուցիչներ 

1. Վերաձևակերպել 
առաքելությունը և 
ակնկալվող վերջնար-
դյունքների մակար-
դակում ավելի հստակ 
դարձնել: 

ԵՊՀ առաքելությունը  
սահմանված է ՀՀ 
օրենսդրությամբ 
(«Կրթության մասին» ՀՀ 
օրենքում), ԵՊՀ կանո-
նադրության մեջ և ԵՊՀ 
2010-2014 թթ. զարգաց-
ման ռազմավարական 
ծրագրում (ՌԾ): 

 Նոր ՌԾ-ում վերաձևակերպել և հստակեցնել 
ԵՊՀ առաքելությունը: 

2015/16 
ուստարի 

 I կիս. 
(Կ/Ժ) 

 

ԵՊՀ 
զարգացման 
ռազմավարա-
կան պլանա-

վորման 
հանձնախումբ 

(ԵՊՀ ԶՌՊՀ) 
 

ԵՊՀ ԶՌՊՀ 
 

ԵՊՀ բյուջե 

ԵՊՀ խորհրդի 
կողմից հաս-
տատված` 

ԵՊՀ 2016-2020 
թթ. ՌԾ 
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2. Ռազմավարական 
պլանում ներառել 
ռազմավարական 
նպատակների ձեռք-
բերման գնահատման 
ցուցիչներ, որոնք  
ռազմավարական 
պլանն ավելի հստակ 
կդարձնեն, իսկ նպա-
տակների իրակա-
նացմանը միտված 
հաջորդ գործողութ-
յունները` հնարավոր: 

ԵՊՀ 2010-2014 թթ.  
ՌԾ-ն ռազմավարական 
երեք նպատակներից 
յուրաքանչյուրին հաս-
նելու համար սահմանել 
է խնդիրներ, մշակել է 
այդ խնդիրները լուծելու 
կոնկրետ ռազմավարու-
թյունները:  
 

ԵՊՀ նոր ՌԾ-ում յուրաքանչյուր նպատակի 
ձեռքբերումը գնահատելու համար նախատեսել 
առաջընթացի գնահատման քանակական և 
որակական ցուցիչներ: 
 

2015/16 
ուստարի 

 I կիս. 
(Կ/Ժ) 

 

 ԵՊՀ ԶՌՊՀ 
 

ԵՊՀ ԶՌՊՀ 
ԵՊՀ բյուջե 

ԵՊՀ խորհրդի 
կողմից 

հաստատված` 
2016-2020 թթ.  

ՌԾ` 
նպատակների 
գնահատման 
ցուցիչներով 

3. Բարելավել շահա-
կիցների (հատկապես 
արտաքին) ներգրավ-
վածությունը: 
Վերլուծել շահակից-
ների ներգրավման 
արդյունավետությու-
նը` հատուկ շեշտա-
դրում կատարելով 
շրջանավարտների և 
աշխատաշուկայի 
ներկայացուցիչների 
ներգրավվածությանը:  

Ներկա վիճակում ար-
տաքին շահակիցների 
(գործատուներ, շրջա-
նավարտներ և այլն) 
մասնակցությունն ա-
պահովված է ԵՊՀ խոր-
հրդում, ԵՊՀ ԳԽ-ում, 
ֆակուլտետների ԳԽ-
ներում:  

Գործատուներն ընդ-
գրկված են պետական 
քննական հանձնաժո-
ղովներում: 

2013 թ. նոյեմբերի 7-ին 
ԵՊՀ ԳԽ-ն ընդունել է 
«Ձեռնարկությունների 
հետ ֆակուլտետի հա-
մագործակցության 
խորհրդի կանոնակար-
գը» և «Ձեռնարկություն-
ների հետ ԵՊՀ համա-

 ԵՊՀ նոր ՌԾ-ի մշակման ընթացքում նախատե-
սել արտաքին շահակիցների ավելի ընդգրկուն 
մասնակցություն՝ հատկապես ֆակուլտետների 
կառավարման խորհուրդներում, կրթական ծրա-
գրերի մշակման գնահատման գործընթացներում 
և ներքին աուդիտներում: 
 

2015/16 
ուստարի 

 I կիս. 
(Կ/Ժ) 

 

ԵՊՀ ԶՌՊՀ 

ԵՊՀ ռեկտորատ

Ֆակուլտետներ 

ԵՊՀ ԶՌՊՀ 

ԵՊՀ բյուջե 

ԵՊՀ խորհրդի 
կողմից հաս-
տատված` 

2016-2020թթ. 
ՌԾ-ն և նրա 
կատարման 
ցուցիչները 

 



 5

գործակցության ռազ-
մավարությունը», իսկ 
2013 թ. մայիսի 30-ին` 
այդ համագործակցու-
թյունն ապահովող 
մշտական հանձնաժո-
ղովի աշխատակարգը: 
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ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ  ՉԱՓԱՆԻՇ  II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Խնդրի ընկալումը 
(համառոտ ներկայացնել, թե ինչպես է ԵՊՀ-ն ընկալում տվ-
յալ չափանիշի շրջանակներում բարձրացված խնդիրների 
էությունը, ինչպիսի մոտեցումներ կամ մեթոդներ է պատ-
րաստվում կիրառել դրանց լուծման համար, ինչպիսի իրա-

վիճակ կամ գլոբալ արդյունքներ է ակնկալում դրանց 
լուծման արդյունքում)  

 

 

Փորձագիտական 
երաշխավորություն 

Խնդրի ընթացիկ 
վիճակը 

Բարելավող 
գործողություններ/միջոցառումներ, 

քայլեր 

Իրականա-
ցման ժամա-
նակահա-
տված 

Պատասխա-
նատու 

(նշել պաշտոնը և ա. 
ազգանունը)  

 

Պահանջվող 
ռեսուրսներ 

(մարդկային, նյու-
թական և ֆինան-

սական) 

Վերջնարդյունք 
(ներ) և դրանց 
ձեռքբերման 
ցուցիչներ 

1.  Պարզեցնել համա-
լսարանի կազմակեր-
պական կառուցված-
քը: Ի վերջո համա-
լսարանը կարող է 
ընտրել ոչ ուռճացված 
կազմակերպական 
կառույցի մի տար-
բերակ, որը կշարու-
նակի հիմնվել կոլե-
գիալ ակադեմիական 
մշակույթի վրա: 

ԵՊՀ-ն ունի հստակ 
սահմանված կառա-
վարման համակարգ և 
կազմակերպական կա-
ռուցվածք:  

1. Գնահատել կառավարման համակարգի 
արդյունավետությունը SWOT-ում` ըստ ԵՊՀ նոր 
ՌԾ-ի:  

2015/16 
ուստարի 
 II կիս. 
(Կ/Ժ) 

ԵՊՀ ԶՌՊՀ 

 

 

SWOT 
 

ԵՊՀ ՌԾ 
(2016-2020 

թթ.) 

ԵՊՀ նոր 
կազմակեր-
պական 

կառուցվածք/ 
ԵՊՀ նոր 
կանոնա-
դրություն  

2. Սահմանել ԵՊՀ կառավարման համակարգի և 
կազմակերպական կառուցվածքի օպտիմալա-
ցում` նախատեսված ՌԾ-ով: 2019/20 

ուստարի 
 I կիս. 
(Կ/Ժ) 

ԵՊՀ ռեկտորատ 

2. Բյուջեի բաշխումը 
համապատասխա-
նեցնել ռազմավարա-
կան պլանին: 

Ներկայումս համալսա-
րանում իրականացվում 
է միայն տարեկան բյու-
ջետային պլանավորում: 

 Նոր ՌԾ-ին համապատասխան` մշակել և 
հաստատել ռազմավարական բյուջե: 

2016/17 
ուստարի 

 I կիս. 
(Կ/Ժ) 

ԵՊՀ ռեկտորատ  
Հաստատված 
ռազմավարա-
կան բյուջե 

3. Կառավարման հա-
մակարգն այնպես 
հարմարեցնել, որ-
պեսզի դասախոսա-

Ներկայումս դասախո-
սական կազմը լիարժեք 
ներգրավված է կառա-
վարման մարմիննե-

Ստեղծել մանկավարժական խորհուրդ` որպես 
ԵՊՀ ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին: 

2016/17 
ուստարի 

 I կիս. 
(Կ/Ժ) 

ԵՊՀ ռեկտորատ  

 
Հիմնադրված 
մանկավար-

ժական 
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կան կազմի ներդրու-
մը կրթական քաղա-
քականությունների 
մշակման, կիրարկ-
ման և վերանայման 
գործընթացներում լի-
նի ավելի մեծ:   

րում` ֆակուլտետային 
մակարդակում:  
Ֆակուլտետային և հա-
մահամալսարանական 
մակարդակներում գոր-
ծում են մեթոդխոր-
հուրդներ և ՈԱ մշտա-
կան հանձնաժողովներ, 
որոնք լիարժեք մաս-
նակցում են կրթական 
քաղաքականության 
մշակմանը:  

խորհուրդ 

4. Կիրառել ռիսկերի և 
հնարավորություննե-
րի գնահատման ցուց-
չավորումը որպես 
պարբերական պլա-
նավորման գործիք: 

ԵՊՀ 2010-2014թթ. ՌԾ-ն 
մշակելիս կատարվել է 
SWOT վերլուծություն` 
համապատասխան 
ռիսկերի և հնարավո-
րությունների թվարկու-
մով:  

ԵՊՀ նոր ՌԾ-ում ներառել նաև SWOT 
վերլուծության արդյունքները: 

2015/16 
ուստարի 

 I կիս. 
(Կ/Ժ) 

ԵՊՀ ԶՌՊՀ 
 

 

Հաստատված 
նոր ՌԾ` 

համապատա
սխան SWOT-

ով 

5. Ռազմավարական 
պլանը, որտեղ հնա-
րավոր է, վերաթարգ-
մանել քանակական 
թիրախների և տվյալ-
ների հավաքման այն-
պիսի քաղաքականու-
թյուն իրագործել, որը 
կնպաստի ռազմավա-
ությանը կազմա-
կերպված ձևով: 

 
 
 
 
 

 Տե´ս 1-ին չափանիշի 2-րդ խորհրդատվական երաշխավորության բարելավող միջոցառումների գործողությունը: 

6. Կառավարման բո-
լոր մակարդակներում 
փակել ՊԻՍԲ շրջա-
փուլը` ռազմավարա-
կան պլանի նպա-

 
 
 
 

Տե´ս 10-րդ չափանիշի 3-րդ խորհրդատվական երաշխավորության բարելավող միջոցառումների գործողությունը: 
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տակներին արդյունա-
վետորեն հասնելու 
նպատակով: 
 

 

7. ՈԱ համակարգում 
պարտադիր կերպով 
ներդնել արտաքին 
փորձագիտական 
գնահատում: 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայումս արտաքին 
գնահատում իրակա-
նացվում է ինստիտու-
ցիոնալ և ծրագրային 
մակարդակներում` հա-
վատարմագրման գործ-
ընթացների շրջանակ-
ներում: Նախատեսված 
է արտաքին փորձա-
գետների մասնակցու-
թյունը ԵՊՀ կրթական 
ծրագրերի հաստատ-
ման և վերանայման 
գործընթացներում 
(«ԵՊՀ կրթական ծրագ-
րերի հաստատման 
կարգ» և «ԵՊՀ կրթական 
ծրագրերի մոնիթորին-
գի և վերանայման 
կարգ»` հաստատված 
ԵՊՀ ԳԽ 2014 թ. հուն-
վարի 30-ի նիստում): 

Մշակել և ներդնել ԵՊՀ ստորաբաժանումների 
ներքին աուդիտի կարգ`արտաքին փորձագետ-
ների պարտադիր ներգրավվածությամբ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016/17 
ուստարի  

 I կիս. 
(Մ/Ժ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԵՊՀ ռեկտորատ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԵՊՀ-ում 
ներքին 
աուդիտի 
ներդրված 
գործընթաց 
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ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ  ՉԱՓԱՆԻՇ  III. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

Խնդրի ընկալումը 
(համառոտ ներկայացնել, թե ինչպես է ԵՊՀ-ն ընկալում տվ-
յալ չափանիշի շրջանակներում բարձրացված խնդիրների 
էությունը, ինչպիսի մոտեցումներ կամ մեթոդներ է պատ-
րաստվում կիրառել դրանց լուծման համար, ինչպիսի իրա-

վիճակ կամ գլոբալ արդյունքներ է ակնկալում դրանց 
լուծման արդյունքում)  

 

 

Փորձագիտական 
երաշխավորություն 

Խնդրի ընթացիկ 
վիճակը 

Բարելավող 
գործողություններ/միջոցառումներ, 

քայլեր 

Իրականա-
ցման 

ժամանա-
կահատված 

Պատասխա-
նատու 

(նշել պաշտոնը և ա. 
ազգանունը)  

Պատասխա-
նատու 

(նշել պաշտոնը և 
ա. ազգանունը)  

Վերջնարդյունք 
(ներ) և դրանց 
ձեռքբերման 
ցուցիչներ  

1.Մշակել դասա-
վանդման և ուսում-
նառության մեթոդ-
ներն ուսումնառու-
թյան վերջնարդյունք-
ներին համապատաս-
խանեցնելու հստակ 
քաղաքականություն, 
որը հիմնված կլինի 
անհրաժեշտ տեղեկա-
տվության (միջազգա-
յին) լավագույն փորձի 
տարածման և դասա-
խոսների և ուսանող-
ների լայն ներգրավ-
ման վրա։ 

Լրամշակվել է §Կրթա-
կան ծրագրերի և դաս-
ընթացների մշակման և 
իրականացման ղեկա-
վար ձեռնարկը¦: 
ԵՊՀ Որակի ապահով-
ման կենտրոնի (այսու-
հետ` ՈԱԿ) կողմից 2013 
թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր 
ամիսներին իրականաց-
վել են վարչական և դա-
սախոսական կազմից 
շուրջ 40 վերապատ-
րաստողների վերա-
պատրաստումներ` 
§Դասընթացների և 
կրթական ծրագրերի 
որակի ապահովումը¦ 
թեմայով։ Վերապատ-
րաստման արդյունքում 
ունկնդիրները ձեռք են 

1. Շահակիցների  տարբեր   խմբերի   համար 
(վարչական և դասախոսական կազմ, կրթական 
ծրագրերի ղեկավարներ, ուսումնական խոր-
հրդատուներ)  իրականացնել դասավանդման, 
ուսումնառության և գնահատման մեթոդների  
ուսուցման շարունակական (փուլային)  վերա-
պատրաստումներ ՈԱԿ-ի և վերապատրաստ-
ված վերապատրաստողների կողմից` ուղղված 
կրթական ծրագրերի (ուսումնական մոդուլների) 
վերջնարդյունքներին համապատասխան դասա-
վանդման, ուսումնառության և գնահատման 
մեթոդների կիրառման հմտությունների ձևա-
վորմանը։ 

2014/15 
ուստարի 
  II կիս. 
(Կ/Ժ) 

Որակի 
ապահովման 
կենտրոն 

 
Ֆակուլտետներ 

 
Հետբուհական 

լրացուցիչ 
կրթության 
վարչություն 

 

 Վերապատ-
րաստված 

ունկնդիրների 
թիվը 

2. Ստեղծել դասավանդման և ուսումնառության 
(դասավանդման աջակցման) համահամալսա-
րանական  կենտրոն` դասավանդման և ուսում-
նառության առավել արդյունավետ մեթոդների 
վերաբերյալ մշտապես գործող դասընթացների և 
աշխատաժողովների կից շարքով` ԵՊՀ դասա-
խոսական կազմի դասավանդման որակի էական 
բարելավման նպատակով: 

2016/17 
ուստարի 

II կիս. 
(Մ/Ժ) 

Որակի 
ապահովման 
կենտրոն 

 
Հետբուհական 

լրացուցիչ 
կրթության 
վարչություն 

Միջազգային 
դրամաշնորհ 

Գործող 
կենտրոն 
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բերել կրթական վերջ-
նարդյունքներին համա-
պատասխան դասա-
վանդման, ուսումնա-
ռության և գնահատման 
մեթոդների կիրառման 
հմտություններ: 
 

  

2.Ներդնել հարցում-
ների իրականացման 
համակարգ` նոր 
կրթական մոտեցում-
ները քննադատորեն 
գնահատելու հնարա-
վորություն ստեղծե-
լու համար։ 
 
 
 

Ստեղծվել է (2013թ. դեկ-
տեմբերին) ԵՊՀ դասըն-
թացների և կրթական 
ծրագրերի որակի առ-
ցանց (էլեկտրոնային) 
կառավարման համա-
կարգը (այսուհետ՝ 
ԴԿԾՈԱԿՀ) և ռեսուրս 
շտեմարանը (այսուհետ՝ 
ՌՇ)։ Կատարվել է 
համակարգի փորձնա-
կան շահագործում։ 
Յուրաքանչյուր կիսամ-
յակ իրականացվում են 
(2002-ից) դասավանդ-
ման որակի և արդյու-
նավետության վերա-
բերյալ ուսանողական 
հարցումներ (թղթային)։ 

1. Գործարկել ԵՊՀ ԴԿԾՈԱԿՀ-ն և ՌՇ-ն՝ դասըն-
թացների և կրթական ծրագրերի որակի և 
արդյունավետության գնահատման հետադարձ 
կապի առցանց մեխանիզմները (ուսանողական 
հարցումներ և այլն) ապահովելու, ծրագրերի և 
դասընթացների որակի բարելավմանն ուղղված 
միջոցառումների և դրանց արդյունքների վերա-
բերյալ ԵՊՀ-ին  և լայն հանրությանն իրազեկելու 
նպատակով: 

2014/15 
ուստարի 

I կիս. (Կ/Ժ) 

Որակի 
ապահովման 
կենտրոն 

 
Տեղեկա- 

տվական համա-
կարգերի 

սպասարկման և  
զարգացման 
վարչություն 

 Հարցումների 
գործող 

առցանց հա-
մակարգը, 
օգտագոր-

ծողների թիվը 
 

2. Լրամշակել դասավանդման որակի և ար-
դյունավետության վերաբերյալ ուսանողական 
հարցումների մեթոդաբանությունը, համա-
պատասխան կանոնակարգը (ընթացակարգերը) 
և հարցաթերթի բովանդակությունը։ 

2014/15 
ուստարի 

I կիս. 
 (Կ/Ժ) 

Որակի 
ապահովման 
կենտրոն 

 
 

 Լրամշակված 
կանոնակարգ 
և հարցաթերթ 

 

3.Խթանել միջառար-
կայական կրթական 
ծրագրերի մշակումը։ 

ԵՊՀ-ում իրականացվող 
կրթական ծրագրերի 
մոտ 10%-ը միջառար-
կայական են։ 

1. Խրախուսել միջամբիոնային, միջֆակուլտե-
տային, ինչպես նաև` միջբուհական ակադե-
միական համագործակցությունը (թեմատիկ 
կոնֆերանսներ, գիտաժողովներ, աշխատա-
ժողովներ, միասնական հետազոտական նախա-
գծեր`ուղղված համատեղ միջառարկայական 
կրթական ծրագրերի մշակմանը և իրականաց-
մանը։ 

2016/17 
ուստարի 

I կիս.  
(Մ/Ժ) 

Ռեկտորատ 

Ֆակուլտետներ 

Կենտրոններ 

Դրամա-
շնորհային 
ծրագիր 

Միջառար-
կայական 
ծրագրերի 

թվաքանակը 
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2. ԵՊՀ զարգացման   ռազմավարական ծրագ-
րում (ՌԾ) սահմանել միջառարկայական գերա-
կա ուղղությունները։ 

2015/16 
ուստարի 

I կիս. 
(Մ/Ժ) 

Ռազմա-
վարական 

պլանավորման 
հանձնախումբ 

 ԵՊՀ  
խորհրդի 
կողմից 

հաստատված   
ՌԾ 
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ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ  IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ 

Խնդրի ընկալումը 
(համառոտ ներկայացնել, թե ինչպես է ԵՊՀ-ն ընկալում տվ-
յալ չափանիշի շրջանակներում բարձրացված խնդիրների 
էությունը, ինչպիսի մոտեցումներ կամ մեթոդներ է պատ-
րաստվում կիրառել դրանց լուծման համար, ինչպիսի իրա-

վիճակ կամ գլոբալ արդյունքներ է ակնկալում դրանց 
լուծման արդյունքում)  

 

 

Փորձագիտական 
երաշխավորություն 

Խնդրի ընթացիկ 
վիճակը 

Բարելավող 
գործողություններ/միջոցառումներ, 

քայլեր 

Իրականա-
ցման ժամա-
նակահա-
տված 

Պատասխա-
նատու 

(նշել պաշտոնը և ա. 
ազգանունը)  

 

Պահանջվող 
ռեսուրսներ 

(մարդկային, նյու-
թական և ֆինան-

սական) 

Վերջնարդյունք 
(ներ) և դրանց 
ձեռքբերման 
ցուցիչներ 

1. Խրախուսել և պաշ-
տոնականացնել ա-
ռանձնահատուկ կա-
րիքներ ունեցող և 
հաշմանդամ ուսա-
նողների ներգրավվա-
ծությունը համալսա-
րանի կառավարման  
մարմիններում: 

Առանձնահատուկ կա-
րիքներ և հաշմանդա-
մություն ունեցող ուսա-
նողները սովորում են 
անվճար կամ ստանում 
համապատասխան զեղ-
չեր: 
 Շարժողական սահմա-
նափակումներ ունեցող 
անձանց համար ԵՊՀ 
մասնաշենքերը հարմա-
րեցված չեն:   

1. Համալսարանի ենթակառուցվածքները հնա-
րավորինս համապատասխանեցնել շարժական 
խնդիրներ ունեցող անձանց կարիքներին:   

2018/19 
ուստարի 

II կիս. 
(Ե/Ժ) 

Ինժեներական 
ծառայություն 

Պետական 
լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում 

ԵՊՀ ենթա-
կառուց-
վածքները 
հնարավո-

րինս հարմա-
րեցված են 
շարժա-

սայլակներին 

2. Մշակել և իրականացնել առանձնահատուկ 
կարիքներ ունեցող և հաշմանդամ ուսանողների 
ուսումնառության հետ առնչվող խնդիրների 
լուծմանը, ուսանողական կյանքին և համալսա-
րանի կառավարմանը մասնակցությունը խթա-
նող ծրագրեր: 

2017/18 
ուստարի 

 I կիս. 
(Կ/Ժ) 

Ուս. բաժին, 
ՈՒԽ 

 Թիրախ խմբի 
ուսանողների 
մասնակցու-
թյան %-ի աճ 

3. Առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող ուսա-
նողների և անձնակազմի համար անհրաժեշտ 
պայմանների ստեղծման ռազմավարությունը 
ներառել ԵՊՀ զարգացման 2016-20թթ. ռազմա-
վարական ծրագրում: 

2014/15 
ուստարի 

I կիս. (Կ/Ժ) 
Ռազմավարա-

կան 
պլանավորման 
հանձնախումբ 

 Ռազմավա-
րական 
դրույթի 
զետեղում 
ռազմավա-
րական 
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ծրագրում 

4. Ավելացնել առանձնահատուկ կարիքներ 
ունեցող ուսանողների համար հեռավար ու-
սուցման դասընթացների քանակը: 

2016-17 
ուստարի 

I կիս (Մ/Ժ) 

Ուսումնամեթո-
դական վարչու-

թյուն 
Տեղեկատվա-
կան տեխնոլո-

գիաների 
կենտրոն 

 Նոր հեռավար 
դասըն-
թացներ 

2.Գնահատել ուսա-
նողների կարիքների 
բացահայտման մե-
խանիզմների արդյու-
նավետությունը:	
 

Ուսանողների կարիք-
ների բացահայտմանը 
մասնակցում են կուրա-
տորները, ուսանողա-
կան կառույցները (ու-
սանողների հետ տար-
վող աշխատանքների 
բաժին, Ուսխորհուրդ, 
ՈՒԳԸ), Շրջանավարտ-
ների և կարիերայի 
կենտրոնը և այլ օղակ-
ներ:  
 

Ուսումնասիրել ուսանողների կարիքների բա-
ցահայտման մեխանիզմները,  գնահատել դրանց 
արդյունավետությունը, մշակել համապատաս-
խան երաշխավորություններ:  

2014/15 
ուստարի  

II կիս. 
(Կ/Ժ) 

Ուսանողների 
հետ տարվող 

աշխատանքնե-
րի բաժին 

 
Շրջանավարտ-
ների և կարիե-
րայի կենտրոն 

 Վերլուծական 
զեկույց, 

երաշխավո-
րություններ 

3.Գնահատել` որքա-
նով են լրացուցիչ դա-
սընթացներն ու 
պրակտիկաները 
նպաստում ակնկալ-
վող որակավորումնե-
րի ձևավորմանը: 
 

ԵՊՀ մի շարք կառույց-
ներ (գերեզանցության և 
ռեսուրս կենտրոններ, 
Շրջանավարտների և 
կարիերայի կենտրոն, 
հեռաուսուցման լաբո-
րատորիա և այլն) ուսա-
նողներին առաջարկում 
են լրացուցիչ դասըն-

Իրականացնել լրացուցիչ դասընթացների և 
պրակտիկայի կազմակերպման խնդիրների ու-
սումնասիրություն և գնահատել դրանց արդյու-
նավետությունը:   

2015/16 
ուստարի 

 II կիս. 
(Կ/Ժ) 

Ուսումնա-
մեթոդական 
վարչություն 

 Վերլուծական 
զեկույց, 
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Գնահատել` որքանով 
են պրակտիկաները 
նպաստում անհրա-
ժեշտ որակավորում-
ների ձեռքբերմանը: 
 

թացների հնարավո-
րություններ: 

Բակալավրիատում և 
մագիստրատուրայում 
ուսումնական պլաննե-
րի  համաձայն նախա-
տեսված են ուսում-
նական, արտադրական 
և մանկավարժական 
պրակտիկաներ: Դրանց 
արդյունավետությունը 
գնահատվում է շրջա-
նավարտների բավա-
րարվածության վերա-
բերյալ տարեկան հար-
ցումների ընթացքում: 

4. Մշակել հստակ 
պաշտոնական ընթա-
ցակարգ և ժամանա-
կացույց, ինչը կօգնի 
ուսանողներին դիմել 
վարչական անձնա-
կազմին իրենց 
խնդիրներով:	
 

Ուսանողների կողմից 
վարչական աշխատա-
կազմին դիմելու պրակ-
տիկան գործում է, ձևա-
վորված են որոշակի 
մեխամիզմներ, իսկ ա-
ռանձին հարցերի պա-
րագայում` սահմանված 
են նաև համապատաս-
խան ընթացակարգեր, 
այդ թվում՝ ժամանակա-
ցույցներ: 

Մշակել ԵՊՀ ուսանողների կողմից վարչական 
աշխատակազմին դիմելու կանոնակարգ: 

2015/16 
ուստարի 

II կիս. 
(Կ/Ժ) 

Ուսանողների 
հետ տարվող 

աշխատանքնե-
րի բաժին 

 
Ուսխորհուրդ 

 Հաստատված 
կանոնա-
կարգ 

5. Փոխկապակցել ու-
սանողների և դասա-
խոսների հետազո-
տական գործունեու-
թյունը և գնահատել 
հետազոտական գոր-

Ուսանողական հետա-
զոտական աշխատանք-
ները խթանելու նպա-
տակով ԵՊՀ-ում գոր-
ծում է ուսանողական 
գիտական ընկերություն 
(ՈՒԳԸ): ՈՒԳԸ աշխա-

Ստեղծել դասախոսների կողմից կատարվող 
հետազոտական աշխատանքներում ուսանող-
ների ներգրավվածությունը խթանող մեխանիզմ-
ներ և գնահատել դրանց արդյունավետությունը: 

2016/17 
ուստարի 

I կիս. (Մ/Ժ) 

ԵՊՀ 
ֆակուլտետներ 

 
ՈՒԳԸ 

Լրացուցիչ 
ծրագրային 
ֆինանսավո-

րում 

Ուսանող-
ների 

հետազոտա-
կան աշխա-
տանքները 
խթանող նոր 
մեխանիզմ-
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ծունեության արդյու-
նավետությունը: 

տանքներին որպես գի-
տական ղեկավարներ 
կամ խորհրդատուներ 
աջակցում են դասա-
խոսները (2012/13 ուս-
տարում շուրջ 300 դա-
սախոս մասնակցել է  
ՈՒԳԸ ծրագրերին): 

ներ 

6.Ուսումնասիրել ու-
սանողների իրա-
վունքների պաշտպա-
նության մեխանիզմ-
ների արդյունավե-
տությունը և վերլուծել 
վերջիններիս ազդե-
ցությունը: 	
 

Ուսանողների իրա-
վունքների պաշտպա-
նության և մի շարք այլ 
խնդիրների լուծման 
համար ԵՊՀ-ում գոր-
ծում են Ուսանողական 
խորհուրդը, Ուսանող-
ների հետ տարվող աշ-
խատանքների բաժինը 
և ուսանողների, շրջա-
նավարտների և հասա-
րակայնության հետ կա-
պերի բաժինը: 

Ուսումնասիրել ուսանողների իրավունքների 
պաշտպանության գործող մեխանիզմների ար-
դյունավետությունը և ներկայացնել երաշխա-
վորություններ: 

2015/16 
ուստարի 

II կիս. 
(Կ/Ժ) 

Ուսանողների 
հետ տարվող 

աշխատանքնե-
րի բաժին 

 
Ուս. խորհուրդ 

 Վերլուծական 
զեկույց, 

երաշխավո-
րություններ 
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ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ  ՉԱՓԱՆԻՇ  V. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄ 

Խնդրի ընկալումը 
(համառոտ ներկայացնել, թե ինչպես է ԵՊՀ-ն ընկալում տվ-
յալ չափանիշի շրջանակներում բարձրացված խնդիրների 
էությունը, ինչպիսի մոտեցումներ կամ մեթոդներ է պատ-
րաստվում կիրառել դրանց լուծման համար, ինչպիսի իրա-

վիճակ կամ գլոբալ արդյունքներ է ակնկալում դրանց 
լուծման արդյունքում)  

 

 

Փորձագիտական 
երաշխավորություն 

Խնդրի ընթացիկ 
վիճակը 

Բարելավող 
գործողություններ/միջոցառումներ, 

քայլեր 

Իրականա-
ցման ժամա-
նակահա-
տված 

Պատասխա-
նատու 

(նշել պաշտոնը և ա. 
ազգանունը)  

 

Պահանջվող 
ռեսուրսներ 

(մարդկային, նյու-
թական և ֆինան-

սական) 

Վերջնարդյունք 
(ներ) և դրանց 
ձեռքբերման 
ցուցիչներ 

1.Սահմանել կրթա-
կան ծրագրի պա-
հանջներին համա-
պատասխան դասա-
խոսական կազմին 
ներկայացվող մաս-
նագիտական հստակ 
որակներ։	

ԵՊՀ-ում գործում է 
պրոֆեսորադասախո-
սական համակազմի 
մրցութային ընտրութ-
յան և պաշտոնների տե-
ղակալման կարգը, որ-
տեղ սահմանված են 
պահանջներ ըստ տա-
րակարգերի։ 

1. Կրթական ծրագրերի մասնագրերում սահ-
մանել  դասախոսական կազմին ներկայացվող 
ընդհանուր (այդ  թվում՝  նաև  մանկավարժա-
կան) և  մասնագիտական  պահանջներ՝  ծրա-
գրի նպատակին և կրթական վերջնարդյունք-
ներին համապատասխան: Նշված պահանջները 
ներառել մրցույթի հայտարարության մեջ և հաշ-
վի առնել ուսումնական բեռնվածության բաշխ-
ման ժամանակ: 

2016/17 
ուստարի 
 II կիս. 
(Մ/Ժ) 

Ֆակուլտետներ 
 

Որակի 
ապահովման 
կենտրոն 

 

 Լրամշակված 
մասնագրեր 

2.Ներդնել երիտա-
սարդ դասախոսնե-
րին խորհրդատվութ-
յան ու փոխօգնութ-
յան համակարգ։	
 
 
 

Ասպիրանտների դա-
սավանդման հմտութ-
յունները զարգացնելու 
նպատակով նրանց ան-
հատական ծրագրում  
նախատեսված է  150 
ժամ դասավանդում:  
Ամբիոնի վարիչների և 
փորձառու պրոֆեսոր-
ների  կողմից իրակա-
նացվում են երիտա-
սարդ դասախոսների 

1. Դասախոսների որակավորման բարձրացման 
ծրագրում ընդգրկել պարտադիր դասընթաց՝ 
միտված երիտասարդ դասախոսների դասա-
վանդման հմտությունների զարգացմանը։ 

2016/17 
ուստարի 

II կիս. 
(Մ/Ժ) 

Հետբուհական 
լրացուցիչ 
կրթության 
վարչություն 

 

 Դասընթացի 
Հաստատված

ծրագիր 

2. Երիտասարդ դասախոսների մենթորության 
համակարգի ներդրում (դասալսումների և վար-
պետության դասերի կազմակերպում)։ 

2016/17 
ուստարի 

 I կիս. 
(Մ/Ժ) 

Ֆակուլտետներ 
 

 Մենթորների 
թիվը 
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դասալսումներ:  

3.Կիրառել ուսանո-
ղական հարցման ար-
դյունքները` դասա-
խոսական կազմի ո-
րակավորման բարձ-
րացման ծրագրերն 
ուղղորդելու և անհա-
տականացնելու 
նպատակով։ 

Ուսանողական հարց-
ման արդյունքները վեր-
լուծվում և քննարկվում 
են ֆակուլտետների 
գիտխորհուրդներում և 
ամբիոնների նիստե-
րում։ Այդ արդյունքնե-
րը, սակայն, նպատա-
կաուղղված չեն կիրառ-
վում դասախոսների 
մասնագիտական զար-
գացման գործընթացում։ 
5-ամյա պարբերակա-
նությամբ գործում է 
դասախոսների կատա-
րելագործման պարտա-
դիր ծրագիրը, որում նե-
րառված է կրթական 5 
ուղղություն (ընդհա-
նուր, մանկավարժա-
կան-հոգեբանական, 
մասնագիտական և այլ 
պատրաստություն)։ 

1. Հարցումների արդյունքներով յուրաքանչյուր 
դասախոսի համար ստեղծել առանձին հաշվե-
տվություն, որը կներառի ցուցումներ և երաշ-
խավորություններ տվյալ դասախոսի որակա-
վորման բարձրացման ծրագիրն անհատապես 
ուղղորդելու վերաբերյալ։ 

2016/17 
ուստարի 

I կիս. 
(Մ/Ժ) 

Ֆակուլտետներ 
 

Հետբուհական 
լրացուցիչ 
կրթության 
վարչություն 

 

 Անհատական 
ծրագրով 

որակավոր-
ման բարձ-
րացում 
անցած 

դասախոս-
ների թիվը 

2. Ընդլայնել և բազմազանեցնել դասախոսների 
որակավորման բարձրացման երկու ուղղու-
թյունները՝ մասնագիտական և մանկավարժա-
կան-հոգեբանական։ 

2016/17 
ուստարի 

II կիս. 
(Մ/Ժ) 

Հետբուհական 
լրացուցիչ 
կրթության 
վարչություն 

 

 Նոր մշակված 
դասընթաց-
ների և վերա-
պատրաստ-
վածների 
թիվը 

 

4. Բարելավել դասա-
խոսական կազմի ան-
գլերեն լեզվի իմացու-
թյունը։	
 

 
Տե՛ս 9-րդ չափանիշ` Արտաքին կապերը և միջազգայնացումը  (5-րդ փորձագիտական 
երաշխավորություն՝  ¦Բարելավել ուսանող-ների,  դասախոսների և վարչական անձ-
նակազմի անգլերեն լեզվի իմացությունը§) 

Միջազգային 
համագոր-
ծակցության 
վարչություն 
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5. Փոխկապակցել 
մասնագիտական 
զարգացման դասըն-
թացները կրթական 
ծրագրերի որակավո-
րումների հետ։	

	
 

Դասախոսների որակա-
վորման բարձրացման  
ծրագիրն ունի մասնա-
գիտական (կրթական) և 
հետազոտական բաղա-
դրիչներ: 
 ԵՊՀ-ում գործում է 
Մոսկվայի Բաումանի 
անվ. տեխնիկական հա-
մալսարանի հեռավար 
ուսուցման կետ՝ ԵՊՀ 
դասախոսների համար 
հասանելի էլեկտրոնա-
յին հարուստ ռեսուրս-
ներով: 

1. Ընդլայնել  որակավորման  բարձրացման 
ծրագրի մասնագիտական պատրաստության  
բաղադրիչը՝  օգտագործելով հեռավար ուսուց-
ման հնարավորությունները: 
 

2016/17 
ուստարի 

 I կիս. 
(Մ/Ժ) 

Հետբուհական 
լրացուցիչ 
կրթության 
վարչություն 

 

 Հեռավար 
դասընթաց-
ների թիվը 

 
Ունկնդիր-
ների թիվը 

6. Մշակել մասնագի-
տական չափորոշիչ-
ներ և բարելավման 
մեխանիզմներ` վար-
չական և ուսումնա-
օժանդակ անձնա-
կազմի ատեստավոր-
ման համար: 	
	

	
 

Մշակման փուլում են 
ԵՊՀ վարչական, ու-
սումնաօժանդակ, ինժե-
ներատեխնիկական և օ-
ժանդակ կազմի պաշ-
տոնների անձնագրերի 
համակարգը և նրանց 
իրավասությունների 
սահմանման ու ատես-
տավորման կարգերը։ 
Ռեկտորի հրամանով 
սահմանված են ուսում-
նաօժանդակ աշխա-
տողների հիմնական 
գործառույթներն ըստ 
տարակարգերի։ 
Անց է կացվում ուսում-
նաօժանդակ կազմի ա-
մենամյա ատեստավո-
րում։ 

1. Մշակել վարչական պաշտոնների անձնա-
գրերը։ 

2014/15 
ուստարի 

 II կիս. 
(Կ/Ժ) 

Ռեկտորատ  
 

Պաշտոնների 
անձնագրերի 
առկայություն 

2. Մշակել և իրականացնել վարչական աշխա-
տողների վերապատրաստման դասընթացներ։ 

2017/18 
ուստարի 

I կիս.  
(Ե/Ժ) 

Հետբուհական 
լրացուցիչ 
կրթության 
վարչություն 

 

 
 

Վերապատ- 
րաստման 
դասընթաց-

ների և 
ունկնդիրների 

թիվը 
3. Մշակել վարչական և ուսումնաօժանդակ կազ-
մերի ատեստավորման միասնական կարգ։ 

2017/18 
ուստարի 

 II կիս. 
(Ե/Ժ) 

Ռեկտորատ  
 

Հաստատված 
կարգ 

 



ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ  VII.  ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Խնդրի ընկալումը 
(համառոտ ներկայացնել, թե ինչպես է ԵՊՀ-ն ընկալում տվ-
յալ չափանիշի շրջանակներում բարձրացված խնդիրների 
էությունը, ինչպիսի մոտեցումներ կամ մեթոդներ է պատ-
րաստվում կիրառել դրանց լուծման համար, ինչպիսի իրա-

վիճակ կամ գլոբալ արդյունքներ է ակնկալում դրանց 
լուծման արդյունքում)  

 

 

Փորձագիտական 
երաշխավորություն 

Խնդրի ընթացիկ 
վիճակը 

Բարելավող 
գործողություններ/միջոցառումներ, 

քայլեր 

Իրականա-
ցման ժամա-
նակահա-
տված 

Պատասխա-
նատու 

(նշել պաշտոնը և ա. 
ազգանունը)  

 

Պահանջվող 
ռեսուրսներ 

(մարդկային, նյու-
թական և ֆինան-

սական) 

Վերջնարդյունք 
(ներ) և դրանց 
ձեռքբերման 
ցուցիչներ 

1. Ներդնել փաստա-
թղթաշրջանառության 
ամբողջական էլեկտ-
րոնային համակարգ, 
որը կհամապատաս-
խանի տեղեկատվու-
յան կառավարման 
քաղաքականությանը 
և ընթացակարգերին: 

Համալսարանի փաս-
տաթղթաշրջանառութ-
յան մի շարք գործըն-
թացներ ներկայումս ի-
րականացվում են էլեկ-
տրոնային եղանակով: 
Էլեկտրոնային փաս-
տաթղթաշրջանառութ-
յան «Մալբըրի» համա-
կարգը, որ կոչված է ամ-
բողջացնել փաստա-
թղթաշրջանառության 
էլեկտրոնային համա-
կարգը ԵՊՀ-ում, 
գտնվում է ներդրման 
փուլում: Համակարգի 
ներդրման ուղղությամբ 
տարվել են որոշ աշ-
խատանքներ. վերանայ-
վել է համալսարանի 
գործավարության 

1. Ներդնել էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջա-
նառության համակարգը 
 

2015/16 
ուստարի 

I կիս.  
(Կ/Ժ) 

ԵՊՀ ռեկտորատ  
Գործող «Մալ-
բըրի» համա-

կարգ 
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կանոնակարգը, առանձ-
նացվել է համապա-
տասխան սերվեր, իրա-
կանացվել են վար-
չական աշխատողների 
մի մասի վերապատ-
րաստումներ:  

2. Վերլուծել՝ որքանով 
են առկա ռեսուրս-
ներն ապահովում ան-
հրաժեշտ միջավայր՝ 
ռազմավարական պը-
լանի նպատակներից 
բխող կրթական գոր-
ծունեությունն իրա-
կանացնելու համար: 

Կրթական գործընթացն 
ապահովող ռեսուրս-
ների գնահատման գոր-
ծող մեխանիզմներից են 
ԵՊՀ շրջանավարտների 
բավարարվածության 
ամենամյա հարցումնե-
րը: Մշակվել են ուսում-
նառության ռեսուրսնե-
րի և ուսանողների օ-
ժանդակության ծառա-
յությունների գնահատ-
ման ընթացակարգային 
չափանիշներ, ինչպես 
նաև այդ ռեսուրսների 
զարգացման միջոցա-
ռումների ծրագիր 
(2013թ.): ԵՊՀ-ում գոր-
ծում է ուսումնական 
լաբորատորիաների 
արդիականացման ծրա-

1. Գործադրել ուսումնառության ռեսուրսների և 
ուսանողների օժանդակության ծառայություն-
ների գնահատման ընթացակարգը՝ համապա-
տասխան չափանիշներով: 

2014/15 
ուստարի 

I կիս.  
(Կ/Ժ) 

ԵՊՀ ՈԱԿ 
 

Ուսանողների 
հետ տարվող 
աշխատանք-
ների բաժին 

 

Ռեսուրսների 
գնահատման 

գործող 
համակարգ 

2. Իրականացնել ուսումնառության ռեսուրսների 
և ուսանողների օժանդակության ծառայություն-
ների բարելավման ծրագիր:  

2014/15 
ուստարի 

II կիս. 
(Կ/Ժ) 

ԵՊՀ ՈԱԿ, 
ուսանողների 
հետ տարվող 
աշխատանք-
ների բաժին,  

 
ֆակուլտետներ 

 

Բարելավման 
միջոցա-
ռումների 
ծրագրի 

կատարման 
հաշվետվու-

թյուն 
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գիր: 

3. Ստեղծել առանձ-
նահատուկ կարիքներ 
ունեցող ուսանողների 
և անձնակազմի հա-
մար անհրաժեշտ 
պայմաններ: 

 
 
 
 

Տե՛ս 4-րդ չափանիշի 1-ին երաշխավորությունը: 
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ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ  VIII. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Խնդրի ընկալումը 
(համառոտ ներկայացնել, թե ինչպես է ԵՊՀ-ն ընկալում տվ-
յալ չափանիշի շրջանակներում բարձրացված խնդիրների 
էությունը, ինչպիսի մոտեցումներ կամ մեթոդներ է պատ-
րաստվում կիրառել դրանց լուծման համար, ինչպիսի իրա-

վիճակ կամ գլոբալ արդյունքներ է ակնկալում դրանց 
լուծման արդյունքում)  

 

 

Փորձագիտական 
երաշխավորություն 

Խնդրի ընթացիկ 
վիճակը 

Բարելավող 
գործողություններ/միջոցառումներ, 

քայլեր 

Իրականա-
ցման ժամա-
նակահա-
տված 

Պատասխա-
նատու 

(նշել պաշտոնը և ա. 
ազգանունը)  

 

Պահանջվող 
ռեսուրսներ 

(մարդկային, նյու-
թական և ֆինան-

սական) 

Վերջնարդյունք 
(ներ) և դրանց 
ձեռքբերման 
ցուցիչներ 

1. Գնահատել հաշ-
վետվության համա-
կարգի արդյունավե-
տությունը: 
 

	
	

 
 

 

Համալսարանում գոր-
ծում է հաշվետվողակա-
նության երկմակարդակ 
համակարգ (ստորաբա-
ժանումների և համա-
համալսարանական 
մակարդակներ): 
Գործընթացի արդյուն-
քում ձևավորվում են ու-
սումնական տարվա 
ԵՊՀ գործունեության 
հաշվետվությունը 
(մշակվում է 1995/96 
ուստարվանից) և հա-
մախմբված ֆինանսա-
կան հաշվետվություն-
ները: ԵՊՀ-ում առկա 
համակարգը ապահո-
վում է ոչ միայն ներքին, 
այլև արտաքին հաշ-
վետվողականությունը: 

1. Ուսումնասիրել և գնահատել ԵՊՀ-ում գործող 
հաշվետվողականության  համակարգի արդյու-
նավետությունը: 

2014/15 
ուստարի  

II կիս. 
(Կ/Ժ) 

ԵՊՀ ԳԽ 
ժամանակավոր 
հանձնաժողով 

 
Վերլուծական 

զեկույց 

2. Գնահատման արդյունքների հիման վրա 
վերանայել հաշվետվողականության գործող 
համակարգը: 

2015/16 
ուստարի 

 I կիս. (Կ/Ժ 

ԵՊՀ ԳԽ 
ժամանակավոր 
հանձնաժողով 

 

ԵՊՀ 
հաշվետվո-

ղականության 
կարգ 
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2. Մշակել թափանցի-
կության ապահովման 
քաղաքականություն: 

	

ԵՊՀ-ն որդեգրել է գոր-
ծունեության բոլոր ո-
լորտներում թափանցի-
կության ապահովման 
գործելաոճը: 
ԵՊՀ-ում գործում է Հա-
սարակայնության հետ 
կապերի և լրատվութ-
յան վարչությունը:  ԵՊՀ  
համացանցային ռե-
սուրսների զարգացումը 
լուրջ խթան է թա-
փանցիկության ապա-
հովման համար:  2012 
թ. ԵՊՀ ԳԽ կողմից 
ընդունվել է «ԵՊՀ 
հանրային կապերի հա-
յեցակարգը»:  

Մշակել և իրականացնել ԵՊՀ գործունեության  
թափանցիկությունն ապահովող համալիր 
մեխանիզմների և ընթացակարգերի ներդրման 
ծրագիր: 

2016/17 
ուստարի 

 II կիս. 
(Մ/Ժ) 

Հասարակայ-
նության հետ 
կապերի և 

լրատվության 
վարչություն 

 

 
Արտաքին 

շահեկիցների 
արձագանք 

3. Վերլուծել հասա-
րակության լայն շեր-
տերից հետադարձ 
կապի հավաքման 
գործող մեխանիզմնե-
րի արդյունավետու-
թյունը: 

Որպես հասարակայ-
նության հետ կապերի 
ձևավորմանը նպաս-
տող հետադարձ կապի 
ապահովման արդյու-
նավետ միջոց՝ նախևա-
ռաջ կիրառվում է հա-
մացանցը: ԵՊՀ-ում հա-
սարակության հետ կա-
պերի ձևավորմանը 
նպաստող հետադարձ 
կապի գործիքներից են 
նաև հասարակական 
կարծիքի ուսումնասիր-
ման տարբեր հարցում-
ները:  

1. Ուսումնասիրել հետադարձ կապի՝ ԵՊՀ-ում 
առկա մեխանիզմներն ու գործիքները, ի հայտ 
բերել խնդիրները: 

2015/16 
ուստարի 

 I կիս. 
(Կ/Ժ) 

Հասարակայ-
նության հետ 
կապերի և 

լրատվության 
վարչություն 

 

 
Վերլուծական 

զեկույց 

2. Մշակել և իրականացնել հասարակության 
լայն շերտերի հետ հետադարձ կապի մեխա-
նիզմների և գործիքների զարգացման ծրագիր: 

2015/16 
ուստարի  

II կիս. 
(Կ/Ժ) 

Հասարակայ-
նության հետ 
կապերի և 

լրատվության 
վարչություն 

 

 

Մշակված 
ծրագիր, 

Հետադարձ 
կապի 

արդիակա-
նացված/նոր 
մեխանիզմ-

ներ 

 


