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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԿԱԶՄ 

Ինքնավերլուծության գլխավոր խորհրդատու` ռեկտոր Հ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 
 

Հ/Հ Ազգանուն, Անուն Պաշտոն  

I. ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

1. Ղարիբյան Հայկանդուխտ 
Աշխատանքային խմբի ղեկավար 
Գիտական և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր 

2. Գաբրիելյան Վրեժ ՀՀ ԱԻՆ Փ/Ծ տնօրենի տեղակալ, փ/ծ գեներալ-մայոր 

3. Թադևոսյան Դավիթ ՃԿՊԱ, ՂԿՈԲ ֆակուլտետի դեկան, տեխ. գիտ. թեկն. 

4. Պետրոսյան Հասմիկ ԱԻ և ՃԿ ֆակուլտետի ավագ մեթոդիստ 

5. Հովհաննիսյան Աստղիկ Բնական գիտությունների ամբիոնի դասախոս 

6. Թունյան Մանե Բակալավրիատի II կուրսի ուսանող 

II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ՈՒ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. Ղարիբյան Հայկանդուխտ 
Աշխատանքային խմբի ղեկավար 
Գիտական և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տեխ. գիտ. թեկն., 
դոցենտ 

2. Հարությունյան Արմեն Արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ, քաղ. գիտ. թեկնածու 

3. Հովակիմյան Գևորգ ՃԿՊԱ պրոռեկտոր, փ/ծ գնդապետ 

4. Խաչատրյան Գայանե Ճգնաժամային կառավարման ամբիոնի դոցենտ, տնտ. գիտ. թեկն. 

5. Բաղրամյան Սապետ ՃԿՊԱ, գլխավոր հաշվապահ 

6. Հարությունյան Լուսինե մեթոդիստ 

7. Մովսեսյան Ժենյա Մագիստրատուրայի II կուրսի ուսանող 

III. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

1. Գասպարյան Տաթևիկ 
Աշխատանքային խմբի ղեկավար 
Ճգնաժամային կառավարման ամբիոնի դասախոս  

2. Զիրաքյան Կարեն Փրկարարական ամբիոնի վարիչ, փ/ծ գնդապետ 

3. Նորեկյան Վարսիկ Ճգնաժամային կառավարման ամբիոնի մեթոդիստ 

4. Սարաֆյան Կարապետ Քաղաքացիական պաշտպանություն ամբիոնի դասախոս 

5. Կյուրեղյան Սարգիս 
ԱԻՆ փրկարար ծառայության ՓԾ ՓՈՒՎ մարտական պատրաստության բաժնի 
պետ, փ/ծ գնդապետ 

6. Հակոբյան Մարգարիտա Բակալավրիատի II կուրսի ուսանող 

IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ 

1. Բաղրամյան Եֆրասիմ 
Աշխատանքային խմբի ղեկավար 
Ուսումնական բաժնի պետ 

2. Ոսկանյան Արթուր ԱԻՆ փրկարար ծառայության փ/ծ գնդապետ 

3. Ենգիբարյան Աննա Բնական գիտությունների ամբիոնի դասախոս 

4. Ղարիբյան Ռուզաննա Քաղաքացիական պաշտպանություն ամբիոնի դասախոս 

5. Վարդանյան Լիլիթ մեթոդիստ 

6. Աբրահամյան Արմեն ՈՒԽ նախագահ, բակալավրիատի II կուրսի ուսանող 

V. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԸ 

1.  Բրուտյան Վաչիկ 
Աշխատանքային խմբի ղեկավար, Ճգնաժամային կառավարման ամբիոնի 
պրոֆեսոր, մանկ. գիտ. դոկտոր 

2.  Ներսեսյան Գրիգոր 
Բնական գիտությունների ամբիոնի վարիչ, 
մանկ. գիտ. թեկնածու 

3.  Միքաելյան Վլադիմիր Ճգնաժամային կառավարման ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. դոկտ., դոցենտ 

4.  Մանուկյան Երանուհի Ճգնաժամային կառավարման ամբիոնի դոցենտ, փիլ. գիտ. թեկնածու 

5.  Սարոյան Արմեն ԱԻՆ փրկարար ծառայության փ/ծ գնդապետ 

6.  Հայրապետյան Պարգև Բակալավրիատի II կուրսի ուսանող 
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VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

1.  Բակունց Սաթեն 
Աշխատանքային խմբի ղեկավար  
Բնական գիտությունների ամբիոնի դոցենտ, գյուղ. գիտ. թեկն. 

2.  Բագիյան Վալերի 
ՓԾ ԲՊ և ԱՀ ՎԿ վարչության ՃՔԿԻՄ բաժնի պետ, փ/ծ գնդապետ, կենսաբ. գիտ. 
թեկն., դոցենտ, 

3.  Հովհաննիսյան Արտավազդ Գործերի կառավարչության բաժնի պետ, տեխ. գիտ. թեկն. 

4.  Կրբեկյան Վահագն ԱԻ և ՃԿ ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, պատմ. գիտ. թեկն. 

5.  Հակոբյան Անի Բակալավրիատի II կուրսի ուսանող  

VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

1. Գսպոյան Գրիշա 
Աշխատանքային խմբի ղեկավար 
ԱԻ և ՃԿ ֆակուլտետի դեկան, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

2. Պետրոսյան Տիգրան ԱԻՆ ՓԾ փրկարար ուժերի վարչության պետ, փ/ծ գնդապետ 

3. Ղալթաղչյան Կարինե Ճգնաժամային կառավարման ամբիոնի դասախոս 

4. Գևորգյան Անի ՈՒԳԸ նախագահ 

5. Հովհաննիսյան Շուշաննա Մագիստրատուրայի II կուրսի ուսանող 

VIII. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. Մխիթարյան Լիանա 
Աշխատանքային խմբի ղեկավար  
Կադրերի բաժնի պետ 

2. Հարությունյան Յանա Որակի ապահովման կենտրոնի մեթոդիստ 

3. Մատինյան Անահիտ Ճգնաժամային կառավարման ամբիոնի դասախոս  

4. Բարսեղյան Արա ԱՌՆԱՊ տնօրեն 

5. Գալստյան Մարտիրոս Մագիստրատուրայի II կուրսի ուսանող 

IX. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ 

1. Նազարյան Լիլիթ 
Աշխատանքային խմբի ղեկավար  
Ռեկտորի օգնական 

2. Չիլինգարյան Արմեն ՄԱԶԾ Հայաստան, Աղետների ռիսկի նվազեցման ծրագրի համակարգող 

3. Բաբաջանյան Լևոն Ճգնաժամային կառավարման ամբիոնի դոցենտ, փիլ.գիտ.թեկնածու  

4. Կարապետյան Սիրանուշ ԱԻ և ՃԿ ֆակուլտետի ավագ մեթոդիստ 

5. Թորգոմյան Գոհար Բնական գիտությունների ամբիոնի դասախոս 

6. Ղարիբյան Սոնա Բակալավրիատի II կուրսի ուսանող 

X. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

1. Հարությունյան Հասմիկ Աշխատանքային խմբի ղեկավար  
Որակի ապահովման կենտրոնի ավագ մեթոդիստ 

2. Հունանյան Տաթևիկ Որակի ապահովման կենտրոնի մեթոդիստ 

3. Խաչատրյան Անդրանիկ Քաղաքացիական պաշտպանություն ամբիոնի դասախոս 

4. Ոսկանյան Անահիտ ԱԻՆ քարտուղարություն, գլխավոր մասնագետ 

5. Չոբանյան Ալիսա Բակալավրիատի II կուրսի ուսանող 

6. Կյուրեղյան Շուշանիկ Բակալավրիատի II կուրսի ուսանող 
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային 

կառավարման պետական ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) ինստիտուցիոնալ կարողություն-

ների ինքնավերլուծության վերջնական հաշվետվությունը կազմված է ՀՀ կառավարության 2011 

թվականի հունիսի 30-ի Nօ 959-Ն որոշմամբ՝ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 

մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշներին համաձայն: 

Ակադեմիայի կառավարումը, կրթական ու հետազոտական գործունեությունը նպատակա-

ուղղված է քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության բնագավառում հասարակությանը մատուցվող ծառայությունների բարելավմանը 

և միտված է. 

➢ որակի մշակույթի ձևավորմանը,  

➢ կրթական այնպիսի միջավայրի ստեղծմանը, որը կնպաստի արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության համակարգի ստորաբաժանումների հարափոփոխ պահանջներին 

համապատասխան ուսումնառողների գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների 

ձևավորմանն ու զարգացմանը, 

➢ մասնագիտական կրթության արդյունավետության բարձրացմանը և հասարակության առջև 

հաշվետվողականության ապահովմանը, 

➢ ազգային և միջազգային մակարդակներում Ակադեմիայի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների համադրելիության և մրցունակության, ռազմական դրության և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ապահովմանը: 

 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Չափանիշներ` հատուկ առանձնացված ձևակերպումներ են, որոնք վերստուգելի տերմին-

ներով սահմանում են Ակադեմիայի գործունեության կամ իրականացվող կրթական ծրագրերի բնու-

թագրերը: 

Չափորոշիչներ` ձևակերպումներ են, որոնք սահմանում են յուրաքանչյուր չափանիշին համա-

պատասխանելու չափը և անաչառ գնահատելու համար անհրաժեշտ պայմանները: 

 
ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՒՀ-Ի ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Ակադեմիան կրթական ու գիտական պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն 

է, որի հիմնական առաքելությունն է գիտելիքի ստեղծումը, փոխանցումը և տարածումը կրթության 

զարգացման պետական ռազմավարության շրջանակներում, ինչպես նաև անվտանգության 

մշակույթի ձևավորումը քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության պաշտպանության բնագավառում: 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության (այսուհետև՝ 

ԱԻՆ) ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան հիմնադրվել է Հայաստանի երրորդ 

Հանրապետության ստեղծման տարիներին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

որոշման համաձայն, որպես կադրերի վերապատրաստման ինստիտուտ, այնուհետև վերանվանվել 

արտակարգ իրավիճակների վարչության ճգնաժամային կառավարման ինստիտուտ, որը եղել է 

միայն անվանափոխում, այլ ըստ էության՝ ՀՀ նոր բարձրագույն ուսումնական հաստատության 
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հիմնադրում: ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 29-ի Nօ1055-Ն որոշման համաձայն այն 

վերանվանվել է «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն:  

 1993թ.-ից սկսած Ակադեմիան իրականացրել է հանրապետության կառավարման 

մարմինների ղեկավար կազմի և մասնագետների վերապատրաստման առաջին դասընթացներ, 

ներդրել ճառագայթային պաշտպանության դասընթացի ծավալուն ծրագիր և ռադիոհաղորդումների 

շարք, իրականացրել բնակչության զանգվածային ուսուցում ճառագայթային պաշտպանության 

հարցերով և սկսել է համագործակցություն Իտալիայի համալսարանների միջազգային կազմա-

կերպության, 1998թ.՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համապատասխան կառույցների, 2004թ.՝ 

Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալություն (JICA) կազմակերպության հետ, 

առ այսօր: Այնուհետև ձևավորվել է միջազգային համագործակցություն Ռուսաստանի Դաշնության, 

Շվեդիայի, և Գերմանիայի հետ: ՄԱԿ-ի հետ իրականացվել է առաջին համատեղ միջոցառումը, և 

կրթական համակարգում դրվել ուսուցման կազմակերպման սկիզբը:  

Ակադեմիան 1995թ-ից սկսած ձևավորել է միջազգային համագործակցության լայն ցանց, որն 

ընդգրկում է աշխարհի բազմաթիվ առաջատար երկրների բուհեր և միջազգային կազմակերպու-

թյուններ (ԱՄՆ, Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Իտալիա, Շվեյցարիա, Գերմանիայի Դաշնություն, 

Բրազիլիա, Լեհաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Բելառուս, Ղրղզստան, և այլն), ներգրավված է 

Եվրոպական և միջազգային այլ կրթական ու գիտական բազմաթիվ ծրագրերում: 

 Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարության քաղաքացիական պաշտպանության հետազո-

տությունների ազգային ինստիտուտի հետ 1997թ. կնքվել է պայմանագիր և համագործակցությունը 

շարունակվել մինչև 2008թ.: 2018թ. վերսկսվել է համագործակցությունը Ֆրանսիայի ՄԳՇՄԱԱ 

(մարդկանց, գույքի և շրջակա միջավայրի անվտանգության խթանման ասոցացիա) հետ:  

Շարունակական աշխատանքներ են տարվում օտարերկրյա գործընկերների հետ համատեղ 

գիտահետազոտական և փորձագիտական աշխատանքների իրականացման, այդ թվում՝ 2011թ. 

համագործակցում է Բելառուսի հակահրդեհային ակադեմիայի, 2013թ.՝ Հարավային Կովկասում և 

Կենտրոնական Ասիայում կենսաանվտանգության ու կենսաապահովման կարողությունների 

ամրապնդման ծրագրի, 2014թ.՝ Հարավային Կորեայի, 2017թ.՝ «Աղետների ռիսկերի նվազեցման 

ազգային պլատֆորմ»-ի, 2018թ.՝ ՌԴ Կազանի Ա.Ն. Տուպոլևի անվան Ազգային հետազոտական 

տեխնիկական համալսարանի, ՌԴ ԱԻՆ քաղաքացիական պաշտպանության ակադեմիայի, 2019թ.՝ 

‹‹Լեռնային տարածքների կայուն զարգացման» Կովկասյան ցանցի, ‹‹ԳԵՈՌԻՍԿ գիտահետազո-

տական ընկերության››, Նիդեռլանդների թագավորությունում ռիսկի հասարակություն կազմակեր-

պության, «Թեքնոլոջի ընդ Սայնս Դայնամիքս»-ի, «Ինստիգեյթ ռոբոտիքս»-ի, «ՅՈւ ԷՅ ՎԻ ԼԱԲ»-ի, 

«ՍԹԵՄ Դիդակտիկս»-ի և Ստեփանավանի «Լոռէ» փրկարար ջոկատի, Ջինիշյան հիշատակի 

հիմնադրամի և այլնի հետ: 

Ներկայումս Ակադեմիան համագործակցում է միջազգային գործընկեր համալսարանների ու 

միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի զարգացման 

ծրագիր, Ճապոնիայի JICA կազմակերպություն, Save the children, Oxygen, «Արձագանք» Շվեյցարիա, 

Գերմանական կարմիր խաչ և այլն, և համագործակցության արդյունքում ձեռք բերում 

ժամանակակից տեխնիկական հագեցվածություն: 

2010թ.՝ ՀՀ կառավարության կողմից Ակադեմիան, որպես տարածաշրջանային հեռավար 

ուսուցման կենտրոն ճանաչելու վերաբերյալ որոշումն ընդունվել է ի գիտություն, ինչը ենթադրում է 

ինտեգրվելու միջազգային կրթական համակարգերին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում:  
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Ակադեմիան կրթական ու գիտական պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն 

է, որի գործունեությունը նպատակաուղղված է քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառում կրթական, գիտական, մեթոդա-

կան, փորձագիտական, հրատարակչական աշխատանքների և ուսումնառության իրականացմանը` 

բարձրագույն, միջին ու հետբուհական մասնագիտական մակարդակներում` օրենքով նախատես-

ված կարգով և կրթական ծրագրերին համապատասխան: Միաժամանակ, Ակադեմիան իրականաց-

նում է նաև լրացուցիչ կրթական ծրագրեր ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակա-

ռավարման մարմինների, կազմակերպությունների (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից), 

ղեկավար կազմի, մասնագետների որակավորման բարձրացման` քաղաքացիական պաշտ-

պանության ու արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության, աղետների ռիսկի 

նվազեցման հիմնահարցերով (տարեկան շուրջ 2000 ունկնդիր), ինչպես նաև ԱԻՆ փրկարար 

ծառայության հրշեջ-փրկարարների սկզբնական պատրաստման, վերապատրաստման և 

որակավորման բարձրացման (տարեկան 350-400 ծառայող), բարձրությունների վրա պարանային 

աշխատանքների իրականացման հարցերով՝ ՀՀ ոստիկանության և ՀՀ ԱԱԾ հատուկ նշանակության 

ջոկատների անձնակազմի վերապատրաստման ուղղություններով (տարեկան շուրջ 100 ծառայող): 

Իր գործունեության ընթացքում Ակադեմիան տվել է 2215 շրջանավարտ, որոնց մեծ մասը 

հաջողությամբ աշխատում են ԱԻՆ տարբեր ստորաբաժանումներում՝ շուրջ 400, 36-ը՝ 

Ակադեմիայում, մի մասը պետական ու հանրային կառույցներում, բանկային համակարգում և այլն:  

Իր ռազմավարական նպատակների իրականացման շրջանակներում Ակադեմիայի գործու-

նեությունը միտված է քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչու-

թյան պաշտպանության բնագավառում բարձրագույն կրթությամբ որակյալ մասնագետների պատ-

րաստմանը, տարածաշրջանի գիտական, մտավոր, կրթական, տնտեսական և մշակութային 

առաջընթացին աջակցմանը, տեխնոլոգիապես հագեցած ժամանակակից ուսումնական և աշխա-

տանքային միջավայրի, բարձրորակ և արդյունավետ ծառայությունների տրամադրմանը:  

Ակադեմիայի աշխատանքները միտված են ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի մտավոր և ստեղծագործական ունակությունների զարգացմանը, ուսանողակենտրոն միջա-

վայրի ձևավորմանը, ուսանողների համար լիարժեք դրսևորվելու հնարավորությունների ստեղծ-

մանը, կրթության բովանդակության արդիականացմանը, ուսումնական գործընթացի, ստեղծագոր-

ծական ու վերլուծական մտածողության զարգացման գործընթացի, նորարարության ու նախաձեռ-

նողականության կատարելագործմանը, ուսուցման մեթոդների նորացմանը և ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների ներդրմանը, կրթության որակի ապահովմանը, ուսանողների թիմային աշխա-

տանքի հմտությունների զարգացմանը, միջազգային կազմակերպություններում և գործընթացներում 

ներգրավվածության խորացմանը, գործընկեր հաստատությունների հետ համագործակցության 

ամրապնդմանը և այդ նպատակով նաև կրթության որակի ապահովման համակարգի ստեղծմանն 

ու որակի մշակույթի ձևավորմանը։ Ակադեմիան կրթական գործունեությունն իրականացնում է ՀՀ 

ԿԳՆ կողմից տրված լիցենզիայով սահմանված մասնագիտությունների գծով, առաջնորդվում է ՀՀ 

ՈԱՇ-ի հիմնական դրույթներով, մասնագիտությունների կրթական ծրագրերին համապատասխան՝ 

միջին մասնագիտական, բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով՝ շնորհելով պետական 

նմուշի դիպլոմներ: 

Ակադեմիայում գործում է 3 ֆակուլտետ:  

Հետբուհական, մագիստրոսի, բակալավրի և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերն 

իրականացվում են արտակարգ իրավիճակների և ճգնաժամային կառավարման ֆակուլտետում:  
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Ակադեմիան ունի լիցենզիա հետևյալ կրթական ծրագրերի համար՝ 

I. Բակալավրի կրթական ծրագրով՝ առկա ու հեռակա ուսուցմամբ, 3 մասնագիտությունների գծով 

7 կրթական ծրագիր. 

1. Կառավարում 

➢ Կառավարում/ըստ ճյուղերի 

2. Տրանսպորտային համակարգեր 

➢ Տրանսպորտային և հրշեջ փրկարար հատուկ տեխնիկայի շահագործում և սպասարկում 

3. Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում 

➢ Հրդեհային պաշտպանություն 

➢ Փրկարարական գործ 

➢ Քաղաքացիական պաշտպանություն 

➢ Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում 

➢ Հրդեհային անվտանգություն 

II. Մագիստրոսի կրթական ծրագրով՝ հեռակա ուսուցմամբ, 5 մասնագիտությունների գծով 5 

կրթական ծրագիր. 

1. Կառավարում 

➢ Ճգնաժամային կառավարում 

2. Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում 

➢ Փրկարարական գործ 

3. Հոգեբանություն 

➢ Հոգեբանություն 

4. Երկրաբանություն 

➢ Կիրառական սեյսմոլոգիա 

5. Մասնագիտական մանկավարժություն  

➢ Նախնական զինվորական պատրաստություն 

III. Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով՝ 3 մասնագիտությունների գծով հիմնական 

ընդհանուր և միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով. 

1. Միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորում 

➢ Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 

2. Անձի և սեփականության պաշտպանություն 

➢ Կառավարում արտակարգ իրավիճակներում 

➢ Հրդեհային պաշտպանություն 

IV. 2019 թ.-ից՝ հետբուհական կրթություն (հայցորդություն) 

Ակադեմիային ՀՀ ԿԳՆ ԲՈԿ-ի կողմից թույլատրվել է հաստատելու ատենախոսության 

թեմաներ «Երկրաբնապահպանություն» մասնագիտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ակադեմիան 2017թ. ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումից 
հետո զգալի աշխատանքներ է իրականացրել փորձագիտական զեկույցում 

նշված թերությունների վերացման ուղղությամբ: Կազմվել է պլան-ժամանակացույց 
և կատարված աշխատանքների վերաբերյալ սահմանված ժամկետներում 

և ձևաչափով ՈԱԱԿ է ներկայացվել հաշվետվություններ: 
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ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԸՍՏ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ 
 

I.ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 
 
 

 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտական ուսումնական հաստատության (այսուհետ` ՄՈՒՀ) վարած քաղաքա-
կանությունն ու ծավալած գործունեությունը համապատասխանում են հաստատության որդեգրած 
առաքելությանը, որը համահունչ է ՀՀ կրթության որակավորումների ազգային շրջանակին (ՈԱՇ): 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի նպատակներն ու խնդիրներն արտացոլող հստակ ձևակերպված 
առաքելություն, որը համահունչ է ՈԱՇ-ին: 

Հիմքեր՝  

➢ Ակադեմիայի կանոնադրությունը  
➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի 2014-2019 թթ. ՌԾ-ի իրականացման պլան ժամանակացույցը 
➢ Ակադեմիայի ՌԾ-ի իրականացման երկարաժամկետ պլանը (2014-2019թթ.) 
➢ Ակադեմիայի ՌԾ-ի իրականացման միջնաժամկետ պլանները (2014-2016թթ., 2017-

2019թթ) 
➢ Ակադեմիայի ՌԾ-ի իրականացման կարճաժամկետ պլանները (2015-2016թթ., 2016-

2017թթ., 2017-2018թթ., 2018-2019թթ., 2019-2020թթ.) 
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ Ակադեմիայի 2018-2019 ուսումնական տարվա գործունեության հիմնական 

արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը  
➢ Ակադեմիայի մասնագիտությունների ցանկը և դասիչները 

Վերլուծել և հիմնավորել, թե որքանո՞վ է հաստատության ռազմավարական ծրագիրը 
համապատասխանում ՄՈւՀ-ի առաքելությանը, նպատակներին և խնդիրներին (կատարել 
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի առաքելությունը սահմանվում է նրա հիմնադիր փաստաթղթով՝ կանոնադ-

րությամբ (Հավելված No1.1) և դրանից բխող նպատակներն ու խնդիրներն ամրագրված են 2014-

2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրում (այսուհետ` ՌԾ), որը հաստատվել է 2014թ. 

Ակադեմիայի խորհրդի կողմից (Հավելված No1.2) և հստակ խնդիրների միջոցով սահմանում է 

դրանց հասնելու ուղիները:  
2017թ. ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումից հետո իրականացված աշխատանքների արդ-

յունքում Ակադեմիան հիմնականում վերացրել է փորձագիտական զեկույցում նշված թերություններն 

ու բացթոցումները, հաղթահարել թույլ կողմերը: Այսպես. լրամշակվել և հստակեցվել են գործո-

ղությունների պլանները (երկարաժամկետ, միջնաժամկետ, կարճաժամկետ), դրանց նպատակ-

ներն ու կատարման մեխանիզմները, լրամշակված պլան-ժամանակացույցում ներառվել են 

ռազմավարական խնդիրների իրագործման նպատակով պլանավորված գործողությունները, 

իրականացման վերջնաժամկետները, պատասխանատու մարմինները և պահանջվող լրացուցիչ 

ռեսուրսները, սահմանվել են կատարողականի ցուցիչներ, որոնցում հաշվի է առնված 

շահակիցների կարիքները (ԱԻՆ աշխատակիցների հանդիպումների արդյունքում): Հստակեցվել 

են երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ պլանների նպատակներն ու կատարման 

մեխանիզմները: 

2019 թ. ավարտվում է Ակադեմիայի 2014-2019 թթ. ՌԾ-ի գործողության ժամկետը: 2018թ. 

նոյեմբերի 16-ին Ակադեմիայի գիտական խորհրդում հաստատվել է ՌԾ-ի լրամշակված 

կարճաժամկետ պլան – ժամանակացույցը և սահմանվել է վերջնաժամկետ մինչև 2020թ., որտեղ 

Ակադեմիան կրթական ու գիտական պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որի 
գործունեությունը նպատակաուղղված է քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառում կրթական, գիտական, մեթոդական, 
փորձագիտական, հրատարակչական աշխատանքների և ուսումնառության իրականացմանը` 

հետբուհական, բարձրագույն և միջին մասնագիտական մակարդակներում: 
Ակադեմիան ձգտում է դառնալ քաղաքակիրթ, մարդասիրական փոխհարաբերությունների և 

ժողովրդավարական ավանդույթների, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան 
ուսումնագիտական կենտրոն, քանի որ շրջանավարտները մնալով այդ սկզբունքներին հավատարիմ 

իրականացնում են փրկության համամարդկային, անձնվեր ու վեհ գործը: 
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ներկայացված 9 նպատակների 26 խնդիրների իրագործման համար նշված են հաստատության 

գործունեության հիմնարար ուղղությունները, որի իրագործման ընթացքն ուղեկցվում է 

ռազմավարական նպատակներին ու խնդիրներին միտված աշխատանքների փուլային վերլու-

ծությամբ, որոնք նպատակ են հետապնդում արձանագրել և ապահովել իրականացված աշխա-

տանքների շարունակականությունն ու Ակադեմիայի զարգացման միտումները Եվրոպական 

կրթական չափորոշիչներին համապատասխան: Պլան-ժամանակացույցում ներկայացված են 

ռազմավարական խնդիրների իրագործման համար պլանավորված գործողությունները, իրակա-

նացման վերջնաժամկետները, պատասխանատու մարմինները և պահանջվող լրացուցիչ 

ռեսուրսները: ՌԾ-ում ամրագրված կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ռազմա-

վարական խնդիրների իրականացումը և ձեռք բերված աշխատանքային փորձն Ակադեմիային 

հնարավորություն տվեցին արձանագրելու զգալի դրական արդյունքներ: 

Գործող ՌԾ-ին սահուն շարունակություն կհանդիսանա հաջորդ՝ 2020-2024թթ. զարգաց-

ման ՌԾ-ն, որը նպատակ ունի, մի կողմից՝ ամրապնդել զարգացման ձևավորված միտումներն 

Ակադեմիայի գործունեության բոլոր հիմնական բնագավառներում, մյուս կողմից՝ համապա-

տասխանեցնել դրա զարգացման հետագա ընթացքը միջավայրային նոր միտումներին, հաշվի 

առնելով տարածաշրջանային առանձնահատկություններն ու կարիքները (Հավելված No1.3): 
Ռեկտորի 19.11.2018թ. ՈԱ-12 հրամանով ստեղծվել է Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զար-

գացման ՌԾ-ի մշակման համար պատասխանատու աշխատանքային խումբ և այդ աշխատանք-

ների իրականացման ժամանակացույց: Հիշյալ ՌԾ-ի նախագծով յուրաքանչյուր խնդրի համար 

ամրագրված է Ակադեմիային առաջնորդող առաքելությունը, տեսլականը, առաջնայնություն-

ներն ու գլխավոր նպատակները, դրանց իրականացման հիմնական ուղիները, ինչպես նաև ՌԾ-

ի առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները (Հավելված No1.3): 
Շահակիցների շրջանում ավելի լայն քննարկում ապահովելու նպատակով 2020-2024թթ. 

ՌԾ նախագիծը տեղադրվել է Ակադեմիայի կայք էջում (www. cmsa.am): Աշխատանքային խումբը 

բոլոր ստորաբաժանումներից և շահակիցների խմբերից առաջարկություններն ու 

դիտողությունները հավաքագրում և պարբերաբար ներկայացնում է քննարկման:  

Համաձայն ՀՀ Նախագահի 2009թ. մայիսի 6-ի ՆԿ-68-Ա կարգադրության, Ակադեմիան 

գերակա խնդիրների և առաջնահերթ միջոցառումների ցանկում ընդգրկված է Եվրամիության 

անդամ երկրների փորձի ուսումնասիրման, պետական պատվերի շրջանակներում ուսուցման 

գործընթացի ներդրման, Եվրամիության չափանիշներին համապատասխանեցված ծրագրերի 

մշակման և զարգացած ուսումնական բազայի ստեղծման ուղղություններով: 

Համաձայն 2010թ. ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված որոշման՝ Ակադեմիան ճանաչ-

վել է որպես տարածաշրջանային հեռավար ուսուցման կենտրոն: ՀՀ կառավարության 2013 թ. 

հունվարի 12-ի No 70-Ն որոշման, Ակադեմիայի «Լուսակերտ  ուսումնական բազայի 

գործարկումն ընդգրկված է ՀՀ ԱԻՆ 2013թ. գերակա խնդիրների ցանկում:  

Ակադեմիան ամբողջ ուժերն ուղղում է հանրապետությանը սպառնացող բնածին, տեխ-

նածին, սոցիածին ու այլ վտանգների առանձնահատկությունների հաշվառման, գիտահետազո-

տական ու փորձագիտական աշխատանքներում աղետների ռիսկի, ճգնաժամային կառավար-

ման և արտակարգ իրավիճակներում ազդարարման ու արձագանքման գործընթացներում 

անօդաչու թռչող սարքերի կիրառման հնարավորությունների և դրանց միջազգային փորձի 

ուսումնասիրության հիման վրա պրոֆեսիոնալ փրկարարական ծառայողներով ու մասնագետ-

ներով արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտ-

պանության համակարգի ապահովմանը: Առանց արդի պահանջներին համապատասխան 

պրոֆեսիոնալ մասնագետներով համալրման, հնարավոր չէ արտակարգ իրավիճակներից 

բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության գործընթացների 

արդյունավետ իրականացումը:  

Ակադեմիայի ՌԾ-ի հիմնական նպատակների իրականացման համար լուծվել են մի շարք 

խնդիրներ, որոնք նպատակաուղղված են բարձրորակ կրթության ապահովմանը, քաղաքացիա-

կան պաշտպանության ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացմանը, 

բնակչության ներգրավմանն ու ծառայությունների զարգացմանը, որակյալ կադրային ներուժի 

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.3.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.3.pdf


 

 11 

կատարելագործմանն ու որակյալ ենթակառուցվածքների ստեղծմանն ու բարելավմանը, 

բարձրորակ ծառայությունների տրամադրմանը, արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության գործընթացների կառավարման ուղղությամբ նորարարական գործընթացնե-

րի խթանմանը, կառույցների ու կազմակերպությունների հետ համատեղ բնակչության պաշտ-

պանության կառավարման միասնական համակարգի ստեղծմանն ու մասնագետների նպատա-

կային պատրաստմանը, բնակչության լայն շերտերի համար լրացուցիչ կրթության ծրագրերի 

մշակմանն ու իրականացմանը՝ ուղղված աղետներին դիմակայելու հմտությունների ձևավոր-

մանն ու ամրապնդմանը, ընդունելության բազմազանեցված մուտքի ընդլայնմանը և ֆինանսա-

կան կայունությանն ու կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը (Հավելված No1.2): 
Ակադեմիան ունի պատասխանատվություն և կարևոր դերակատարություն ԱԻՆ համա-

կարգում գործող ստորաբաժանումների համար բարձրագույն կրթությամբ որակյալ մասնա-

գետների պատրաստման, կադրերի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման, 

ինչպես նաև ՀՀ կրթական համակարգում քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ 

իրավիճակների հիմնահարցերով ուսուցման քաղաքականության մշակման գործում: 

Ակադեմիան իր տեսլականում նախանշում է՝ դառնալ ԱԻՆ համակարգում ուսումնական 

և գիտահետազոտական ծրագրեր իրականացնող առաջատար կազմակերպություն, որն 

առաջնորդվում է գիտակրթական համակարգի միջազգայնացման ու եվրոպական ինտեգրման, 

ինչպես նաև պետության համար արդիական նշանակություն ունեցող ռազմավարական հիմ-

նախնդիրներով, ձգտում է լինել տարածաշրջանային, գիտական ու կրթության նորագույն 

ուղղությունների ու հետազոտական մեթոդների արմատավորման ու տարածման օջախ, 

պատրաստել խոր գիտելիքներով օժտված և գործնական հմտություններ ունեցող բարձրորակ 

կադրեր, ապահովել առաջնակարգ կրթություն՝ տեսության և գործնական պարապմունքի 

համակցմամբ, կրթության ամուր հիմքի ստեղծման և ուսումնական գործընթացում պրոֆեսո-

րադասախոսական կազմի (ՊԴԿ) և ուսանողների արդյունավետ համագործակցության ապա-

հովման ճանապարհով:  

Ակադեմիայի գործունեությունը միտված է ուսանողակենտրոն միջավայրի ձևավորմանն 

ու ուսանողների հնարավորությունների լիարժեք դրսևորմանը: Ակադեմիայի ռազմավարական 

գերակա խնդիրներից է պահպանել տարածաշրջանում միակ մասնագիտական պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություն լինելու բարի համբավը: 

Ակադեմիան հետևում է ՌԾ-ի իրականացմանը (հարցումներ, հաշվետվություններ, գոր-

ծունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ՝ ԳԱՑ, ինքնավերլուծություն) և հիշյալում 

ներառված հիմնական նպատակներն ու խնդիրները տեղաբաշխված են ծրագրի իրականացման 

երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ պլան-ժամանակացույցներում: 

Ակադեմիան իր առջև դրված նպատակների ու խնդիրների իրականացման համար ձգտում 

է ապահովել բավարար նյութատեխնիկական բազա և բարձր որակավորմամբ ՊԴԿ (ՌԾ, 
խնդիրներ 4.1, 5.1): Զգալի աշխատանքներ են տարվում ՊԴԿ-ի գիտական, ուսումնամեթոդական 

որակների բարձրացման ուղղությամբ (Հավելված No1.4): 
ՀՀ Կառավարության 2016թ. հուլիսի 7-ի Հայաստանի Հանրապետության կրթության 

որակավորումների ազգային շրջանակը հաստատելու մասին  Nօ332-Ն որոշմամբ հաստատված 

որակավորումների ազգային շրջանակի (այսուհետև` ՈԱՇ) հետ Ակադեմիայի կրթական 

ծրագրերի համադրումը ցույց է տալիս, որ Ակադեմիայի միջին մասնագիտական, բակալավրի, 

մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական ծրագրերում ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները 

լիովին համապատասխանում են ՈԱՇ-ում ամրագրված վերջնարդյունքներին: Կրթական 

ծրագրերն ունեն հստակ սահմանված և հրապարակված նպատակներ, ակնկալվող կրթական 

վերջնարդյունքներ և դասավանդման, ուսումնառության ու գնահատման ընտրված մեթոդներ, 

որոնք նպաստում են ուսանողների կողմից այդ վերջնարդյունքների ձեռքբերմանը: 

Հետևելով իր առաքելությանը` Ակադեմիան առաջնորդվում է ՈԱՇ-ում ամրագրված 

բնութագրիչներով, ՀՀ մասնագիտությունների դասակարգչով, բարձրագույն մասնագիտական 

կրթական ծրագրով և կրթություն է իրականացնում ՈԱՇ-ի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ մակարդակ-

ներով՝ ՀՀ ԿԳՆ կողմից տրամադրված լիցենզիաներին համապատասխան: 

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.4.pdf
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ՌԾ-ում նախանշված Ակադեմիայի խնդիրների իրականացման ընթացքը մշտադիտարկ-

վում և գնահատվում է, ինչը մեծապես նպաստում է հաստատության վարկանիշի և մրցակցային 

դիրքի բարձրացմանը, բավարարում ներքին և արտաքին շահակիցների պահանջները: ՌԾ-ի 

մշտադիտարկումն իրականացվում է հետադարձ կապի միջոցով և կարող է վերանայվել նոր 

իրողություններին համապատասխան, իսկ ՌԾ-ի փոփոխությունները կատարվում են 

Ակադեմիայի խորհրդի որոշմամբ, որում ընդգրկված են ներքին և արտաքին շահակիցները: 

Ակադեմիայի առաքելության, նպատակների և խնդիրների պահանջվող վերանայումը կատա-

րելիս վերլուծության է ենթարկվում նաև ներքին և արտաքին շահակիցների ցանկություններն ու 

պահանջներն Ակադեմիայում իրականացվող գործընթացների նկատմամբ: 

ՌԾ-ի իրականացման ընթացքը գնահատվում է յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վեր-

ջում, հենվելով Ակադեմիայի գործունեության հիմնական արդյունքների վերաբերյալ ռեկտորի 

հաշվետվության, ԳԱՑ-ի և այլ վերլուծությունների (ֆակուլտետի դեկանի և ստորաբաժանում-

ների ղեկավարների) վրա` ձեռքբերումները ամրագրելու, բացթողումները վեր հանելու և 

բարեփոխումները պլանավորելու նպատակով (Հավելված No1.4), (Հավելված No1.5): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրներն արտացոլում են ներքին և 
արտաքին շահակիցների կարիքները: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ Ակադեմիայի խորհրդի կազմը 
➢ Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կազմը 
➢ Ակադեմիայում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության 

գնահատման հարցում 
➢ Ակադեմիայում դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցում 
➢ Ակադեմիայի շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի 

ուսումնասիրության հարցաթերթ 
➢ Ակադեմիայի պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ արտաքին շահակիցնե-

րի կարծիքի ուսումնասիրության հարցաթերթ 
➢ Ակադեմիայի կողմից կազմակերպված պրակտիկայի գնահատման ուսանողա-

կան հարցաթերթ 
➢ Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի 

բավարարվածության ուսումնասիրության հարցաթերթ 
➢ Ակադեմիայից ուսանողների բավարարվածության ուսումնասիրության հարցա-

թերթ 
➢ ՀՀ կառավարության «ՀՀ ԱԻՆ բարձրագույն ուսումնական հաստատության 

մասնագիտությունների ցանկը սահմանելու մասին» N 90-Ն որոշումը 

➢ ՀՀ ԿԳՆ մագիստրոսի՝ Մ Nօ 0051, բակալավրի՝ Բ Nօ 0062 և միջին մասնագի-
տական՝ Ա Nօ 0102 կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիա   

Վերլուծել, թե ինչպե՞ս է ՄՈՒՀ-ը վերհանում ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները: 
Հիմնավորել մոտեցման արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապա-
տասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի համար հիմնական արտաքին շահակից հանդիսացող ԱԻՆ կարիքների 

արտացոլումն առաքելության, նպատակների և խնդիրների մեջ անմիջապես իրականացվում է 

նախարարությունից իջնող հրամայականներով, որպես ենթակա բուհ և Ակադեմիան հետևում է 

ԱԻՆ կարիքներին, հաշվի է առնում արտաքին շահակիցների շրջանում գրավոր և բանավոր 

հարցումների արդյունքներն ու իրականացնում մասնագիտությունների ճշգրտում կամ նոր 

մասնագիտությունների ներառում, կամ մասնագիտությունների կրթական ծրագրերում կատա-

րում փոփոխություններ համապատասխան մասնագետների պատրաստման նպատակով: 

Միաժամանակ, Ակադեմիայի 2020-2024թթ. ՌԾ-ի մշակման համար ռեկտորի հրամանով ձևա-

վորված աշխատանքային խմբում ընդգրկված են ԱԻՆ մասնագետներ և արտաքին այլ շահա-

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.4.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.5.pdf
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կիցներ: Մշակված ՌԾ-ի նախագիծը տեղադրվել է Ակադեմիայի կայք էջում (www.cmsa.am), որը 

հնարավորություն է տալիս ապահովելու շահակիցների և հասարակության լայն շրջանակների 

ակտիվ մասնակցություն՝ նախագծի քննարկմանը (Հավելված Nօ1.3): 
Ակադեմիայում որոշումներ կայացնող կոլեգիալ կառավարման մարմիններում (Ակադե-

միայի խորհուրդ, Գիտական խորհուրդ) ապահովված է ներքին շահակիցների և ԱԻՆ մասնակ-

ցությունը: ԱԻՆ կարիքները հաշվի են առնվում նաև Ակադեմիայում համատեղությամբ դասա-

վանդող ԱԻՆ աշխատակիցների միջոցով: ԱԻՆ ուսումնավարժանքները, կլոր սեղանները, սեմի-

նարները և աշխատանքային խմբերի հանդիպումները ևս, մեկ մեխանիզմ են վերհանելու 

շրջանավարտների կարիքները: Ակադեմիայի ռեկտորի, տարբեր մասնագետների ընդգրկվածու-

թյունն ԱԻՆ ստորաբաժանումների ծառայողների ատեստացիոն հանձնաժողովներում թույլ է 

տալիս գնահատել շրջանավարտների տեսական ու գործնական գիտելիքների մակարդակը, լսել 

կարծիքներ և առաջարկություններ կրթական գործընթացների վերաբերյալ: 

Ակադեմիայի կանոնադրությամբ ամրագրված ու ՌԾ-ով նախանշված առաքելությունը և 

սահմանված նպատակներն ամբողջությամբ նպատակաուղղված են ներքին ու արտաքին 

շահակիցների կարիքների բավարարմանը և հաշվի առնելով նրանց պահանջմունքներն, 

Ակադեմիան վարում է այնպիսի քաղաքականություն և միջոցառումների համախումբ, որոնց 

իրականացման շնորհիվ ստեղծվում են ժամանակակից կրթական ծրագրերին համապատաս-

խան մրցունակ մասնագետների պատրաստման համար անհրաժեշտ պայմաններ` բավարարե-

լով շահակիցների պահանջմունքները: Ակադեմիան ունի կարևորագույն առաքելություն ԱԻՆ 

մասնագիտական կարիքներին արձագանքելու, փրկարարական ծառայության արդիականաց-

ման խնդիրներին առավելագույնս աջակցելու, նորարարական գործընթացները բնակչության 

պաշտպանության գործընթացների կառավարման բնագավառում խթանելու ուղղություններով, 

Ակադեմիայի հետազոտական, խորհրդատվական ու ուսումնական գործընթացները նպատա-

կաուղղել դեպի ճգնաժամային կառավարման զարգացումն ապահովող կարիքները և ապահովել 

տեղեկատվական ռեսուրսների զարգացումը, արդյունավետ օգտագործումն ու մատչելիությունը՝ 

կրթական և հետազոտական ծրագրերի կարիքներին համահունչ(Հավելված Nօ1.2): 
Ակադեմիայի ՌԾ-ի կարևորագույն նպատակներից է շրջանավարտների աշխատանքի 

տեղավորման հարցը և Ակադեմիան էական ավանդ է ներդրել ԱԻՆ համակարգի համար 

կադրերի պատրաստման ու որակավորման բարձրացման, ինչպես նաև արտակարգ իրավի-

ճակների և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերով հանրապետության կառավար-

ման մարմինների ու կազմակերպությունների ղեկավար կազմի և մասնագետների վերապատ-

րաստման գործում: Ակադեմիայի շրջանավարտները հաջողությամբ աշխատում են ԱԻՆ 

համակարգում գործող ստորաբաժանումներում, ուժային կառույցներում, ինչպես նաև հանրա-

պետության կառավարման այլ մարմիններում ու կազմակերպություններում:  

Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցերով Ակադեմիայի կարիերայի ծով 

պատասխանատուն համագործակցում է ԱԻՆ փրկարար ծառայության և քաղաքացիական 

կադրերի վարչությունների հետ:  

Ներքին և արտաքին շահակիցների առաջարկությունները վեր հանելու նպատակով 

ընտրված են տարբեր մեխանիզմներ և գործիքներ, այդ թվում՝ համաձայն գործող կանոնակար-

գերի և բարձրագույն կրթության կանոնադրական հրահանգների դասավանդողներն (շուրջ 25%) 

ու ուսանողները (շուրջ 25%) ներգրավված են և´ խորհրդի, և՛ գիտական խորհրդի, և´ 

ֆակուլտետի խորհրդի կազմում: Նրանք հիշյալ խորհուրդների լիիրավ անդամներ են, և իրա-

վունք ունեն քվեարկելու, առաջարկություններ անելու ու մասնակցելու քննարկումներին 

(Հավելված Nօ1.1):  
Ակադեմիայում կարևոր է ուսանողների շահերի և պահանջմունքների բացահայտումը: Այդ 

մեխանիզմներից են նաև ուսանողների մասնակցությունն Ակադեմիայի կառավարմանը, գործող 

ուսանողական կազմակերպությունների գործունեությունը, ուսանողների ու շրջանավարտների 

շրջանում անցկացվող հարցումները և այլն: Ուսանողներն Ակադեմիայի կարևորագույն 

շահակիցներն են: Ըստ այդմ` ՌԾ-ում Ակադեմիայի մնայուն արժեքներ են հռչակված «ուսանողի 

հաջողությունը» և «մատչելի կրթությունը», իսկ նրանց կրթական կարիքների բավարարման 

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.3.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
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համար ռազմավարական նպատակ է սահմանվել որակյալ կրթությունը, որոնց հասնելու համար 

անհրաժեշտ է ապահովել լրացուցիչ և շարունակական կրթության մատչելիությունը 

հանրության ամենալայն շերտերի համար, իսկ որակյալ կրթությունը և կրթական ծրագրերի 

արդիականությունն առաջնահերթ կարևորություն ունեն Ակադեմիայի մասնագիտական բարձր 

վարկանիշի և ներքին ու արտաքին մրցունակության ապահովման համար: ՌԾ-ն Ակադեմիայի 

առջև խնդիր է դնում բարձրացնել ուսանողների բավարարվածության մակարդակն իրենց 

ուսումնառությունից և օժանդակ ուսանողական ծառայություններից (Հավելված No1.2, 
Նպատակ 2): 

2015թ.-ից սկսած Ակադեմիայում իրականացվում են հարցումներ ուսանողների հետ` 

դասավանդման որակի և արդյունավետության, ներքին շահակիցների ռեսուրներից ու օժանդակ 

ծառայություններից բավարարվածության, գնահատման համակարգի վերաբերյալ և այլն: 

2017թ.-ից ներքին շահակիցների արձագանքներն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով 

տեղադրվել է կրթության որակի բարելավման և արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված 

առաջարկությունների արագ արձագանքման արկղ, որը հնարավորություն է տալիս դիմում-

առաջարկներով բարձրաձայնելու իրենց հուզող հարցերն ու խնդիրները և ակնկալել 

համապատասխան լուծումներ: Վերհանված հարցերն անհրաժեշտության դեպքում քննարկվում 

են համապատասխան ստորաբաժանումներում` համարժեք լուծումներ տալու նպատակով: 

Ներքին շահակիցներից է Ակադեմիայի գիտամանկավարժական կազմը: Դրանից ելնելով` 

որակյալ գիտական և մանկավարժական ներուժը ՌԾ-ն Խնդիր 4.1.) սահմանում է որպես Ակա-

դեմիայի առաքելության աջակցող նպատակ (Հավելված Nօ1.2): Ակադեմիայի որակի ապա-

հովման կենտրոնի (ՈԱԿ) կողմից իրականացվում են հարցումներ` ուղղված ՊԴԿ-ին և արտա-

քին շահակիցներին: Հարցաթերթերում կան առանձնացված հարցեր, որոնք վերաբերում են 

Ակադեմիայի առաքելությանը, իսկ առաջարկություններ բաժինը շահակիցներին հնարավորու-

թյուն է տալիս վեր հանել իրենց հուզող հարցերն ու պահանջմունքերը:  

Ակադեմիայի ռազմավարական խնդիրներից են կապերի հաստատումը և բազմակողմանի 

համագործակցությունը միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, կրթական 

ու գիտական կազմակերպությունների հետ՝ ուսանողների և ՊԴԿ-ի փոխանակման ծրագրերի, 

արտասահմանյան կազմակերպություններում վերապատրաստումների կազմակերպման 

(Չափանիշներ 1 և 9) հարցերով (Հավելված Nօ1.2):  
2015թ. գործատուների շրջանում իրականացվում է արտաքին շահակիցների հարցում՝ 

Ակադեմիայի պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ: Հարցումները վկայում են, որ ուսանող-

ներն արտադրական պրակտիկայի ընթացքում դրսևորել են բարձր տեսական գիտելիքներ և 

վարվեցողության նորմեր, թիմային աշխատանք կատարելու հմտություններ, տարբեր իրավի-

ճակներում արագ և ճիշտ կողմնորոշվելու կարողություններ, ուսումնավարժանքներին ակտիվ 

մասնակցություն և մասնագիտական մոտեցումներ, ինչպես նաև նշված են բացթողումներ 

գործնական պարապմունքների և պրակտիկաների ուղղությամբ: Այս առումով, արտաքին 

շահակիցների կողմից առաջարկվել են փոփոխություններ կատարել գործնական պարապ-

մունքների ժամերի, կրթական ծրագրերում պրակտիկաների տեսակների ու ժամերի ավելաց-

ման ուղղությամբ և այլն: Հարցման մասնակիցներն առաջարկություններ բաժնում նշել են նոր 

մասնագիտությունների ներդրման անհրաժեշտության մասին (որոնց մի մասն արդեն ներդրվել 

է), որպես տարածաշրջանային բուհի: 

Օրինակ՝ 2018թ. հաստատված Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի արտաքին գրախոսման 

մեթոդական ցուցումների համաձայն, ԱԻՆ համակարգի բարձրակարգ մասնագետը, կամ այլ 

կազմակերպության կրթական ծրագրի մշակման և իրականացման բնագավառի փորձագետը 

պետք է գնահատի կրթական ծրագրի կառուցվածքը, բովանդակության համապատասխա-

նությունը գիտության և տեխնիկայի զարգացման ժամանակակից մակարդակին, ուսումնական 

դասընթացների, գործնական, լաբորատոր, ինչպես նաև կուրսային ու ամփոփիչ ատեստա-

վորման կրթական ծրագրով շրջանավարտի պատրաստման պահանջներին (ԳԽ, Nօ2, 

18.06.2018թ.):  

2019թ. ներ է դրվել Ակադեմիայի դիմորդների համար հարցաթերթը, որը նպատակ ունի 
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բացահայտել դիմորդների կողմից Ակադեմիայի, դրա կրթական ծրագրերի, ուսումնական 

գործընթացի մասին տեղեկացվածությունը:  
Ակադեմիայում իրականացվող բարեփոխումները համահունչ են գիտության և կրթության 

ոլորտում պետության քաղաքականությանը, այդ ոլորտը կարգավորող օրենսդրական ակտերին, 

կրթության զարգացման ծրագրերին և Ակադեմիան փորձում է ապահովել որակյալ կրթություն` 

մասնագիտական բարձր պատրաստվածությամբ, խոր գիտելիքներով օժտված ու գործնական 

հմտություններ ունեցող բարձրորակ կադրեր, համահունչ՝ գիտելիքահենք տնտեսության և 

գլոբալացվող աշխարհի առաջադրած պահանջներին ու միջազգային կրթական չափանիշներին: 

ՌԾ-ի խնդիր 2.2-ը («Նախաձեռնել առկա կրթական ծրագրերի բովանդակային և կառուց-

վածքային վերանայման և նոր ծրագրերի ներմուծման փուլային գործընթաց` աշխատուժի 

շուկայի արդի պահանջներին համահունչ») իրագործելու համար Ակադեմիան հետևում է ԱԻՆ 

ստորաբաժանումներում աշխատաշուկայի պահանջարկին և պարբերաբար իրականացնում 

բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրով մասնագիտությունների ճշգրտում կամ նոր 

մասնագիտությունների ներառում (Հավելված No1.2):  
2012թ-ից սկսած` ԱԻՆ համակարգի ստորաբաժանումների հետ պարբերաբար անցկաց-

վում են հանդիպումներ, որոնց ընթացքում քննարկվում են, հատկապես, մասնագիտությունների 

ճշգրտմանը վերաբերող հարցեր (նաև անանուն հարցման միջոցով):  

Ակադեմիայի ռեկտորը, փրկարարական ու ծառայության գծով պրոռեկտորները և 

փրկարարական ֆակուլտետի կազմն ընդգրկված են ԱԻՆ համակարգի ստորաբաժանումների 

ծառայողների ատեստացիոն հանձնաժողովներում և մշտապես մասնակցում են այդ հանձնա-

ժողովների աշխատանքներին, պարբերաբար առնչվում են նաև Ակադեմիայի շրջանավարտնե-

րի տեսական ու գործնական պատրաստվածության վերաբերյալ խնդիրներին: Այդ հանդիպում-

ների արդյունքում հաշվի են առնվում արտաքին շահակիցների առաջարկությունները և 

դիտողությունները կուրսային աշխատանքների ու մագիստրոսական թեզերի թեմաների 

ընտրության և իրականացման ժամանակ:  

Ակադեմիայի ռեկտորը, գիտական և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը, 

ուսումնական բաժնի պետը, ֆակուլտետի դեկանը, ամբիոնների վարիչներն ու ուսումնական 

խորհրդատուներն ունեն ընդունելության հստակ ժամանակացույցեր, որոնց շրջանակներում 

ներքին շահակիցները (ՊԴԿ, ուսանող) անկաշկանդ ներկայացնում են իրենց հուզող խնդիրները: 

Հանդիպումներ կարող են կազմակերպվել նաև ժամանակացույցերից դուրս: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում են առաքելության ու նպատակների իրականացման 
արդյունքների գնահատման և բարելավման հաստատված մեխանիզմներ և ընթացակարգեր: 

Հիմքեր` 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի 2014-2019 թթ. գործունեության գնահատման առանցքային 

ցուցանիշները (ԳԱՑ) 
➢ Ակադեմիայի ՌԾ-ի իրականացման կարճաժամկետ պլանը 
➢ Ակադեմիայի ՌԾ-ի իրականացման միջնաժամկետ պլանը 
➢ Ակադեմիայի 2017-2018թթ. ՌԾ-ի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ զեկույցը 
➢ Ակադեմիայի 2018-2019թթ. ՌԾ-ի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ ռեկտորի 

զեկույցը 
➢ Ակադեմիայի 2018-2019 ուսումնական տարվա գործունեության հիմնական 

արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը  
Ռազմավարական ծրագրի իրականացման և որակի ապահովմանը նպաստող մեխանիզմների 

վերլուծություն (տրամադրել համապատասխան հիմքեր և կատարել հղումներ համապատասխան 
փաստաթղթերին): Վերլուծել, թե ինչքանով են որակի ապահովման մեխանիզմները նպաստում 
շարունակական բարելավմանը:  

 

Ակադեմիայում գործում են մի շարք մեխանիզմներ և ընթացակարգեր ռազմավարական 

նպատակների իրականացման առաջընթացը գնահատելու համար: Այդ նպատակով մշակվել է 

ՌԾ-ի իրականացման պլան-ժամանակացույցերը (ԳԽ, Nօ1, 13.03.2014թ.) և 2018թ. լրամշակվել 

գործողությունների կարճաժամկետ պլան-ժամանակացույց` նախատեսված մեկ տարվա հա-

մար: Հիշյալ փաստաթղթերում ներկայացված են յուրաքանչյուր ռազմավարական խնդրի 
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իրագործման համար պլանավորված գործողությունները/միջոցառումները, իրականացման 

վերջնաժամկետները, պատասխանատու մարմինները կամ կատարողները, անհրաժեշտության 

դեպքում նաև պահանջվող լրացուցիչ ռեսուրսները (Հավելված No1.2):  
Ակադեմիան իր առաքելության և նպատակների իրականացման արդյունքները գնահա-

տելու համար կիրառում է ԳԱՑ-ը և ռեկտորի ու ստորաբաժանումների ղեկավարների տարեկան 

հաշվետվությունների կազմման և վերլուծության մեխանիզմները (Հավելված No1.5): 
 Ակադեմիայի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրները վերանայվում և իրականաց-

վում են ՈԱԿ, ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն իրականացնող 

աշխատանքային խմբի և արտաքին շահակիցներից ձևավորված խմբի ներկայացրած առա-

ջարկների հիման վրա: Խումբը վերլուծության է ենթարկում ներքին և արտաքին շահակիցների 

առաջարկությունները, ցանկությունները և պահանջներն իրականացվող գործընթացների 

նկատմամբ: Ակադեմիայի գործունեությունը գնահատելու գործընթացում ներգրավված են 

ներքին և արտաքին շահակիցները: Ներքին շահակիցների համար չափորոշիչ են ծառայում 

իրենց ստացած գիտելիքները, որոնք չափազանց կարևոր են ապագա կարիերայի ձևավորման 

գործում:  

ՌԾ-ը գնահատվում է ամեն ուսումնական տարվա վերջում: ՌԾ-ի իրականացման գնա-

հատման համար, որպես հիմնական գործիք ընտրված է Ակադեմիայի ԳԱՑ-ը (Փաստաթուղթը 

ներառում է Ակադեմիայի գործունեության բոլոր հիմնական 6 ոլորտները՝ «Ընդունելություն և 

համակազմ», «Ուսումնական գործընթաց», «Ռեսուրսներ և կառավարում», «Ենթակառուցվածք», 

«Գիտություն և նորամուծություն», «Արտաքին կապեր և միջազգային համագործակցություն» 

վերաբերող կարևորագույն ցուցանիշների փոփոխման դինամիկան և վերլուծությունը), ռեկտորի 

տարեկան, ինչպես նաև ԳԽ նիստերի ժամանակ տարբեր ստորաբաժանումների կողմից 

պարբերաբար ներկայացվող հաշվետվությունները և դրանց վերլուծությունները: ԳԱՑ-ը 

ռազմավարական պլանավորման գործընթացի տարբեր փուլերի և քայլերի արդյունքները չա-

փելու և վերլուծելու գործիք է, և որպես չափիչ գործիք կոնկրետ է, պարզ և հաշվարկելի: Այն վեր 

է հանում ձեռքբերումները և թույլ կողմերը` նրա հետագա զարգացումն առավել արդյունավետ 

կազմակերպելու համար (Հավելված No1.5):  
 Ակադեմիայի առաքելության և հիմնական նպատակների իրականացումը գնահատող 

ինքնատիպ մեխանիզմներից է նաև պլանավորման գործընթացը, որն իրականացվում է վերևից 

ներքև, այսինքն՝ նախ կազմվում է Ակադեմիայի ՌԾ-ը, ապա ՌԾ-ի իրականացման պլան-

ժամանակացույցը, որի համապատասխան` ֆակուլտետի, կառուցվածքային ստորաբաժանում-

ների, ամբիոնների և ՊԴԿ-ի անհատական աշխատանքային պլանները: Իսկ Ակադեմիայի 

հաշվետվողականությունն իրականացվում է ներքևից վերև. օրինակ` ՊԴԿ-ը ներկայացնում է իր 

հաշվետվությունն ամբիոնի նիստում, որի հիման վրա ամբիոնի վարիչը՝ ֆակուլտետի խորհրդի 

նիստում, ամբիոնների վարիչների հաշվետվությունների հիման վրա՝ ֆակուլտետի դեկանը 

ֆակուլտետի խորհրդի նիստում, այնուհետև՝ ԳԽ-ի նիստում, ռեկտորը Ակադեմիայի տարեկան 

գործունեության հաշվետվությունը ներկայացնում է ԳԽ-ում, Ակադեմիայի խորհրդում և ԱԻՆ 

հաշվետու տարեկան նիստում, իսկ ուսումնական տարվա վերջում՝ Ակադեմիայի ԳԽ-ում 

(www.mes.am, www.cmsa.am): 

 2010թ. Ակադեմիայի գործունեության համակողմանի ներկայացումը և գնահատումը 

կատարվում է հրապարակվող տարեկան ընդհանուր հաշվետվության օգնությամբ, որտեղ 

մանրամասն ներկայացվում են նախորդ տարում Ակադեմիայի բոլոր ստորաբաժանումների 

գործունեության հիմնական արդյունքները, ձեռքբերումները, վեր հանված թերություններն ու 

բացթողումները և պլանավորվում առաջիկա անելիքներն ու բարեփոխումները: Ակադեմիայի 

համար ռազմավարական խնդիր է դառնում մի կողմից ուսուցման որակի բարելավումն առկա 

ռեսուրսների պայմաններում, մյուս կողմից` որակի որոշակի շեմի ապահովումը ռեսուրսների 

օպտիմալ պլանավորման, զարգացման և արդյունավետ օգտագործման միջոցներով և ժամանա-

կակից կրթության պահանջներին համապատասխանող չափորոշիչներով: 

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.5.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.5.pdf
www.mes.am
http://www.cmsa.am/
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Վերլուծել Չափանիշ 1-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, արտաքին 
հնարավորությունները և վտանգները: 

Չափանիշ 1-ի վերաբերյալ ներկայացնել SWOT վերլուծություն` վերջին 5 տարիների համար 
ՉԱՓԱՆԻՇ I.ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ուժեղ կողմեր (Strengths) Թույլ կողմեր (Weaknesses) 

1. ՌԾ-ում հստակ ձևակերպված առաքելությունը, 
նպատակները և նպատակներից բխող խնդիրները: 

2. Ռազմավարական խնդիրների առաջընթացը 
գնահատող ցուցանիշները: 

3. ՌԾ-ի գործընթացները կանոնակարգող փաստաթղթերի 
առկայությունը: 

4. ԱԻՆ համակարգում Ակադեմիայի կարգավիճակից 
ելնելով՝ շրջանավարտների աշխատանքի 
տեղավորվելու առավել հեշտ հնարավորությունը:  

5. ԱԻՆ համակարգի պահանջներին համապատասխան 
անհրաժեշտ մասնագիտությունների առկայությունը: 

6. Տարածաշրջանում Ակադեմիայի միակ կրթօջախ լինելու 
հնարավորությունը, ԱԻՆ համակարգի 
ստորաբաժանումների համար միջին մասնագիտական, 
բակալավրի, մագիստրոսի որակավորումներով 
կադրերի պատրաստումը և լրացուցիչ կրթական 
ծրագրերի իրականացումը: 

7. ՌԾ-ի մշակման աշխատանքներում արտաքին և ներքին 
շահակիցների լայն մասնակցության ապահովումը: 

8. Ակադեմիայի և ոլորտի հետ առնչվող այլ կազմակեր-
պությունների ակտիվ համագործակցությունը: 

1. Ակադեմիայի ՌԾ-ի մշակման և 
իրականացման գործընթացներին 
արտաքին շահակիցների որոշ 
հատվածի պասիվությունը: 

2. Ռազմավարական առաջընթացի 
ապահովման համար պարբերական 
մոնիթորինգի մեխանիզմների ոչ 
լիարժեք առկայությունը: 

Հնարավորություններ (Opportunities) Վտանգներ (Threats) 

1. ԱԻՆ համակարգի ստորաբաժանումներին որակյալ 
մասնագետներով ապահովելու հնարավորությունը: 

2. Պետական համակարգի հետ համագործակցության և 
կրթական գործընթացում նրանց ներգրավման 
հնարավորությունների ընդլայնումը: 

3. Ակադեմիան միջազգային չափորոշիչներին համապա-
տասխան տարածաշրջանային ուսումնական հաստա-
տություն դարձնելու հնարավորության առկայությունը: 

1. Ռազմավարական նպատակների և 
խնդիրների ձևավորման ու իրակա-
նացման մեջ արտաքին շահակիցների 
ոչ բավարար հետաքրքրվածությունը: 

2. Տարաբնույթ ճգնաժամերը, այդ թվում 
տնտեսական: 

3. Ժողովրդագրական բացասական 
միտումները: 

4. Աշխատաշուկայի պահանջարկի 
անկայունությունը: 

 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 
 

Ակադեմիայի ՌԾ-ում ամրագրված են 9 ռազմավարական նպատակներ ու դրանց իրականաց-
ման/առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշներ: ՌԾ-ից հետևում է, որ Ակադեմիային 
շահակից է համարվում ԱԻՆ համակարգն իր բոլոր ստորաբաժանումներով: 

Ակադեմիայի ՌԾ-ը զարգացման կոշտ ծրագիր չէ, և ենթակա է ընթացիկ շտկումների` չնախատես-
ված միջավայրային փոփոխություններին համահունչ: Վերջիններս կարող են ի հայտ բերել նոր 
հնարավորություններ (որոնց պետք է արձագանքել), կամ նոր արտաքին մարտահրավերներ ու 
սպառնալիքներ (որոնց պետք է դիմակայել):  

Ակադեմիան նախատեսում է վերանայել իր առաքելությունը՝ ստեղծել նոր կապեր, ակտիվացնել 
գործող կապերը տարածաշրջանի արտաքին շահակիցների հետ, վերլուծել ՌԾ-ի իրագործման կարճա-
ժամկետ պլան-ժամանակացույցի կատարողականը, պարբերաբար կազմակերպել ՊԴԿ-ի վերապատ-
րաստումներ, խթանել ուսանողների և ՊԴԿ-ի մասնակցությունը կադրերի փոխանակման միջազգային 
ծրագրերին, արդիականացնել նյութատեխնիկական բազան, բարձրացնել հագեցվածությունը: 

Ակադեմիան օգտվելով ներքին ուժեղ կողմերից և արտաքին հնարավորություններից ու հաշվի 
առնելով արտաքին վտանգները, վարում է այնպիսի քաղաքականություն, որը նրան թույլ է տալիս 
պահպանել ուժեղ կողմերը և հնարավորինս նվազեցնել թույլ կողմերը: 
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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՝ 

➢ Ակադեմիայի կանոնադրությունը 
➢ Ակադեմիայի կառուցվածքը 
➢ Ակադեմիայի խորհրդի աշխատակարգը 
➢ Ակադեմիայի գիտական խորհրդի աշխատակարգը 
➢ Ակադեմիայի ռեկտորատի կանոնակարգը  
➢ Ակադեմիայի ֆակուլտետի կանոնադրությունը  
➢ Ամբիոնի գործունեության կանոնակարգը  
➢ Ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը 
➢ Ակադեմիայի 2014-2019 թթ. գործունեության գնահատման առանցքային 

ցուցանիշները (ԳԱՑ)  
➢ Ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոնները 
➢ Ֆինանսների տնօրինման քաղաքականությունը և ընթացակարգը 
➢ Ակադեմիայի աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման, տեղափոխման, հեռաց-

ման, առաջխաղացման, խրախուսման ու տույժի կիրառման քաղաքականությունն 
ու ընթացակարգերը 

➢ Ակադեմիայի աշխատակիցների էթիկայի կանոնների և վարվեցողության 
կանոնակարգը 

Ներկայացնել կազմակերպական կառուցվածքում ներգրավված մարմինների տեղաբաշխ-
ման քարտեզը: 

Վերլուծել կազմակերպական կառուցվածքի արդյունավետությունը (կատարել համառոտ 
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): Ինչքանո՞վ է այն նպաստում հաստատության 
առաքելության արդյունավետ իրականացմանը և որքանո՞վ է այն հասանելի անձնակազմին:  

 

Ակադեմիայի կառավարումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությանն ու Ակադեմիայի կանո-

նադրությանը համապատասխան՝ ինքնավարության, միանձնյա, կոլեգիալ կառավարման զուգա-

կցման, ինչպես նաև կարևորագույն հարցերի լուծմանը կոլեկտիվի մասնակցության սկզբունք-

ների հիման վրա, Ակադեմիայի խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորատի գործառույթների 

իրականացմամբ ապահովելով էթիկայի կանոնները (Հավելված Nօ1.1): 
Կառավարման մարմինների որոշումների կայացմանը վերաբերող հարցերը և իրավասու-

թյունների շրջանակը սահմանված է Ակադեմիայի կանոնադրությամբ ու յուրաքանչյուր մարմնի 

կանոնակարգով կամ աշխատակարգով: Կառավարման բարձրագույն մարմինն Ակադեմիայի 

խորհուրդն է՝ (ԱԽ) կոլեկտիվի ներկայացուցչական ժողովը, որի լիազորությունների ժամկետը 5 

տարի է, այդ թվում՝ դրա անդամների մասնակի շրջափոխությամբ՝ Ակադեմիայի կանոնադրու-

թյանը համապատասխան: Խորհրդի կազմը հաստատում է ՀՀ ԱԻ նախարարը: Ակադեմիայի 

կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ԱԽ-ի կազմը ձևավորում և դրա լիազորությունները 

Ակադեմիայի կառավարման համակարգը միտված է կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության, ինչպես նաև գիտատեխնիկական և միջազգային համագործակցության 

արդյունավետ իրականացմանը: Ակադեմիայի կառավարումն իրականացվում է Բարձրագույն և 
հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին  ՀՀ օրենքի և Ակադեմիայի կանոնադրությանը 
համապատասխան, ինքնակառավարման հիման վրա' կոլեգիալության և միանձնյա ղեկավարման 

սկզբունքների զուգակցմամբ: 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.1.pdf
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վաղաժամկետ դադարեցնում է լիազորված պետական մարմինը: ԱԽ-ի կազմի մեջ ի պաշտոնե 

մտնում են ռեկտորը, պրոռեկտորները, ռեկտորի խորհրդականը, ուսումնական բաժնի պետը, 

գլխավոր հաշվապահը, ամբիոնների վարիչները, գիտական հետազոտությունների բաժնի պետը, 

գրադարանի վարիչը, ինչպես նաև Ակադեմիայի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

ղեկավարներ: Խորհրդի առնվազն 25 տոկոսը կազմում են ակադեմիայի ուսանողները: ԱԽ-ը հաս-

տատում է իր աշխատակարգը (լրամշակվել և հաստատվել է՝ ԱԽ, Nօ1, 05.02.2019թ.), քննարկում, 

լիազորված պետական մարմին է ներկայացնում Ակադեմիայի կանոնադրության մեջ փոփո-

խություններ ու լրացումներ կատարելու, Ակադեմիայի զարգացման գլխավոր ուղղությունների 

վերաբերյալ առաջարկություններ, քննարկում և ընդունում է Ակադեմիայի տարեկան ծախսերի 

նախահաշվի վերաբերյալ առաջարկությունները, քննարկում և հաստատում է ռեկտորի 

հաշվետվությունը տարեկան ֆինանսական գործունեության մասին (Հավելված Nօ2.1): 
Ակադեմիայի ԳԽ-ը, որի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է, ուսումնական, գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեությունը համակարգող ու կարգավորող մարմին է, և գործում է 

ռեկտորի նախագահությամբ: ԳԽ-ի կազմը հաստատում է ՀՀ ԱԻ նախարարը: ԳԽ-ը հաստատում 

է իր աշխատակարգը (ԳԽ, Nօ1, 06.03.2019): ԳԽ-ի ձևավորման և գործունեության կարգը 

սահմանվում է Ակադեմիայի կանոնադրությամբ և ԳԽ աշխատակարգով (Հավելված Nօ2.2):  
ԳԽ-ի կազմում ընդգրկվում են՝ ռեկտորը (նախագահ), պրոռեկտորները, գիտական քար-

տուղարը, ուսումնական բաժնի պետը, ամբիոնների վարիչները, ինչպես նաև կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների ղեկավարները, Հանրապետության գիտության և կրթության բնագավառի 

առաջատար մասնագետներ ու շահակիցների ներկայացուցիչներ: ԳԽ անդամների թվի 25 տոկոսը 

կազմում են ուսանողները: ԳԽ-ին կից գործում են մշտական հանձնաժողովներ՝ մրցութային, 

մեթոդական, էթիկայի, որակի ապահովման:  

2018 թ. Ակադեմիայում մշակվել է «Ակադեմիայի աշխատակիցների էթիկայի կանոնների և 

վարվեցողության կանոնակարգը  (ԳԽ, Nօ4, 16.11.2018թ.): 

Կարևորություն ներկայացնող յուրաքանչյուր հարց մինչև ԳԽ ներկայացնելը, նախապես 

քննարկվում է համապատասխան հանձնաժողովում, և միայն դրանից հետո ներառվում ԳԽ-ի 

նիստերի օրակարգում: Ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իր իրավասության սահմաննե-

րում և կանոնադրությանը համապատասխան իրականացնում է ռեկտորը, ով սահմանում է 

Ակադեմիայի կառուցվածքն ու կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունները և 

հաստատում է աշխատողների թիվն ու հաստիքացուցակը, լիազորությունները, պաշտոնական 

պարտականությունները և այլն (Հավելված Nօ1.1), (Հավելված Nօ2.3): 
Ակադեմիայի ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է: ԱԽ-ի և ԳԽ-ի 

նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում ռեկտորատն իր լիազորությունների սահմաննե-

րում քննարկում է Ակադեմիայի գործունեության բոլոր ոլորտներին վերաբերող հարցերը, ԱԽ-ի և 

ԳԽ-ի որոշումների կատարման ընթացքը (Հավելված Nօ2.4): Ռեկտորատի իրավասությունները, 

գործունեության կազմակերպման, նիստերի նախապատրաստման և անցկացման ընթացակարգը 

սահմանվում են ռեկտորատի կանոնակարգով: Ռեկտորատի կազմում ընդգրկվում են ռեկտորը, 

պրոռեկտորները, ուսումնական բաժնի պետը, ամբիոնների վարիչները, գլխավոր հաշվապահը, 

դեկանները և ռեկտորի առաջարկությամբ՝ առանձին ստորաբաժանումների ղեկավարներ ու 

ներկայացուցիչներ: Ռեկտորատի որոշումները կենսագործվում են ռեկտորի հրամաններով: 

Ակադեմիայի կազմակերպական կառուցվածքը և փոփոխությունները սահմանվում են գիտական 

խորհրդի որոշմամբ` ռեկտորի կողմից: 

Ակադեմիայի ուսանողներին միավորող, նրանց շահերը պաշտպանող և ինքնակառավար-

ման գործառույթներն իրականացնող մարմինն ուսանողական խորհուրդն (ՈւԽ) է: Այն ընտրովի 

ներկայացուցչական մարմին է, որի լիազորություններն ու գործունեության կարգը, ՀՀ բարձրա-

գույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության օրենքին համապատասխան, սահմանվում են 

Ակադեմիայի և իր կանոնադրություններով: ՈՒԽ-ն ձևավորվում է Ակադեմիայի ուսանողներից 

ներկայացուցիչների ընտրության սկզբունքով (Հավելված Nօ2.5): ՈՒԽ-ի կողմից առաջադրված 

ծրագրերի իրականացման համար Ակադեմիայի տարեկան բյուջեում, առանձին տողով, 

հատկացվում են ֆինանսական միջոցներ: 

Չափանիշ-2/Հավելված%20-%202.1.pdf
Չափանիշ-2/Հավելված%20-%202.2.pdf
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Ակադեմիայի պրոռեկտորներն իրականացնում են ակադեմիայի գործունեության որոշակի 

ոլորտի անմիջական ղեկավարումը` ռեկտորի հանձնարարություններին, հրամաններին և կար-

գադրություններին համապատասխան: 
Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունները սահմանվում 

են Ակադեմիայի կանոնադրությամբ և իրենց կանոնադրություններով ու կանոնակարգերով: 

Ֆակուլտետն Ակադեմիայի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործընթացը 

կազմակերպող հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է մասնա-

գետների պատրաստումը մեկից ավելի հարակից մասնագիտությունների գծով: Ֆակուլտետի 

կառավարման կարգը սահմանված է ՀՀ օրենսդրությամբ, Ակադեմիայի կանոնադրությամբ և 

ֆակուլտետի կանոնադրությամբ (Հավելված No2.6): Այն կազմված է ամբիոններից, լաբորատո-

րիաներից, կաբինետներից և ուսումնական, գիտական ու օժանդակ այլ ստորաբաժանումներից:  

Ակադեմիայում արտակարգ իրավիճակների և ճգնաժամային կառավարման ֆակուլտետն 

իրականացնում է բարձրագույն կրթություն, որի կազմում առկա է 4 ամբիոն՝ բնական գիտություն-

ների, ճգնաժամային կառավարման, քաղաքացիական պաշտպանության և փրկարարական: 

Ակադեմիայի ամբիոնն ուսումնագիտական աշխատանքը կազմակերպող հիմնական կա-

ռուցվածքային ստորաբաժանում է, որը միավորելով մասնագիտական ընդհանրություն ունեցող 

գիտամանկավարժական կազմը, կազմակերպում է որոշակի մասնագիտության (կրթական ծրագ-

րի) ուսուցումը և համապատասխան ուսումնամեթոդական ու հետազոտական գործընթացը: Այն 

գործում է Ակադեմիայի կանոնադրությանը, ֆակուլտետի կանոնադրությանը և ամբիոնի գործու-

նեության կանոնակարգին համապատասխան (Հավելված No2.6), (Հավելված No2.7): 
Ակադեմիայի ուսումնամեթոդական գործընթացների, ինչպես նաև գիտահետազոտական, 

ֆինանսական և տնտեսական գործունեության վարչարարությունն ու կառավարումն իրակա-

նացվում են բաժինների կողմից: 

Ակադեմիայի կառուցվածքում առկա են՝ ուսումնական, գիտական, որակի, հաշվապահա-

կան, գործերի կառավարչության, կադրերի և այլ ստորաբաժանումներ (Հավելված No2.3): 
Վարչական և կառավարման համակարգի վերաբերյալ կանոնակարգերը բխում են Ակադե-

միայի ՌԾ-ից, որի նպատակն է բարձրացնել վարչական ծառայությունների արդյունավետությու-

նը, բարելավել կառավարման համակարգի տեղեկատվությունը, ապահովել տվյալների բազանե-

րի փոխկապակցվածությունը և համագործակցությունը: Ակադեմիան ունի իր ՌԾ-ի առաքելու-

թյունն ու նպատակներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսներ, ինչը վեր-

ջին հինգ տարիների համար գրաֆիկորեն ներկայացված է գնահատման առանցքային ցուցանիշ-

ներում (ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.1): Ըստ այդ տվյալների աշխատողների ընդհանուր թվի աճը կապված է 

նեղ մասնագիտական դասընթացների դասավանդողների աճի հետ և ուսանող/աշխատող 

հարաբերակցության ցուցանիշը 2018-2019 ուստարում կազմում է 6,1 (Հավելված No1.5): 
2018-2019 ուսումնական տարում ՊԴԿ/ուսումնաօժանդակ և վարչական կազմ հարաբերակ-

ցությունը փոքր-ինչ աճել է` պայմանավորված ՊԴԿ-ի ավելացմամբ և այն կազմում է 1,28 (ԳԱՑ. 
Ցուցանիշ 3.2): Մշտապես նկատվում է ՊԴԿ-ի աճ՝ պայմանավորված մասնագիտական 

կրթաբլոկի դասընթացների առկայությամբ (ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.3): 
Ակադեմիայի եկամուտները վճարովի ուսուցման համակարգից 2018թ. նախորդ տարվա 

համեմատությամբ նվազել են 10%-ով, պետական բյուջեից` 2,5 %-ով, իսկ ընդհանուր տարեկան 

եկամուտները՝ 6,25%ով: 

Ակադեմիայի ֆինանսական և նյութական ռեսուրսները ստեղծվում են վճարովի ուսուցման 

ծառայությունից, պետական բյուջեից և այլ աղբյուրներից եկող եկամուտներից: 2018թ. ընդհանուր 

եկամուտները նվազել են 6,25%-ով (ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.4, Հավելված No1.5): 2020-2024թթ. ՌԾ 

նախագծում ըստ ռազմավարական ուղղությունների հստակեցված է ֆինանսական պլանա-

վորումը և անհրաժեշտ միջոցների հատկացումը:  

2018թ. ընթացքում մեկ ուսանողին ընկնող ծախսերի ծավալը 2017թ. համեմատությամբ 

նվազել է 2,55%-ով (ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.5): 2018թ. տարեվերջից տեղափոխվող մնացորդը գրեթե 

փոփոխության չի ենթարկվել և չի կարող ազդել ֆինանսական կայունության ֆոնդի ու ռիսկային 

գործոնների առաջացման վրա (ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.6): 
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2018թ. ընդհանուր տարեկան եկամուտների մեջ արտաբյուջետային միջոցները կազմում են 

55,6% (ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.7): Յուրաքանչյուր տարվա ընդհանուր ծախսերի ավելացմանը զուգահեռ 

աճել են նաև ուսումնական ծախսերը՝ աշխատավարձերը, լսարանների, կաբինետների ու 

լաբորատորիաների, մասնաշենքերի, տեխնիկական հագեցվածության, հյուրանոցի վրա 

կատարված և այլ ծախսերը (ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.8, Հավելված Nօ1.5): 
Ուսումնական ծախսերի հաշվեկշիռը տարեկան ծախսերի ընդհանուր ծավալում 2018թ. 

կազմել է շուրջ 40,0%, որը պայմանավորված է նյութատեխնիկական և ուսումնաօժանդակ 

պայմանների բարելավմամբ (ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.9, Հավելված Nօ1.5): 
Ակադեմիան իր առաքելությունը և հիմնական ռազմավարական նպատակներն առավել 

արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով ստորաբաժանումների ցանկում պարբերաբար 

կատարում է կառուցվածքային փոփոխություններ, ավելացնում լսարանները, կաբինետներն ու 

լաբորատորիաները, ՊԴԿ-ը համալրվում է նոր, որակյալ կադրերով, ինչը ՌԾ-ի պահանջ է 

Բարելավել և համալրել պրոֆեսորադասախոսական կազմը՝ կրթական ծրագրերի բարեփո-

խումներին և որակի ապահովման արդի պահանջներին համահունչ  (Հավելված Nօ1.2):  
Ակադեմիան, ելնելով 2017թ. ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զե-

կույցում նշված առաջարկություններից, 2019թ. լրամշակել և հստակեցրել է իր կառուցվածքային 

սխեման, այն համալրել ռազմավարական նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ 

ստորաբաժանումներով, ճշգրտել ստորաբաժանումների ենթակայությունները: Ենթակառուց-

վածքների տարանջատումն ու նոր բաժինների ստեղծումը բերել է բաժինների ավելի հստակ ու 

արդյունավետ գործունեության, աշխատակիցների ծանրաբեռնվածության թեթևացման և պա-

տասխանատվության բարձրացման (Հավելված No2.3):  
Օրինակ՝ նոր ստեղծված ստորաբաժանում է գիտական հետազոտությունների կենտրոնը 

(ԱԻՆ, հրաման Nօ324, 22.03.2019թ.,), որը կարճ ժամանակահատվածում մի շարք միջազգային 

գործընկերների հետ համատեղ մշակել և կնքել են համագործակցության պայմանագրեր, համա-

ձայնագրեր ու հուշագրեր: 

Ակադեմիայի կառուցվածքում փրկարարական ֆակուլտետի ամբիոնից առանձնացվել է 

փրկարարական ամբիոնը: 

2018 թ.-ից սկսած Ակադեմիայի բոլոր ստորաբաժանումների զարգացման ծրագրերը համա-

ձայնեցված են բուհի ՌԾ-ի հետ, որից բխում են տարեկան ու միջնաժամկետ ծրագրերը և 

յուրաքանչյուրն ունի իր նշանակությունն առաքելության իրականացման գործում: ՌԾ-ը կազմ-

վում են ըստ գործունեության հիմնական նպատակների և կարևորագույն ուղղությունների՝ գոր-

ծող ՄԿԾ-ների բարելավում, որակի ներքին ապահովման համակարգի զարգացում, ուսանողա-

կենտրոն համակարգի ամրապնդում, նյութատեխնիկական բազայի նորացում, ֆինանսական 

կայունության և կառավարման արդյունավետության բարձրացում, ռեսուրսախնայողության և 

առկա միջոցների արդյունավետ օգտագործման քաղաքականության վերանայում և իրականա-

ցում, որակյալ կադրերով ՊԴԿ-ի համալրում, նրանց որակավորման բարձրացում և գիտահետա-

զոտական գործունեության զարգացում, բուհում նպաստավոր բարոյահոգեբանական մթնոլորտի 

հետագա բարելավում, հասարակության հետ կապերի ամրապնդում, բուհի հասարակական 

պատասխանատվության բարձրացում, միջազգային կապերի խորացում և այլն: Նշվածներից 

յուրաքանչյուրի իրականացման համար սահմանված են որոշակի քայլեր և կատարողականի 

ցուցիչներ (Հավելված Nօ1.2): 
Ակադեմիայի կառուցվածքում միջազգային կապերի և համագործակցության բաժինը դեռևս 

գտնվում է հիմնադրման նախապատրաստական փուլում և առկա է ԱԻ նախարարի 21.01.2019թ. 

հանձնարարականը՝ արտաքին հարաբերությունների ցանկացած միջոցառում (փոխադարձ 

թղթակցություններ և այցելություններ, հանդիպումներ, բանակցություններ, հաշվետվություններ, 

արտասահմանյան գիտաժողովների մասնակցություններ, միջազգային կազմակերպությունների, 

դեսպանատների և օտարերկրյա սուբյեկտների հետ կապը և այլն) համաձայնեցնել և 

իրականացնել ԱԻՆ արտակարգ իրավիճակների քաղաքականության մշակման և միջազգային 

համագործակցության վարչության հետ: Առկա է նաև Ակադեմիայի ռեկտորի հրամանը (No 

25/249, 07.11.2018թ), որտեղ Ակադեմիայում միջազգային համագործակցության հետ կապված 
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աշխատանքների համակարգումը հանձնարարված է ռեկտորի օգնականին: 

Շենքերի շահագործման և գնումների կարգավորման բաժինը 2018թ. վերակազմակերպվել և 

անվանափոխվել է գործերի կառավարչության, որն իրականացնում է աշխատանքներ ապրանք-

ների ձեռքբերման, նյութատեխնիկական բազայի ապահովման, ընթացիկ և հեռանկարային 

պլանների մշակման, տեղեկատվական միասնական քաղաքականության մշակման ու իրակա-

նացման, նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման ու արդյունավետ կիրառման, 

վերլուծության և այլ ուղղություններով, լուսաբանում Ակադեմիայի և ՀՀ ԱԻ նախարարության 

գործունեությունը: 

Ակադեմիայի լրամշակված կառուցվածքում կառուցվածքային բոլոր ստորաբաժանումները, 

ՈՒԳԸ-ն ու ՈՒԽ-ը տեղաբաշխված են հնարավորինս օպտիմալ ձևով (Հավելված Nօ2.3): 
Ակադեմիայում հետևողականորեն իրականացվում են աշխատակիցների աշխատանքի 

ընդունման, տեղափոխման, հեռացման, խրախուսման ու տույժի կիրառման քաղաքականու-

թյունն ու ընթացակարգերը (Հավելված No2.8):  
Ակադեմիայի կառավարման համակարգում ընդգրկված բոլոր աշխատողներն ապահովված 

են համապատասխան աշխատասենյակով և կահավորանքով, այդ թվում` ինտերնետին, 

էլեկտրոնային փոստին և լոկալ համակարգերին միացված համակարգիչներով: 

Ակադեմիայի կառավարման համակարգն ունի անհրաժեշտ մարդկային և նյութական 

ռեսուրսներ' իր բազմակողմանի գործառույթներն իրականացնելու համար: Կառավարման մա-

կարգի բոլոր մակարդակներում ընդունված որոշումները կյանքի են կոչվում ռեկտորի հրաման-

ներով կամ հրահանգներով և միտված են Ակադեմիայի առաքելությանն ու նպատակների իրա-

կանացմանը: Կառավարման ներքին օղակներում ձևավորված առաջարկությունները քննարկվում 

են ներքևից վերև (ամբիոնի նիստ, ֆակուլտետի խորհուրդ, ռեկտորատ, ԳԽ հանձնաժողով, ԳԽ)՝ 

պահպանելով ժողովրդավարությունն ու էթիկայի կանոնները: Ավելի լայն քննարկումներ 

ապահովելու նպատակով, հաճախ կարևորություն ներկացնող որոշումների նախագծերը (օրի-

նակ, 2020-2024թթ. ՌԾ նախագիծը), նախօրոք դրվում են Ակադեմիայի կայքում լրացուցիչ 

առաջարկությունների, դիտողությունների և կարծիքների ձևավորման համար www.cmsa.am: 
Չնայած Ակադեմիան կառավարման և վարչարարության ուղղությամբ ընդհանուր առմամբ 

հասել է որոշ ձեռքբերումների, սակայն կան գործընթացներ, որոնք դեռևս անկատար են, օրինակ՝ 
բավարար չէ գործընթացների մշտադիտարկման քաղաքականության և ընթացակարգերի հստակ 
մեխանիզմների առկայությունը: 

Ակադեմիայում 2011թ.-ից փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպումն ու փաստա-
թղթերի կառավարումը, ներքին և արտաքին փաստաթղթերի շարժը իրականացվում է փաստա-
թղթերի էլեկտրոնային (Mulberry) համակարգի իջոցով, որը թափանցիկ ու հասանելի է դարձրել 
ամբողջ փաստաթղթաշրջանառությունը:  

Ակադեմիայի ֆինանսական ռեսուրսներն ուղղվում են կանոնադրական և ռազմավարական 
խնդիրների իրականացմանը: Ֆինանսների տնօրինման քաղաքականությունը և ընթացակար-
գերը սահմանվում են Ակադեմիայի կանոնադրությամբ: Ֆինանսական գործունեությունը ներա-
ռում է աշխատավարձի, կրթաթոշակի վճարման, ուսման վարձի փոխհատուցման, ռեսուրսների 
պահպանման ու զարգացման, գիտահետազոտական գործունեությանը նպաստող ծախսերի կա-
տարման գործառույթները և այլն: Ակադեմիայի տարեկան բյուջեն և նախահաշիվը հաստատում 
է ԱԽ-ը:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը հնարավորություն է տալիս 
դասախոսներին և ուսանողներին մասնակցել իրենց առնչվող որոշումների կայացմանը: 

Հիմքեր՝ 

➢ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը 

➢ Ակադեմիայի խորհրդի աշխատակարգը 
➢ Ակադեմիայի գիտական խորհրդի աշխատակարգը 
➢ Ֆինանսների տնօրինման քաղաքականությունը և ընթացակարգը 

Ներկայացնել որոշում կայացնելու գործընթացում դասավանդողների և ուսումնառողների 
ներգրավվածության արդյունավետության վերլուծությունը: 

 

Ակադեմիան լինելով համեմատաբար երիտասարդ պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություն, միտված է որակի անընդհատ բարելավմանը, որի նախապայման է համարվում 
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շահակիցների ակտիվ ներգրավվածությունը կառավարմանը՝ հետադարձ կապի տարբեր միջոց-

ներով: Ակադեմիայի ՌԾ-ի հիմնարար արժեքներից է համարվում ներքին և արտաքին շահա-

կիցների մասնակցությունը և որոշումների կայացման հարցում կոլեգիալությունը: Ուսանողները, 

որպես ներքին շահակիցներ հնարավորություն ունեն ստանալու որակյալ կրթություն և բավա-

րարելու իրենց ներկա և հեռանկարային պահանջմունքները, ներգրավվելու կառավարման հա-

մակարգում և մասնակցելու իրենց առնչվող որոշումների կայացմանը:  

Որպես հիմք ծառայում է Ակադեմիայի գործող ՌԾ-ը, որում նշված է՝ «Ապահովել 

Ակադեմիայի գիտական ներուժի կայուն զարգացման ու հետազոտությունների արդյունավե-

տության բարձրացում և ՊԴԿ-ի գիտական հետազոտություններում ներգրավում , ինչպես նաև 

ՊԴԿ-ի և ուսանողության 25%-ի ներկայությունը խորհուրդների կազմում, որն ամրագրված է 

Ակադեմիայում առկա կառավարման համակարգում ՊԴԿ-ի և ուսանողների մասնակցությունն 

ապահովող փաստաթղթերում (Հավելված Nօ1.1) և (Հավելված Nօ1.2):  
ՊԴԿ-ի մասնակցությունն իրեն առնչվող որոշումների կայացմանն ունի իրավական 

երաշխիքներ: «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածն 

ամրագրում է մասնակցության իրավունքը՝ աշխատողի իրավունքն ընտրելու և ընտրվելու 

պաշտոններում և կառավարման մարմիններում, ինչպես նաև աշխատողի իրավունքը մասնակ-

ցելու բուհի գործունեությանը վերաբերող հարցերի քննարկմանը և լուծմանը: 
Ամբիոնի ողջ ՊԴԿ-ն ամբիոնի անդամ է և ամբիոնի վարիչի գլխավորությամբ մասնակցում է 

ամբիոնի կրթական, գիտական հարցերի քննարկմանը (Հավելված Nօ2.7): 
Ակադեմիայի բոլոր հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները 

ռեկտորատի անդամ են (Հավելված Nօ2.4):  
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ 

հոդվածն ամրագրում է ուսանողների մասնակցության իրավունքը բուհի կառավարմանը:  

Ուսանողների և ՊԴԿ-ի մասնակցությունը կառավարման մարմիններում կանոնակարգված 

է, իսկ նրանց ընտրությունն այդ մարմիններում իրականացվում է համաձայն գործող ընթա-

ցակարգի՝ ներքևից վերև: Ակադեմիայի կառավարման մարմինների անդամների 25%-ը ուսանող-

ներ են: Նրանք մասնակցում են որոշումների կայացման գործընթացին, մասնակցում ուսում-

նական ծրագրերի քննարկումներին: Հարցումները և վերլուծական զեկույցները նպատակա-

ուղղված են կրթական գործընթացի բարելավմանը և հանդիսանում են ուսանողների միջնորդա-

վորված և արդյունավետ ձևաչափ որոշում կայացնելու գործընթացում: Նրանց նախաձեռնությամբ 

և առաջարկով քննարկվում են իրենց կարիքներին վերաբերող հարցեր, ընդունվում 

համապատասխան որոշումներ: Ուսանողներն իրավունք ունեն մասնակցելու ուսուցման որակն 

ապահովող գործառույթներին ու գնահատելու ՊԴԿ-ի գործունեության արդյունավետությունը, 

որն ամրագրված է «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքով և Ակադեմիայի կանոնադրությամբ: 

Կառավարման մարմինների կողմից քննարկվող հարցերը և ընդունվող որոշումները, 

բոլոր հրամանները, հրահանգները, կանոնադրական փոփոխությունները էլեկտրոնային տարբե-

րակով հասանելի են Ակադեմիայի բոլոր շահագրգիռ կողմերին:  

Ակադեմիայի ուսումնակրթական գործընթացում ուսանողներին ներգրավելու մեխանիզմ է 

նաև նրանց կարծիքը հաշվի առնելը` առկա թերություններն ու բացթողումները վերհանելու 

(օրինակ՝ ռոտացիոն համակարգի բացակայությունը, ասպիրանտուրայի բացակայությունը, 

գործնական պարապմունքների պակասը, գրատախտակների ոչ բավարար վիճակը, գիտա-

հետազոտական աշխատանքների բացակայությունը և այլն), դրանք վերացնելու և կրթության 

որակն առավել բարձրացնելու նպատակով կիրառվող ընթացակարգերում: Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի 

մասնագիտական և մանկավարժական որակները գնահատելիս կարևորվում է ուսանողների 

կարծիքը, որը նույնպես փաստում է ուսանողակենտրոն լինելու մասին: Ոսանողական հարցում-

ների արդյունքները քննարկվում են ամբիոններում, այնուհետև ֆակուլտետի նիստում, ապա 

մշակվում համապատասխան մեխանիզմներ` ՊԴԿ-ի դասավանդման որակի, մեթոդների բարե-

լավման ուղղությամբ (դասալսումներ, ընթացիկ ստուգումների ու քննությունների արդյունքների 

վերլուծություն՝ հիմքը ամբիոնների և ֆակուլտետի նիստերի արձանագրություններն են):  

Ակադեմիան ունի գիտական և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ով 
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համակարգում է նաև ուսանողների մշակութային գործընթացն ու օժանդակում նրանց մասնակ-

ցությունը ոչ ուսումնական առօրյայի կազմակերպմանը: 
Ակադեմիական կյանքին ուսանողների մասնակցությունն ակտիվացնելու նպատակով 

ռեկտորը և ղեկավարությունը պարբերաբար կազմակերպում են հանդիպումներ ուսանողների և 

նրանց խորհրդի հետ, լսում նրանց կարծիքները և առաջարկությունները, որոնք հաշվի են 

առնվում որոշումների կայացման ժամանակ:  
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` 

➢ Ակադեմիայի ՌԾ-ի իրականացման երկարաժամկետ պլանը (2014-2019թթ.) 
➢ Ակադեմիայի ՌԾ-ի իրականացման միջնաժամկետ պլանները (2014-2016թթ.,  

2017-2019թթ) 
➢ Ակադեմիայի ՌԾ-ի իրականացման կարճաժամկետ պլանները (2015-2016թթ., 2016-

2017թթ., 2017-2018թթ., 2018-2019թթ., 2019-2020թթ.) 
➢ Ակադեմիայի 2018-2019 ուսումնական տարվա գործունեության հիմնական 

արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը 
➢ Ռեկտորի զեկույցն Ակադեմիայի 2014 - 2019 թթ.զարգացման ռազմավարական 

ծրագրի իրականացման վերաբերյալ 

Վերլուծել պլանավորման և վերջիններիս իրականացման արդյունավետությունը (կատարել 
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): Ինչքանո՞վ է այն նպաստում հաստատության 
առաքելության արդյունավետ իրականացմանը: 

Ակադեմիայում պլանավորումը, որպես կառավարչական գործընթաց, ունի յուրահատուկ 

համակարգ և ձևեր, որոնք պայմանավորված են Ակադեմիայի բարձրագույն մասնագիտական 

կրթություն իրականացնող պետական ոչ առևտրային կազմակերպության առաքելությամբ: Պլա-

նավորումը նրա գործունեության մեջ դրսևորվում է երեք մակարդակով՝ երկարաժամկետ (ռազ-

մավարական), միջնաժամկետ և կարճաժամկետ (ընթացիկ կամ մեկամյա) պլան-ժամանակա-

ցույց: Այդ մակարդակներից յուրաքանչյուրն ունի կենսագործման և մշտադիտարկման իր մեխա-

նիզմները: Որպես պլանավորման առաջին մակարդակ կամ երկարաժամկետ պլանավորում` 

Ակադեմիայում, իր առաքելությանն ու նպատակներին համապատասխան, մշակվել է հնգամյա 

ռազմավարական ծրագիր, որը հաստատվել է Ակադեմիայի խորհրդի կողմից, իսկ այդ ծրագրի 

իրականացման ժամանակացույց-պլանը պլանավորել է դրանց հասնելու ուղիներն ու 

միջոցները` կոնկրետ ժամկետներով: 

Ռազմավարական ծրագրի իրականացման և մշտադիտարկման համար հիմք են հանդիսա-

նում գործող ՌԾ-ում ամրագրված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները, որոնք 

սահմանվում են յուրաքանչյուր նպատակի և խնդիրների իրականացման համար (Հավելված 
Nօ1.2): Միջնաժամկետ պլանավորումը նախատեսված է երկու կամ երեք օրացուցային տարվա 

կտրվածքով, որոնք սահմանվում են յուրաքանչյուր նպատակի և խնդիրների իրականացման 

համար: 

2018թ. լրամշակվել է ՌԾ-ի 2019-2020թթ.՝ կարճաժամկետ պլան-ժամանակացույցը, որտեղ 

հստակ ներկայացված են Ակադեմիայի բազմաբնույթ նպատակներն ու խնդիրները և պատասխա-

նատու կատարողներն ու կատարման ժամկետները (Հավելված Nօ1.2):  
Ակադեմիայի յուրաքանչյուր ստորաբաժանում, հիմք ընդունելով ՌԾ-ն, ուսումնական 

տարվա համար կազմում է աշխատանքային պլան, որի կատարողականը գնահատվում է 

հաշվետվությամբ, ելնելով ՌԾ-ի յուրաքանչյուր նպատակի և խնդիրների իրականացման համար 

աշխատանքային պլանում ամրագրված ակնկալվող արդյունքներից: 

Կարճաժամկետ պլանավորումը նախատեսված է մեկ օրացուցային տարվա և/կամ ուսում-

նական տարվա համար և ուղղված է Ակադեմիայի ուսումնագիտական գործընթացի օպերատիվ 

պլանավորմանը, որը դրսևորվում է առաջին հերթին կրթական գործընթացի պլանավորմամբ, որի 

իրավական հիմքը «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքն է: Կրթական ծրագրերի ուսումնական 

պլանները մշակում է ֆակուլտետը (ամբիոնները), այնուհետև դրանք հատուկ ընթացակարգով 

ներկայացվում են ԳԽ-ի հաստատմանը (Չափորոշիչ 2.զ): Ուսումնական պլանների հիման վրա 
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կատարվում է ՊԴԿ-ի հաստիքների և ուսումնական բեռնվածության տարեկան պլանավորում:  

Գործողությունների կարճաժամկետ ծրագրերը բխում են Ակադեմիայի կարիքներից, որոնք 

վերաբերում են տնտեսական ու ուսումնակրթական բոլոր հիմնահարցերին: Ստորև ներկայաց-

ված է դրանցից մի քանիսը. 

1) նախապատրաստել կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման և հավատար-

մագրման գործընթացներին` բարձրագույն կրթության որակի արտաքին արժևորման պետա-

կան միասնական չափանիշների պահանջներին համապատասխան. 

2) ապահովել նպաստավոր պայմաններ և խթանող մեխանիզմներ՝ դասավանդման և 

ուսումնառության որակի ու արդյունավետության շարունակական բարձրացման համար. 

3) նախաձեռնել առկա կրթական ծրագրերի բովանդակային և կառուցվածքային վերանայման և 

նոր ծրագրերի ներմուծման փուլային գործընթաց.  

4) կատարելագործել ներդրված կրեդիտային համակարգը (Նպատակ 2, Հավելված Nօ1.2):  
5) բարելավել ուսումնական գործընթացի իրականացման նյութատեխնիկական պայմանները. 

6) զարգացնել Ակադեմիայի հիմնական սոցիալական ծրագրերը, ապահովել սոցիալական են-

թակառուցվածքների պահպանումն ու նյութատեխնիկակական պայմանների բարելավումը 

(Նպատակ 5, Հավելված Nօ1.2):  
Գործողությունների երկարաժամկետ ծրագրերն ընդգրկում են. 

➢ կրթական ծրագրերի վերանայումն ու առարկայական ծրագրերի արդիականացումը. 

➢ կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման գործընթացի 

կազմակերպումն ու իրականացումը: 

Գործողությունների միջնաժամկետ ծրագրերը ներառում են. 
➢ ՊԴԿ-ի որակավորման բարձրացման ու վերապատրաստման գործընթացները. 

➢ նոր կրթական ծրագրերի ներմուծման հարցերը. 

➢ գործող կանոնակարգերի, կարգերի և ընթացակարգերի արդիականացման հարցերը. 

➢ ուսանողների փոխանակման և շարժունության պայմանների ապահովման հարցերը: 

Գործողությունների կարճաժամկետ ծրագրերը վերաբերում են. 
➢ Ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ կարողությունների գնահատմանն ու ինքնավերլուծությանը. 

➢ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ամենամյա աշխատանքների գնահատմանը. 

➢ ուսումնական, արտադրական, հետազոտական, մասնագիտական և գիտամանկավարժական 

պրակտիկաների անցկացման արդյունավետությանը: 

Ակադեմիայի գրեթե բոլոր ստորաբաժանումներն ունեն կարճաժամկետ ծրագրեր, որոնց 

մասին ներկայացվում են հաշվետվություններում:  

ՌԾ-ի կատարողականը գնահատվում և իրականացման արդյունավետությունը ներկայաց-

վում է Ակադեմիայի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություններում: Կառուց-

վածքային բոլոր ստորաբաժանումները տալիս են ընթացիկ և տարեկան հաշվետվություններ՝ 

ըստ համապատասխան աստիճանակարգի: Ռեկտորը յուրաքանչյուր ամիս, եռամսյակ և տարվա 

վերջում հաշվետվություն է ներկայացնում ԱԻՆ: Ռեկտորը տարեկան գործունեության հաշվետ-

վություն է ներկայացնում Ակադեմիայի ԳԽ-ում, ԱԽ-ում և ԱԻՆ հաշվետու նիստում, և ուսում-

նական տարվա վերջում՝ ԳԽ-ում: ՌԾ-ի կատարողականը գնահատվում և իրականացման 

արդյունավետությունը ներկայացվում է նաև ռեկտորի ՌԾ-ի իրականացման վերաբերյալ 

զեկույցում (www.mes.am, www.cmsa.am): Հիշյալ փաստաթղթերով իրականացվում է աշխա-

տանքային տարեկան գործունեության գնահատում, արձանագրվում են հիմնական ցուցանիշները 

և որոշվում են հետագա գործունեության առաջնահերթությունները (Հավելված Nօ1.4):  
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կատարում է իր գործունեության վրա ազդող գործոնների 

ուսումնասիրություն և որոշումներ կայացնելիս հիմնվում է հավաստի տվյալների վրա: 

Հիմքեր` 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. գործունեության գնահատման առանցքային 
ցուցանիշները (ԳԱՑ)  

➢ ՄՈՒՀ-ի գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրության համար 
կիրառվող մեխանիզմները և գործիքները  

Նշել վերջին երեք տարիներին հաստատության գործունեության վրա ազդող գործոնների 
ուսումնասիրությունների արդյունքները և դրանց արտացոլումը ռազմավարական ծրագրում:  
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Արտաքին և ներքին միջավայրային փոփոխությունները մեծապես ազդում են Ակադեմիայի 

տարբեր ոլորտների գործունեության վրա: Ակադեմիայի գործունեության վրա ազդող գործոնների 

մշտադիտարկումը, ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը պարբերաբար իրականացվող շա-

րունակական գործընթացներ են: Ուսուցման որակի վրա ազդող գործոնների բացահայտման 

նպատակով Ակադեմիայի շրջանավարտների և գործատուների շրջաններում անցկացվում են 

հարցումներ' պարզելու համար նրանց բավարարվածությունն Ակադեմիայում ուսանողների 

ստացած գիտելիքներից և կարողություններից: Իսկ ներքին գործոնների ուսումնասիրման համար 

անցկացվում են հարցումներ ուսանողության շրջանում՝ պարզելու նրանց բավարարվածությունն 

ուսումնական ծրագրերից, ՊԴԿ-ից, գրադարանային սպասարկումից, լաբորատորիաների և 

լսարանների վիճակից, աշխատանքային միջավայրից և գործող կանոնակարգերից ու կարգերից: 

Բացի այդ, ղեկավարությունը պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում ուսանողների և ՊԴԿ 

հետ, պարզում կոնկրետ ժամանակահատվածում առկա խնդիրները, լսում նրանց կարծիքներն ու 

առաջարկությունները և այլն, որոնք հետագայում հաշվի են առնվում: Հարցումներից ստացված 

տվյալների վերլուծության արդյունքների հիման վրա կատարվում են ճշգրտումներ տարեկան և 

5-ամյա ծրագրերում: 

Ակադեմիայի կառավարման համակարգում որոշումների կայացումը կատարվում է կանխա-

տեսման, պլանավորման, կազմակերպման, ընդհանուր ղեկավարության, վերահսկողության ու 

հաշվետվողականության կառավարչական գործառույթների իրականացմամբ, ինչը հնարավորու-

թյուն է տալիս հավաքելու հավաստի տվյալներ և հաշվի առնելու ազդող գործոնները, որոնք հիմ-

նավորում են կայացված որոշումները և, որպես արդյունք, հանգեցնում են դրանց կատարման 

արդյունավետությանը: Կառավարման գործընթացում կանխատեսումը ենթադրում է Ակադեմիա-

յի գործունեության և զարգացման գործընթացում փոփոխությունների կանխատեսում՝ օգտագոր-

ծելով արտաքին և ներքին գործոնների վերաբերյալ հավաքված հավաստի տվյալները, իսկ 

հարցումներից ստացված տվյալների վերլուծության արդյունքների հիման վրա կատարվում են 

շտկումներ և փոփոխություններ: 

Ակադեմիայի գործունեության արդյունավետության ու կատարողականի գնահատումն 

իրականացվում է ԳԱՑ-ի սահմանված լրակազմի օգնությամբ և վեր հանվում Ակադեմիայի ձեռք-

բերումներն ու թույլ կողմերը՝ նրա հետագա զարգացումն առավել արդյունավետ կազմակերպելու 

նպատակով: ԳԱՑ-ի տվյալների վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս պարզել 

Ակադեմիայի կառավարման և պլանավորման գործընթացների ուժեղ և թույլ կողմերը, ինչպես 

նաև բարելավելու կառավարման և պլանավորման գործընթացները (Հավելված Nօ1.5): 
Ակադեմիան իր գործունեությունն իրականացնելիս հենվում է դրան վերաբերող տեղե-

կատվության հավաքագրման և վերլուծության վրա, առանց որոնց չի կարող ճիշտ գնահատել իր 

աշխատանքի արդյունավետությունը, պարզել բացթողումները և բարելավման ուղղությամբ 

կատարած փոփոխությունների արդյունքները (Հավելված Nօ1.5): 
Ակադեմիայում ռազմավարական պլանավորումն ունի անորոշության տարրեր, քանի որ 

Ակադեմիայի գործունեության և կառավարման վրա ազդում են բազմաթիվ արտաքին գործոններ 

(դրանք վերաբերում են հասարակության տնտեսական, սոցիալական, իրավական, մրցակցային և 

այլ ոլորտներին): Ուստի Ակադեմիայի կառավարման գործընթացում կարևորվում են նրա վրա 

ազդող հիմնական գործոնների վերհանումը, դրանց վերլուծությունը և հետագայում դրանց 

հնարավոր ներգործության կանխատեսումը: 

ԳԱՑ-երի առկայությունն ապահովում է ՌԾ նպատակների, խնդիրների և առանձին գործո-

ղությունների գործնականությունն ու Ակադեմիայի կապն իր արտաքին ու ներքին միջավայրերի 

կարևորագույն տարրերի հետ: Գործունեության ԳԱՑ-ում հավաքագրվող և վերլուծվող տվյալ-

ները վերաբերում են Ակադեմիայի գործունեության 6 կարևորագույն ոլորտներին՝ ընդունե-

լություն և համակազմ, ուսումնական գործընթաց, ռեսուրսներ և կառավարում, ենթակառուց-

վածքներ, գիտություն և նորամուծություն, արտաքին կապեր և միջազգային համագործակցու-

թյուն, որտեղ ներկայացված են վերոհիշյալ 6 ոլորտների վրա ազդող գործոնները, և հիմնվելով 

այս հավաստի փաստերի վրա, Ակադեմիան կարողանում է ճիշտ որոշումներ կայացնել տվյալ 

ոլորտներում իր ռազմավարությունը մշակելիս (Հավելված Nօ1.5):  

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.5.pdf
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Այսպիսով, նշված եղանակներով իրականացված հետազոտությունների վերլուծությունների 

հիման վրա էլ պլանավորվում են նոր բարեփոխումներ: Օրինակ` հաշվի է առնվում նաև այն 

փաստը, որ տարածաշրջանում Ակադեմիան միակ կրթօջախն է, որը պատրաստում է համապա-

տասխան ոլորտների բարձրագույն կրթությամբ մասնագետներ հետբուհական, մագիստրոսի, 

բակալավրի, ինչպես նաև միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով: Մեծ աշխատանքներ են 

տարվում այն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան տարածաշրջանային ուսում-

նական հաստատություն դարձնելու նպատակով: Այդ խնդրի լուծման նպատակով մշտապես 

վերազինվում են լաբորատորիաներն ու Ակադեմիայի «Լուսակերտ» ուսումնագործնական վար-

ժադաշտը, որն ունի հսկայական հնարավորություններ (փլատակների տակ մասնագիտական 

փրկարարական աշխատանքներ կատարելու, տարբեր բնական խոչընդոտներ հաղթահարելու 

մոդելներ, ծխապատ տարածք փրկարարական աշխատանքներ կատարելու համար, գնացքի 

վթարների, ավտոտրանսպորտային վթարների դեպքում փրկարարական աշխատանքներ 

կատարելու, օդային տարհանման, սպորտային հրապարակներ, պարանային աշխատանքների 

կատարման աշտարակներ և այլն) գործնական պարապմունքների և մասնագիտական դասըն-

թացների իրականացման համար, ծառայում է նաև միջազգային ու տեղական ուսումնավար-

ժանքների կազմակերպման նպատակով (ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.4, 5, 6, 7, 8, 9, 13): 
Ակադեմիայի գործունեության վրա ազդում են ինչպես արտաքին (ընդունելություն, ֆինան-

սական ներհոսք, անկանխատեսելի իրավիճակներ, աշխատաշուկայի և հասարակական պա-

հանջներ, օրենսդրական փոփոխություններ), այնպես էլ ներքին (փոփոխություններ պրոֆեսորա-

դասախոսական ու վարչական կազմում, կաբինետների և լաբորատորիաների գործիքակազմի 

ապահովվածություն) միջավայրային գործոնները, որոնք ուսումնասիրվում և վերլուծվում են 

ուսումնական բաժնում և ընդունվում որոշումներ` դրանք բարելավելու ուղղությամբ: Նման 

միջավայրային գործոնների ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը պարբերաբար իրականաց-

վող շարունակական գործընթացներ են, և դրանց վերջնարդյունքը երևում է կարճաժամկետ ծրա-

գրերում: Վերոհիշյալներն արտացոլված են ստորաբաժանումների հաշվետվություններում, 

շահակիցների կարծիքների վերաբերյալ հարցաթերթիկների պատասխաններում, Ակադեմիայում 

ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ հարցումներում, 

ուսանողների կողմից ՊԴԿ-ի մասնագիտական և մանկավարժական որակների վերաբերյալ 

գնահատման հարցաթերթիկներում, ուսանողների ակադեմիական առաջադիմության 

վերաբերյալ հաշվետվություններում(ԳԱՑ. Ցուցանիշ 2.11, Հավելված No1.5), շրջանավարտների 

վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության հարցման, պրակտիկանտ-

ուսանողների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության հարցման, 

ներքին աուդիտի, Ակադեմիայից ուսանողների բավարարվածության ուսումնասիրության արդ-

յունքներում և այլն: Նկատի ունենալով Ակադեմիայի գործունեության վրա ազդող արտաքին և 

ներքին գործոնների ուսումնասիրման կարևորությունն, ինչպես ռազմավարական պլանավոր-

ման, այնպես էլ կրթության որակի ապահովման գործընթացներում, նկարագրված հարցումներն 

անհրաժեշտ են անցկացնել կանոնավոր` ամենամյա պարբերականությամբ:  

Ակադեմիայի վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրման մեխանիզմներից է բուհի գործու-

նեության գնահատման առանցքային ցուցանիշների (ԳԱՑ) տվյալները: Որոշումների կայացման 

համար տվյալների հավաքագրման արդյունավետ միջոց են նաև վերահսկողությունը և հաշ-

վետվողականությունը, որը դրսևորվում է կառավարման մարմինների գործառույթների իրակա-

նացման միջոցով: Կիրառվում են ընտրովի ստուգումներ և աուդիտներ` համապատասխան 

կառուցվածքային օղակների նկատմամբ: Ակադեմիայի գործունեության մեջ վերահսկողությունն 

իրականացվում է վերից վար (վերադասի կողմից ստորադասի գործունեության գնահատում և 

հիմնավորված որոշումների ընդունում), որը նույնպես ծառայում է անհրաժեշտ տվյալների հա-

վաքագրմանը հիմնավորված որոշումներ ընդունելու համար: 

Արտաքին ու ներքին շահակիցների հարցման արդյունքում արտահայտվում են նրանց 

կարիքներն ու պահանջները, որոնք քննարկվում են համապատասխան ֆակուլտետի խորհրդի և 

ԳԽ նիստերում և ընդունվում են որոշումներ դրանց բավարարման ուղղությամբ:  

 Օրինակ, Ակադեմիայում 2018թ. մշակվել և հաստատվել է կրթական ծրագրերի արտաքին 
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գրախոսման մեթոդական ցուցումները(ԳԽ, Nօ2, 18.06.2018թ.), որի նպատակն է արտաքին շահա-

կիցների կողմից կրթական ծրագրի կառուցվածքի գնահատումը, ուսումնական դասընթացների 

բովանդակության համապատասխանությունը շրջանավարտների կոմպետենտությունների 

մոդելին, կրթական ծրագրի բովանդակության համապատասխանությունը գիտության, տեխնի-

կայի ու արտադրության զարգացման ժամանակակից մակարդակին և այլն: Շահակիցները 

կարող են ներկայացնել նաև առաջարկություններ, դիտողություններ ու եզրակացություն: 

Ստացված տեղեկատվության վերլուծությունը հիմք է հանդիսանում որոշումների ընդուն-

ման և գործող կարգերի փոփոխության համար: Մասնավորապես, կատարվել են բովանդակային 

ու կառուցվածքային փոփոխություններ մասնագիտությունների կրթական ծրագրերում, 

գնահատման համակարգում, պրակտիկաների անցկացման ծրագրերում և այլն, իսկ առկա 

նյութատեխնիկական բազայի առավել արդյունավետ օգտագործման նպատակով իրականացվել 

են կառուցվածքային փոփոխություններ: 

Տեղեկատվության հավաքագրման գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու 

նպատակով ստեղծվել են էլեկտրոնային բազաներ և կառավարման տեղեկատվական համա-

կարգեր: Մասնավորապես, համապատասխան ստորաբաժանումներում գործում են կադրերի 

հաշվառման և մշակման տեղեկատվական համակարգ, ուսանողների վարձավճարների հաշվառ-

ման համակարգ, շրջանավարտների տվյալների հաշվառման և մշակման տվյալների բազա, 

ուսանողների հաճախումների, քննական արդյունքների հաշվառման և մշակման բազա, հար-

ցումների արդյունքների հաշվառման ու մշակման համակարգ և այլն:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Քաղաքականություն և ընթացակարգերի վարչարարությունն իրականացվում է 
որակի կառավարման սկզբունքով (պլանավորում, իրականացում, գնահատում, բարելավում): 

Հիմքեր՝ ➢ Ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգը  
➢ Ակադեմիայի որակի ապահովման քաղաքականությունը 

Վերլուծել որակի ապահովմանը նպաստող մեխանիզմների արդյունավետությունը (կատարել 
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): Նշել, թե ինչքանով են որակի ապահովման 
մեխանիզմները նպաստում շարունակական բարելավմանը:  

 

Ակադեմիայի գործունեության մեջ կարևոր դեր են խաղում կառավարման այնպիսի գործա-

ռույթներ, ինչպիսիք են վերահսկողությունը և դրա տարրերից մեկը` հաշվետվողականությունը: 

Ակադեմիայի կառավարումը, ակադեմիական քաղաքականությունն ու ընթացակարգերն իրակա-

նացվում են կառավարման ընդհանուր սկզբունքներին համապատասխան, որոնք կոչված են 

ապահովելու առավելագույն արդյունավետություն: Կառավարումն առանձին ստորաբաժանում-

ների մակարդակում դրսևորվում է որպես իրավահաջորդ գործընթացների ամբողջություն` 

հիմնախնդիրների կամ կարիքների վերհանում, գործընթացների ու արդյունքների 

հասանելիության ցուցիչների պլանավորում (գործընթացներն իրականացվում են 

պլանավորմանը համապատասխան), ձեռքբերումների ստուգում, վերահսկում և գնահատում, 

արդյունքների վերլուծությունից հետո բարելավող միջոցառումների մշակում, բարելավման 

ուղղությամբ աշխատանքների իրականացման որոշման ընդունում, որոշման կատարում, 

կատարման նկատմամբ վերահսկողություն և գնահատում: Նշված գործընթացների 

իրականացման համար ընդունվել են կառավարման մարմինների գործառույթներն ու 

աշխատակարգերը կարգավորող բազմաթիվ կանոնակարգեր, ընթացակարգեր և այլ իրավական 

ակտեր: Ներքին իրավական ակտերի իրագործումն ընթանում է որակի կառավարման 

«պլանավորում-իրականացում-գնահատում-բարելավում» (P-D-C-A) սկզբունքի համաձայն` 

համապատասխան ընթացակարգերի միջոցով: 

Ակադեմիայի ՌԾ-ով նախատեսված առաջնահերթ խնդիրների շարքում ի թիվս այլի, էապես 

կարևորվում է կառավարման արդյունավետության բարձրացումը՝ որպես գերակա ուղղություն: 

Այդ խնդրի լուծման համար հստակեցվել է բուհի կառավարման ու վարչական ստորա-

բաժանումների գործունեությունը և անհրաժեշտ է բարձրացնել նրանց պատասխանատվությունը 

բուհի առաքելության իրականացման համար՝ հաշվի առնելով ՊԻԳԲ շրջափուլի բոլոր 

բաղադրիչների արդյունավետ իականացման հրամայականը: Որպես առաջընթացի ցուցիչ է հան-

դիսանում կառավարման ու վարչարարության կանոնակարգումը, մշտադիտարկումը, հաշ-
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վետվողականությունը: Որպես մշտադիտարկման գործիքներ են ծառայում շահակիցների հար-

ցումները և ստորաբաժանումների հաշետվությունները: 

Ակադեմիայում մշակվել են ընթացակարգեր կառավարման և վարչարարության որակի 

ապահովման քաղաքականության պլանավորման և իրականացման համար: Այս ընթացակար-

գերը նպատակաուղղված են և նպաստում են Ակադեմիայի առաքելության իրականացմանը, որը 

հետևողականորեն կառավարվում և վերահսկվում է: Դրանք են՝ 

➢ պարբերաբար ուսումնասիրվում են ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները, որոշվում 

Ակադեմիայի կրթական նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ մարդկային, 

նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները.  

➢ ապահովվում է կրթական բոլոր ծրագրերի ու որակավորումների` կրթության ստանդարտ-

ների և չափորոշիչների համապատասխանությունը. 

➢ ստեղծվում են պայմաններ որակի ապահովման արտաքին գնահատման գործընթացների 

համար. 

➢ իրականացվում է վերահսկողություն ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնական դասընթացների դասավանդման, ուսումնական պարապմունքների կազմա-

կերպման և իրականացման նկատմամբ.  

➢ իրականացվում է հսկողություն ուսումնական պլաններով նախատեսված դասընթացների 

յուրացման, ընթացիկ քննությունների հանձնման, ժամանակացույցերին համապատասխան 

անհատական և ինքնուրույն աշխատանքների կատարման, ուսումնական կարգապահության 

պահպանման, դասահաճախումների նկատմամբ և այլն.  

➢ պարբերաբար կազմակերպվում են դասալսումներ և քննարկվում ամբիոններում. 

➢ ամբիոններում քննարկվում են մագիստրոսական և կուրսային աշխատանքների թեմաների 

արդիականության, ժամանակացույցերի, աշխատանքների ղեկավարման, գրախոսման ու 

գնահատման գործընթացները.  

➢ բավարար հիմքերի վրա է գտնվում պրակտիկաների անցկացման մեխանիզմները. 

➢ կիրառվում են ուսուցման ժամանակակից միջոցներ. 

➢ ուսումնասիրվում են գործատուների կողմից շրջանավարտների մասին ներկայացված 

պահանջները.  

➢ մշակվում են մեխանիզմներ Ակադեմիայի ծրագրերը համեմատելու այլ բուհերի նույնանման 

մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի հետ, որը կապահովի ՊԴԿ-ի և ուսանողների 

շարժունությունն ու միջազգայնացումը, ինչը կնպաստի դասավանդման առաջավոր փորձի և 

մոտեցումների ներդրմանը. 

➢ մշակվել են մեխանիզմներ հասարակայնության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող 

հետադարձ կապի ստեղծման ուղղությամբ. 

➢ պարբերաբար ընդլայնվում և հարստացվում է գրադարանային ֆոնդը:  

Կառավարման և վարչարարության որակի ապահովման քաղաքականության սկզբունքներն 

Ակադեմիայի առաքելությունն ու ռազմավարությունն են, պրոֆեսորադասախոսական և 

վարչական կազմի որակավորումների ու կարողությունների աճը, կառավարման համակարգում 

նկատված թերությունների վերացումն ու որակի ապահովման բարելավումը: 

Որակի ապահովման քաղաքականությունն արդյունավետ է, քանի որ նկատված թերու-

թյունների վերացման ուղղությամբ կատարվում են պլանավորված ու հետևողական գործընթաց-

ներ, որոնք նպաստում են Ակադեմիայի առաքելության իրականացմանը` նրա ռազմավարական 

նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան, հետևաբար և, բարձրացնում կառավարման 

որակը, որակի շարունակական բարելավմանն ու հետագա զարգացմանը, բացահայտում հատուկ 

ուշադրության արժանի ոլորտները, ներդաշնակեցնում որակի ապահովման տարբեր ոլորտներն 

ու գործընթացները, բարձրացնում կառավարման որակը, կատարելագործում ու եվրոպական 

չափանիշներին համահունչ արդիականացնում կառավարման որակի գործառույթներն ու 

ընթացակարգերը և դրանց առնչվող պաշտոնական փաստաթղթերը(Հավելված Nօ10.1):  
Ակադեմիայում որակի ապահովման մոտեցումները, համակարգը և մեխանիզմները շարու-

նակաբար բարելավվում են (P-D-C-A) շղթայական կապով: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ- ում գործում են մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ 
գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը, վերլուծումը և 
կիրառումը գնահատող մեխանիզմներ: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը  
➢ Մասնագիտության կրթական ծրագրի կառուցվածքը  
➢ Կրթական ծրագրերի հաստատման կարգը  
➢ Կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշները 
➢ Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի գնահատման մեխանիզմները  
➢ Տեղեկատվության հավաքագրման համակարգը (Հարցաթերթերի ձևանմուշներ) 

➢ Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) և 
պարբերական վերանայման կարգը 

➢ Ակադեմիայում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության 
վերաբերյալ շրջանավարտների հարցման կանոնակարգը 

➢ Ակադեմիայում դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 
սովորողների հարցման կանոնակարգը 

➢  Ակադեմիայի շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի 
ուսումնասիրության հարցման կանոնակարգը 

Վերլուծել ՄՈՒՀ- ում գործող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ գործընթացների 
գնահատման մեխանիզմների արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից):  

 

 

Ակադեմիան ձգտում է պահպանել ուսանողների և այլ շահակիցների վստահությունը 

բարձրագույն կրթության նկատմամբ որակի ապահովման արդյունավետ գործողություններով, 

որոնք երաշխավորում են, որ մասնագիտական կրթական ծրագրերը մշակված և հաստատված են 

պատշաճ մակարդակով, այսինքն ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքները 

համապատասխանում են առաքելությանը, համադրելի են ՈԱՇ-ի հետ, ենթարկվում են կա-

նոնավոր մոնիթորինգի և պարբերական վերանայման: Անընդհատ հետևելով երկրի և տարա-

ծաշրջանի աշխատաշուկայի պահանջներին, Ակադեմիայում բարձրորակ կրթության ապահով-

ման նպատակով մշակվում և հաստատվում են համապատասխան կրթական ծրագրերը և 
Ակադեմիայի կրթական ծրագրի արտաքին գրախոսման մեթոդական ցուցումներ (ԳԽ, No2, 

18.06.2018թ.), այնուհետև կրթական ծրագրերի արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով 

դրանք պարբերաբար ենթարկվում են մոնիթորինգի (մշտադիտարկման):  

Կրթական ծրագրերի վերլուծությունն ու գնահատումն իրականացվում է հարցումների միջո-

ցով համապատասխան տեղեկատվության հավաքագրման հիման վրա հետևյալ փուլերով՝ նախ 

մասնագիտական ամբիոն, այնուհետև ուսումնական բաժին` որտեղ ըստ Ակադեմիայի կրթական 

ծրագրերի մշակման ուղենիշների ստուգվում են Ակադեմիայում գործող բոլոր կրթական ծրագ-

րերը, դրանք ներկայացվում և քննարկվում ներքին ու արտաքին շահակիցների շրջանում, և վեր 

հանված թերությունների շտկման ուղղությամբ կատարվում են անհրաժեշտ կառուցողական 

առաջարկներ: Հատկանշական է, որ և՛ արտաքին շահակիցների, և՛ շրջանավարտների շրջանում 

յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վերջում անցկացվող հարցումների միջոցով գնահատվում 

են «կրթական վերջնարդյունքները», «կոմպետենցիաները», որպես շրջանավարտների կողմից 

ձեռք բերված գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների համախումբ: Նշված 

գործընթացները հնարավորություն են ընձեռում պարբերաբար արդիականացնել գործող կրթա-

կան ծրագրերի բովանդակությունը, բարելավել կրթության որակը, համապատասխանեցնելով 

աշխատաշուկայի և սոցիալ-տնտեսական զարգացման պահանջներին, իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում մշակվում և ներդրվում է նոր պահանջված մասնագիտություն (կրթական ծրագիր): 

Այլ գործընթացների արդյունավետության գնահատման համար Ակադեմիայում գործում են 

մի շարք մեխանիզմներ` ձևավորված և հաստատված համապատասխան կանոնակարգերի 

միջոցով, մասնավորապես. դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ հարցման 

կանոնակարգ, Ակադեմիայի ներքին շահակիցների բավարարվածության վերաբերյալ հարցման 

կանոնակարգ և Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի գործունեության վարկանիշային գնահատման կարգ: 

Վերոնշյալների միջոցով հավաքագրվում, մշակվում և վեր է լուծվում մեծածավալ տեղե-
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կատվություն և արդյունքում հնարավորություն է ընձեռվում իրականացնել գնահատում: 

Ակադեմիայում մշակվում և ներդրվում են գործուն մեխանիզմներ և ընթացակարգեր հիմն-

ված կրթության որակի ապահովման և հսկման եվրոպական չափանիշների վրա: Հաջողությամբ 

իրականացվել է Ակադեմիայի գործունեության ինքնավերլուծության բազմաքայլ գործընթաց, որի 

արդյունքները հնարավորություն են տալիս գնահատել Ակադեմիայում արձանագրված առաջ-

ընթացն ու հաջողությունները, բացահայտել թերացումներն ու բացթողումները և մշակել դրանք 

վերացնելու գործողությունների պլան:  

Ուսումնական բաժնում հավաքվում, դասակարգվում և վեր են լուծվում ներքին և արտաքին 

շահակիցների առաջարկները տարբեր հարցադրումների վերաբերյալ (Ամփոփիչ ատեստավոր-

ման հանձնաժողովների նախագահների հաշվետվություն և այլն) ներկայացված առաջարկներն 

ու դիտողությունները և այլն: 

Ֆակուլտետում ըստ խմբերի իրականացվում են՝ ուսանողների կողմից դասավանդման որա-

կի, արդյունավետության, ՊԴԿ-ի մասնագիտական և մանկավարժական որակների գնահատում: 

Ուսումնառության արդյունքների և կրթության արդյունավետության գնահատման հավաս-

տիության ու որակի բարձրացման նպատակով Ակադեմիայի ԳԽ-ի և ռեկտորատի նիստերում 

պարբերաբար քննարկվում և ընդունվում են որոշումներ, որոնք վերաբերում են ուսանողների 

ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման, ամփոփիչ ատեստավորման, պրակտիկաների արդյունա-

վետ կազմակերպման, ՊԴԿ-ի փորձի փոխանակման մեխանիզմների և գործընթացների արդիա-

կանացմանն ու կատարելագործմանը: Դրանք ներդրվում են ըստ Ակադեմիայի ՌԾ-ի իրակա-

նացման հաստատված ժամանակացույցի (Ակադեմիայի ՌԾ-ի իրականացման պլան-ժամա-

նակացույց) և որոշումները տրամադրվում են համապատասխան ստորաբաժանումներին: 

Կարիերայի գծով պատասխանատուն էլեկտրոնային հարթակի միջոցով հավաքագրում է 

քանակական և որակական տվյալներ Ակադեմիայի շրջանավարտների վերաբերյալ: 

Ակադեմիայում դեռևս լիարժեք ներդրված չէ եվրոպական պահանջները լրիվ բավարարող 

որակի ներքին ապահովման և գնահատման ամբողջական համակարգը, սակայն համապա-

տասխան մեխանիզմներ մշակվում են, եղածները կատարելագործվում:  
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՝ 

➢ 2014-2019 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢  Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը  
➢ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ռազմավարությունը 
➢ Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը 
➢ Ռեկտորի 2018 -2019 ուսումնական տարվա գործունեության հիմնական 

արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը 

Վերլուծել ՄՈՒՀ- ի կողմից տրամադրված որակական և քանակական տեղեկատվության 
հրապարակումների գնահատման մեխանիզմների արդյունավետությունը (կատարել համառոտ 
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

  

Ակադեմիայի ՌԾ-ի մնայուն արժեքների ցանկում հատուկ տեղ է հատկացված կրթության 

որակի ապահովմանը (Հավելված Nօ1.2), ինչն ամրագրված է նաև 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծում  
(Հավելված Nօ1.3): 

Ուսուցման որակի նկատմամբ բարձր պահանջկոտությունը եղել և մնում է Ակադեմիայի 

գլխավոր նպատակը, ուստի կրթական ծրագրերի արդիականությունն առաջնահերթ կարևորու-

թյուն ունեն Ակադեմիայի մասնագիտական բարձր վարկանիշի, նրա ներքին և արտաքին մրցու-

նակության ապահովման համար: Այդ առումով, հատկապես, կարևորվում են այնպիսի հիմնա-

խնդիրներ, ինչպիսիք են՝ ուսուցման որակի ապահովման ներքին համակարգի ձևավորումն ու 

ներդրումը, առաջարկվող կրթական ծրագրերի (ուսումնական պլան, առարկայական ծրագիր) 

վերանայումն ու համապատասխանեցումը միջազգային արդի պահանջներին:  
Ակադեմիայում կրթության որակի ապահովման և վերահսկման համար ստեղծված է ԳԽ-ին 

կից որակի ապահովման մշտական հանձնաժողով (Ռեկտորի հրաման՝ ՈԱ-1, 09.01.2019թ.,) որի 

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.3.pdf
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նպատակն է հավաքել, մշակել և վերլուծել Ակադեմիայում ընթացող որակի գնահատման և 

ապահովման բոլոր գործընթացների իրականացման վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալները և 

համապատասխան գործիքների ու մեխանիզմների միջոցով իրականացնել հանրությանը օբյեկ-

տիվ և լիարժեք տեղեկատվության տրամադրում: Կրթական բարեփոխումներով պայմանավոր-

ված` անհրաժեշտության դեպքում փոխվում կամ մշակվում են հանրությանը տրամադրվող տե-

ղեկատվության ձևն ու բովանդակությունը: Բոլոր գործընթացների վերաբերյալ արտաքին տեղե-

կատվության մոնիթորինգի իրականացումը և դրա արդյունքում հավաքագրված տվյալները թույլ 

են տալիս բացահայտել այդ գործընթացներում առկա թերություններն ու բացթողումները: 

Ակադեմիան կանոնավոր կերպով հրապարակում է տեղեկատվություն կրթական ծրագրերի 

և շնորհվող որակավորումների, դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման համար կի-

րառվող ընթացակարգերի մասին և իր տեղեկատվությունն իրականացնում է հատուկ ձեռ-

նարկների, բուկլետների, կայքերի, տարեկան հաշվետվությունների, ՊԴԿ-ի հրապարակումների 

և այլ փաստաթղթերի միջոցով (Հավելված Nօ1.2): 
1. Ակադեմիան հրապարակել է.  

➢  «Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց  ուսանողների համար, որը 

պարունակում է օգտակար տեղեկատվություն կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթների, 

կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջների, ուսումնական գործընթացի կազմակերպ-

ման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման կարգի, գնահատման մեթոդաբանության, 

ուսումնական խորհրդատուների ծառայության̔ առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուց-

վածքի, բովանդակության և աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների և 

դրանցով նախանշված կրթական արդյունքների, իրավական փաստաթղթերի, միջազգային 

համագործակցության և այլնի վերաբերյալ: 

➢ բուկլետներ կամ նոր ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների ցանկ՝ ընդու-

նելության մասնագիտությունների, քննությունների, տեղերի և վարձաչափերի մասին: 

2. Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի կողմից հրատարակվում են դասագրքեր, մենագրություններ, ուսումնա-

կան և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, հոդվածներ ու թեզիսներ, որոնց քանակը տարեց-

տարի ավելանում է: Դրանք ներկայացված են տարբեր ստորաբաժանումների կողմից ներկա-

յացված հաշվետվություններում: Ակադեմիայի կայքում տեղակայվում է նաև ռեկտորի գործու-

նեության հիմնական արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը (www.cmsa.am):  

3. Ակադեմիայի մասին տեղեկատվությունը, գործունեությունն ու կազմակերպված միջոցառում-

ները, հանդիպումները և այլն, պարբերաբար լուսաբանվում են ԱԻՆ (www.mes.am) և 

Ակադեմիայի (www.cmsa.am) կայքերում, «911 էլեկտրոնային թերթ»-ում, Ակադեմիայի ֆեյս-

բուքյան էջում՝ Crisis Management State Academy, fasebook.com-ում, Dasaran.am-ում, «Եթեր» և «TV 

ալիք» շաբաթաթերթերում, «Ճգնաժամ հաղթահարողները» ուսանողական թերթում, 

«Հայաստանի բուհերը» տեղեկատուում, «Սփյուռ» տեղեկատվական կենտրոնի հրատարակած 

«Հայաստանի դեղին էջեր»-ում և իր ինտերնետ-կայքում, բուկլետների տպագրման և ռադիոյով 

ու հեռուստատեսությամբ տրվող հայտարարությունների ու հաղորդաշարերի միջոցով և այլն, 

որոնք Ակադեմիայի գործունեության լուսաբանման, թափանցիկության ապահովման 

ամենամատչելի և ամենակարևոր միջոցներից են:  
Անհրաժեշտ է ավելացնել կրթական ծրագրերի վերանայման և բարելավման գործըն-

թացները, որոնք հիմք կհանդիսանան նոր մասնագիտությունների ստեղծման համար: 
 

Վերլուծել Չափանիշ 2-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, 
արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

ՉԱՓԱՆԻՇ II. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ուժեղ կողմեր (Strengths) Թույլ կողմեր (Weaknesses) 

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
http://www.cmsa.am/
http://www.mes.am/
http://www.cmsa.am/
https://www.facebook.com/cmsa.academy/?fref=ts
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1. ՌԾ-ին համապատասխան երկարաժամկետ, միջնաժամկետ 
և կարճաժամկետ պլան-ժամանակացույցի առկայություն: 

2. Ակադեմիայի կառավարման մարմինների գործունեության 
հստակ ձևակերպում համապատասխան կանոնակարգերի և 
աշխատակարգերի համաձայն: 

3. Կառուցվածքային սխեմայի համաձայն վարչական կազմի 
արդյունավետ տեղաբաշխում: 

4. Ակադեմիայի կառուցվածքում ՈԱԿ-ի և ԳԽ-ի որակի ապա-
հովման մշտական հանձնաժողովի առկայություն: 

5. Կառավարման մարմիններում (խորհուրդներում) շահակից-
ների կանոնակարգված մասնակցություն: 

6. Ակադեմիայի խորհրդի, ԳԽ-ի և ռեկտորատի ընդունած որո-
շումների թափանցիկություն և հասանելիություն:  

7. Փորձառու և բանիմաց աշխատակազմի, կրթության ոլորտի 
առաջատար մասնագետների առկայություն ու կայունու-
թյուն: 

8. Ակադեմիայում ներքին համակարգչային ցանցի և 
էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության առկայություն: 

9. Շահակիցների կարիքների կանոնավոր ուսումնասիրում: 
10. Հատուկ կարիքներ ունեցող շահակիցների համար թեքա-

հարթակների, սան. հանգույցի, համապատասխան վերե-
լակի և այլնի առկայություն: 

1. Վարչական կառույցների գործու-
նեության արդյունավետության 
գնահատման հստակ մեխանիզմ-
ների անբավարարություն: 

2. Ակադեմիայի կառավարման մար-
միններում ուսանողների ոչ բավա-
րար ակտիվություն: 

3. Կառավարման ոլորտում այլ բու-
հերի հետ փորձի փոխանակման  
ոչ բավարար մակարդակ: 

4. Հետադարձ կապի ապահովման 
մեխանիզմների անկատարություն: 

Հնարավորություններ (Opportunities) Վտանգներ (Threats) 

1. Ակադեմիայի ղեկավարության բարձր շահագրգռվածություն 
որակի մշակույթի ձևավորման հարցում: 

2. Ակադեմիան տարածաշրջանում որպես միակ ոլորտային 
մասնագիտական ուսումնական հաստատություն՝ իր մաս-
նագիտությունների գծով մագիստրոսի և բակալավրի կրթա-
կան ծրագրերով միջազգային չափորոշիչներին համա-
պատասխան մասնագետներ պատրաստող տարածաշրջա-
նային ուսումնական հաստատություն դառնալու ձգտում: 

3. Լրացուցիչ ծառայություններից ստացվող ֆինանսական 
մուտքերի ավելացում: 

1. Ժողովրդագրական բացասական 
միտումներով պայմանավորված 
Ակադեմիայի ֆինանսական ներ-
հոսքերի զգալի կախվածություն 
ընդունելության ցուցանիշներից: 

2. Ակադեմիայի կառավարման հա-
մակարգի կազմի արտերկրում վե-
րապատրաստվելու հնարավորու-
թյան սակավություն: 

 
4.  Ակադեմիայի ղեկավարության բարձր շահագրգռվածություն 

որակի մշակույթի ձևավորման հարցում: 
5. Ակադեմիան տարածաշրջանում որպես միակ ոլորտային 

մասնագիտական ուսումնական հաստատություն՝ իր մաս-
նագիտությունների գծով մագիստրոսի և բակալավրի կրթա-
կան ծրագրերով միջազգային չափորոշիչներին համա-
պատասխան մասնագետներ պատրաստող տարածաշրջա-
նային ուսումնական հաստատություն դառնալու ձգտում: 

6. Լրացուցիչ ծառայություններից ստացվող ֆինանսական 
մուտքերի ավելացում: 

7. Ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների վերազի-
նում, «Լուսակերտ  ուսումնագործնական վարժադաշտում 
աշխատանքների ավարտում և համապատասխան սարքա-
վորումներով ու տեխնիկական միջոցներով կահավորում: 

8. ԱԹՍ-ի գիտական լաբորատորիայի ստեղծում:  
9. Ակադեմիայի հանրակացարանի ամբողջական վերակառու-

ցում և կահավորում: 
10. Գրադարանը մասնագիտական գրականությամբ համալրում: 
11. Կառավարման գործընթացում միջազգային նախագծերին 

մասնակցություն և համագործակցություն ուսումնական գոր-
ծընթացի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ: 

Շարունակվում է Ակադեմիայի կառավարման համակարգի կատարելագործման գործընթացը, որը 
կոչված է ապահովելու լիազորությունների և պատասխանատվությունների հասցեագրված բաշխումը, որո-
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շումների ընդունման թափանցիկությունն ու կոլեգիալությունը: Այդ առումով կարևորվում են 
կառավարման մարմինների՝ ԱԽ, ԳԽ և ՈւԽ համակարգված աշխատանքները:Ակադեմիայի զարգացման և 
առաջընթացի տեսանկյունից կարևորվում է նաև ուսումնական գործընթացում նորագույն 
տեխնոլոգիաների ներդրումն ու օգտագործումը: 

Ակադեմիայի արդյունավետ կառավարումը և վարչարարությունն ուսումնական, հետազոտական և 
այլ գործընթացների արդյունավետ կազմակերպման նախապայմանն է, որի ապահովման համար 
նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ գործընթացները. 
➢ գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերի շարունակական բարելավում, 
➢ գործունեությունը գնահատող չափորոշիչների վերանայում և համապատասխանեցում ռազմավա-

րական ծրագրից բխող պահանջներին, 
➢ հաջողությունների հասած այլ ՄՈՒՀ-երի փորձի ուսումնասիրությունը կառավարման ու վարչարա-

րության ոլորտում և դրանց կիրառումն ու վերլուծությունները (բենչմարքինգ), 
➢ պրոֆեսորադասախոսական, վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի գործունեության արդյունավե-

տությանը խոչընդոտող խնդիրների ուսումնասիրում և դրանց լուծման ուղիների մշակում: 

 

 

III. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 
 
 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄԿԾ-երը համապատասխանում են հաստատության առաքելությանը, կազմում են 
հաստատության պլանավորման բաղկացուցիչ մաս և նպաստում են շարժունությանը և 
միջազգայնացմանը: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈւՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը համահունչ են 
առաքելությանը, համապատասխանում են պետական կրթական չափորոշիչներին, մանրամասն 
նկարագրված են` ըստ շնորհվող որակավորումների ակնկալվող ուսումնառության արդյունքների:  

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը   
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը    
➢ Ակադեմիայի կանոնադրությունը 
➢ Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը  
➢ Որակավորումների ազգային շրջանակը 
➢ Կրթական ծրագրերի հաստատման կարգը 
➢ Կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշները 
➢ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կարգը 
➢ Ակադեմիայի քաղաքականությունը մասնագիտության կրթական ծրագրերի 

բարելավման, ուսումնական գործընթացների կազմակերպման և կառավարման 
առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծության (բենչմարքինգի) 
իրականացման բնագավառում 

➢ Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) և 
պարբերական վերանայման կարգը 

Վերլուծել ՄԿԾ-ում նշված ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների համահունչությունը 
հաստատության առաքելության հետ և համադրելիությունը պետական կրթական չափորոշիչների 
և Որակավորումների ազգային շրջանակի հետ:  

Ակադեմիայում իրականացվում են ԱԻՆ համակարգում գործող ստորաբաժանումների 

Մասնագիտական կրթական ծրագրերը համահունչ են Ակադեմիայի կանոնադրության մեջ 

և ՌԾ-ում ամրագրված առաքելությանը: 

Ակադեմիան իր կրթական ծրագրերով ԱԻՆ համակարգի ստորաբաժանումներին ապահովում է 

համապատասխան որակավորում ունեցող, գիտելիքներով ու անհրաժեշտ կարողություններով օժտված, 

մասնագիտական խնդիրներ լուծող և համալիր կոմպետենցիաների տիրապետող մրցունակ 

մասնագետներով: Կրթական ծրագրերը նպաստում են քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի 

զարգացմանն ու կայացմանը, ծառայում արտակարգ իրավիճակներից անվտանգության միջավայրի 

ձևավորմանը, դրանց խնդիրների լուծմանն ու բարելավմանը: 
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ոլորտների կարիքներին համապատասխան բակալավրի, մագիստրոսի, հետազոտողի և միջին 

մասնագիտական կրթական ծրագրեր, որոնք ամրագրված է Ակադեմիայի կանոնադրության 

մեջ և ՌԾ ՆՊԱՏԱԿ 2-ում (Հավելված Nօ1.1, Հավելված Nօ1.2 և Հավելված Nօ1.3):  
Ակադեմիայում իրականացվող բոլոր մասնագիտություններով կրթական ծրագրերը 

պարբերաբար ենթարկվում են վերանայման, հաշվի առնվում արտաքին ու ներքին շահակից-

ների կարիքները և այլն: Նշվածը հնարավորություն է ընձեռում շաղկապելու Ակադեմիայի 

կրթական ծրագրերի իրականացումը ներքին և արտաքին միջավայրային կարիքների ու 

փոփոխությունների հետ, ինչն արտացոլվում է ՌԾ-ի համապատասխան նպատակներում:  

Վերջին 5 տարում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով մասնագիտություն-

ների ցանկը համալրվել է պահանջարկ վայելող մասնագիտություններով և մասնագիտա-

ցումներով: Բակալավրի կրթական ծրագրով ներմուծվել է 2 մասնագիտացում և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրով՝ 3 մասնագիտություն: 

Միաժամանակ, խոշորացման նպատակով իրականացվել են առկա մասնագիտություն-

ների վերախմբավորում, կրթական ծրագրերի բովանդակային և կառուցվածքային պար-

բերական նորացումներ միտված կրթական վերջնարդյունքների ձեռք բերմանը՝ ԱԻՆ համա-

կարգում գործող ստորաբաժանումների ոլորտների կարիքներին հնարավորինս համահունչ 

դարձնելու նպատակով: 

Վերջին տարիների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ԱԻՆ ստորաբաժանումնե-

րում պահանջարկ կա կառավարման, կիրառական սեյսմոլոգիայի ոլորտի մասնագետի, աղետ-

ների ուղղությամբ հոգեբանի և այլն: Ակադեմիայում լուրջ աշխատանքներ են տարվել 

մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշակման ուղղությամբ, հաշվի առնելով ՈԱՇ-ի 

հետ կրթական ծրագրերի ուսումնառության արդյունքների համադրելիությունը (Հավելված 
Nօ3.3): 

Օրինակ, ելնելով վերոհիշյալ կարիքներից 2017թ-ին ներմուծվել է Հոգեբանություն» 

մասնագիտության կրթական ծրագիրը, որն ուսումնասիրում է ինչպես բնակչության, այնպես 

էլ փրկարարի հոգեբանությունը քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավի-

ճակներում: 

Ուսումնասիրվել են Ակադեմիայի բոլոր մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը: 

Վերլուծության ժամանակ համադրվել են Ակադեմիայի առաքելության տարրերը, ՌԾ-ի 

համապատասխան խնդիրները (ՆՊԱՏԱԿ 2, խնդիր 2.2) և կրթական ծրագրով ստացվող 

ուսումնառության ակնկալվող արդյունքները (Հավելված Nօ1.2): 
Մասնագիտության կրթական ծրագրերը կազմելիս հաշվի են առնվում ամբիոններում 

ներգրավված փորձառու ՊԴԿ-ի, ոլորտի պատասխանատուների, գիտությունների դոկտոր-

ների, թեկնածուների, ամբիոնների վարիչների, կրթության ոլորտի առաջատար մասնագետնե-

րի կարծիքներն ու առաջարկությունները:  

Օրինակ, փրկարարական ամբիոնի դասախոսները 2015թ. «INSARAG» միջազգային 

կառույցին անդամագրման, միջազգային չափանիշներով սահմանված որակավորման քննու-

թյունները հաջողությամբ հանձնելու արդյունքում, վերանայել են մասնագիտական առարկա-

յական նկարագրերը՝ դրանք համապատասխանեցնելով միջազգային չափանիշներին: Փրկա-

րարական ամբիոնի առարկայական նկարագրերը վերանայվում են հիմնականում կապված 

ԱԻՆ իրավական դաշտում փոփոխությունների հետ և օտարերկրյա համագործակից երկրնե-

րում ՊԴԿ-ի մասնագիտական վերապատրաստման արդյունքում: Փրկարարական ամբիոնի 

դասախոսական կազմը պարբերաբար մասնակցում է քաղաքային որոնողափրկարարական 

թիմերի միջազգային չափանիշներին համապատասխան դասընթացներին, վերապատրաս-

տումներին, վարժանքների կազմակերպման, իրականացման, գնահատման ու անվտան-

գության ապահովման կազմակերպման գործընթացին, այլ երկրներում կազմակերպված մաս-

նագիտական միջազգային կոնֆերանսներին, որակավորման բարձրացման դասընթացներին 

ու վարժանքներին և դրանց արդյունքում ձեռք բերված նորագույն փորձը ներդնում 

Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի իրականացման գործընթացում:  

Բոլոր մասնագիտությունների կրթական ծրագրերն ունեն՝ ընդհանուր կրթական, մաս-

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.1.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.3.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20-%203.3.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20-%203.3.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
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նագիտական կրթության պարտադիր և կամընտրական ուսուցման կառուցամասեր: Ուսում-

նական պլանում, ըստ կիսամյակների արձանագրված է լսարանային և ինքնուրույն ժամերի 

քանակը, համապատասխան դասընթացից ստացվող կրեդիտների թիվը, պրակտիկաների 

շաբաթները և այլն: Ակադեմիան 2014-2015 ուստարվանից անցում է կատարել ուսուցման 

կազմակերպման եվրոպական կրեդիտային համակարգին (ECTS): Վերջինիս կիրառման 

արդյունքում դասընթացների կրեդիտները 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 (Հավելված No3.2), (Հավելված No3.3): 

Ակադեմիայում գործողության մեջ է դրված բակալավրի և մագիստրոսի կրթական 

ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը (Հավելված No4.1) և կրթական 

ծրագրերի մասնագրերը (Հավելված No3.4.1), (Հավելված No3.4.2), (Հավելված No3.4.3): Այն 

հասանելի է բոլոր ուսանողներին և հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ ուսուցման 

կազմակերպման կրեդիտային համակարգի առանձնահատկություններին, ուսումնական գոր-

ծառույթներին, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գնահատման համակարգին և 

կրթական ծրագրի բովանդակությանը: Բոլոր կրթական ծրագրերի դասընթացներն ունեն 

առարկայական ծրագրեր, որոնք ներառում են առարկայի նպատակը, խնդիրները, բովան-

դակությունը, դասընթացի ուսուցման նախապայմանները, դասավանդման և ուսումնառության 

մեթոդները, օրացուցային պլանը, գրականության ցանկը և այլն: 

Կրթական ծառայությունների որակն ապահովելու և բարելավելու նպատակով, 2014թ. 

Ակադեմիայում մշակվել է կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշը, հաստատ-

ման կարգը, 2018թ.՝ լրամշակվել կրթական ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկ-

ման) և պարբերական վերանայման կարգը (Հավելված No3.5): Դրանք ներառում են կրթական 

վերջնարդյունքների մշակման քայլերի հաջորդականությունը, դրա պահանջվածության և 

իրականացման հնարավորության հիմնավորումը, վերջնարդյունքների լրակազմի սահմա-

նումն ըստ ձևակերպված նպատակների ու խնդիրների, ծրագրի բովանդակության և 

կառուցվածքի որոշումը, ուսումնական պլանի քարտեզի ձևավորումը, դասավանդման, 

ուսումնառության և գնահատման մեթոդների ընտրումը, ծրագրի որակի գնահատման և 

շարունակական բարելավման միջոցառումների մշակումը, գործող կրթական ծրագրերի 

վերակառուցումը, նոր կրթական ծրագրի արտոնման ընթացակարգը, կրթական ծրագրի 

ներակադեմիական հաստատման և լիցենզավորման ներկայացման ընթացակարգը, կրթական 

ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) և պարբերական վերանայման կարգ 

(Հավելված No3.1), (Հավելված No3.2), (Հավելված No3.3), (Հավելված No3.5): 
Ակադեմիայում ստեղծված կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման, մշտադիտարկ-

ման և վերանայման քաղաքականության և ընթացակարգերի միջոցով բակալավրի և 

մագիստրոսի բոլոր մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը վերակառուցվել են կրթական 

վերջնարդյունքներով՝ հիմքում ունենալով ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ՈԱՇ-ի 

մակարդակների բնութագրիչները, մասնագիտական կրթական չափորոշիչները և 

աշխատաշուկայի մասնագիտական պահանջները: 

Հիմք ընդունելով Ակադեմիայի ՌԾ-ում ամրագրված կրթական ծրագրերի բովանդակային 

և կառուցվածքային վերանայման և նոր ծրագրերի ներմուծման վերաբերյալ հիմնական 

ուղղությունները, ռեկտորի 2018թ. նոյեմբերի 5-ի թիվ ՈԱ-11 հրամանով մեկնարկել է բոլոր 

մասնագիտություններով կրթական ծրագրերի, ըստ կրթական վերջնարդյունքների վերակա-

ռուցման գործընթացը: Դրա նպատակն է ստեղծել ուսուցման չափելի ելքային արդյունքների 

(գիտելիք - հմտություն - կարողություն) վրա հիմնված՝ նոր կրթական բնութագրիչներ՝ 

տարբերակված ըստ մասնագիտական ուղղությունների և որակավորման աստիճանների: 

Ակադեմիայի գործող կրթական ծրագրերը կազմվել են, առաջնորդվելով 2014թ. հաս-

տատված կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշներով (Հավելված No3.3):  
Այսպիսով, որակի ապահովման կենտրոնի կողմից կատարված ուսումնասիրությունը 

փաստում է, որ նշված բաժինների առկայությունն Ակադեմիայի կրթական ծրագրերում ապա-

Չափանիշ-3/Հավելված%20-%203.2.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20-%203.3.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20Nօ3.4.1.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20Nօ3.4.2.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20No%203.4.3.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20-%203.5.pdf
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հովում է նրանցում նշված ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների համահունչությունը 

հաստատության առաքելության հետ: 

2017թ. Ակադեմիայի պայմանական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումից հետո, ըստ 

մասնագիտությունների ստեղծված կրթական ծրագրերի վերանայման և կազմման խմբերն 

ուսումնասիրել են Լեհաստանի և ՌԴ ոլորտային բարձրագույն ուսումնական հաստատու-

թյունների պետական չափորոշիչները: Ուսումնասիրությունների և Ակադեմիայի հապատաս-

խան մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի հիման վրա կազմվել և ներդրվել են 

կրթության ժամանակակից պահանջներին, ՈԱՇ հետ համադրելի և Բոլոնիայի գործընթացի 

դրույթներին համապատասխան կոմպետենցիաներով ձևակերպված կրթական ծրագրեր: 

Ակադեմիայի կրթական ծրագրերում ՈԱՇ-ում ներկայացված մասնագիտական, տեսա-

կան և գործնական խորը գիտելիքների ձևավորման հնարավորություններն ու վերջնարդ-

յունքները, ուսանողի ձեռք բերվելիք կարողություններն արտահայտված են համապատասխան 

կոմպետենցիաներով և ծրագրի ավարտին շրջանավարտների համար ապահովում են 

(Հավելված No3.4.1), (Հավելված No3.4.2), (Հավելված No3.4.3): 
1. կոնկրետ մասնագիտության հիմնական հասկացությունների, տեսությունների, մոտեցում-

ների, սկզբունքների, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում 

հնարավոր ճգնաժամերից անվտանգության վերլուծության մեթոդաբանության, ռիսկերի 

նվազեցման վերլուծական և քննադատական մեթոդների, տեղեկատվական ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների, կազմակերպության տվյալների բազաների, այդ թվում նաև ռիսկերի 

քարտեզների, աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի, մասնագիտական 

բնագավառին առանձնահատուկ փորձագիտական համակարգերի և կիրառական 

ծրագրերի փաթեթներից օգտվելու ուսուցման ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների 

վերաբերյալ գիտելիքների իմացություն,  
2. կարևոր տվյալներ, ցուցանիշներ և տեղեկատվություն հավաքագրելու, խմբագրելու, 

վերլուծելու, մեկնաբանելու, համադրումներ կատարելու, ինչպես նաև քաղաքացիական 

պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների ոլորտում օպերատիվ որոշումների 

ընդունման, գործընթացների կառավարման, քարտեզների մշակման մեթոդաբանության, 

աղետների ռիսկերի նվազեցման հետազոտական աշխատանքների կազմակերպման, 

վիճակագրական տեղեկատվության ընդհանրացման և մասնագիտական ոլորտում ժամա-

նակակից տեղեկատվական համապատասխան համակարգերը նպատակային կիրառելու 
հմտություններ,  

3. մասնագիտական գրագետ զեկուցումներ, մասնագիտական տեղեկատվական նյութի վեր-

լուծություն պատրաստելու, տրամաբանական բանավոր և գրավոր խոսք, մասնագիտական 

էթիկայի նորմեր, թիմային աշխատանքի ժամանակ համագործակցելու և իր 

մասնագիտական գիտելիքները կիրառելու, առաջին բուժ. օգնություն ցուցաբերելու և 

ինքնուրույն եզրահանգումներ կատարելու, մասնագիտական որոշումներ կայացնելու պա-

տասխանատվություն ստանձնելու կարողություններ: 

Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով ՄՈՒՀ-ը 
կատարել է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի առաջավոր փորձի համեմատական 
վերլուծություն (բենչմարքինգ):  

Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի ներդրման և դրանց հետագա բարեհաջող կայացման 

համար աշխատանքային խմբերը հիմք ընդունելով ներկայիս կրթական ոլորտում իրակա-

նացվող բարեփոխումները, Լեհաստանի և ՌԴ ոլորտային բուհերի հետ իրականացրել են 

ուսումնասիրություններ և համեմատական վերլուծություններ, ըստ՝ կրթական ծրագրի 

կառուցվածքի, կրթամասերի միջև կրեդիտների բաշխվածության, ծրագրի նպատակների և 

խնդիրների, ծրագրի ավարտին ձևավորվող կոմպետենցիաների, շրջանավարտների ապագա 

կարիերայի հնարավորությունների, առարկայացանկի և այլն:  
 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈւՀ-ն ունի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության 
ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների 
ընտրության քաղաքականություն, որը նպաստում է ուսանողակենտրոն ուսուցմանը: 

Չափանիշ-3/Հավելված%20Nօ3.4.1.pdf
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Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ Ակադեմիայում դասալսումների անցկացման կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայում դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցման կանոնակարգը 
➢ Դասընթացի փաթեթների կազմման ուղեցույցը 
➢ Ակադեմիայում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ 

շրջանավարտների հարցման կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերը 
➢ Ակադեմիայի շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի 

ուսումնասիրման կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայի պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների 

կարծիքի ուսումնասիրման կանոնակարգը 
No Ուսումնառության արդյունքները Դասավանդման մեթոդները Ուսումնառության 

մեթոդները 

1    

ՄԿԾ-ով նախատեսված դասընթացների և ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների (ՈւԱ) համա-

պատասխանությունը (անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել տողերը և սյուները) (Հավելված No3.4.1), 
(Հավելված No3.4.2), (Հավելված No3.4.3 ուսումնառության արդյունքները): 

No Դասընթացի անվանում ՈւԱ1 ՈւԱ2 ՈւԱ3 ՈւԱ4 ՈւԱ5 ՈւԱ6 ՈւԱ7 ՈւԱ8 

1  - - - - - - - - 

Վերլուծել ՄԿԾ-ում նշված դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների արդ-
յունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների արդիականացման գործընթացը կազ-

մում է ակադեմիայի ռազմավարական պլանավորման կարևոր խնդիրներից մեկը (Խնդիր 2.2, 
Հավելված No1.2) և (Հավելված No1.3): 

Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին համա-

պատասխան դասավանդման և ուսումնառության որակի ու արդյունավետության շարունակա-

կան բարձրացումը, ինչպես նաև ուսուցմանը նպաստող քաղաքականություն վարելու անհրա-

ժեշտությունն ամրագրված է Ակադեմիայի ՌԾ-ում (Հավելված No1.2) և Ակադեմիայի 2020-

2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագծում(ՆՊԱՏԱԿ 2, Հավելված No1.3):  

Կրթական ծրագրի կազմման ժամանակ ընտրվում են դասավանդման և ուսումնա-

ռության մեթոդները և ամրագրվում կրթական վերջնարդյունքները, այսինքն կրթական 

ծրագրերում թվարկված են դասավանդման և ուսումնառության այն մեթոդները, որոնց 

միջոցով ծրագրի ավարտին ուսանողը ձեռք կբերի մասնագիտական գիտելիք և իմացություն, 

գործնական մասնագիտական և ընդհանրական կարողություններ (Հավելված No3.4.1), 
(Հավելված No3.4.2), (Հավելված No3.4.3) ԿԾ-ի վերջնարդյունքներն ու կոմպետենցիաների 
ձեռքբերման քարտեզը):  

Ուսումնառության ակնկալվող արդյունքները ձևավորվում են ծրագրի դասընթացների 

միջոցով, ուստի Ակադեմիայի բոլոր կրթական ծրագրերում ընդգրկված առարկայական ծրագ-

րերում ներկայացված են դասավանդման մեթոդները, իսկ ուսումնառության մեթոդները 

դիտվում են որպես ինքնուրույն առաջադրանքի կատարում, որի մասնաբաժինը հստակ 

արձանագրված է ուսումնական պլանում: Ակադեմիայում գործում են վերջնարդյունքներով 

ձևավորված և ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ՈԱՇ-ի մակարդակների բնութագրիչ-

ներին համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագրեր: Այդ ծրագրերում 

դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրությունը կատարվել է ըստ կրթական 

ծրագրերի ակնկալվող վերջնարդյnւնքների: 

Դասախոսի և ուսանողների փոխկապակցված համատեղ գործունեության ձև են հա-

մարվում դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները՝ համագործակցային ուսուցման, 

գործնական, տրամաբանական, ինտերակտիվ-կառուցողական, անհատական, խմբային ու 

ինքնուրույն աշխատանքի խթանման, որոնք ընտրված են կրթական ծրագրերում (Հավելված 
No3.4.1), (Հավելված No3.4.2), (Հավելված No3.4.3) և միտված են ապահովելու ուսումնառության 
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վերջնարդյունքների ձևավորումը: Աշխատանքային խմբերը, ովքեր կազմում են կրթական 

ծրագրերը, մեթոդների ընտրության ժամանակ հաշվի են առնում «Ակադեմիայի կրթական 

ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշներում» տրված դասավանդման և ուսումնառության 

մեթոդների ընտրության մոտեցումները, դասական մեթոդների փորձը, ուսումնասիրում 

Ակադեմիայում և այլ առաջատար բուհերում կիրառվող փորձված ժամանակակից մեթոդները: 

Կրթական ծրագրերի համար ընտրում են բարեփոխումներին համահունչ ուսանողների 

ժամանակակից պահանջների բավարարմանն ուղղված դասավանդման և ուսումնառության 

մեթոդներ:  

Ակադեմիայի «Քաղաքացիական պաշտպանություն», «Փրկարարական գործ» և «Ճգնաժա-

մային կառավարում» մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի օրինակով ներկայացված 

են, ըստ ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքների, ընտրված դասավանդման ու 

ուսումնառության ամրագրված մեթոդները, վերջնարդյունքները և ուսումնական մոդուլների ու 

կրթական վերջնարդյունքների համապատասխանության քարտեզները (Հավելված No3.4.1), 
(Հավելված No3.4.2), (Հավելված No3.4.3): 

Ուսումնառության արդյունքներին համապատասխան ընտրված դասավանդման և 

ուսումնառության մեթոդներն ավելի մանրամասն, ընդգրկուն, նաև ըստ յուրաքանչյուր թեմայի, 

ներկայացվում են կրթական ծրագրի բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող դասընթացների 

փաթեթներում: Ակադեմիայում գործում են դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների 

արդյունավետության ուղղակի և անուղղակի գնահատման մի շարք մեխանիզմներ: 

Օրինակ, Ակադեմիայում վերջին 5 տարիներին իրականացվող՝ 

1. դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական կիսամյակային 

հարցումները, որոնց արդյունքները ցույց են տալիս, որ ուսանողները բարձր են գնահատում 

դասախոսների կողմից նյութի հաղորդման մատչելիությունը (4,6 - 4,75), վերլուծական և 

ստեղծագործական մտածողության զարգացման տեխնոլոգիաներն ու մեթոդական գործիքա-

կազմը (4,3 - 4,6), ինչպես նաև մասնագիտական գրականության ինքնուրույն ուսումնասիրու-

թյան խթանումը (4,3 - 4,7): Բարելավվել է միջին գնահատականը (4,5 - 4,6): 

2. ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ ամենամյա 

հարցումների արդյունքների ամփոփումը վկայում է, որ շրջանավարտները բավարարված են 

իրենց ստացած տեսական գիտելիքներից (միջին գնահատականը՝ 4,42 - 4,7), ձեռք բերած 

մասնագիտական կարողություններից՝ (միջին գնահատականը՝ 4,5 - 4,66), ինչպես նաև իրենց 

ձեռքբերած գործնական հմտություններից (միջին գնահատականը՝ 4,71 - 4,90):  

3. շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության 

հարցումների արդյունքները վկայում են, որ մասնագիտական պատրաստվածությունը՝ 4,4-4,6, 

տեսական գիտելիքների իմացությունը՝ 4,4- 4,62, գործնական հմտությունները՝ 4,6 - 4,72:  

4. պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասի-

րության հարցման մասնակիցները Ակադեմիայի պրակտիկանտ-ուսանողների տեսական 

գիտելիքների իմացությունը, գործնական հմտությունները, որոշումների ընդունման ունակու-

թյունները, դասավանդման ժամանակակից մեթոդներ կիրառելու կարողությունները, 

մասնագիտական խոսքը հիմնականում գնահատել են 4 և 5 բարձր գնահատականներով 

(Առաջարկված հարցերի միջին գնահատականը կազմում է 4,7, որը բավականին լավ ցուցանիշ 

է և վկայում է դասավանդման, ուսումնառության մեթոդների արդիականացման և դրանց 

արդյունավետության բարձրացման մասին): Արտաքին շահակիցները պրակտիկանտ-

ուսանողների դասավանդման ժամանակակից մեթոդներ կիրառելու կարողությունները 

գնահատել են միջինը 4,59 միավորով, իսկ դասավանդման գործընթացում տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները հաջողությամբ կիրառելու կարողությունները՝ միջինը 4,6 միավորով: 

5. բաց և ցուցադրական դասերը, պլանավորված և չպլանավորված դասալսումները, 

փոխադարձ դասալսումները, որոնք նպաստում են ՊԴԿ-ի մանկավարժական վարպետության 

աճին, դասախոսներին տրամադրում անհրաժեշտ մասնագիտական և մեթոդական օգնություն, 

տարածում դասավանդման լավագույն փորձը, բարձրացնում ուսանող-դասախոս 

համագործակցության մակարդակը, նպաստում ուսանողակենտրոն միջավայրի ձևավորմանը:  

Չափանիշ-3/Հավելված%20Nօ3.4.1.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20Nօ3.4.2.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20No%203.4.3.pdf
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈւՀ-ն ունի ուսանողների գնահատման քաղաքականություն՝ ըստ 
ուսումնառության արդյունքների, և ապահովում է ակադեմիական ազնվությունը: 

Հիմքեր` 

 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կարգը 
➢ Ակադեմիայում մագիստրոսական թեզի, ավարտական և կուրսային աշխա-

տանքների (նախագծերի), ստուգողական և լաբորատոր աշխատանքների, 
ռեֆերատի կատարման մեթոդական ցուցումները 

➢ Ակադեմիայի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ավարտական 
աշխատանքների գրախոսման կարգը  

➢ Ակադեմիայի ուսումնական խորհրդատուների գործունեության կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ 

շրջանավարտների հարցման կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայի ուսանողների գնահատման գործընթացի վերաբերյալ հարցման 

կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայի ակադեմիական ազնվության կանոնակարգը 

 Հավատարմագրման դիմում-հայտում ամրագրված 3 ՄԿԾ-ների համար ներկայացնել 
ուսումնառության արդյունքները և համապատասխան գնահատման մեթոդները 
No Ուսումնառության արդյունք  Գնահատման մեթոդ  

1 (Հավելված No3.4.1), (Հավելված No3.4.2), (Հավելված No3.4.3) 
 (Հավելված No3.4.1), (Հավելված 
No3.4.2), (Հավելված No3.4.3) 

2   
Վերլուծել ՄԿԾ-ում նշված ուսանողների գնահատման և գրագողության դեմ պայքարի նա-

խատեսված մոտեցումների արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիան իրականացնում է ուսանողների գիտելիքների գնահատման քաղաքականու-

թյուն, ինչի հիմքում դրված է ՌԾ-ն (Հավելված Nօ1.2), «Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի 

գնահատման քաղաքականություն և ընթացակարգեր -ը (ԳԽ, Nօ4, 21.09.2017թ.) (Հավելված 
Nօ3.6): Փաստաթղթում ներկայացված են կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների գնահատ-

ման հիմնադրույթներն ու ուսումնառության արդյունքները, գնահատման գործընթացի 

ընդհանուր նկարագրությունը, պլանավորումը, գնահատման իրականացումն ու բարելավման 

գործընթացի մշակումը կրթական ծրագրերի որակի գնահատման ընթացակարգը՝ գնահատ-

ման օբյեկտներ, չափանիշներ, ցուցիչներ, մեթոդներ և այլն: 

Ակադեմիայում գործում էր «ՈՒսանողների գիտելիքների հսկման և գնահատման 20 

միավորանոց համակարգի կանոնակարգ-ընթացակարգ , որը գործում է 2015թ-ից: Ներդրված 

գնահատման համակարգի արդյունավետությունը յուրաքանչյուր կիսամյակի վերջում 

քննարկվում է ամբիոններում, ֆակուլտետում, ուսանողների շրջանում և առանձին կետեր 

վերանայվում են ներքին շահակիցների առաջարկությունների հիման վրա: Ընդհանուր 

առմամբ, դիտարկումները փաստում են, որ ուսանողների գիտելիքների հսկման և գնահատ-

ման համակարգի ներդրումը նպաստում է ուսումնական գործընթացում մրցակցության և 

անաչառության տարրերի ներմուծմանը: Միաժամանակ, հավաքագրված տվյալները բացա-

հայտեցին, որ միջանկյալ/ընթացիկ քննության անցկացման պարագայում հնարավորություն չի 

ընձեռվում ստուգելու ուսանողների մնացորդային գիտելիքները (քննական արդյունքներ), ինչը 

կարևոր է ուսումնառության վերջնարդյունքների ձևավորման համար: Բավարար չեն նաև 

կուրսային և ավարտական աշխատանքների ստուգման արդյունքները, որոնք հաճախ լիովին 

չեն ծառայել բուն նպատակին և ձևական բնույթ են կրել: Ելնելով վերոնշյալից, 2019թ. 

Ակադեմիայում լրամշակվեց «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսում-

նական գործընթացի կազմակերպման կարգ -ը (ԳԽ, Nօ4, 08.07.2019թ.) և հաշվի առնվեց 

վերոնշյալ թերությունները: Այն գործում է 2019-2020 ուստարվանից (Հավելված Nօ4.1): 
Ակադեմիայի 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծով նախատեսվում է բարելավել դասավանդման, 

ուսումնառության և գնահատման գործընթացները (Հավելված Nօ1.3): 

Չափանիշ-3/Հավելված%20Nօ3.4.1.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20Nօ3.4.2.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20No%203.4.3.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20Nօ3.4.1.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20Nօ3.4.2.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20Nօ3.4.2.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20No%203.4.3.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20-%203.6.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20-%203.6.pdf
Չափանիշ-4/Հավելված%20-%204.1.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.3.pdf
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Կրթական ծրագրեր կազմող աշխատանքային խմբերը գնահատման մեթոդների ընտ-

րության ժամանակ հաշվի են առնում «Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդա-

կան ուղենիշներում» տրված գնահատման մեթոդների ընտրության մոտեցումները, դասական 

մեթոդների փորձը, փորձառու մասնագետների առաջարկությունները, ուսումնասիրում են այլ 

առաջատար բուհերի գնահատման ձևերն ու մեթոդները, տարբեր հեղինակների կողմից 

առաջակվող գնահատման ժամանակակից մոտեցումները (Հավելված Nօ3.3): Ուսանողների 

գնահատման համար ընտրվում են ուսումնառության արդյունքների գնահատման այնպիսի 

մեթոդներ, որ հնարավոր լինի գնահատել ուսանողի յուրաքանչյուր ձեռքբերում, բացահայտել և 

գնահատել նրա մասնագիտական հմտություններն ու կարողությունները, կատարել ընտրված 

մեթոդների համադրում և վերլուծություն:  

Ակադեմիայի կրթական ծրագրերում գնահատման մեթոդներն ընտրվում են կրթական 

ծրագրի կազմման ժամանակ, որոնց միջոցով գնահատվում են ուսանողների գիտելիքները, 

իմացությունը, գործնական մասնագիտական և ընդհանրական կարողությունները (Հավելված 
Nօ4.1): 

Այդ վերլուծությունները ցույց են տվել, որ գրեթե բոլոր բուհերում կիրառվում են գնա-

հատման նույն մոտեցումները, օրինակ.  

1. գիտելիքների և իմացության գնահատման համար հիմնականում կիրառվում են սեմինար 

պարապմունքներ, գործնական և անհատական առաջադրանքներ, բանավոր հարցումներ, 

միջանկյալ գրավոր և բանավոր քննություններ, միջանկյալ ստուգումներ, եզրափակիչ 

բանավոր քննություններ, կուրսային աշխատանքների ու մագիստրոսական թեզի 

պաշտպանություն և այլն, 

2.  հմտությունների գնահատման համար կիրառվում են գործնական, ստուգողական աշ-

խատանքներ, թեստավորում, միջանկյալ գրավոր և բանավոր քննություններ, միջանկյալ 

ստուգումներ, եզրափակիչ բանավոր քննություններ, կուրսային աշխատանքների պաշտ-

պանություն և այլն, 

3. կարողությունների գնահատման համար կիրառվում են գործնական առաջադրանքներ, 

զեկուցումներ, ռեֆերատներ, իրավիճակային խաղեր, խմբային աշխատանքներ, քարտեզ-

ների ընթերցում, պրակտիկաներ, կուրսային աշխատանքների պաշտպանություն և այլն:  

«Քաղաքացիական պաշտպանություն», «Փրկարարական գործ» և «Ճգնաժամային կառա-

վարում» մասնագիտությունների կրթական ծրագրերում ներկայացված են ուսումնառության 

ակնկալվող արդյունքները և դրանց համապատասխան գնահատման մեթոդները (Հավելված 
No3.4.1), (Հավելված No3.4.2),  (Հավելված No3.4.3): 

Ակադեմիայում լայնածավալ աշխատանք է տարվում առարկայական ծրագրերի 

լրամշակման ուղղությամբ՝ ձևավորվող կոմպետենցիաների, գնահատման չափանիշների, 

գործիքների հաշվառմամբ, որոնք ներդրվել են 2019-2020 ուստարվանից:  

Միաժամանակ լրամշակվել է «Ուսանողների գիտելիքների գնահատման բողոքարկման 

ընթացակարգ»-ը (ԳԽ, Nօ4, 08.07.2019թ.), որը գործում է 2019-2020 ուստարվանից և փակցված է 

ֆակուլտետի տեղեկատվական ցուցատախտակի վրա, ինչն ուսանողին օգնում է ճիշտ 

ներկայացնել իր բողոքը, լինել տեղեկացված ու պաշտպանված:  

Ակադեմիայում գործում է «Ակադեմիական ազնվության» կանոնակարգը (ԳԽ, Nօ3,            

06.09.16թ.): 

Ակադեմիան իր ակադեմիական արժանահավատությունն ապահովելու նպատակով 

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումներն իրականացնում է համապատասխան 

հանձնաժողովների միջոցով, ամբողջ ընթացքը տեսաձայնագրվում է: 

Քննական արդյունքների հասանելիության և թափանցիկության ապահովման համար 

ընթացիկ քննությունների ձևաթղթերը, տետրերը ստուգվում են լսարաններում, իսկ հրապա-

րակայնության ապահովման համար քննաշրջանի արդյունքները փակցվում են ֆակուլտետի 

տեղեկատվական ցուցատախտակների վրա:  

Չափանիշ-3/Հավելված%20-%203.3.pdf
Չափանիշ-4/Հավելված%20-%204.1.pdf
Չափանիշ-4/Հավելված%20-%204.1.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20Nօ3.4.1.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20Nօ3.4.1.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20Nօ3.4.2.pdf
Չափանիշ-3/Հավելված%20No%203.4.3.pdf
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈւՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը բովանդակային առումով 
համահունչ են նմանատիպ այլ ճանաչված մասնագիտությունների կրթական ծրագրերին և 
նպաստում են ուսանողների ու դասավանդողների շարժունությանը, միջազգայնացմանը: 

Հիմքեր՝ 

➢ ԲՈՒՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգը (ՀՀ կառավա-
րության 25.08.2011թ. N 1240-Ն որոշում) 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը  
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը  
➢ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կարգը 

Ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը (նշելով երկիրը և ուսանողների 
թվաքանակն ըստ տարիների), որոնց հետ հաստատությունն ունի ուսանողների փոխանակումն ու 
շարժունությունն ապահովող գործող համաձայնագրեր: 

Ուսանողների ներհոսք 

No Երկիր, հաստատություն 2014 2015 2016 2017 2018 

1. - - - - - - 

Ուսանողների արտահոսք 

No Երկիր, հաստատություն 2014 2015 2016 2017 2018 

1. - - - - - - 

Ակադեմիան 2018-2019թթ. կնքել է համագործակցության պայմանագրեր ՌԴ Կազանի 

Ա.Ն. Տուպոլևի անվան ազգային հետազոտական տեխնիկական համալսարանի և  ՌԴ ԱԻՆ 

քաղաքացիական պաշտպանության ակադեմիայի հետ ուսանողների փոխանակումն ու 

շարժունությունն ապահովելու նպատակով:  
Ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը (նշելով երկիրը և դասա-

վանդողների թվաքանակն ըստ տարիների), որոնց հետ հաստատությունն ունի դասավանդող 
անձնակազմի փոխանակումն ու շարժունությունն ապահովող գործող համաձայնագրեր: 

Դասավանդողների ներհոսք 

No Երկիր, հաստատություն 2014 2015 2016 2017 2018 

1. - - - - - - 

Դասավանդողների արտահոսք 

No Երկիր, հաստատություն 2014 2015 2016 2017 2018 

1. - - - - - - 

Ակադեմիան 2018-2019թթ. կնքել է համագործակցության պայմանագրեր ՌԴ Կազանի 

Ա.Ն. Տուպոլևի անվան ազգային հետազոտական տեխնիկական համալսարանի և  ՌԴ ԱԻՆ 

քաղաքացիական պաշտպանության ակադեմիայի հետ ՊԴԿ-ի փոխանակումն ու շարժունու-

թյունն ապահովելու նպատակով:  
Վերլուծել և հիմնավորել մասնագիտության կրթական ծրագրերի բովանդակային 

հուսալիությունը, ՄՈՒՀ-ի և այլ հաստատութունների համապատասխան մասնագիտական 
ծրագրերի հետ համադրելիությունը, ինչպես նաև այդ մոտեցումների արդյունավետությունը 
(կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): Ինչքանո՞վ է այն նպաստում 
ուսումնառողների ու դասավանդողների շարժունությանը:  

 

Ակադեմիան իրականացնում է իր մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ 

բուհերի կրթական ծրագրերի հետ համահունչություն ստեղծելու քաղաքականություն, ինչը 

հիմք է հանդիսանում բուհից բուհ ուսանողների անարգել տեղափոխման, ավարտված ծրագրի 

կամ առանձին դասընթացի արդյունքների, շնորհված որակավորումների կամ դիպլոմների 

ճանաչման համար: 

Ակադեմիայի 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծի ՆՊԱՏԱԿ 2-ով նախատեսվում է իրականացնել 

կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային վերափոխում` որակավորումների 

ազգային շրջանակին և աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համահունչ (Հավելված Nօ1.3): 
Կրթական ծրագրեր կազմող աշխատանքային խմբերը, մասնագիտական ամբիոնները, 

ուսումնական բաժինն ուսումնասիրում են ՀՀ և արտերկրի առաջատար բուհերի համապա-

տասխան կրթական ծրագրերը, իրականացնում համեմատական վերլուծություն: Այս վերլու-
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ծությունների արդյունքները վկայում են Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի բովանդակային 

հուսալիության մասին և համադրելի են ՀՀ և հատկապես ՌԴ առաջատար բուհերի համա-

պատասխան կրթական ծրագրերի հետ և ապահովում են ինչպես ուսանողների, այնպես էլ 

ՊԴԿ-ի շարժունությունը:  

Հիմք ընդունելով բուհերում ուսանողների ակադեմիական շարժունության մասին ՀՀ 

կառավարության որոշումը, Ակադեմիան ուսումնասիրել է Երևանի պետական համալսարանի, 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի («Կառավարում /ըստ ոլորտի)» և 

ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի («Փրկարարական գործ») 

մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը, որոնք համադրելի են իրենց կառուցվածքով, 

կրթամասերով, կրթամասերում կրեդիտների թվով, դասընթացներով և դրանց հատկացված 

կրեդիտներով: Շարժունության կամ տեղափոխման դեպքում ուսանողների հավաքած կրեդիտ-

ների թիվն ըստ կիսամյակների չպետք է գերազանցի 20-ը: Հիշյալ բուհերի ուսումնական 

պլանների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ուսանողը մեկ բուհից մեկ այլ բուհ 

կարող է տեղափոխվել մինչև 2-րդ կուրսի 1-ին կիսամյակը: Ինչպես Ակադեմիայի ներսում, 

այնպես էլ Հանրապետության տարածքում շարժունությունը կարգավորվում է «Կրթության 

մասին» ՀՀ օրենքով, միջբուհական շարժունությունը կարգավորող կարգով, բուհերի 

կանոնադրություններով, ՀՀ այլ օրենքներով, օրենսդրական ակտերով: 

Ակադեմիայում ներդրված ուսումնառության կրեդիտային ECTS համակարգը և համա-

եվրոպական ձևաչափի դիպլոմի հավելվածն ամբողջությամբ համատեղելի է կրեդիտների 

կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի հետ, որը և ապահովում է ուսանողների 

շարժունությունը միջազգային կրթական համաձայնագրերի առկայության դեպքում և հիմք 

հանդիսանում փորձի փոխանակման նպատակով տարբեր բուհերի միջև փոխհա-

մագործակցության, ուսանողների փոխադարձ ուսումնառության համար: Այդ նպատակով, 

Ակադեմիայում կարևորվում է ուսանողակենտրոն ուսումնառության ապահովումը և մասնա-

գիտությունների կրթական ծրագրերի ներդրումը: Այդ կրթական ծրագրերն ուսանողին 

հնարավորություն են տալիս վաստակած կրեդիտներով և ստացած ընթացիկ ուսումնա-

ռությամբ ուսումը շարունակել այլ ազգային կամ միջազգային բուհերում՝ բակալավրի 

կրթական ծրագրով մասնագիտական հարակից ոլորտներում, իսկ մագիստրոսի կրթական 

ծրագրում` առանց նախապայմանների, ցանկացած մասնագիտությամբ (Հավելված Nօ4.1):  
Կրթական ծրագրեր կազմող աշխատանքային խմբերում կատարվում է ուսումնառողի և 

շրջանավարտի կրթությունը շարունակելու և կարիերայի զարգացման հնարավորությունների 

նախատեսման համեմատական վերլուծություն տարբեր բուհերի կրթական ծրագրերի հետ: 

Արդյունքում, ըստ ներկայացված առաջարկների, Ակադեմիայի կրթական ծրագրերն ապահո-

վում են տվյալ մասնագիտության համար միջազգային և ազգային հնարավոր տիրույթները:  

Կրթության որակի շարունակական բարելավման համար Ակադեմիան կարևորում է 

տեղական ու օտարերկրյա, մասնավորապես Եվրոպայի, առաջատար բուհերի առաջավոր 

փորձը, նրանց նվաճումները գիտության, կրթության և ուսանողների նկատմամբ համակար-

գային վերաբերմունքը և այլն: Նշված արժեքների և որակների ձեռքբերման համար իրակա-

նացվում է նպատակային քաղաքականություն և համապատասխան գործընթաց: 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈւՀ-ում առկա է մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշտա-

դիտարկման, արդյունավետության գնահատման, բարելավման քաղաքականություն: 

 
Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածու-
թյան վերաբերյալ ուսանողական հարցման կանոնակարգը 

➢ Ակադեմիայում դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 
ուսանողական հարցման կանոնակարգը 

➢ Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) 
և պարբերական վերանայման կարգը 

Վերլուծել ՄԿԾ-ի մշտադիտարկման, գնահատման և վերանայման մեխանիզմները և դրանց 
արդյունավետությունը:  

 

Ակադեմիան հավատարիմ մնալով իր առաքելությանը, համահունչ պետական կրթական 
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քաղաքականությանը, առաջնորդվելով կրթության որակի բարձրացման և բարելավման արդի 

պահանջներով վարում է ընտրված մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի գնահատման, 

վերանայման հստակ քաղաքականություն (Հավելված Nօ3.5): 
Ակադեմիայում գործում են կրթական վերջնարդյունքներով ձևակերպված կրթական 

ծրագրեր, որոնց որակի ապահովման, մշտադիտարկման և հետագա բարելավման նպատակով 

լրամշակվել և ներդրվել է կրթական ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) և 

վերանայման կարգը (ԳԽ, N1, 22.03.2018թ.), համաձայն որի բոլոր կրթական ծրագրերը 

պարտադիր կարգով ենթարկվում են մշտադիտարկման և պարբերական վերանայման: 

Պարբերական վերանայումը գնահատում է ծրագրի արդիականությունն ու համապա-

տասխանությունը հասարակության պահանջներին և իրականացվում է Ակադեմիայի 

մակարդակում (Հավելված Nօ3.5): 
Մշտադիտարկման ընթացքում գնահատվում է ծրագրերի մատուցման որակն ու ակադե-

միական ստանդարտները ծրագրի իրականացման ժամանակ, վեր հանվում կրթական ծրագրի 

ուժեղ և թույլ կողմերը, մշակվում համապատասխան միջոցառումների ծրագիր կրթական 

ծրագրի հետագա զարգացման համար և նախաձեռնվում բարելավմանն ուղղված անհրաժեշտ 

գործողություններ: Վերոնշյալն իրագործելու համար վերանայման գործընթացը ենթադրում է 

հետևյալ շրջափուլը (Հավելված Nօ3.5).  
1. ինքնագնահատման գործընթացների նախագծում, ժամանակացույցի սահմանում, 

2. ինքնագնահատում, 

3. ինքնագնահատման արդյունքների հիման վրա գործողությունների ծրագրի մշակում, 

4. ինքնագնահատման արդյունքների և գործողությունների ծրագրի քննարկում Ակադեմի-

այի ղեկավար և համակարգող լիազոր մարմինների հետ, 

5. գործողությունների ծրագրի իրագործում,  

6. ծրագրի իրագործման արդյունքների ուսումնասիրություն,  

7. հետագա բարելավում,  

8. արտաքին գնահատում:  

 Մշտադիտարկումն ընդգրկում է Ակադեմիայի բոլոր կրթական ծրագրերը և դրանց դաս-

ընթացները: Որպես մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և գնահատման 

գործիք կիրառվում են ուսանողների հարցումները: Անցկացվում են հարցումներ, որոնց 

միջոցով գնահատվում են ՊԴԿ-ի դասավանդման մեթոդները: Դրանցում ընդգրկված հարցերը 

վերաբերում են դասավանդվող առարկաների բնույթին, բովանդակությանը, դասավանդման 

մեթոդներին, գիտելիքների ստուգման և գնահատման ձևերին, դասախոսի մասնագիտական 

որակներին: Միաժամանակ տրվում են ուսանողների ուսումնական կարիքները վերհանելու և 

ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ 

առաջարկություններ անելու հնարավորություն: Իրականացվող հարցումների արդյունքները 

հրապարակվում և տրամադրվում են ամբիոններին, ինչը ՊԴԿ-ին թույլ է տալիս կատարել 

անհրաժեշտ շտկումներ, վերանայել դասընթացի ծրագիրը, դասավանդման մեթոդները և այլն: 

Ծրագրերի գնահատման մեկ այլ արդյունավետ տարբերակ է արտաքին շահակիցների 

շրջանում հարցումները, որոնք նույնպես պարբերաբար իրականացվում են:  

Ծրագրերի կանոնավոր մոնիթորինգի նպատակն է գնահատել ծրագրերի մատուցման 

որակը և համապատասխանությունը սահմանված նպատակներին ու կրթական չափորոշչի 

պահանջներին։ Նրա խնդիրն է գնահատել ծրագրի և նրա բաղկացուցիչ մասերի սահմանած 

կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակը, դասավանդման, ուսումնառության և 

ուսանողների գնահատման գործընթացների արդյունավետությունը, բացահայտել և վեր հանել 

ծրագրի թերություններն ու իրականացման դժվարությունները, կատարել նախորդ տարվա 

կատարողականի վերլուծություն և այլն (Հավելված Nօ3.5): 
Մշտադիտարկման լավ մեխանիզմ է ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովներում 

արտաքին շահակիցների ընդգրկումը: Ձևաթղթերում հանձնաժողովի նախագահը նշում է իր 

կարծիքը շրջանավարտների ձեռք բերած ուսումնառության ընդհանրական արդյունքների մա-

կարդակի վերաբերյալ, թեզի թեմաների, դրանց համապատասխանության և շրջանավարտնե-
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րի կողմից աշխատանքների ներկայացման հմտությունների վերաբերյալ և առաջարկություն-

ներ` շրջանավարտների կողմից դրանց իրականացման հետագա բարելավման ուղղությամբ 

(Հավելված Nօ3.5): 
Որպես մշտադիտարկման և կրթական ծրագրերի արդյունավետության գնահատման 

մեխանիզմներ Ակադեմիայում հաջողությամբ ներդրված են արտաքին և ներքին շահակիցների 

շրջանում իրականացվող հարցումները: Ակադեմիայի շրջանավարտների և պրակտիկանտ 

ուսանողների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքների, ուսանողների և շրջանա-

վարտների ուսումնառությունից բավարարվածության վերաբերյալ կարծիքների հավա-

քագրման և համապատասխան հարցերի արդյունքների վերլուծության միջոցով պարզաբան-

վում են կրթական ծրագրի արդյունավետությունը, դրա պահանջվածությունը և աշխատա-

շուկայի պահանջներին բավարարումը:  

Կրթական ծրագրերի պարբերական վերանայման նպատակն է դրա արդիականության 

գնահատումն ու մատուցման որակի ապահովումը՝ իրականացման լրիվ շրջափուլի արդյունք-

ներով: Ակադեմիայի որակի ապահովման ներքին գործընթացները նպաստում են բոլոր 

աստիճաններում կրթական ծրագրերի արդյունավետության և որակի բարձրացմանը, ապահո-

վում դրանց համապատասխանությունը տվյալ կրթական ծրագրի առաքելությանը: 

Ակադեմիան հստակ սահմանել է մշտադիտարկման խնդիրները, ինչպես նաև դրա 

ընթացակարգը, առնվազն մեկ լրիվ շրջափուլ անցած մասնագիտական և նոր ներմուծված 

կրթական ծրագրերի համար: 
Նկարագրել վերջին 5 տարիների ընթացքում մասնագիտության կրթական ծրագրի 

վերանայման շրջանակներում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները և դրանց 
հիման վրա իրականացրած բարելավումները:  

2014թ.-ից շրջանառության մեջ մտած Ակադեմիայի կրթական ծրագրերը յուրաքանչյուր 

տարի ենթարկվում են ընթացիկ մոնիթորինգի և վերանայման: Դրանք հիմնականում իրակա-

նացվում են ուսումնական պլանների, առարկայական ծրագրերի վերջնարդյունքների, 

դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների մակարդակներում: 

Կրթական ծրագրերում լայնամասշտաբ փոփոխություններ իրականացվում են մեկ լրիվ 

շրջափուլ անցնելուց հետո, մասնավորապես 2019թ. սեպտեմբերի 1-ից գործում են ամբող-

ջությամբ նորացված ուսումնական պլանները և բարեփոխված կրթական ծրագրերը: 

Վերլուծել Չափանիշ 3-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, 
արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

ՉԱՓԱՆԻՇ III. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ուժեղ կողմեր (Strengths) Թույլ կողմեր (Weaknesses) 
1. Ակադեմիայի կրթական ծրագրերը համահունչ են առաքե-

լությանը և այն միակն է ՀՀ-ում ու տարածաշրջանում: 
2. Ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների հա-

մապատասխանություն գործող ՈԱՇ-ին: 
3. Կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան 

ՊԴԿ-ի առկայություն: 
4. Կրթական ծրագրերի արդյունավետ իրականացման 

համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայի 
առկայություն: 

5. Ակադեմիայում դասավանդման և ուսումնառության ժա-
մանակակից մեթոդների կիրառման պայմանների, հնա-
րավորությունների և որոշակի փորձի առկայություն: 

6. Կրթական ծրագրերի հաստատման, ընթացիկ 
մոնիթորինգի և պարբերական վերանայման կարգերի 
առկայություն: 

1. Կրթական ծրագրերի մշակման գործ-
ընթացին ՊԴԿ-ի մասնակցության ոչ 
բավարար մակարդակ: 

2. Կրթական ծրագրերի մշակման և վերա-
նայման գործընթացներում արտաքին 
շահակիցների թույլ ներգրավվա-
ծություն: 

3. Ակադեմիայում կրթական վերջն-
արդյունքների հստակ ձևակերպման և 
սահմանման բավարար փորձի 
բացակայություն 

4. Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի 
առաջավոր փորձի համեմատական 
վերլուծության (բենչմարքինգի) 
իրականացման ընթացակարգի ոչ 
բավարար փորձ: 

Հնարավորություններ (Opportunities) Վտանգներ (Threats) 
1. ՀՀ-ում Բոլոնիայի գործընթացների զարգացմանը 

նպաստող պայմանների առկայություն: 
1. Կրթական ծրագրերում առաջատար 

մասնագետների (նաև օտարերկրյա) 
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IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ 
 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ. ՄՈՒՀ-ն ուսանողներին տրամադրում է համապատասխան աջակցություն՝ 
կրթական միջավայրի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով: 

 

Ակադեմիայի վարած քաղաքականությունն ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և 

ընդունելության ուղղությամբ ամրագրված է ՌԾ-ում (Նպատակ 1. «Արագ փոփոխվող միջա-

վայրում Ակադեմիայի ուսանողների կազմի ընդլայնում»), Ակադեմիայի կանոնադրության մեջ 

(Հավելված Nօ1.1), (Հավելված Nօ1.2): 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և 

ընդունելության իրականացման հստակ մեխանիզմներ:  

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը  
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ Ակադեմիայի կանոնադրությունը 
➢ Ակադեմիայի գործունեության 2014-2019թթ. հաշվետվություն (ԳԱՑ) 
➢ ՀՀ կառավարության 2019թ. 25 ապրիլի N 476-Ն որոշումը ՀՀ բարձրագույն ուսում-

նական հաստատությունների` 2019-2020 ուստարվա` ըստ մասնագիտությունների 
պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ 
փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման 
իրավունքով (վճարովի), առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և 
ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին  

➢ Ակադեմիայում բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման 
ընդունելության կանոնակարգը և ընթացակարգը 

➢ Ակադեմիայում մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության և ուսուցման 
կազմակերպման կանոնակարգը 

➢ ՀՀ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների ակա-

2. ՀՀ-ում գործող միջազգային առաջատար  
կազմակերպությունների առկայություն: 

3. Ակադեմիայի և գործընկեր կազմակերպությունների 
պայմանագրային կապերի առկայություն և ընդլայնման 
հնարավորություններ: 

4. Ակադեմիայի միջազգային կապերի ընդլայնման 
հնարավորություն: 

5. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպում ժամանա-
կակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: 

հրավիրելու սահմանափակ հնարա-
վորություններ: 

2. Արտաքին շահակիցների ոչ բավա-
րար շահագրգռվածություն և մաս-
նակցություն կրթական ծրագրերի 
իրականացմանն ու շարունակական 
բարելավմանը: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 
Ժամանակակից արագ փոփոխվող աշխարհում առաջնային խնդիր է աշխատուժի շուկայի պա-

հանջարկի կանոնակարգված մշտադիտարկումը և Ակադեմիայի մասնագիտական կրթական ծրագրե-
րի համապատասխանեցումը: Որպեսզի նշված կրթական ծրագրերը հնարավոր լինի բարձր մակարդա-
կով իրականացնել, անհրաժեշտ է ունենալ ՊԴԿ-ի իրազեկվածության բարձր մակարդակ կրթական 
ծրագրերի մշակման գործընթացում և անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա:  

Ակադեմիայի կրթական և հետազոտական ծրագրերի պատշաճ մակարդակի ապահովման 
ռազմավարական խնդրի հաջողության գրավականներից է համարժեք նյութատեխնիկական բազայի 
ապահովումը:  

Հետագա զարգացման և կատարելագործման առաջնահերթ խնդիրներից են Ակադեմիայում առկա 
ուսումնագիտական լաբորատոր բազայի վերազինումն ու ընդլայնումը: 

 

Ակադեմիայում ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և ընդունելության գործող մեխանիզմները 

հնարավորություն են տալիս ձևավորել ուսանողական կայուն համակազմ: Միաժամանակ բակալավրի 

կրթական ծրագրի 2 և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի 

3 մասնագիտություններով ուսուցման ամբողջությամբ անվճար լինելը կարևոր  

խթան է դիմորդների հավաքագրման համար։ 

Ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և ընդունելության իրականացման նպատակով 

Ակադեմիայում գործում են ընդունելության արդյունավետության գործընթացի բարելավմանը 

նպատակաուղղված հստակ ծրագրեր, որոնք բխում են ՌԾ-ի նպատակներից: 
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դեմիական շարժունության կարգը 
➢ ՀՀ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների հեռացման 

(ազատման) և վերականգնման կարգը 
➢ «Ակադեմիայի լավագույն կուրս  մրցանակաբաշխության կազմակերպման և 

անցկացման կանոնակարգը 
➢ «Ակադեմիայի լավագույն ուսանող  մրցանակաբաշխության կազմակերպման և 

անցկացման կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայի առկա ուսուցման վճարովի հիմունքով սովորողների ուսման վճարի 

փոխհատուցման կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ 

շրջանավարտների հարցման կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայի շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի 

ուսումնասիրության կանոնակարգը 

Ուսումնական հաստատությունում ուսանողների թիվը՝ըստ կրթական ծրագրերի և ուսուցման ձևերի: 
Nօ Ուսանողների թիվը Ուսուցման ձևը 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Բակալավրի կրթական ծրագիր 
առկա 191 225 272 280 243 

հեռակա 690 776 623 588 582 

2. Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 
առկա 14 - -   

հեռակա 30 67 86 43 22 

3. Հետազոտողի կրթական ծրագիր 
առկա - - - - - 

հեռակա - - - - - 

Ուսումնառողների շարժունությունը 
Ուսումնառողների շարժը վերջին 5 տարվա կտրվածքով 

Ուսանողների արտահոսք 
No Հաստատություն/երկիր 2014 2015 2016 2017 2018 
1. - - - - - - 

Ուսանողների ներհոսք 

N Հաստատություն/երկիր 2014 2015 2016 2017 2018 
1. ԵՊՀ, ՀՊՃՀ, ՀԱԱՀ, ՌԻ, ՌԱ 2 5 3 2 2 

No  Հեռացումներ և վերականգնումներ 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Ուսանողների թիվ 1034 1149 1127 1063 1037 

2. Դուրս մնացած ուսանողների տոկոսը/թիվը 1,3/12 14/149 12,2/120 15,2/162 17,7/184 

3. Վերականգնված ուսանողների տոկոսը/թիվը 0,2/2 11,6/124 10,2/100 9,3/99 13,4/139 
 

 

Վերլուծել հաստատությունում գործող ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և 
ընդունելության իրականացման մեխանիզմների արդյունավետությունը (կատարել համառոտ 
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի 2014-2019թթ. ՌԾ-ով նախատեսվող միջոցառումների հիմնական ուղղվածու-

թյուններն են եղել (Հավելված Nօ1.2)՝ 
➢ ընդունելության գովազդի բազմազանեցում և ընդլայնում՝ կառուցվածքային ստորաբաժանում-

ների, ուսանողական կառույցների, հավանական գործատուների և շահագրգիռ այլ կազմա-

կերպությունների առավելագույնս ներգրավմամբ,  

➢ բարձր դասարանների աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման ընդլայնում և 

խորհրդատվության տրամադրում, 

➢ ապագա դիմորդների ճանաչողական այցերի և «Բաց դռների օրեր»-ի կազմակերպում, Ակադե-

միայի կրթական հնարավորությունների ներկայացում, 

➢ առաջարկվող մասնագիտությունները գովազդող նյութերի, ուղեցույցների, ինչպես նաև 

Ակադեմիայի մասին պատմող տեսանյութերի պատրաստում: 

Ակադեմիայի 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծով նախատեսվում է (Հավելված Nօ1.3)՝ 
1. նպաստել միջնակարգ (լրիվ) կրթական ծրագրի շրջանավարտների ներհոսքն Ակադեմիա, 

2. զարգացնել Ակադեմիայի կայքէջը դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով, 

3. ընդլայնել և ակտիվացնել Ակադեմիայի գործունեությունը լուսաբանող գովազդը, 

4. կազմակերպել ամենամյա «բաց դռների օրեր» և ճանաչողական այցեր ավագ դպրոցների և 

քոլեջների ուսանողների համար, 

5. ընդլայնել Ակադեմիայի հետ պայմանագրային հիմունքներով համագործակցող ավագ 
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դպրոցների և քոլեջների շրջանակը,  

6. ընդլայնել Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի առավելագույնս ներգրավումը հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում ակնարկային և բովանդակային դասախոսությունների, թեմատիկ 

քննարկումների կազմակերպման գործում: 

7. իրականացնել իրազեկման աշխատանքներ Հանրապետության մարզերում և Արցախում: 

Հիշյալ խնդիրների լուծման համար, որպես ցուցիչ համարվում է Ակադեմիայի հետ պայմա-

նագրային հիմունքներով համագործակցող ավագ դպրոցներից և քոլեջներից Ակադեմիա եկող 

դիմորդների թվի աճը: 

Ակադեմիայի դիմորդների հավաքագրման ուղղությամբ աշխատանքների համակարգման 

շրջանակներում 12.04.2018թ. համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել «Բյուրակն» կրթահա-

մալիրի և 01.07.2019թ. փոխհամագործակցության համաձայնագիր՝ Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի 

անվան պետական համալսարանի երևանյան մասնաճյուղին կից Ա. Երիցյանի անվան դպրոցի 

հետ: Համագործակցության շրջանակներում Ակադեմիան քաղաքացիական պաշտպանության և 

արտակարգ իրավիճակների բնագավառում անվտանգության մշակույթի ձևավորման ու ամրա-

պնդման հարցերին զուգընթաց իրականացնում է նաև մասնագիտական կողմնորոշման բաց 

դասախոսություններ: 24.06.2019թ կնքվել է պայմանագիր Աբովյանի պետական էներգետիկական 

քոլեջի հետ: Ակադեմիան համագործակցում է ևս 11 քոլեջների հետ, ինչը հնարավորություն է 

տալիս բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտներին ընդունել բակալավրատի հա-

մապատասխան մասնագիտությամբ երկրորդ կուրս, իսկ ցածր առաջադիմությամբ ուսանողնե-

րին՝ ընդհանուր հիմունքներով առաջին կուրս: 2019-2020 ուստարում երկրորդ կուրսում կրթու-

թյունը կշարունակի 23 (որից 16-ն` Ակադեմիայից) ուսանող և առաջին կուրսի ընդունելության 

քննությանն ընդհանուր հիմունքներով կմասնակցի 39 (այդ թվում՝ 28-ն Ակադեմիայից) դիմորդ: 

ՀՀ ԱԻ նախարարի հրամանի համաձայն ստեղծվել է 2019-2020 ուստարվա ընդունելության 

քննությունների կազմակերպման և ընթացքի վերահսկման հանձնաժողով (No483, 17.05.2019թ.) և 

ընդունելության քննության առարկայական հանձնաժողովի կազմը (No773, 25.07.2019թ.): 

Ակադեմիայի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման ընդունելությունն 

ու մրցույթն իրականացվում են ՀՀ կառավարության հաստատած պահանջներին և չափանիշներին 

համապատասխան:  

Մրցույթն իրականացվում է ըստ մասնագիտությունների համաձայն «Ակադեմիայում 

բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման ընդունելության կանոնակարգի»: 

2011թ. սկսած Ակադեմիային ՀՀ կառավարության որոշման (ապրիլի 28-ի Nօ610-Ն) համա-

ձայն հատկացվում է 60 տեղ (որից 5-ը նպատակային` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը) 

ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի 

լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար): Ակադեմիան 2011թ.-ից իրականացնում է անվճար ուսուցում 

բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման երկու մասնագիտությունների գծով՝ Փրկա-

րարական գործ  և Հրդեհային պաշտպանություն :  

 Յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի և համապատասխան ուսուցման ձևի ընդունելության 

հայտարարությունները սահմանված ժամկետներում տեղադրվում են ԱԻՆ և Ակադեմիայի կայք-

էջերում, «911 էլեկտրոնային թերթում», Ակադեմիայի ֆեյսբուքյան էջում, «Հայաստանի բուհերը» 

տեղեկատուում և հրապարակվում զանգվածային լրատվության միջոցներով: 

Յուրաքանչյուր տարվա ընդունելության գործընթացի ավարտից հետո ռեկտորատում և գիտ-

խորհրդում ամփոփված արդյունքներով քննարկվում և վերլուծվում են տվյալ տարվա ընդու-

նելության կազմակերպման, անցկացման և իրականացման աշխատանքները: Վերլուծության 

արդյունքները և համապատասխան բարելավմանն ուղղված ծրագրերն ընդգրկվում են տվյալ 

տարվա Ակադեմիայի ընդհանուր հաշվետվության մեջ: 

Մագիստրատուրայում ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարի 2007թ. դեկտեմբերի 6-ի հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և 

ուսուցման կարգի» և «Ակադեմիայի մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության և ուսուց-
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ման կազմակերպման կանոնակարգի» (ԳԽ, Nօ2, 05.05.2014թ.) համաձայն: Մագիստրատուրայի 

ընդունելությունը կազմակերպելու նպատակով կազմվում է ընդունող հանձնաժողով ԱԻ նախա-

րարի հրամանով և հարցազրույցի անցկացման համար ռեկտորի հրամանով ձևավորվում է 

առարկայական քննական հանձնաժողով: Մագիստրոսի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման 

համակարգում ընդունելությունն իրականացվում է միայն վճարովի ուսուցման համակարգում, 

մրցութային հիմունքներով՝ հարցազրույցի արդյունքով, բակալավրի կրթական ծրագրի առաջադի-

մության միջին որակավորման գնահատականի հիման վրա:  

2019թ.-ին լրամշակվել է Ակադեմիայի մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության և 

ուսուցման կազմակերպման կանոնակարգը , որում հստակ ձևակերպված են ընդունելության 

հստակ չափանիշները (ԳԽ, Nօ 4, 08.07.2019թ.):  

ՀՀ ԿԳՆ ԲՈԿ-ի կողմից թույլատրվել է Ակադեմիային հաստատելու ատենախոսության 

թեմաներ «Երկրաբնապահպանություն» մասնագիտությամբ: Քաղաքացիական պաշտպանու-

թյուն  և Սոցիալական հոգեբանություն  մասնագիտությունների գծով Ակադեմիան հայտ է 

ներկայացվել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն՝ պետական պատվերի շրջանակներում ասպիրանտու-

րայի տեղեր հատկացնելու համար: 

Ակադեմիան կիրառում է ուսանողների հավաքագրման նոր մեխանիզմներ: Դրանք են՝ 

«Ակադեմիա 911» ուսանողական ստեղծագործական համույթի մշակութային մասնագիտական 

ներկայացումների ցուցադրումը (որոնք նպաստում են քաղաքացիական պաշտպանության և 

արտակարգ իրավիճակների ոլորտում բնակչության անվտանգության մշակույթի ձևավորմանը և 

համարվում բնակչության ուսուցման նոր մեթոդաբանություն), ինչպես Երևան քաղաքի, այնպես էլ 

ՀՀ մարզերի դպրոցներում, գրադարաններում, թանգարաններում և այլն, միաժամանակ տրվում 

են նաև բուկլետներ, պաստառներ, հուշաթերթիկներ, ձեռնարկների փաթեթներ և այլն:  

Ուսանողների հավաքագրման ևս մեկ մեխանիզմ է Ակադեմիայում վերապատրաստում անց-

նող ԲՈՒՀ-ի, ՄՄՈՒՀ-ի. հանրակրթական դպրոցների ներկայացուցիչներին Ակադեմիայում 

ստեղծված ուսումնական նյութերի տրամադրումը:  

Քանի որ Ակադեմիայի դիմորդների շուրջ 30%-ը կազմում են Երևանի դպրոցների շրջա-

նավարտներ (ԳԱՑ (2014-2019), ՑՈՒՑԱՆԻՇ 1.3), իսկ մյուս մասը Հանրապետության 10 մարզերից 

են (ամենաքիչ դիմորդները Սյունիքի և Արագածոտնի մարզերից), ուստի դիմորդների 

հավաքագրման և մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ աշխատանքները կատարվում են 

ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում (Հավելված Nօ1.5): 
Դիմորդների հավաքագրման գործընթացին նպաստող մեխանիզմներից են Ակադեմիայի 

վարած մատչելի վարձավճարի, ուսման վճարի փոխհատուցման քաղաքականությունը:  

2018թ. մշակվել է «Ակադեմիայում ուսանողների՝ մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտ-

քերի վերահանձնման ընթացակարգ -ը (ԳԽ, Nօ2, 18.06.2018թ.), որը հնարավորություն է տալիս 

կիսամյակի ընթացքում առավելագույնը մինչև 12 գումարային կրեդիտ ակադեմիական պարտքեր 

ունեցող ուսանողին ևս 2 անգամ վերահանձնելու դրանք մինչև ավարտական ուստարվա սկիզբը 

(բացառությամբ` բանակից տարկետման իրավունք ունեցող ուսանողների): 

Վերհանել հեռացումների և վերականգնումների պատճառները և տրամադրել տվյալ խնդիրների 
լուծման տարբերակները (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

Ուսանողների ակադեմիական շարժունությունը (տեղափոխությունները) իրականացվում է 

ՀՀ Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 25-ի N 1240-Ն որոշմամբ հաստատված «Բուհ-ում 

ուսանողների ակադեմիական շարժունության» կարգի համաձայն: 

Ուսանողների հեռացումն (ազատում) ու վերականգնումն իրականացվում է ՀՀ ԿԳ նախա-

րարի 2018թ. դեկտեմբերի 17-ի N 1676-Ն «ՀՀ բուհում ուսանողների հեռացման (ազատման) և 

վերականգնման» կարգը հաստատելու մասին հրամանի համաձայն:  

Ուսումնական բաժնի կողմից ազատման պատճառների ուսումնասիրությունները թույլ են 

տվել վեր հանել հետևյալ հիմնական պատճառները՝ զորակոչն Ազգային բանակ, ֆինանսական 

խնդիրները, ընտանեկան սոցիալապես անապահովվածությունը, ուսման վարձի չվճարելը, անբա-

վարար առաջադիմությունը, աշխատանքը ուսման հետ չհամատեղելը, ներքին կարգապահական 

կանոնների խախտումը (բացակայությունները) և այլն: 

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.5.pdf
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Ակադեմիայում ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և ընդունելության իրականաց-

ման մեխանիզմների արդյունավետության գնահատման համար հիմք են հանդիսանում գնա-

հատման առանցքային ցուցանիշները (Հավելված Nօ1.5), «Ակադեմիայի վերաբերյալ արտաքին 

շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության» և «Ակադեմիայում ստացած կրթությունից շրջանա-

վարտների բավարարվածության գնահատման» հարցումները:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ունի ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման 
քաղաքականություն և ընթացակարգեր: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը  
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ Ակադեմիայի որակի ապահովման քաղաքականությունը 
➢ Ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը 
➢ Վերհանված կարիքները փաստող հիմքերը և վերջին 2 տարիների 

վերլուծությունները 
➢ Ակադեմիայում որակյալ բարձրագույն կրթության ապահովման նպատակով 

գնահատման և հարցման կանոնակարգեր 
Վերլուծել ուսանողների կարիքների վերհանման ՄՈՒՀ-ի քաղաքականության և ընթա-

ցակարգերի իրականացման մեխանիզմների արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջ-
բերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի առաքելության իրականացման կարևոր նախապայման է ուսանողակենտրոն 

միջավայրի ստեղծումը, որի հիմքում ընկած է ուսանողների կարիքների վերհանումն ու դրանց 

բավարարումը: 

Ակադեմիայի վարած քաղաքականությունն ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման 

ուղղությամբ ամրագրված են ՌԾ-ի 6-րդ նպատակում (Հավելված Nօ1.2), 2020-2024թթ. ՌԾ 

նախագծի 8.1 խնդրում (Հավելված Nօ1.2) և Ակադեմիայի որակի ապահովման քաղաքականու-

թյան մեջ (Հավելված Nօ10.2): Ակադեմիայում ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման 

համար գործում են մի շարք մեխանիզմներ: Ուսումնական խորհրդատուների ինստիտուտը 

(«Ակադեմիայում ուսումնական խորհրդատուների գործունեության կանոնակարգ», 3 և 5 կետեր) 

ուսանողների կրթական կարիքների արդյունավետ, օպերատիվ վերհանման հնարավորություն-

ներից է (ԳԽ, No3, 06.09.2017թ.): Խորհրդատուները բացահայտում են իրենց ամրագրված 

ուսանողների կրթական կարիքները և հետևում նրանց ուսումնական առաջընթացին, օգնում 

հաղթահարել ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները: 

Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման մեխանիզմներից է ուսանողների մասնակ-

ցությունը ֆակուլտետի խորհրդի և ԳԽ-ի նիստերին, որի շնորհիվ լսելի է դառնում ուսանողների 

ձայնը: Մասնավորապես, ԳԽ-ի նիստում (No5, 03.12.2015թ.) ներկայացվել է գրադարանում 

էլեկտրոնային մասնագիտական գրականության համալրման, դասախոսությունների էլեկտրոնա-

յին տարբերակների առկայության հարցերը: Ներկայումս գրադարանում առկա են, և շարունա-

կաբար համալրվում են դասախոսությունների և մասնագիտական գրականության էլեկտրոնային 

տարբերակները: 

Ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչները և կուրսերի ավագները պարբերաբար 

հանդիպում են Ակադեմիայի ռեկտորի հետ` քննարկում իրենց խնդիրներն ու առաջարկները: 

Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանումն ՈՒԽ-ի գործունեության հիմնական ուղ-

ղություններից և նպատակներից է (Հավելված No2.5): Ուսանողները ՈՒԽ-ին հիմնականում 

դիմում են բանավոր և վերհանված խնդիրները, հնարավորության սահմաններում, լուծվում են 

անմիջապես, հակառակ դեպքում` քննարկվում ՈՒԽ ընդլայնված նիստերում, ներկայացվում ֆա-

կուլտետի խորհրդի և Ակադեմիայի ԳԽ-ի նիստերում: Մասնավորապես, ուսանողների առաջար-

կով ավելացել են առանձին դասընթացների գործնական աշխատանքների և պրակտիկաների 

ժամերը, փոխվել են թեստերի կառուցվածքն ու բովանդակությունը, գնահատման կարգը և այլն 

(ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն No3, 30.10.2018թ.): Ուսանողներն իրենց հուզող 

հարցերով կարող են դիմել նաև Ակադեմիայի բոլոր ստորաբաժանումներին (Չափորոշիչ 4.դ):  
Ուսանողների կրթական կարիքները վեր են հանվում Ակադեմիայում իրականացվող հար-

ցումների միջոցով՝ Ակադեմիայից ուսանողների բավարարվածության ուսումնասիրության, 

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.5.pdf
http://ijevan.ysu.am/wp-content/uploads/2013/01/IJEVAN-BRANCH-STRATEGIC-PLAN-DEVELOPMENT-2011-2015-years.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
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http://ijevan.ysu.am/education-quality-management/quality-management-policy/
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http://ijevan.ysu.am/wp-content/uploads/2011/08/Regulation-of-educational-consultant-ysuib.pdf
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պրակտիկայի գնահատման, ուսանողների գնահատման, դասավանդման որակի և արդյունավե-

տության, ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության, շրաջանավարտների և 

պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրու-

թյան: Հարցումների արդյունքները քննարկվում են ՈԱԿ-ում և ուղղորդվում համապատասխան 

բաժիններ:  

Ակադեմիայում տեղադրված է «Արագ արձագանքման արկղ», որն ուսանողներին հնարավո-

րություն է տալիս ներկայացնել իրենց հուզող հարցերն ու խնդիրները: 

 Ուսանողների կրթական կարիքների մեխանիզմների արդյունավետության գնահատման 

համար, որակի ապահովման կենտրոնը տարբեր մեխանիզմների կիրառմամբ իրականացնում է 

տեղեկատվության հավաքագրում, ամփոփում, վերլուծություն և այլն:  

Ընդհանուր առմամբ, Ակադեմիայում կարիքների վերհանման գործընթացի արդյունավե-

տությունն ապահովվում է վերհնման մեխանիզմների բազմազանությամբ և խնդիրներին արագ 

արձագանքմամբ: 
 ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը ստեղծում է լրացուցիչ պարապմունքների կազմակերպման և 

խորհրդատվություն տրամադրելու հնարավորություններ` ուսանողների արդյունավետ 
ուսումնառությանը նպաստելու համար:  

Հիմքեր՝ 

➢  Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը  
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ Ակադեմիայում ուսումնական խորհրդատուների գործունեության 

կանոնակարգը 
➢ Կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը 
➢ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կարգը 

Պատասխանել հետևյալ հարցին: % 

➢ Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված խորհրդատվական ծառայությունների 
մասին:  

➢ Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է ընդգրկված լրացուցիչ խորհրդատվական պարապ-
մունքներում: 

➢ Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված խորհրդատվական ծառայություններից:  

98,0 
 

34,0 
 

97,4 
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ: ԱՅՈ ՈՉ 

Արդյոք ուսումնառողներին հատկացվու՞մ են խորհրդատուներ:  Այո - 

Եթե ոչ, արդյոք դա նախատեսվու՞մ է: - - 

Վերլուծել լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների և ակադեմիական օժանդակություն 
ու ուղղորդում տրամադրելու համար գործընթացի կազմակերպման արդյունավետությունը (կատարել 
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի քաղաքականությունը լրացուցիչ պարապմունքների կազմակերպման և խոր-

հրդատվություն տրամադրելու ուղղությամբ ամրագրված է ՌԾ-ում (ՆՊԱՏԱԿ 2, ՆՊԱՏԱԿ 5) 

(Հավելված Nօ1.2), 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծի 8.1 խնդրում (Հավելված Nօ1.2) և 2019թ. 

լրամշակված Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կարգ -ում (XI.Ուսումնական խորհրդատու) (Հավելված Nօ4.1): 
Խորհրդատուն ուսումնական գործընթացին վերաբերող հարցերի շուրջ իրակացնում է 

խմբային և անհատական խորհրդատվություններ, ներկայացնում ուսանողների ուսումնական 

շահերը, կազմակերպում ռեֆլեքսիաներ։  

Ըստ կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի, յուրա-

քանչյուր մասնագիտության ուսանողներին կցվում է հիմնական մասնագիտական առարկա 

դասավանդող դասախոսներից մեկը` որպես ուսումնական խորհրդատու: Ուսումնական խորհըր-

դատուի գործունեությունը կանոնակարգելու համար մշակվել է «Ակադեմիայում ուսումնական 

խորհրդատուի գործունեության կանոնակարգ»-ը (ԳԽ, Nօ3, 06.09.17թ.): 

Խորհրդատուներն աշխատում են ըստ հաստատված տարեկան աշխատանքային պլանի և 

յուրաքանչյուր կիսամյակի վերջում ներկայացնում հաշվետվություն ֆակուլտետի խորհրդին կի-

սամյակի ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ:  
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Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, ուսումնական գործըն-

թացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար պարբերաբար կազմակերպում 

խմբային և անհատական խորհրդատվություններ։ Խորհրդատուն ուսանողներին ծանոթացնում է 

կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ձևին, նրանց իրավունքներին և պարտականութ-

յուններին, Ակադեմիայի ներքին կանոնակարգերին, օգնում է ուսանողին ընտրելու իր ուսումնա-

կան ծրագրի համար որոշակի կամընտրական մասնագիտական դասընթացներ և այլն:  

Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումների 

վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ուսանողները բարձր են գնահատում խորհրդատուի աշխա-

տանքը և բավարարվածությունը խորհրդատվական ծառայություններից: 

Ակադեմիայում խորհրդատուի աշխատանքներից ուսանողների բավարարվածությունը 1-ից 

5 սանդղակով 2018թ.-ին գնահատվել է 4.3 միավոր: 

Բացի խորհրդատվական ծառայությունից` ամբիոններն ըստ հաստատված ժամանակացույ-

ցերի կազմակերպում են լրացուցիչ մասնագիտական խորհրդատվություն՝ տվյալ կիսամյակում 

ամբիոնի կողմից դասավանդվող դասընթացների ուղղությամբ, և հատկապես, ամփոփիչ 

ատեստավորման քննությունների համար:  

ՈՒսանողների բավարարվածության ուսանողական հարցման 2018թ. արդյունքների համա-

ձայն՝ ընդգրկված եք արդյո՞ք Ակադեմիայում լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքներում 

հարցաշարին առկա ուսուցման ուսանողների միայն 71,3%-ը, հեռակա ուսուցման՝ 53,2%-ը և 

միասին՝ 62,2%-ն է դրական պատասխան տվել: 

Խորհրդատվական ծառայությունների արդյունավետության բարձրացմանը նպաստում են 

նաև բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների ներգրավվածությունը կատարվող աշխա-

տանքներում (ակադեմիապես թույլ համակուրսեցիների հետ աշխատանքը քննաշրջանին պատ-

րաստվելիս), «Լավագույն կուրս», «Լավագույն ուսանող» անվանակարգերի առկայությունը, խոր-

հրդատու-ամբիոն-դեկանատ արդյունավետ փոխհամագործակցությունը (ուսանողների բացակա-

յությունների հաշվառման ավտոմատացված էլ. համակարգ), ինչպես նաև խորհրդատուի կողմից 

ուսանող-Ակադեմիա-ծնող կապի արդյունավետ ապահովումը: 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ում սահմանված է ուսանողներին օժանդակություն և ուղղորդում 

տրամադրելու նպատակով վարչական աշխատակազմին դիմելու հստակ կանոնակարգ և 
ժամանակացույց: 

Հիմքեր՝ 
➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ Ակադեմիայում ուսումնական խորհրդատուի գործունեության կանոնակարգը 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին: % 

➢ Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված իրեն վերաբերող վարչական 
ծառայությունների մասին:  

➢ Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ ծառայություններից: 
➢ Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված այդ ծառայություններից: 

96,1 
80,7 
94,1 

Վերլուծել լրացուցիչ վարչական օժանդակություն ու ուղղորդում տրամադրելու համար 
գործընթացի կազմակերպման արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի վարած քաղաքականությունն ուսանողներին լրացուցիչ վարչական օժանդա-

կություն ու ուղղորդում տրամադրելու ուղղությամբ ամրագրված են ՌԾ-ում (ՆՊԱՏԱԿ 7) 

(Հավելված Nօ1.2) և 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծի 8.2 խնդրում (Հավելված Nօ1.3): 

Ակադեմիայում ուսանողներին օժանդակություն և ուղղորդում տրամադրելու նպատակով 

վարչական կազմը կատարում է ուսանողների ընդունելություն՝ ըստ սահմանված ժամանակացույ-

ցի: Վարչական կազմին ուսանողները դիմում են ուսումնական խորհրդատուի, ուսանողական 

խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության միջոցով: Հրատապ հարցերի դեպքում 

ընդունելության ժամերից դուրս ևս ուսանողները կարող են դիմել ամբիոնի վարիչին, դեկանին, 

ուսումնական բաժնի պետին, գիտական և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին, 

ռեկտորին և այլն:  

Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումների 
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վերջին երկու տարիների արդյունքները (առավելագույն գնահատականը 5 միավոր) ցույց են 

տալիս, որ ուսանողները բավարարված են դեկանի և դեկանատների տրամադրած օժանդակու-

թյունից և ուղղորդումից: 

ՈՒսանողները հաշվապահություն դիմում են հիմնականում ուսման վարձի փոխանցման, 

մնացորդի, սոց. փաթեթի ուսման վճարից օգտվելու հարցերով: ՈՒսանողների օժանդակության և 

ուղղորդման գործում կարևոր են նաև վարչական այլ աշխատակազմերի աջակցությունը: Յու-

րաքանչյուր բաժին իր իրավասության շրջանակներում օժանդակում է ուսանողին, կամ ուղղոր-

դում համապատասխան ծառայությանը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե.ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայություններ: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ Ակադեմիայի շրջանավարտների և առաջխաղացման (կարիերա) կենտրոնի 

գործունեության կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայի ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրությունը 
➢ ՀՀ ԱԻ նախարարի 2012թ. փետրվարի 2-ի Ակադեմիայի շրջանավարտներին 

աշխատանքով ապահովելու մասին  թիվ 19-Ա հրամանը 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:  % 

➢ Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված կարիերային նպաստող 
ծառայությունների մասին:  

➢ Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ ծառայություններից: 

 

50,5 
 

40,7 
 

37,0 ➢ Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ ծառայություններից:  

Վերլուծել ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայությունների արդյունավետությունը 
(կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի քաղաքականությունն ուսանողների կարիերային նպաստող աշխատանքների 

ուղղությամբ ամրագրված է ՌԾ-ում (ՆՊԱՏԱԿ 1, ՆՊԱՏԱԿ 9) (Հավելված Nօ1.2) և 2020-2024թթ. ՌԾ 

նախագծում (կետ 8.2) (Հավելված Nօ1.3): 
09.03.2018թ. ռեկտորի ՈԱ-2 հրամանով շրջանավարտների և կարիերիայի ապահովման 

ուղղությամբ աշխատանքների կատարման գործառույթները հանձնարարված է կարիերայի գծով 

պատասխանատուին, ով էլեկտրոնային հարթակի միջոցով հավաքագրում է քանակական և 

որակական տվյալներ շրջանավարտների վերաբերյալ: Գործում է ֆեյսբուքյան էջ շրջանավարտ-

ների (https://www.facebook.com/groups/350060959008277/) և ուսանողների (https://www.facebook. 

com/groups/517541318783806/) հավաքագրման համար: Լայնածավալ աշխատանք է տարվում 

շրջանավարտների կոնտակտային տվյալների հավաքագրման ուղղությամբ: Ուսանողների կարի-

երային նպաստող ծառայությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Ակադե-

միայի էլ. կայքում, ֆեյսբուքյան էջում և 911 էլ. թերթում տեղադրվում են հանդիպումներն ու 

մտքերի փոխանակումներն ուսանողների, ՈՒԳԸ-ի և ՈՒԽ-ի հետ, լուսաբանվում նրանց գործու-

նեությունը, կազմակերպված ուսումնավարժանքները, սպորտային միջոցառումները և այլն: 

Շրջանավարտների կարիերային նպաստող ծառայությունների արդյունավետությունը բարձրաց-

նելու նպատակով նախատեսվում է  Ակադեմիայի էլ. կայքում  տեղադրել ավարտական կուրսերի 

բարձր առաջադիմություն ունեցող  ուսանողների տվյալները: 

2020-2024թթ. ՌԾ նախագծի 8.1 կետով (Հավելված Nօ1.3) նախատեսվում է Ակադեմիայի 

կառուցվածում ստեղծել Կարիերայի կենտրոն  առանձնացված ստորաբաժանում: 

Ակադեմիայի պաշտոնական էլ. կայքում (www.cmsa.am) առկա է «Շրջանավարտ» և «ՈՒսա-

նող» բաժինները: Ակադեմիայի հիմնական նպատակներից է շրջանավարտների մրցունակության 

և աշխատանքով ապահովումը: Առկա է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012թ.-ի 

հրամանը, որի համաձայն Ակադեմիայի շրջանավարտները տեղավորվում են աշխատանքի ԱԻՆ 

համակարգի տարբեր ստորաբաժանումներում: Ակադեմիան պարբերաբար գերազանց և լավ 

առաջադիմությամբ շրջանավարտների ցուցակն ըստ բնակավայրի ուղարկում է ԱԻՆ կադրերի 

(քաղաքացիական և փրկարարական) վարչություն: Ակադեմիայում այսօր աշխատում է 36 շրջա-

նավարտ, շուրջ 400 շրջանավարտ՝ ԱԻՆ տարբեր ստորաբաժանումներում, հեռակա ուսուցման 

240 ուսանող աշխատում է հանրապետության ուժային կառույցներում, որից շուրջ 160 ուսանող՝ 
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ԱԻՆ-ում, մնացածը՝ ՊՆ-ում, ոստիկանությունում, ԱԱԾ-ում և այլն, ինչը նույնպես նպաստում է 

կարիերայի զարգացմանը: 

ԱԻՆ-ի ստորաբաժանումների մասնագետները մասնակցում են Ակադեմիայի ամփոփիչ 

ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատանքերին, որը ևս հնարավորություն է ստեղծում 

տեղում լավ և գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողներին առաջարկել համապատասխան աշ-

խատանք:  

Ուսանողների կարիերային նպաստում է նաև ՈՒԳԸ գործունեությունը:  

2016թ. իրականացված ուսանողների բավարարվածության ուսանողական հարցման արդ-

յունքների համաձայն, ուսանողներն Ակադեմիայում իրականացված կարիերային նպաստող 

աշխատանքներից բավարարվածությունն առավելագույն 5 միավորից գնահատել են 4,4: 

Այսպիսով, կարիերայի գծով պատասխանատուն մշտապես հետևում է ԱԻՆ համակարգի 

(նաև այլ աշխատաշուկա) պահանջներին և ապահովում համապատասխան տեղեկատվությամբ: 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը աջակցում է ուսանողներին` ներգրավվելու հաստատության 

գիտահետազոտական աշխատանքներում:  

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը  
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ ՄՈՒՀ-ի համար գերակա գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսումնա- 

ռողների մասնակցության ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգը 
➢ Ակադեմիայի 2017-2022 թթ. գիտահետազոտական գործունեության զարգացման 

հայեցակարգը 
➢ Մագիստրոսական թեզերին ներկայացվող պահանջները մեթոդական ուղեցույցը 
➢ Ակադեմիայի ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրությունը 

Ակադեմիայի համար գերակա խնդիր է գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսումնա-
ռողների մասնակցության ապահովումը, որն արտացոլված է ՌԾ-ում (ՆՊԱՏԱԿ 2, Խնդիր 2.2) 
(Հավելված N 1.2): 

ՄՈՒՀ-ի համար գերակա գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված ուսանողների 

թիվը՝ ըստ կրթական ծրագրերի. 

No Ուսումնառողներ 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Բակալավրի կրթական ծրագիր 172 169 205 167 169 
2. Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 73 67 84 78 64 
3. Հետազոտողի կրթական ծրագիր - - - - - 

Ուսումնառողների մասնակցությամբ իրականացվող ծրագրերի ցանկը և դրանցում ներգրավված 
ուսանողների թիվն ըստ տարիների. 

No Գիտահետազոտական ծրագիր 2014 2015 2016 2017 2018 
1. - - - - - - 

Ուսումնառողների հեղինակությամբ և/կամ համահեղինակությամբ տպագրված 
աշխատանքների թիվը. 

No Տպագրված աշխատանք 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Գիտական հոդված 1 6 1 10 9 

Վերլուծել հաստատության գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսանողների 
ներգրավվածության արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան 
հիմքերից):  

 

Ակադեմիայի 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծում խնդիր է դրված նպաստել հետազոտությունների 

ծավալի մեծացմանը և հետազոտական նախագծերում դասախոսական կազմի և ուսանողների 

ներգրավվածության ընդլայնմանը (Հավելված Nօ1.3): 

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերը նախատեսում են ուսանողների ներգրա-

վում տարբեր հետազոտական աշխատանքներում՝ մասնավորապես ռեֆերատների, կուրսային 

աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի կատարում:  

Ակադեմիան մագիստրոսի կրթական ծրագիր իրականացնում է 2007թ-ից` «Ճգնաժամային 

կառավարում», 2010թ-ից՝ «Փրկարարական գործ», 2018թ-ից՝ «Հոգեբանություն» մասնագիտու-

թյուններով: Ըստ մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման կարգի, յուրաքանչյուր ուսա-

նողի առաջին կուրսից կցվում է ղեկավար և ուսանողը մագիստրոսական թեզի վրա աշխատում է 
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ողջ ուսումնառության ընթացքում: 

Ակադեմիան մշակել է Մագիստրոսական թեզերին ներկայացվող պահանջները  մեթոդա-

կան ցուցումներ (ԳԽ, Nօ4, 04.10.2016), որը բովանդակում է մագիստրոսական թեզին ներկայացվող 

կարևորագույն պահանջները` աշխատանքի բովանդակությունը, ուսանողի տեսական գիտելիք-

ների խորությունը, նրա կողմից հետազոտություններ, եզրակացություններ և առաջարկություններ 

կատարելու կարողությունը և այլն: Ներկայացված են նաև մագիստրոսական թեզի շարադրման և 

ձևավորման տեխնիկական պահանջները, պաշտպանության և գնահատման ընթացակարգերը: 

Թեզերի գրախոսման կարգ -ում (ԳԽ, Nօ2, 05.05.2014) ներկայացված է գրախոսության 

ընթացակարգը, գնահատման չափանիշները և այլն: 
Ուսանողներին գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավելու նպատակով խրա-

խուսման մեխանիզմներից են՝ 

1. «Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ» գիտական հանդեսում լավագույն հոդված-

ների տպագրումը, 

2. բակալավրիատի գերազանց առաջադիմությամբ ավարտական կուրսի ուսանողների ամփո-

փիչ ատեստավորման քննության փոխարինումն ավարտական աշխատանքով: 

2017-2018թթ. Ակադեմիայի ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպվել է երկու միջբուհական ուսանո-

ղական գիտաժողով: 2017թ-ին՝ «Աղետների հոգեբանություն» թեմայով, նվիրված Աղետների ռիսկի 

նմազեցման միջազգային օրվան և 2018թ-ին՝ «Դիմակայուն Հայաստան» խորագրով, նվիրված 

Սպիտակի երկրաշարժի 30-ամյա տարելիցին: Գիտաժողովին մասնակցել է հայաստանյան 13 

բուհ (ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոն, ՀՀ 

կառավարման ակադեմիա Երևանի պետական համալսարան, Վանաձորի պետական 

համալսարան, Շիրակի պետական համալսարան, ՀԱՊՀ, ՀՊՄՀ, և այլն) և ներկայացված 

լավագույն հոդվածները՝ թվով 37 հրատարակվել են: Ակադեմիայի կողմից ներկայացվել է 19 

հոդված, որից 4-ի հեղինակներն Ակադեմիայի հայցորդներ են: Ակադեմիան մասնակցում է այլ 

բուհերում կազմակերպվող գիտաժողովներին, օրինակ, 2015թ. 6 զեկուցում է ներկայացրել Վ. 

Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կուրսանտական գիտաժողովներում և այլն:  

2019թ. Ակադեմիայի ինն ուսանող ընդգրկված է Միջազգային ազգերի զարգացման ծրագրի 

կողմից իրականացվող «Մարդկային անվտանգության և դիմակայունության կարողությունների 

բարձրացումը Հայաստանի համայնքներում  հետազոտական ծրագրում, որտեղ իրականացնում 

են Ամասիա խոշորացված համայնքի կարողությունների և խոցելիության գնահատում՝ տեղական 

մակարդակում՝ ռիսկի կառավարման մեթոդաբանության կիրառմամբ, մեկական ուսանող 

մասնակցում է Հայաստանում հանրային-մասնավոր գործընկերություն ԵՄ-ի կողմից 

ֆինանսավորվող ALTER ծրագրի (ուղղված ջրհեղեղի ռիսկին, որը կարող է ի հայտ գալ ջրամբարի 

կամ պոչամբարի պատվարի վնասման հետևանքով) Սիսիան համայնքի աղետների ռիսկի 

կառավարման պլանի մշակման և «Էկոլոգիան հանուն խաղաղ գոյակցման» գիտական, 

էկոլոգիական ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Աջակցություն Հայաստանում և Վրաստանում պոչամ-

բարների անվտանգության բարելավմանը» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող պոչամ-

բարների անվտանգության գնահատման թեմայով միջազգային վերապատրաստման դասընթաց-

ներին և գործնական աշխատանքերին: 

Ուսանողների կարիերային մասնավորապես նպաստում է օրինակ՝ պարբերաբար կազմա-

կերպվող ուսումնավարժանքները: 2017թ-ի հոկտեմբերի 13-ին կազմակերպված ուսումնավար-

ժանքը տարբերվում էր նախորդներից, քանի որ առաջին անգամ ՈՒԽ-ն Ակադեմիայի «Լուսա-

կերտ» ուսումնագործնական պարապմունքների վարժադաշտում կազմակերպեց ցուցադրական, 

գործնական պարապմունք-ուսումնավարժանք «Որոնողափրկարարական հարցերով միջազգային 

խորհրդատվական խմբի» (The International Search and Rescue Advisory Group INSARAG) 

սահմանած չափանիշներով, որի սցենարն առավելագույնս մոտեցված էր իրականությանը: 

Ուսումնավարժանքին մասնակցեց բակալավրի 3-րդ և 4-րդ կուրսի 111 ուսանող:  
«Պաշտպանությունն արտակարգ իրավիճակներում» մասնագիտությամբ հեռակա ուսուցման 

5-րդ կուրսի 17 ուսանող հնարավորություն ունեցան իրենց գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու՝ «Տեղական մակարդակում աղետների ռիսկերի կառավարում, վտանգների և 
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խոցելիության գնահատման գործիքակազմը, դրա կիրառությունը» թեմայով դասախոսությամբ 

հանդես եկան ք. Ստեփանավանի տարբեր դպրոցներում: 

2018թ. «Հրդեհային պաշտպանություն» և «Քաղաքացիական պաշտպանություն» կրթական 

ծրագրի առաջին կուրսի ուսանողների համար «Բնապահպանություն» առարկայի շրջանակում 

դասախոսությունն անցկացվեց ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Շրջակա միջավայրի 

մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Երևանի Օրհուս կենտրոնում, որտեղ 

ուսանողները ծանոթացան շրջակա միջավայրի վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությանը և հասա-

րակությանը հասանելի դարձնելու գործիքակազմին, կարևորելով երիտասարդների 

մասնակցությունը շրջակա միջավայրին առնչվող հարցերի լուծմանը: 

2018թ. դեկտեմբերի 4-ին Ակադեմիայի «Քաղաքացիական պաշտպանություն» մասնագիտու-

թյան 3-րդ կուրսի 5 ուսանողներ մասնակցեցին «Սպիտակի երկրաշարժ, 30 տարի անց՝ փորձ և 

հեռանկարներ» մրցույթ-միջոցառմանը, հանդես եկան զեկույցով: Նրանց տրամադրվեց 

հավաստագրեր:  

2019թ. մարտի 4-ին ՈՒԽ-ն ԱԻՆ կազմակերպեց քաղաքացիական պաշտպանության միջազ-

գային օրվան նվիրված մաս-ռեստլինգ մարզաձևի միջբուհական ուսանողական առաջնություն։ 

Մասնակցեցին շուրջ 80 ուսանող 11 ուսումնական հաստատությունից: Մեկնարկը տրվեց 

Ակադեմիայի բակալավրիատի հեռակա ուսուցման քաղաքացիական պաշտպանություն մասնա-

գիտության III կուրսի «Դյուցազնագրի» բազմակի ռեկորդակիր ուսանողի հերթական ռեկորդով՝ 

տամներով 20 մետր տեղաշարժեց 26 տոննա կշռող հրշեջ-փրկարարական ավտոսանդուղքը, 

սահմանելով նոր ռեկորդ: 

Ուսանողները մշտապես մասնակցում են ցուցահանդեսների, մրցույթների և այլ միջոցա-

ռումների: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում է ուսանողների իրավունքների պաշտպանության համար 
պատասխանատու մարմին: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը  
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ Ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոնները  
➢ Ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը 
➢ Ակադեմիայի ուսանողների գիտելիքների գնահատման բողոքարկման ընթացակարգը 

Վերջին երկու տարիների ընթացքում ուսանողների բողոքների և այդ խնդիրների 
լուծման վիճակագրական տվյալները և համապատասխան հիմքերը:  

Պատասխանել հետևյալ հարցերին. 
% 

➢ Ուսանողների որ տոկոսն է տեղեկացված համապատասխան ծառայությունների 
վերաբերյալ: 

➢ Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում համապատասխան ծառայությունից: 

➢ Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացից:  

 

88,0 

- 

- 
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող ուսումնառողների իրավունքների պաշտպանության համար 

պատասխանատու մարմնի աշխատանքների արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբե-
րումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի քաղաքականությունն ուսանողների իրավունքների պաշտպանության ուղղու-

թյամբ ամրագրված է ՌԾ-ում (ՆՊԱՏԱԿ 4, Խնդիր 4.2 կետ) (Հավելված Nօ1.2) և 2020-2024թթ. ՌԾ 

նախագծում (4.2 խնդիր) (Հավելված Nօ1.3): 
Ակադեմիայի ուսանողների իրավունքներն ու պարտականություններն ամրագրված են ՀՀ 

օրենսդրությամբ («Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 49, «Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 17, 3-րդ կետ, «Փրկարար ծառայության 

մասին» ՀՀ օրենք), ՀՀ կառավարության որոշումներով (Ակադեմիայի կանոնադրություն, Ակադե-

միայի կանոնագիրք), Ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոններով (հրաման թիվ 127-Դ, 

04.12.15թ.) և այլն:  

Ուսանողներն իրենց իրավունքներին և պարտականություններին տեղեկանում են խորհր-

դատուի ծառայություններից, կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցից, Ակադե-

միայի էլ. կայքից, հայտարարությունների տախտակից և այլն:  
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Ըստ «Ակադեմիայի ուսանողների գիտելիքների գնահատման բողոքարկման ընթացակարգ -

ի ուսանողները կարող են բողոքարկել գիտելիքների ստուգման ցանկացած բաղադրիչից և ձևից՝ 

միջանկյալ/ընթացիկ ստուգում, կուրսային աշխատանք, պրակտիկա, ստուգարք, քննություն, 

ստացած գնահատականին համաձայն չլինելու դեպքում (ԳԽ, Nօ4, 08.07.19թ.): 

Ամփոփիչ ատեստավորման կամ թեզի գնահատականն ուսանողը կարող է գրավոր բողո-

քարկել «Ակադեմիայի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգ -ի (ԳԽ, 

Nօ2, 05.05.2014թ.) համաձայն: 

Վերջին 5 տարիների ընթացքում ամփոփիչ և ավարտական քննությունների արդյունքների 

վերաբերյալ բողոք-դիմումներ չեն արձանագրվել: 

Ուսանողական խորհուրդը (ՈՒԽ) ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի ներկայա-

ցուցչական մարմին է և զբաղվում է ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով: 

ՈւԽ-ի անդամներն իրազեկում են ուսանողներին իրենց իրավունքների ու պարտականություն-

ների մասին, կառավարման մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում 

նրանց շահերն ու իրավունքները, մասնակցում Ակադեմիայում ներքին կարգապահության պահ-

պանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական միջոցառումներ, աջակցում 

ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը և այլն: 

ՈՒԽ-ին ուսանողները հիմնականում դիմում են բանավոր: 

2018թ. Ակադեմիայից ուսանողների բավարավածության ուսանողական հարցման արդյուն-

քում ՈՒԽ-ի աշխատանքից բավարարվածությունը 5 միավորից գնահատվել է 4,1: 

Ուսանողների իրավունքների և շահերի պաշտպանության իրավական գործընթացը համա-

կարգելու նպատակով 14.12.2018թ. ԳԽ-ի որոշմամբ Ակադեմիայում ստեղծվել է օրինականության 

պահպանման և ուսանողների իրավունքների պահպանման հանձնաժողով, որը զբաղվում է 

ուսանողների կողմից ներկայացվող բողոք դիմումների խնդիրների քննարկմամբ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ը. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ 
մատուցվող ծառայությունների գնահատման և որակի ապահովման մեխանիզմներ: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի կանոնադրությունը 
➢ Ակադեմիայում դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանո-

ղական հարցման կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ շրջանա-

վարտների հարցման կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայից ներքին շահակիցների բավարարվածության հարցման կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայից շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի 

ուսումնասիրության կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայի գիտական խորհրդին կից որակի ապահովման մշտական 

հանձնաժողովի կանոնակարգը 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ օժանդակող 
ծառայությունների գնահատման և դրանց որակի ապահովման մեխանիզմների արդյունավետությունը 
(կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի քաղաքականությունն ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ 

մատուցվող ծառայությունների գնահատման և որակի ապահովման մեխանիզմների ուղղությամբ 

ամրագրված է ՌԾ-ում (ՆՊԱՏԱԿ 2, Խնդիր 2.4, ՆՊԱՏԱԿ 6, Խնդիր 6.2), Ակադեմիայի կանոնա-

դրության մեջ («II. Ակադեմիայի հիմնական խնդիրներն ու իրավասությունը ) և որակի 

ապահովման հայեցակարգի մեջ (Հավելված Nօ1.1), (Հավելված Nօ1.2), (Հավելված Nօ10.1): 
Ակադեմիայում որակի ապահովման համակարգի մշակման, ներդրման, որակի ապահով-

ման մշակույթի ձևավորման ու զարգացման նպատակով 24.02.2014թ. ստեղծվեց կրթության 

զարգացման և որակի ապահովման բաժինը, 04.08.2014թ. 25/155 հրամանով այն վերանվանվեց 

որակի ապահովման կենտրոն (ՈԱԿ):  

Ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ օժանդակ ծառայությունների գնահատու-

մը և որակի ապահովումն Ակադեմիայում իրականացվում են Դասավանդման որակի և արդյու-

նավետության վերաբերյալ  ուսանողական, Ստացած կրթությունից բավարարվածության վերա-
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բերյալ  շրջանավարտների, Ակադեմիայի կողմից կազմակերպված պրակտիկայի գնահատման , 

Ակադեմիայից ներքին շահակիցների բավարարվածության , Շրջանավարտների վերաբերյալ 

արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության  հարցումների միջոցով: 

Հարցման արդյունքները մշակվում ու վերլուծվում են ՈԱԿ-ում, քննարկվում համապատաս-

խան կառուցվածքային միավորներում: Հարցումների արդյունավետությունն ապահովելու նպա-

տակով նույն ոլորտին վերաբերող հարցեր ներառված են տարբեր հարցաշարերում, որոնք 

հնարավորություն են տալիս ստուգել ստացված տեղեկատվության օբյեկտիվությունը: Օրինակ, 

խորհրդատվական ծառայություններից բավարարվածության վերաբերյալ հարցեր են ներառված 

Ակադեմիայում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ  շրջանավարտների և 

Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական, Ակադեմիայից 

ներքին շահակիցների բավարարվածության  հարցաթերթերի մեջ: Շրջանավարտների հարցումն 

իրականացվում է «Ակադեմիայում ստացված կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ 

շրջանավարտների հարցման» կանոնակարգով (ԳԽ, Nօ2, 05.05.2014թ.): Շրջանավարտների հարց-

ման հարցաթերթիկի մի շարք կետեր անմիջականորեն առնչում են ուսանողների կրթական, 

խորհրդատվական և այլ օժանդակող ծառայությունների մատուցմանը: 
Ակադեմիայի ներքին շահակիցների բավարարվածության հարցման կանոնակարգ 

Շրջանավարտների զբաղվածության մակարդակը վերջին հինգ տարվա համար (թվով) 

Զբաղվածություն/ուսման շարունակություն 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Ավարտելուց անմիջապես հետո 199 195 202 170 245 

2 Նախքան ավարտելը 61 66 72 95 125 

3 Մասնագիտությամբ 72 81 85 89 92 

4 Ոչ-մասնագիտությամբ 127 114 117 120 126 

5 Ավարտելուց հետո ուսումը շարունակող ուսանողների % 10 12 5 7 10 

6 Ավարտելուց 2-5 տարի հետո զբաղվածության մակարդակը 52 59 54 61 72 

7 Գործազուրկ շրջանավարտների %  48 41 46 22 21 

8 Ավարտելուց 5 տարի հետո զբաղվածության մակարդակը 82 87 90 180 215 
 

Վերլուծել Չափանիշ 4-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, 
արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

ՉԱՓԱՆԻՇ IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ 
SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ուժեղ կողմեր (Strengths) Թույլ կողմեր (Weaknesses) 

1. Ուսանողներին վերաբերող գործընթացները կանոնակար-
գող փաստաթղթերի առկայություն: 

2. Ուսանողների մասնակցությունն ուսումնավարժանք-
ներին և միջազգային կազմակերպությունների կողմից 
կազմակերպված միջոցառումներին: 

3. ԱԻՆ համակարգում աշխատատեղով ապահովում: 
4. ԱԻՆ համակարգի տարբեր ստորաբաժանումներում 

պրակտիկաների անցկացում: 
5. Գործնական աշխատանքների կատարում Լուսակերտ  

ուսումնագործնական վարժադաշտում: 
6.  Բակալավրիատում երկու մասնագիտությունների գծով 

անվճար տեղերի առկայություն: 
7. Մասնագիտությունների պարբերաբար վերանայում: 
8. Հեռակա ուսուցման համակարգի առկայություն: 
9. Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույ-

ցերի և դասընթացների տեղեկագրքերի առկայություն: 
10. Բազմագործոն գնահատման համակարգի առկայություն: 
11.  Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման մեխա-

նիզմների բազմազանություն: 
12. Ակադեմիայի պաշտոնական էլ. կայքի, ֆեյսբուքի, 911 էլ. 

թերթի և այլնի առկայություն: 
13. Հարցումների արդյունքների վերլուծությունների և 

1. ՀՀ-ում քաղաքացիական պաշտպանու-
թյան և արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության պաշտպանության ոլորտի 
գիտական և հետազոտական աշխա-
տանքներ կատարող հաստատություն-
ների բացակայություն: 

2. Հեռակա ուսուցման համակարգի ուսա-
նողների ոչ լիարժեք ներգրավվածու-
թյուն Ակադեմիայի կառավարման, 
գործունեության գնահատման և որակի 
ապահովման գործընթացներում: 

3. Դիմորդների պատրաստվածության 
ցածր մակարդակ: 

4. Շրջանավարտ-Ակադեմիա հետադարձ 
թույլ կապ:    

5. Ուսանողներին մատուցվող կրթական, 
խորհրդատվական և այլ օժանդակ 
ծառայությունների մշտադիտարկման 
և գնահատման համակարգի անկա-
տարություն:  
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վիճակագրական տվյալների հավաքագրման և ամփոփ-
ման մեխանիզմների առկայություն: 

14. Ուսանողների տվյալների և առաջադիմության էլեկտրո-
նային համակարգի առկայություն: 

 

Հնարավորություններ (Opportunities) Վտանգներ (Threats) 

1. Տեղական և օտարերկրյա կրթական նմանատիպ բուհերի 
հետ համագործակցության հնարավորություններ: 

2. Համագործակցություն այլ ՄՈՒՀ-երի, կառույցների հետ և 
փորձի փոխանակում: 

3. Ակադեմիայի ուսանողական կառույցների համագոր-
ծակցություն այլ ՄՈՒՀ-ի ՈՒԽ-ի և ՈՒԳԸ-ի հետ: 

4. Տարածաշրջանում նմանատիպ ՄՈՒՀ-ի բացակայություն: 

1. Ուսանողական կազմի նվազում՝ կապ-
ված, արտագաղթի, ժողովրդագրու-
թյան, ինչպես նաև սոցիալ-
տնտեսական ցածր մակարդակի հետ: 

2. ՀՀ-ում գնաճի բարձր մակարդակ: 
3. Ուսման նկատմամբ պակաս 

շահագրգռվածություն:  
Ուսանողական համակազմի պահպանումն ու զարգացումը մշտապես եղել և մնում է Ակադեմիայի 

ՌԾ հիմնախնդիրները: Պայմանավորված ժողովրդագրական անկումով առաջիկա տարիներին սպասվում 
է դիմորդների հոսքի նվազման միտում: Հետևաբար, Ակադեմիան իր զարգացման ՌԾ-ում հաշվի է 
առնում միջավայրային հիշյալ անբարենպաստ հանգամանքները և, որպես առաջնահերթ նպատակ, 
ձգտում է պահպանել ուսանողական ներկա համակազմը: Այդ նպատակով, Ակադեմիան փորձում է 
բազմազանեցնել մուտքային հնարավորությունները' առավելագույնս համապատասխանեցնելով կրթա-
կան ծրագրերն աշխաշուկայի կարիքներին, որը նախատեսում է կազմակերպել դինամիկ պլանավորման 
գործընթաց՝ արագ արձագանքելով և հարմարվելով միջավայրի փոփոխություններին: 

Ակադեմիան 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծում, որպես նպատակ նախատեսում է ընդլայնել օտար-
երկրյա ուսանողների ներգրավումը՝ նրանց համար կազմակերպելով անգլալեզու ու ռուսալեզու վերա-
պատրաստման դասընթացներ: 

 

 

 

V. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԸ 
 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը հասնելու և ՄԿԾ-ների նպատակներն իրականացնելու 
համար հաստատությունն 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: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի կանոնադրությունը 
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը 
➢ ՀՀ կառավարության 2006թ. փետրվարի 16-ի Ակադեմիայի ՊԴԿ-ին ներկայացվող 

պահանջները սահմանելու մասին  թիվ 183-Ն որոշումը 
➢ Ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոնները 
➢ ՊԴԿ-ի հավաքագրման, ընտրության և մասնագիտական զարգացման 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 
➢ Ակադեմիայի պայմանագրային, համատեղության և ժամավճարային կարգով 

աշխատանքի ընդունելու կարգը 
➢ Հիմնական ՊԴԿ-ի ցանկը (որակավորումները, գիտական աստիճանները և/կամ 

Ակադեմիայում գործում է կրթական ծրագրերն իրականացնելու համար անհրաժեշտ որակավորում ունեցող 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրության կարգ 

և այն կիրառելու հստակ գործընթացներ: 
Ակադեմիայի կարևորագույն խնդիրներից է կրթական ծրագրերն արդյունավետ իրականացնելու 

նպատակով ներգրավել փորձառու, կրթության ոլորտի առաջատար մասնագետներ, բարձր որակավորում 
ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմ` նրանց տրամադրելով շարունակական վերապատրաստման 

հնարավորություններ և ժամանակակից ու բարենպաստ 
աշխատանքային միջավայր: 
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կոչումները) 
➢ ՊԴԿ-ի մրցութային ընտրության և պաշտոնների տեղակալման կանոնակարգը 
➢ Ուսումնաօժանդակ կազմի պարտականությունները և իրավունքները 
➢ Ակադեմիայի երիտասարդ դասախոսների խրախուսման կանոնակարգը 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի մասնագիտական 
որակների համապատասխանությունը ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը և կրթական ծրագրի նպատակներին: 

 

 

Ակադեմիայի առաքելության մեջ ամրագրված է՝ ԱԻՆ համակարգում գործող ստորաբաժա-

նումների ոլորտների պահանջներին համապատասխան բարձրագույն մասնագիտական կրթական 

ծրագրերով մասնագետների պատրաստումը, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառում կրթական, գիտական, 

մեթոդական, փորձագիտական և ուսումնառության իրականացումը, հետբուհական կրթական ծրա-

գրերի և շարունակական կրթության իրականացումը, գիտական և կիրառական հետազոտական 

աշխատանքների կատարումը (Հավելված No1.1): 
Վերոնշյալ նպատակներին հասնելու համար Ակադեմիայում գործում է կրթական ծրագրերն 

իրականացնելու անհրաժեշտ որակավորում ունեցող ՊԴԿ-ի ընտրության կարգը և այն կիրառելու 

հստակ գործընթացներ (Հավելված No5.1), որով սահմանվում են Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի ձևավորման 

կարգը, պաշտոնների առաջխաղացման չափանիշները, մրցութային ընտրության և պաշտոնների 

տեղակալման կարգն ու պայմանները: 2019թ. մշակվել է ՊԴԿ-ի մրցութային ընտրության և 

պաշտոնների տեղակալման կանոնակարգը (ԳԽ, Nօ2, 13.05.2019թ.), որտեղ առկա է մրցույթին 

մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը: 

ՊԴԿ-ի մրցութային ընտրությունն իրականացվում է նախապես հրապարակված չափանիշ-

ներով, դրանք են՝ մասնագիտական կրթությունը, որակավորումը, մասնագիտացումը և դրանց 

համապատասխանությունը դասավանդվող առարկաների ոլորտին, աշխատանքային փորձը, 

մանկավարժական ստաժի առկայությունը, գիտական աստիճանը և/կամ կոչումը և այլն:  

Ակադեմիայի 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծում նախատեսված է զարգացնել ՊԴԿ-ի ներուժը 

(Հավելված No1.3)՝ 
1. Կատարելագործել ՊԴԿ-ի որակավորման բարձրացման ծրագիրը: 

2. Մշակել ՊԴԿ-ի համալրման և կատարելագործման երկարաժամկետ ծրագիր, համաձայն որի` 

➢ կատարելագործել ՊԴԿ-ի պաշտոնների տեղակալման չափորոշիչները և գործընթացները, 

➢ ապահովել հիմնական ՊԴԿ-ի պարտադիր և լիարժեք մասնակցությունը որակավորման 

բարձրացման կրթական ծրագրերին: 

3. Սահմանել կրթական ծրագրերին համապատասխան ՊԴԿ-ի մասնագիտական որակներին 

ներկայացվող պահանջներ՝ ըստ ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների։ 

4. ՊԴԿ-ի համար ստեղծել համապատասխան պայմաններ և խթանող մեխանիզմներ` 

մասնակցելու կրթության բնագավառում իրականացվող նորագույն ծրագրերին: 

5. Լրամշակել ՊԴԿ-ի ուսումնական բեռնվածության հաշվարկի նորմերը: 

Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի ձևավորման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը հիմնվում են ՀՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի, «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտա-

կան կրթության մասին» ՀՀ օրենքների դրույթների և ՀՀ կառավարության «Հայաստանի փրկարար 

ծառայության ուսումնական հաստատությունում ուսման կանոնագիրքը հաստատելու մասին» և 

«Ակադեմիայի ՊԴԿ-ին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին  որոշումների վրա:  

Ակադեմիայի ՊԴԿ-ն բաղկացած է երկու ենթահամակարգից՝ փրկարարական ծառայության 

ծառայողներից և քաղաքացիական կազմից: Փրկարարական ծառայության ծառայողների համար 

սահմանվում են պահանջներ «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համա-

պատասխան ու ՀՀ կառավարության «Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստա-

տության ՊԴԿ-ին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» և ՀՀ կառավարության 

«Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատությունում ուսման կանոնագիրքը 

հաստատելու մասին» (Հավելված No5.2) և (Հավելված No5.3) որոշումներով:  

Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի մասնագիտական 

որակները համապատասխանում են նրա առաքելությանը և կրթական ծրագրի նպատակներին: 
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Ուսումնաօժանդակ կազմի ընտրությունն իրականացվում է ամբիոնի կողմից, ելնելով այդ 

ամբիոնում իրականացվող կրթական ծրագրերի առանձնահատկություններից: Ընտրությունը 

հիմնականում կատարվում է լավագույն շրջանավարտների թվից, ովքեր ավարտել են ամբիոնի 

կողմից թողարկվող կամ հարակից մասնագիտության մագիստրոսի կրթական ծրագիրը: Երիտա-

սարդ մասնագետներին, հնարավորության դեպքում, ներքին համատեղությամբ հնարավորություն 

է տրվում իրականացնելու դասախոսական աշխատանք՝ հիմնականում լաբորատոր և գործնական 

պարապմունքների ձևերով: Որոշակի փորձառություն և որակավորում ձեռք բերելուց հետո նրանց 

ընձեռվում է դասախոսություն վարելու հնարավորություն՝ հետագայում ՀՀ Աշխատանքային 

օրենսգրքով սահմանված կարգով տեղափոխելով դասախոսի կամ ասիստենտի տարակարգ: 
Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմը (ՊԴԿ) (2018-2019 ուսումնական տարի) 
 

Հ/

Հ 
Ամբիոնը 

ՊԴԿ ըստ պաշտոնների ՊԴԿ ըստ գիտական աստիճանի 

պրո-

ֆեսոր 

դո-

ցենտ 

դասա-

խոս/ 

հայցորդ 

ընդա-

մենը 

Մանկ. 

գիտ. 

դոկտ. 

Տեխ. 

գիտ. 

դոկտ. 

Հոգ. 

գիտ. 

դոկտ. 

Տնտ. 

գիտ. 

թեկն. 

Տեխ. 

գիտ. 

թեկն. 

Ֆիզ-

մաթ.գ. 

թեկն. 

Կենս. 

գիտ. 

թեկն. 

Գյուղ. 

գիտ. 

թեկն. 

Այլ % 

1.  Ճգնաժամային 

կառավարում 
4 17 10/2 31 2  1 9 2    7 32,6 

2.  Քաղաքացիական 

պաշտպանություն 
5 5 9/1 19 1 4  1 1  1  2 20,0 

3.  Բնական 

գիտությունների 
- 10 14/1 24     2 2  2 4 25,3 

4.  Փրկարարական - 14 7/2 21     1  1  12 22,1 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 9 46 40/6 95 3 4 1 10 6 2 2 2 25 100 
 

Ներկայումս Ակադեմիան ունի հիմնական և ներքին ու արտաքին համատեղությամբ աշխա-

տող 95 ՊԴԿ (այդ թվում` գիտությունների 9 դոկտոր-պրոֆեսոր, գիտությունների 46 թեկնածու, 

դոցենտ (հաշվի է առնված նաև ՀՀ կառավարության 2006թ. փետրվարի 16-ի Ակադեմիայի ՊԴԿ-ին 

ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին  թիվ 183-Ն որոշումը Հավելված Nօ5.3), 40 

դասախոս, 6 հայցորդ: Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմում 

շրջանավարտների թիվը 36 է: Շրջանավարտներին աշխատանքի ընդունելու նման քաղաքա-

կանությունը խթանում է մեր բուհի ուսանողների բարձր առաջադիմությանը:  
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատանքի 

ընդունման և հեռացման քաղաքականության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը (կատարել 
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայում աշխատանքի ընդունումը, այլ աշխատանքի փոխադրումը և աշխատանքից 

ազատումն իրականացվում է ՀՀ Աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային պայմա-

նագրերի համապատասխան: Պրոֆեսորադասախոսական պաշտոնների տեղակալումն իրակա-

նացվում է մրցութային ընտրության միջոցով, որը սահմանվում է «Կրթության մասին», 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավա-

րության «Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատության ՊԴԿ-ին ներկա-

յացվող պահանջները սահմանելու մասին» և «Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական 

հաստատությունում ուսման կանոնագիրքը հաստատելու մասին» (Հավելված No5.2), որոշում-

ներով, Ակադեմիայի կանոնադրության (Հավելված No1.1) և «Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

հավաքագրման, ընտրության և մասնագիտական զարգացման» քաղաքականության ու ընթացա-

կարգերով (Հավելված No5.1) և ներքին իրավական այլ ակտերով (Հավելված No2.8):  
Ուսումնական գործընթացն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով Ակադեմիայում առ-

կա է ուսումնաօժանդակ կազմի հաստիքների ձևավորման նորմատիվային բազա: Ակադեմիայի 

ուսումնաօժանդակ կազմի հաստիքների ձևավորման նորմերում սահմանված են համապատաս-

խան տարակարգերը, թվաքանակը, պահանջները և աշխատանքային պարտականությունները: Այս 

փաստաթուղթը հնարավորություն է տալիս ուսումնաօժանդակ կազմին հստակորեն իրակա-

նացնել իր աշխատանքային պարտականությունները և գործառույթները: 

Ակադեմիայի ղեկավարությունը պարբերաբար, գնահատում է իր պրոֆեսորադասախո-

սական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի մասնագիտական որակներն ու աշխատանքները, 

կազմակերպում վերապատրաստման դասընթացներ, կիրառում աշխատակիցների առաջխաղա-
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ցումը և կայունությունն ապահովելու նպատակով խրախուսման քաղաքականություն: 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի համար սահմանված են պրոֆե-

սորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող հստակ պահանջներ: 

Հիմքեր՝ 

➢ Մասնագիտության կրթական ծրագրեր  
➢ Ակադեմիայում ՊԴԿ-ի հավաքագրման, ընտրության և մասնագիտական 

զարգացման  քաղաքակականությունը 
➢ ՀՀ կառավարության Ակադեմիայի ՊԴԿ-ին ներկայացվող պահանջները սահմա-

նելու մասին  թիվ 183-Ն որոշումը  

Հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի կոմպետենցիաների համապատասխանությունը 
մասնագիտության կրթական ծրագրերի սահմաններում շնորհվող որակավորումներին:  

 

Ակադեմիայում գործող յուրաքանչյուր կրթական ծրագրում ներառված դասընթացները դա-

սավանդող մասնագետների մասնագիտական որակներին ներկայացվող հիմնական պահանջները 

ձևակերպված են՝ Ակադեմիայում ՊԴԿ-ի հավաքագրման, ընտրության և մասնագիտական 

զարգացման  քաղաքականությունը և ընթացակարգերը (Հավելված Nօ5.1), ՀՀ կառավարության 

Ակադեմիայի ՊԴԿ-ին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին  թիվ 183-Ն որոշումը 

(Հավելված Nօ5.3), Ակադեմիայի պայմանագրային, համատեղության և ժամավճարային կարգով 

աշխատանքի ընդունելու  կարգը (ԳԽ, Nօ2, 05.05.2014թ.): Ներկայումս իրականացվող կրթական 

ծրագրերում դասավանդում են բնագավառին համապատասխան գիտությունների դոկտորի կամ 

թեկնածուի գիտական աստիճան/կոչում կամ համապատասխան բազային կրթություն ունեցող, 

հետազոտական և ուսումնամեթոդական գործունեությամբ զբաղվող փորձառու և առաջատար 

մասնագետներ: 

Ըստ տարակարգերի ՊԴԿ-ի ընտրության, պաշտոնների տեղակալման և առաջընթացի 

ապահովման փորձի հետ մեկտեղ Ակադեմիայում նոր է ձևավորվում դասախոսական կազմի 

մասնագիտական որակներին ներկայացվող կոնկրետ պահանջներ ըստ կրթական ծրագրերի։ 

Ակադեմիայում գործում է նաև բարոյական և նյութական խրախուսման համակարգ: Դրա 

օրինակներն են՝ հանրապետության ղեկավար մարմինների, ԱԻՆ, ԿԳՆ, ՊՆ, Ակադեմիայի և այլնի 

կողմից շնորհվող պարգևները՝ շնորհակալագրեր, մեդալներ, կրծքանշաններ, Ակադեմիայի կողմից 

արտաբյուջետային ֆինանսական միջոցներից դրամական պարգևատրումներ և այլն: 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը սահմանել է հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր 

դասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման համար: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Դասավանդողների աշխատանքային անհատական զարգացման պլանը 
➢ Դասախոսների տարեկան գործունեության հաշվետվությունը 
➢ Դասախոսի գիտամանկավարժական գործունեության գնահատման վարկանիշային 

թերթիկը 
➢ Ակադեմիայի ամբիոններում դասալսումների անցկացման և քննարկման 

կազմակերպման կարգը 
➢ Դասավանդման որակի և արդյունավետության որակի ու արդյունավետության 

վերաբերյալ ուսանողական հարցման կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ 

շրջանավարտների հարցման կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայի շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի 

ուսումնասիրության հարցման կանոնակարգը 
Վերլուծել և հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման 

քաղաքականության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից): 

 

ՌԾ ՆՊԱՏԱԿ 4-ին համապատասխան, Ակադեմիան իր առջև խնդիր է դրել համալրել որակ-

յալ կադրերով (Հավելված Nօ1.2): Այս խնդիրն իրագործելու նպատակով իրականացվում է դասա-

խոսական կազմի բազմաչափ գնահատում` ըստ մասնագիտական պատրաստության, մանկավար-

ժական վարպետության, անձային որակների, տարիքային կազմի և այլն: 
Ակադեմիայում ՊԴԿ-ի գնահատումն իրականացվում է անմիջական ամբիոնի վարիչի, ֆա-
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կուլտետի դեկանի և ուսանողների կողմից: Անմիջական ղեկավարի կողմից ՊԴԿ-ի գործունեու-

թյան գնահատման ընթացքում վերլուծվում են նրա աշխատանքային կարգապահությունը, դասա-

վանդման մեթոդներն ու որակը, ուսանողների հետ անհատական աշխատանքը, գիտահետազո-

տական ու ուսումնամեթոդական գործունեությունը և այլն: 

Գնահատումն ամբիոնի վարիչը կատարում է ՊԴԿ-ի աշխատանքային պլանների կատարման 

արդյունքների և դասալսումների հիման վրա: Յուրաքանչյուր ուստարվա սկզբին ՊԴԿ-ն ամբիոն է 

ներկայացնում անհատական պլանը, որտեղ նշում է իր կողմից իրականացվելիք աշխատանքները՝ 

գիտական, գիտամանկավարժական և գիտամեթոդական հետազոտություններ, մասնագիտական 

աճի ապահովում, վերապատրաստում, որակավորման բարձրացում և այլն, իսկ ուստարվա 

ավարտին՝ հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ: Ամբիոններում լրացվում է 

ՊԴԿ-ի գիտամանկավարժական գործունեության գնահատման վարկանիշային թերթիկը:  

Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի գնահատման մեխանիզմներից է դասալսումը և փոխադարձ դասալսու-

մը, որոնք իրականացվում են ամբիոններում յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում հաստատված 

ժամանակացույցերի համաձայն (Ամբիոններում դասալսումների անցկացման և քննարկման կազ-

մակերպման կարգ, ԳԽ, Nօ2, 05.05.2014): Փոխադարձ դասալսումները նպաստում են դասավան-

դողների միջև մասնագիտական և մեթոդական փորձի փոխանակմանը: Ակադեմիայում պարբերա-

բար կազմակերպվում է նաև բաց և ցուցադրական դասեր, որոնք իրականացվում են դասա-

վանդման նոր մեթոդներն ու մանկավարժական հնարքները փորձարկելու, ավելի փորձառու 

մասնագետների և գործընկերների կարծիքը, խորհուրդները և երաշխավորությունը ստանալու, 

դասավանդման փորձի ուսումնասիրման և ընդհանրացման նպատակով:  

ՊԴԿ-ի կատարած աշխատանքների գնահատման ևս մեկ մեխանիզմ է ուսանողների հետ 

անհատական աշխատանքի, առարկայական ծրագրերի կատարողականի, դասամատյանների լրա-

ցումների ստուգման միջոցով: Արդյունքները զեկուցվում են ռեկտորատի նիստերում: 

Որպես ՊԴԿ-ի գնահատման գործիք Ակադեմիայում օգտագործվում է նրա գիտահետա-

զոտական գործունեությունը՝ նրա հեղինակությամբ տպագրված գիտական հոդվածները, մենա-

գրությունները, ուսումնական ձեռնարկները, ինչպես նաև մասնակցությունն ամբիոններում կազ-

մակերպվող գիտակրթական սեմինարներին, որոնց արդյունքները հաշվի են առնվում պրոֆեսո-

րադասախոսական կադրերի նշանակման, առաջընթացի և պայմանագրեր կնքելու ու դրանք 

շարունակելու գործընթացում: Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի հետազոտական աշխատանքների արդյունք-

ների ու ձեռքբերումների գնահատման մեխանիզմ է գիտական կոչումների (դոցենտ և պրոֆեսոր) 

շնորհումը, համաձայն ՀՀ ԿԳՆ ԲՈԿ-ի կողմից սահմանված կանոնակարգերի: 2018-2019թթ. 

Ակադեմիայի երկու գիտությունների թեկնածուի շնորհվել է դոցենտի կոչում:  

Ակադեմիայում գործում են ՊԴԿ-ի դասավանդման որակի և արդյունավետության գնա-

հատման մի շարք մեխանիզմներ: Յուրաքանչյուր կիսամյակ անց է կացվում «Դասավանդման 

որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցում», որի միջոցով պարզվում և 

ուսումնասիրվում է ուսանողների կարծիքը ՊԴԿ-ի դասավանդման մեթոդների, դասախոսի հա-

տուկ որակի, մասնագիտական կարողությունների ու պատրաստվածության աստիճանի վերաբեր-

յալ (Հավելված Nօ5.4): Հարցաթերթը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին գրավոր 

ներկայացնել նաև առաջարկություններ: Ուսանողական հարցման արդյունքում ստացված 

գնահատականների ու դասավանդման բարելավման միջոցառումների ծրագրի կատարողականի 

արդյունքներն օգտագործվում են ՊԴԿ-ի տարեկան հաշվետվությունների ընդունման, 

գործունեության գնահատման, պաշտոնում ընտրվելու կամ առաջխաղացման, աշխատանքային 

պայմանագրի երկարացման, նյութական խրախուսման և այլ գործընթացներում: 2016-2018թթ. 

ընթացքում անցկացված հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ Ակադեմիայի ուսանողները 

ընդհանուր առմամբ գոհ են իրենց դասախոսների դասավանդման որակներից: 

Վերջին տարիների հարցումները ցույց են տալիս, որ ուսանողների ճնշող մեծամասնության 

կարծիքով դասախոսությունների ժամանակ ներկայացված նյութն ու մատուցման ձևը, տրամա-

դրված խորհրդատվությունը, գործնական պարապմունքները, լաբորատոր աշխատանքները, 

ուսումնավարժանքները և ՊԴԿ-ի հետ հետադարձ կապը նպաստում են ուսումնառությանը, 

ինքնուրույն աշխատանքին և նյութի յուրացմանը: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Պարբերաբար իրականացվող ներքին և արտաքին գնահատումների արդյունքում 
բացահայտված կարիքներին համապատասխան` ՄՈՒՀ-ն իրականացնում է դասավանդողների 
կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ: 

Հիմքեր՝ ➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 

Վերլուծել և հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի կատարելագործման գործընթաց-
ների արդիականությունը վերջին 3 տարիների համար (կատարել համառոտ մեջբերումներ համա-
պատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի որակյալ կադրային ներուժի ձևավորման կարևորագույն սկզբունքն է բարձրո-

րակ ՊԴԿ-ի ներգրավումը և նրան շարունակական կատարելագործման հնարավորությունների, 

ժամանակակից ու բարենպաստ աշխատանքային միջավայրի տրամադրումը (ՆՊԱՏԱԿ 4) 

(Հավելված Nօ1.2):  
Ակադեմիայի ՊԴԿ-ը ոչ միայն պահպանում է իր մասնագիտական որակավորման մակար-

դակը, այլև բարձրացնում է կրթական ծրագրերի նորացվող բովանդակությանն ու կրթական 

տեխնոլոգիաների ու մեթոդների զարգացմանը համահունչ: 

Փրկարարական ամբիոնի ՊԴԿ-ը վերապատրաստվել է Բրազիլիայի, Գերմանիայի, Ճապո-

նիայի, Շվեյցարիայի, Լեհաստանի, Հարավային Կորեայի, ԱՄՆ-ի, ՌԴ-ի, քաղաքացիական պաշտ-

պանության ամբիոնի ՊԴԿ-ն՝ Ալբանիայի, Սերբիայի, Ավստրիայի, Սլովակիայի, Վրաստանի, 

Ճգնաժամային կառավարման ամբիոնի ՊԴԿ-ը՝ Ֆրանսիայի, Մոլդովայի, ՌԴ-ի, Ամերիկայի 

համալսարանի բնապահպանական կենտրոնի, համապատասխան կառույցներում և այլն: 

Ակադեմիայի յոթ աշխատակից վերջին երեք տարիներին մասնակցել են ՀՀ որակի ապա-

հովման ազգային կենտրոնի կողմից կազմակերպած վերապատրաստման դասընթացներին, 

ստացել հավաստագրեր:  

Անհրաժեշտ կրեդիտները հավաքելու նպատակով Ակադեմիայում պարբերաբար իրակա-

նացվում են վերապատրաստման դասընթացներ: 2017-2019թթ. վերապատրաստման ծրագրով կա-

տարված աշխատանքների ամփոփման արդյունքում Ակադեմիայի ձեռքբերումները.  

Պարբերաբար իրականացվում են խորհրդատվություններ, սեմինարներ էլեկտրոնային 

ուսուցման տեխնիկական միջոցների սպասարկման և ծրագրային միջոցների զարգացման ուղղու-

թյամբ: Արդյունքում, ՊԴԿ-ն առցանց աշխատում է կրթություն (edu.cmsa.am), դասախոսություն 

(lesson), հարցաշար (quiz), պիտակ (label), պաշար (resources), սահիկներ հարթակների հետ և 

ստեղծում դասընթացի փաթեթ՝ ինտերակտիվ տեսանյութերի ու սահիկների ներառմամբ (20 

դասախոս): Կրթական, ուսուցողական, վերապատրաստման ծրագրերում էլեկտրոնային գործիք-

ներն ու հարթակներն առավել արդյունավետ օգտագործելու նպատակով  թեմայով վերապա-

տրաստվել է 35 դասախոս: Ակադեմիայի պաշտոնական www.cmsa.am կայքում բացվել է նոր 

հարթակ՝ edu.cmsa.am, որտեղ տեղադրված են Ակադեմիայում դասավանդվող մի շարք դասընթաց-

ների դասախոսությունների էլեկտրոնային տարբերակները: edu.cmsa.am հարթակը նախա-

պատրաստվում է Ակադեմիայում հեռավար կրթություն կազմակերպելու նպատակով: 

Բացի ՊԴԿ-ի մասնագիտական որակավորման բարձացման դասընթացներից, կատարելա-

գործման նպատակով Ակադեմիայում պլանավորվում և իրականացվում են հրավիրված գիտնա-

կանների ու մասնագետների դասախոսություններ, հեռավար դասախոսություններ (այդ նպատա-

կով ստեղծվել և նորագույն տեխնիկական միջոցներով հագեցվել է համապատասխան կաբինետ), 

միջազգային գիտաժողովներ և այլն: 

Քանի որ Ակադեմիայում մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև ինքնակրթությանը և մասնա-

գիտական որակավորման բարձրացմանը, ուստի կազմակերպվող վերապատրաստման դասըն-

թացներից զատ դասախոսները մասնակցում են նաև այլ բուհերում, ուսումնական և գիտական 

հաստատություններում ու կազմակերպություններում կազմակերպվող վերապատրաստման տար-

բեր դասընթացներին, մասնակցում միջբուհական ու միջազգային տարաբնույթ գիտաժողովներին 

ու համաժողովներին: Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի մասնագիտական որակավորման բաձրացման նպա-

տակով ճգնաժամային կառավարման ամբիոնի երկու դասախոս՝ ՀՀՊԿ ակադեմիայի, Սանկտ-

պետերբուրգի ԿՏՏ համալսարանի, փրկարարական ամբիոնից երկու դասախոս՝ ՀԱՊՀ-ի, քաղա-

քացիական պաշտպանության ամբիոնի մեկ դասախոս՝ Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ-ի և բնական 
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գիտությունների ամբիոնի մեկ դասախոս՝ ՀՊՄՀ-ի հայցորդներ են: Ակադեմիայի կողմից վճարվել է 

հայցորդների վճարի շուրջ 30%-ը: 

Անհրաժեշտ է ընդլայնել, հատկապես նոր կրթական ծրագրեր իրականացնող ՊԴԿ-ի 

վերապատրաստման հնարավորություններն արտերկրում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ը երաշխավորում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 
համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կազմով ապահովվածության կայունությունը: 

Հիմքեր՝ ➢ Ակադեմիայի կանոնագիրքը 
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշները  
➢ Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի ցանկը (որակավորումները, գիտական աստիճանները և/կամ 

կոչումները) 
➢ Ակադեմիայից ներքին շահակիցների բավարարվածության ուսումնասիրության 

կանոնակարգը 

Վերլուծել և հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական կարողություն-
ների արդիականությունը վերջին 3 տարիների համար (կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիան վարում է հստակ քաղաքականություն մասնագիտությունների կրթական ծրա-

գրերը համապատասխան ՊԴԿ-ով ապահովելու կայունության համար, որն ամրագրված է ՌԾ, 

ՆՊԱՏԱԿ 4-ում: Մասնավորապես այդ նպատակում ներառված խնդիր 4.1-ում նշված է՝ «Բարելա-

վել և համալրել պրոֆեսորադասախոսական կազմը՝ կրթական ծրագրերի բարեփոխումներին և 

որակի ապահովման արդի պահանջներին համահունչ» (Հավելված Nօ1.2):  
Ելնելով Ակադեմիայի առաքելության և կրթական ծրագրերի խնդիրներն ու նպատակները 

իրագործելու անհրաժեշտությունից, համալրվում է ՊԴԿ-ը և այդ կազմի բազմագործոն գնահատ-

ման մեխանիզմներն ու կատարելագործման ծրագրերը հնարավորություն են տալիս Ակադեմիան 

համալրել ներքին և արտաքին շահակիցների կրթական կարիքները բավարարող բարձրորակ 

կադրերով: Ակադեմիան դեռևս չունի հիմնական ՊԴԿ-ի կայունությունն ապահովող հստակ 

մշակված քաղաքականություն, սակայն այդ ուղղությամբ իրականացնում է որոշակի քայլեր:  

Ակադեմիայում կրթական ծրագրերի կադրային ապահովվածության կայունությունը երաշխա-

վորող ընթացակարգերից է «ՈՒսումնական հաստատությունում ուսման կանոնագիրքը 

հաստատելու մասին» (ՀՀ կառավարության 2006թ. ապրիլի 27-ի Nօ606-Ն որոշում) (Հավելված 
Nօ5.2)։ Փաստաթղթում դասախոսի գիտամանկավարժական գործունեության տարբեր ձևերի 

համար սահմանված են ժամային որոշակի նորմեր, որոնց հիման վրա ձևավորվում է տվյալ 

տարակարգի դասախոսի մեկ ուսումնական տարվա անհատական բեռնվածությունը։ Ըստ 

հաստատված նորմերի օրինակ, դոցենտի անհատական ծանրաբեռնվածությունը կազմում է միջին 

հաշվով 700-720 ժամ, որը համեմատած շատ բուհերի հետ ավելի փոքր է: ՊԴԿ-ի կայունությունն 

ապահովող մյուս մեխանիզմը մենթորության քաղաքականություն է, երբ առավել փորձառու 

դասախոսներն աջակցում են սկսնակ դասավանդողներին: 

 Ակադեմիայի բարձրորակ մասնագետների կայունություն ապահովման ևս մեկ մեխանիզմ է 

2019թ. ՀՀ ԿԳՆ ԲՈԿ-ի կողմից թույլտվությունը «Երկրաբնապահպանություն» մասնագիտությամբ 

ատենախոսության թեմաներ հաստատելը: 2019թ. հայտ է ներկայացվել ՀՀ ԿԳՄՍՆ՝ պետական 

պատվերի շրջանակում Քաղաքացիական պաշտպանություն  և Սոցիալական հոգեբանություն  

մասնագիտությունների գծով ասպիրանտուրայի տեղեր հատկացնելու համար: 

Ակադեմիայում գործում է Հայցորդների ընդունելության ընթացակարգը  (ԳԽ, Nօ2, 

13.05.2019թ.), որը հնարավորություն է տալիս գիտական աստիճան չունեցող դասախոսներին 

առանց ասպիրանտուրա ընդունվելու գրել ատենախոսություն և ստանալ գիտությունների թեկնա-

ծուի գիտական աստիճան: 

Ակադեմիայի 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծի 4.3-ում խնդիր է դրված (Հավելված Nօ1.3)՝ 
1. Բարձրացնել աշխատողների հիմնական աշխատավարձը՝ հաշվի առնելով ՀՀ գնաճի 

տեմպերը՝ ըստ պաշտոնական վիճակագրության: 

2. Զարգացնել ՊԴԿ-ի տարբերակված հավելավճարի մեխանիզմը: 

3. Մշակել վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատողների տարբերակված հավելավճարի 
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չափանիշներ և համապատասխան կարգ: 

4. Ներդնել սոցիալական աջակցության ծրագրեր։ 

5. Ավելացնել սոցիալական ծրագրերի համար հատկացված հաշվեկշիռն Ակադեմիայի բյուջեում: 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ում գործում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական 

առաջընթացի ապահովման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր: 

Հիմքեր՝ ➢ ՀՀ կառավարության 2006թ. փետրվարի 16-ի Ակադեմիայի ՊԴԿ-ին ներկայացվող 
պահանջները սահմանելու մասին  թիվ 183-Ն որոշումը 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի հավաքագրման, ընտրության և մասնագիտական զարգացման 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 
➢ Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի ձևավորման կանոնակարգը 
➢ Ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոնները 
➢ Ակադեմիայի երիտասարդ դասախոսների խրախուսման կազմակերպման 

կանոնակարգ 
➢ Կրեդիտային համակարգով պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման 

բարձրացման գիտակրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը  

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական առաջընթացի 
ապահովման քաղաքականության ու ընթացակարգերի արդյունավետությունը վերջին 3 տարիների 
համար (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի ղեկավարությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում ՊԴԿ-ի մասնագիտական կա-

րողությունների և հմտությունների զարգացմանն ու բարձրացմանը, մասնագիտական առաջըն-

թացին: Այդ նպատակով Ակադեմիան իրականացնում է մի շարք գործընթացներ: Համապատաս-

խան պաշտոնների` պրոֆեսոր, դոցենտ, դասախոս կարող են հավակնել նաև փրկարարական այն 

ծառայողները, որոնց գիտամանկավարժական գործունեությունը համապատասխանում է 

Ակադեմիայի կողմից ներկայացված պահանջներին, որը հաստատված է ՀՀ կառավարության 

2006թ. փետրվարի 16-ի «Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատության 

ՊԴԿ-ին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» N 183-Ն որոշմամբ (Հավելված Nօ5.3): 
Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի ձևավորման կարգը խթանում է, որ դասախոսները բարձրացնեն իրենց 

մասնագիտական որակներն ու կարողությունները և ունենան համապատասխան առաջխաղացում, 

որի համար ստանում են նաև համապատասխան աշխատավարձ: Օրինակ, 2018-2019 ուստարում 

Ակադեմիայում փոփոխության է ենթարկվել 5 աշխատակցի հաստիք:  

Ակադեմիայում գործում են մի շարք մեխանիզմներ ՊԴԿ-ի մասնագիտական առաջընթացի 

ապահովման, ինչպես նաև երիտասարդ դասախոսներին աջակցելու նպատակով: Երիտասարդ 

դասավանդողները փորձ ձեռք բերելու նպատակով հաճախ մասնակցում են փորձառու դասախոս-

ների դասերին, կամ իրենց դասերին հրավիրում են փորձառու դասախոսներին, որը նույնպես 

նպաստում է սկսնակ դասախոսների մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը:  

Ակադեմիայում ՊԴԿ-ին աջակցելու, նրանց մասնագիտական կարողությունները զարգաց-

նելու նախատեսված գործառույթները բարեխիղճ կատարելու համար գործում է խրախուսման 

քաղաքականություն (Ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոններ, ԳԽ, Nօ5, 03.12.2015թ.), 

համաձայն որի աշխատանքային պարտականությունների օրինակելի կատարման, աշխատանքի 

արդյունավետության բարձրացման, շարունակական անբասիր աշխատանքի, աշխատանքում նո-

րամուծությունների և այլ ձեռքբերումների, գիտահետազոտական և հասարակական աշխատանք-

ներին ակտիվ մասնակցության համար Ակադեմիայի ռեկտորի կողմից խրախուսվում է հետևյալ 

կարգով՝ շնորհակալության հայտարարում, միանվագ դրամական պարգևատրում, պատվոգրի 

հանձնում, հուշանվերով պարգևատրում, լրացուցիչ վճարովի արձակուրդի տրամադրում և այլն 

(Հավելված Nօ2.8): Ակադեմիայի աշխատակիցներին, այդ թվում՝ ՊԴԿ-ին արհեստակցական 

կազմակերպության միջոցներից պարբերաբար տրվում են դրամական օգնություններ: 
 

2014-2018թթ. Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական, վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի 
միանվագ պարգևատրումների ցանկ 

Աշխատակիցներ/Տարեթվեր 2014 2015 2016 2017 2018 
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Պրոֆեսորադասախոսկան կազմ 25 21 38 44 50 

Վարչական կազմ 13 12 14 15 16 

Ուսումնաօժանդակ կազմ 15 15 13 19 20 

Ինժեներատեխնիկական կազմ 2 2 2 3 3 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 55 50 67 81 89 

Ակադեմիայի աշխատակիցներին խրախուսելու նպատակով ռեկտորը միջնորդություն է 

ներկայացնում լիազոր մարմնին` մեդալով, պատվոգրով, կրծքանշանով, շնորհակալագրով և այլն 

պարգևատրելու և պատվավոր կոչումներ շնորհելու համար: 

2014-2018թթ. Պարգևներ ունեցող աշխատակիցներ/Տարեթվեր 2014 2015 2016 2017 2018 
Ընդա-

մենը 

ՀՀ Նախագահի կողմից «Մարտական ծառայության» մեդալ   1   1 

ՀՀ ՏԿԱԻՆ Պատվավոր աշխատակից» մեդալ  1    1 

Միջազգային անվտանգության ասպետաց ակադեմիա, «Տիգրան Մեծ մեդալ   1   1 

«5-րդ բրիգադ» հուշամեդալ 1     1 

«5-րդ բրիգադ 20 տարի» հոբելյանական մեդալ  1    1 

«ԵԿՄ 20 ՏԱՐԻ» հոբելյանական մեդալ 1 1    2 

«Հայրենիքի պաշտպանության համար» Ղարաբաղյան վետերանների 

միության մեդալ 
2 1    3 

«Կանխարգելում, օգնություն, փրկություն» մեդալ  1 1   2 

«Լավագույն հրշեջ-փրկարար» մեդալ  2    2 

«Անբասիր ծառայության համար» մեդալ   1   1 

«Անբասիր ծառայության համար» երկրորդ աստիճանակարգի մեդալ   2   2 

«Անբասիր ծառայության համար» երրորդ աստիճանակարգի մեդալ 1  1   2 

«Անբասիր ծառայության համար» չորրորդ աստիճանակարգի մեդալ   1   1 

«Անբասիր ծառայության 20 տարի» մեդալ   1 1  2 

«Անվեհեր փրկարար» մեդալ  3 2 1  6 

«Նելսոն Ստեփանյան» մեդալ  1    1 

Մեդալ 1988թ երկրաշարժի հետևանքների վերացման մասնակցության՝ ՌԴ     2 2 

ԱԻՆ «Միջազգային կարգի փրկարար» որակավորման դաս   1   1 

«Փրկարար միջազգային կարգ» կրծքանշան 2  4   6 

«Փրկարար» կրծքանշան     1 1 

«Առաջին կարգի փրկարար» կրծքանշան     2 2 

«Երկրորդ կարգի փրկարար» կրծքանշան    1  1 

«Փրկարարական 3 կարգ» կրծքանշան 3     3 

Համագործակցություն հանուն փրկության   1  4 5 

«Ծովակալ Իսակով» մեդալ  1    1 

ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր   1   1 

ՀՀ նախագահի հրամանագրով շնորհվել է փ/ծ գեներալ-մայորի կոչում   1   1 

Պատվոգիր ՀՀ ԱԻ նախարարի կողմից 3 2 2 2 5 14 

Պատվոգիր ՀՀ ԱԻՆ Փ/Ծ տնօրենի կողմից   1 2 2 5 

Պատվոգիր ՀՀ ՊՆ կողմից 1 1 1 1 1 5 

Պատվոգիր ՀՀ ՊՆ ԶՈւ Գլխավոր շտաբի պետի կողմից   1   1 

Պատվոգիր ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի կողմից  1    1 

Շնորհակալագիր ՀՀ ԱԻ նախարարի կողմից 1  1 3 3 8 

Շնորհակալագիր ՀՀ ՊՆ կողմից 1   1 1 3 

ԱԻ նախարարի կողմից «Լավագույն մասնագետ» դիպլոմ   1  1 2 

Պատվոգիր Ակադեմիայի 25-ամյակի կապակցությամբ ՃԿՊԱ կողմից    20  20 

Շնորհակալագիր Ակադեմիայի 25-ամյակի կապակցությամբ ՃԿՊԱ կողմից    25  25 

Պարգևատրել անվանական ժամացույցով 25-ամյակի կապակցությամբ՝ ՃԿՊԱ     3  3 

 Պատվոգիր 1988թ երկրաշարժի հետևանքների վերացման մասնակցության,  ՀՀ ԱԻ 

նախարարի կողմից 
    3 3 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` 16 16 26 60 25 143 

Մասնագիտական առաջընթացի ապահովման առումով կարևոր միջոց է հանդիսանում 

Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ  գիտական հանդեսում Ակադեմիայի ՊԴԿ-ին 

անվճար տպագրելու գիտական ու մեթոդական հոդվածները: Խրախուսման ևս մեկ մեխանիզմ է 

գիտական, ուսումնական և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների անվճար հրատարակումը:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմ 
ռազմավարական նպատակների իրականացման համար: 

Հիմքեր՝ ➢ Ակադեմիայի կանոնադրությունը 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AE%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%A1%D5%AC
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➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը  
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ Ուսումնաօժանդակ կազմի պարտականությունները և իրավունքները 
➢ Վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի ցանկը 
➢ Վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի պաշտոնների անձնագրերը 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի արդյունավետությունը 
վերջին 3 տարիների համար (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի հաստիքացուցակի ձևավո-

րումը, աշխատողների պարտականությունների սահմանումն ըստ պաշտոնների, ընտրությունը, 

առաջխաղացումը և ատեստավորումը կարգավորվում են Ակադեմիայի կանոնադրությամբ, առան-

ձին ստորաբաժանումների կանոնադրություններով, պաշտոնների անձնագրերով և լիազոր 

մարմնի մասնակցությամբ։ Վարչական աշխատանքներն արդյունավետ իրականացնելու համար 

գործում են հետևյալ ստորաբաժանումները` ռեկտորատ, ուսումնական բաժին, հաշվապահություն, 

որակի ապահովման կենտրոն, գիտական հետազոտությունների կենտրոն, գործերի կառավարչու-

թյուն, կադրերի բաժին, ֆակուլտետ՝ առկա և հեռակա ուսուցման բաժիններով և այլն:  

 Ակադեմիայի վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատանքները նպատակաուղղված 

են ՌԾ-ի իրականացմանը (Հավելված Nօ1.2), որտեղ հստակ երևում է, թե Ակադեմիայի 

ստորաբաժանումներից յուրաքանչյուրը ռազմավարական նպատակներին հասնելու նպատակով 

ինչ խնդիրների համար է պատասխանատու: Ելնելով Ակադեմիայի վարչակառավարչական 

ենթակառուցվածքի փոփոխությունների անհրաժեշտությունից, աշխատանքի կազմակերպման 

արդյունավետության բարձրացման և վարչական աշխատանքային պայմանների բարելավման 

նկատառումներից 2019թ. լրամշակվել և հստակեցվել է Ակադեմիայի կառուցվածքային սխեման, 

համալրվել ռազմավարական նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ ստորաբաժա-

նումներով (Հավելված Nօ2.3): Ակադեմիայի ստորաբաժանումներն իրենց աշխատանքներն իրակա-

նացնում են ռազմավարական նպատակներին համապատասխան: 

Ակադեմիայի 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծում խնդիր է դրված (Հավելված Nօ1.3)՝  
1. Վերանայել պաշտոնների անձնագրերն ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկական և այլ 

տարակարգերի աշխատողների համար:  
2. Մշակել և ներդնել վարչական, ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկական տարակարգերի 

աշխատողների վերապատրաստման և ատեստավորման համակարգ: 
3. Մշակել վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատողների տարբերակված հավելավճարի 

չափանիշներ և համապատասխան կարգ: 
Ակադեմիան ներկայումս ունի 50 վարչական և 24 ուսումնաօժանդակ կազմ, որոնց որակն 

ապահովվում է մի շարք մեխանիզմներով: Դրանք են՝ պաշտոնի անձնագրում պարտականու-
թյունների հստակ ձևակերպումը, աշխատանքների պլանավորումը, կատարված աշխատանքների 
հաշվետվությունը և արդյունավետության գնահատումը, ատեստավորումը և վերապատրաստումը:  

Ակադեմիայի վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատանքների արդյունավետու-

թյունը պարզվում է մի շարք մեխանիզմներով: Մասնավորապես` դասավանդման որակի և 

արդյունավետության գնահատման ուսանողական հարցման միջոցով բացահայտվում է ուսանող-

ների բավարարվածությունը ֆակուլտետի դեկանի, դեկանի տեղակալի և դեկանատի աշխատա-

կիցների աշխատանքներից: Հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ ուսանողները 

հիմնականում գոհ են դեկանից, դեկանի տեղակալից և մեթոդիստներից:  

Ներքին շահակիցների` ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազ-

մի բավարարվածության ուսումնասիրության հարցման միջոցով ևս բացահայտվում է ուսանողնե-

րի և դասախոսների բավարարվածությունն Ակադեմիայի վարչական կազմի աշխատանքներից: 

2018թ. հարցումները ցույց են տալիս, որ ուսանողների 92,5%-ը գոհ է Ակադեմիայի վարչական և 

ուսումնաօժանդակ, դասախոսների 85,3%-ը վարչական կազմի աշխատանքներից: 

Վերլուծել Չափանիշ 5-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, արտաքին 
հնարավորությունները և վտանգները: 

ՉԱՓԱՆԻՇ V. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԸ 
SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
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Ուժեղ կողմեր (Strengths) Թույլ կողմեր (Weaknesses) 
1. Ակադեմիայի առաքելությանը և կրթական 

ծրագրերի նպատակներին համապատասխան 
պրոֆեսորադասախոսական և 
ուսումնաօժանդակ կազմի առկայություն: 

2. Գործնական կարողություններով օժտված ՊԴԿ: 
3. ՊԴԿ-ում միջին և երիտասարդ տարիքի 

աշխատակիցների գերակշռություն: 
4. Առողջ բարոյահոգեբանական մթնոլորտ, հա-

մերաշխության, փոխօգնության և թիմային 
աշխատանքի երկարամյա ավանդույթներ:  

5. Աշխատանքային բարձր կարգապահություն: 

1. Նեղ մասնագիտական դասընթացների հիմնական 
ՊԴԿ-ի պակաս և կախվածություն արտաքին 
համատեղողներից: 

2. Ժամավճարային հիմունքով ՊԴԿ-ի մեծ 
թվաքանակ: 

3. Դասալսումների իրականացման և արդյունքների 
ամփոփման անկատարությունը: 

4. Տարբերակված աշխատավարձի մեխանիզմի 
անկատարությունը: 

5. Պետության կողմից ֆինանսավորվող գիտական 
հետազոտություններում  ՊԴԿ-ի ներգրավվածու-
թյան մեխանիզմների անբավարարությունը:  

Հնարավորություններ (Opportunities) Վտանգներ (Threats) 
1. Կրթական վերջնարդյունքներով ձևավորված    

մասնագիտությունների առկայություն: 
2. Անդամակցություն միջազգային հեղինակավոր 

կազմակերպություններին: 
3. ՊԴԿ-ի մասնագիտական և մանկավարժական 

որակների կատարելագործման համակարգի 
զարգացման հնարավորություն: 

1. Ակադեմիայում դեռևս ձևավորման գործընթացում է 
վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի ատեստա-
վորման մասնագիտական չափանիշները և կատա-
րելագործման մեխանիզմները: 

2. Ակադեմիայի և օտարերկրյա նմանատիպ հաստա-
տությունների դասավանդողների միջև փոխադարձ 
համագործակցության պակասը:  

3. Տարածաշրջանում սոցիալական վիճակի վատա-
ցումը: 

Ակադեմիան հանդիսանում է տարածաշրջանում նմանատիպ միակ բուհը, և որպես ուժեղ կողմ դիտ-
վում է ԱԻՆ համակարգի համար քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակ-
չության պաշտպանության բնագավառում մրցունակ կադրերի պատրաստումն ու մասնագիտորեն պատ-
րաստված կադրերով համալրումը և բարձր որակավորում ունեցող ՊԴԿ-ի առկայությունը:  

ՌԾ-ի խնդիրներն ուղղված են Ակադեմիայի կառավարման համակարգի կատարելագործմանը և նրա 
արդյունավետության ու վարչական ծառայությունների որակի բարձրացմանը, ինչն ապահովում է Ակադե-
միայի գործունեության հիմնական բնագավառների կառավարման գործընթացների որոշումների ընդունման 
թափանցիկությունն ու կոլեգիալությունը:  

Արդի պայմաններում, կարևորագույն խնդիր է նաև բարոյահոգեբանական առողջ մթնոլորտի 
ապահովումը ՊԴԿ-ի և ուսանողների միջև, ինչն առկա է Ակադեմիայում: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում առկա է հետազոտական ոլորտում իր հետաքրքրությունները և 
հավակնություններն արտահայտող ռազմավարություն: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 

➢ Ամբիոնի գործունեության կանոնակարգը 

➢ Գիտական հետազոտությունների կենտրոնի կանոնադրությունը 

➢ Ակադեմիայի 2017-2022 թթ. գիտահետազոտական գործունեության 

Ակադեմիայի գիտական ներուժի պահպանման և զարգացման ռազմավարական խնդրի  
հաջողության հիմնական երաշխիքը գիտնականների նոր սերնդի ձևավորումն է, որի համար 

նպաստավոր նախադրյալներ է ստեղծում հետբուհական կրթությունը՝ Բոլոնիայի պահանջների 
ապահովումը, որպես բարձրագույն կրթության 3-րդ աստիճան: Ակադեմիան հետազոտողի ծրագրի 

բովանդակությունն ու որակավորման պահանջները համապատասխանեցրել է եվրոպական 
չափանիշներին՝ ապահովելով ծրագրի ելքը դեպի հետազոտական աշխատաշուկա:  

Հետազոտական աշխատանքները դիտարկելով արտակարգ իրավիճակներում և քաղաքացիական 
պաշտպանության ոլորտներում, որպես մասնագիտական առաջընթացի և դասավանդման որակի 
բարձրացման հզոր խթան, թույլ է տալիս հետազոտական ծրագրերում առավելագույնս ընդգրկել 

հիմնական դասախոսական կազմին, ասպիրանտներին և ուսանողներին: 
Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության 

ոլորտի զարգացման կարևոր պայման է գիտելիքահենք համակարգի ձևավորումը, ինչը հնարավորություն 
է տալիս ինտեգրվելու նաև միջազգային համակարգերին: 
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զարգացման հայեցակարգը 

➢ «Մագիստրոսական թեզերին ներկայացվող պահանջները» մեթոդական 
ուղեցույցը 

➢ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ավարտական 
աշխատանքների գրախոսման կարգը 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում առկա հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների և հավակնութ-
յունների ռազմավարության արդյունավետությունը վերջին 3 տարիների համար և 
արդիականությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Գիտահետազոտական աշխատանքների միջազգայնացման գործընթացների խթանումը, 

եվրոպական գիտահետազոտական տարածքին, Ակադեմիայի ինտեգրման ռազմավարական 

առաջնահերթություններից են: Մասնագիտական ամբիոններում հետազոտական աշխատանք-

ները կազմակերպվում են ըստ ՌԾ-ի, արտահայտվում ամբիոնների աշխատանքային պլաննե-

րում և կարգավորվում «Ամբիոնի գործունեության կանոնակարգ»-ով (Հավելված Nօ2.7), 
համաձայն որի ամբիոններում ակտիվացվում և կազմակերպվում են գիտահետազոտական, 

մեթոդական և փորձագիտական աշխատանքները: Վերջին երեք տարիների ընթացքում ավելա-

ցել են հայցորդների թիվը: 

Ակադեմիան շարունակում է խթանել համագործակցությունն օտարերկրյա առաջատար 

բուհերի, գիտական կենտրոնների և միջազգային կազմակերպությունների հետ: ՀՀ-ում գործող, 

գիտական գործունեությանն աջակցող միջազգային կազմակերպությունների հետ արդյունավետ 

համագործակցությունը հետազոտական աշխատանքների միջազգայնացմանը նպաստող 

մեխանիզմներից է: Հետազոտական նախագծերում ներգրավված Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի հետա-

զոտությունների գիտական արդյունքները հրատարակվում են հայաստանյան և միջազգային 

հանդեսներում: Ակադեմիան կարևորում է նաև ՊԴԿ-ի կողմից ղեկավարվող ավարտական աշ-

խատանքները, որոնք իրականացվում են «Մագիստրոսական թեզերին ներկայացվող 

պահանջները» մեթոդական ուղեցույցով` համաձայն «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական 

ծրագրերի ավարտական աշխատանքների գրախոսման կարգ»-ի: 

2016-2018թթ. ընթացքում Ակադեմիայի դասախոսական կազմի հետազոտական աշխա-

տանքներում ավելացել են հրատարակված հոդվածների, մենագրությունների, ուսումնական ու 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկների քանակը: 

Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում հետազոտությունների ակադեմիական 

ազատությանը, թեմաների ընտրության ու մշակման ազատություններին: 

ՄՈՒՀ-ում ստեղծվել են նպաստավոր պայմաններ հետազոտական աշխատանքների 

իրականացման համար: Ամբիոնների նիստերում պարբերաբար քննարկվում են այդ աշխա-

տանքների իրականացման և դրանց արդիականացման հետ կապված հարցերը և իրականցվում 

այդ ուղղությամբ վերլուծություններ:  

ԱԻ նախարարի հրամանով 2019թ. մարտի 22-ին Ակադեմիայում հիմնվել է գիտական 

հետազոտությունների կենտրոն (այսուհետ ԳՀԿ), որի նպատակն է նպաստել Ակադեմիայում 

գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը, նորարարական 

տեխնոլոգիաներն աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում կիրառելու խորհրդատվության 

տրամադրմանը, փրկարարական և որոնողական աշխատանքներում այդ տեխնոլոգիաների կի-

րառման հնարավորություների բացահայտմանն ու փորձարկմանը, որոնողական, փրկարա-

րական ու այլ աշխատանքների իրականացման նպատակով անհարժեշտ ԱԹՍ-ների և այլ 

ռոբոտացված սարքերի տեխնիկական առաջադրանքների մշակմանը, աջակցել երկրատեղեկա-

տվական քարտեզագրման և դիմակայունության կարողությունների զարգացման գործըն-

թացներին, կազմակերպել ոլորտային թեմաներով դասընթացներ, աջակցել և ապահովել 

գիտական արդյունքի հրապարակայնությունը (գիտական ժողովածուների, պարբերականների, 

գրքերի և տեղեկատվության տարածման այլ միջոցներով), կազմակերպել և իրականացնել 

կոնֆերանսներ, գիտաժողովներ, սեմինարներ, կլոր-սեղան քննարկումներ և այլն:  

Մշակվել և գիտական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացվել գիտական հետազոտու-

թյունների կենտրոնի կանոնադրությունը (ԳԽ, No1, 06.03.2019): 

Չափանիշ-2/Հավելված%20-%202.7.pdf
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ԳՀԿ-ի աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման արդյունքում հնարավորություն է 

ստեղծվել ներգրավել նաև Ակադեմիայի ուսանողներին և ասպիրանտներին: 

Ակադեմիայում մշակվել են մեխանիզմներ, որոնք նպաստում են հետազոտությունների 

ծավալի աճին և հետազոտությունների աշխատանքներում ՊԴԿ-ի, ասպիրանտների և 

ուսանողության ներգրավվածության ընդլայմանը: Ակադեմիայի ԳԽ-ը և մասնագիտական 

ամբիոններն աշխատում են առավելագույնի հասցնել գիտական ներուժի` ՊԴԿ-ի և լավագույն 

ուսանողների կողմից հետազոտական աշխատանքների կատարման և դրանց հիման վրա 

հրապարակումների պատրաստման աշխատանքները: 

Մշակման գործընթացում է գտնվում տարբերակված աշխատավարձի նշանակման նոր 

կարգը, որը կարևորելու է դասավանդողի կատարած գիտահետազոտական աշխատանքները 

(գիտական հոդվածներ, գիտահետազոտական ծրագրեր, ուսանողների գիտահետազոտական 

աշխատանքների ղեկավորում և այլն): 

Ակադեմիայում հաստատվել է «2017-2022 թթ. գիտահետազոտական գործունեության զար-

գացման հայեցակարգը  (ԳԽ, No5, 12.12.16թ.), «Ուսումնական և գիտահետազոտական գործու-

նեության մշտադիտարկում  փաստաթղթերը (No4, 04.10.2016թ.), սակայն դեռևս հետազոտական 

ծրագրերի իրականացման արդյունավետության ուղղությամբ վերլուծություններ չեն իրակա-

նացվել:  

2019թ-ին Ակադեմիայում ստեղծվել է գիտահետազոտական լաբորատոր-փորձարարական 

կենտրոն, որի նպատակն է ապահովել գիտահետազոտական աշխատանքների շարունակական 

զարգացումը, ճշգրտվել է Ակադեմիայի հետազոտական ու խորհրդատվական աշխատանքների 

զարգացման գերակա ուղղությունները` ճգնաժամային կառավարման, քաղաքացիական 

պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության, այդ 

ոլորտում անվտանգության մշակույթի ձևավորման հիմնախնդիրները, դրանք համապատաս-

խանեցնելով բնակչության պաշտպանության բնագավառի զարգացման հեռանկարներին: 

Ակադեմիան պլանավորում է 2019-2020 ուսումնական տարում պետական ֆինանսավոր-

մամբ իրականացնել գիտական թեմաներ: 

Հետազոտական աշխատանքներում կարևորվում են նաև տարածաշրջանի խնդիրները, 

հատկապես քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության ու ուսուցման ուղղությամբ: 2017թ. Ակադեմիայում կազմակերպվեց հիմնա-

դրման 25 ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, որտեղ զեկույցների գերակշռող մասը 

նվիրված էր տարածաշրջանի հիմնախնդիրներին, քաղաքացիական պաշտպանության և 

արտակարգ իրավիճակների բնագավառում բնակչության պաշտպանությանն ու ուսուցմանը: 
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտահետազոտական աշխատանքների 

հրատարակություններն ըստ տարիների 

N Հրատարակություն 2016 2017 2018 Ընդամենը 

1 Հոդված 60 69 74 203 

2 
Ուսումնական և 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ 
38 38 40 116 

3 Միջազգային զեկուցումներ  15 35 30 80 

4 Մենագրություն 1 1 - 2 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 114 143 144 401 
 

Ակադեմիայի 6 դասախոս-հայցորդների կողմից իրականացվում է նեղ մասնագիտական 

թեմատիկ ուսումնասիրություն և ատենախոսությունների թեմաները վերաբերում են տարածա-

շրջանի հիմնախնդիրներին: Մասնագիտական առանձնահատկությունից ելնելով՝ տարածա-

շրջանի թեմատիկ ուսումնասիրություններ կատարվում են նաև մագիստրոսական թեզերի 

ձևաչափով: Օրինակ՝ վերջին երեք տարիների կտրվածքով «Ճգնաժամային կառավարման» և 

«Փրկարարական» ամբիոնների կողմից ղեկավարված 88 մագիստրոսական թեզերից շուրջ 80-ը 

նվիրված են եղել տարածաշրջանի արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպա-

նության, ինչպես նաև անվտանգության մշակույթի ձևավորման, ճգնաժամային կառավարման, 

աղետների ռիսկի նվազեցման, կառավարման, հետևանքների վերացման ու գնահատման և այլ 
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հիմնախնդիրներին: Պետք է նշել, որ ամբիոնների գիտահետազոտական թեմաների փոխկապ-

վածությունն առկա է, քանի որ հետազոտական թեմաներում ընդգրկված է Ակադեմիայի ամբողջ 

ՊԴԿ-ն, քանի որ միայն վերոհիշյալ ամբիոնների ՊԴԿ-ը բավարար չէ գիտահետազոտական 

թեմաների ղեկավարման համար: 
 

Գիտահետազոտական աշխատանքների հրատարակություններն ըստ ամբիոնների 

N 

Ամբիոն 

2016 2017 2018 Ընդամենը 
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1 Բնական գիտություններ 9 4 18 5 16 5 43 14 

2 Ճգնաժամային կառավարում 28 4 16 6 24 7 68 17 

3 Քաղաքացիական պաշտպանություն 14 12 24 17 23 18 61 47 

4 Փրկարարական  9 18 11 10 11 10 31 38 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 60 38 69 38 74 40 203 116 

* Ուսումնագիտական հրապարակումները, դրանք հրատարակված դասագրքերը, մենագրությունները, 

ուսումնամեթոդականները և ուսումնական ձեռնարկներն են:  
 

Ակադեմիայում ստեղծվել է որակավորումների ազգային շրջանակի պահանջներին համա-

հունչ բարձրագույն կրթության 3-րդ աստիճան՝ համաձայն «Հայաստանի Հանրապետությունում 

գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգ»-ի 9-րդ կետի պահանջների 2019թ.-ի մարտի 13-

ին ՀՀ ԿԳՆ ԲՈԿ-ի կողմից թույլատրվել է Ակադեմիային հաստատելու ատենախոսության 

թեմաներ ԻԴ.04.01 «Երկրաբնապահպանություն» մասնագիտությամբ: Միաժամանակ, 

Ակադեմիան դիմել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն՝ պետական պատվերի շրջանակներում 

Քաղաքացիական պաշտպանություն  և Սոցիալական հոգեբանություն  մասնագիտություն-

ների գծով ասպիրանտուրայի տեղեր հատկացնելու համար: 

Մշակվել և ԳԽ-ի հաստատմանն է ներկայացվել Ակադեմիայում Հայցորդների ընդու-

նելության ընթացակարգ -ը, Հետազոտողի պատրաստման (ասպիրանտուրայի և հայցոր-

դության) գիտակրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակություն -ը, Հայցորդության հի-

մունքներով ասպիրանտուրայի ուսանողի անհատական պլան ը, Կրեդիտային համակարգով 

ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հետազոտողի պատրաստման կրթական ծրագրի 

կարգ -ը և Որակավորման քննությունների անցկացման կարգ ը (ԳԽ, Nօ 2, 13.05.2019թ.): 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ունի երկարաժամկետ ռազմավարություն և միջնաժամկետ ու 

կարճաժամկետ ծրագրեր, որոնք արտահայտում են հետազոտության ոլորտում ՄՈՒՀ-ի 
հետաքրքրությունները և հավակնությունները:  

 

Հիմքեր՝ 

 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի 2017-2022 թթ. գիտահետազոտական գործունեության 

զարգացման հայեցակարգը 
➢ Հետազոտությունների մեթոդաբանությունն ու հրապարակումներին ներկա-

յացվող պահանջները 
➢ Միջնաժամկետ և կարճաժամկետ ծրագրեր 

➢ Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ  գիտական հանդեսի 
կանոնադրությունը 

➢ Գիտական հետազոտությունների կենտրոնի կանոնադրությունը 

 Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում առկա հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների և 
հավակնությունների միջնաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերի իրականացման արդյունավե-
տությունը վերջին 3 տարիների համար և արդիականությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից):  

 

Ակադեմիան հետազոտության ոլորտում իր հետաքրքրություններն ու հավակնությունները 

ձևավորում է միջավայրային գործոնների առկա զարգացումների հաշվառմամբ և կարևորում է 

անհրաժեշտ կառուցվածքների ձևավորումը, կիրառական հետազոտությունների արդյունավե-
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տության էական բարձրացումն ու դրանց արդյունքների ներդրումը: Հիշյալը հիմնավորվում է 

ՌԾ-ի 8-րդ նպատակում ամրագրված առաջնահերթություններով՝ (Հավելված No1.2). 
1. նորագույն հետազոտական և կրթական տեխնոլոգիաներին տիրապետող և բնակչության 

պաշտպանության ոլորտին անհրաժեշտ մասնագիտական կարողություններով ու հմտու-

թյուններով օժտված շրջանավարտներին ասպիրանտական ծրագրերում ընդգրկում,  

2. Ակադեմիայի կողմից հրատարակվող գիտաուսումնական աշխատանքների բարձր որակ 

ապահովող արդյունավետ մեխանիզմների ներդրում,  

3. երիտասարդ գիտնականների ներգրավման մեխանիզմների մշակում, 

4. Ակադեմիայի ամբիոնների գիտական գործունեության որակի բարձրացում,  

5. Ակադեմիայի և օտարերկրյա համապատասխան ուսումնական հաստատությունների և գի-

տաուսումնական կենտրոնների հետ համագործակցության զարգացում և միջազգային 

ծրագրերում ընդգրկում:  

Ակադեմիայում գիտահետազոտական աշխատանքներն իրականացվում են համապա-

տասխան մասնագիտական ամբիոններում և ԳՀԿ-ում՝ համակարգվում գիտական և ուսում-

նական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից: Ակադեմիան բարելավել է գիտահետա-

զոտական աշխատանքների իրականացման ու զարգացման նյութատեխնիկական անհրաժեշտ 

պայմանները կրթական և հետազոտական ծրագրերի կարիքներին համապատասխան: Դրան են 

ուղղված Ակադեմիայի և այլ բուհերի, գիտահետազոտական ու միջազգային կազմակերպու-

թյունների միջև կնքված պայմանագրերը, համաձայնագրերը, հուշագրերը, միջբուհական գիտա-

ժողովների անցկացումը, «Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ» գիտական հանդեսի 

հրատարակումը և այլն:  

Ակադեմիան խրախուսում և աջակցում է ՊԴԿ-ի գիտական գործունեությունը, նրանց տա-

լով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտոնությունները և ապահովելով տարբեր ներկայացուց-

չական, այդ թվում՝ միջազգային, գիտաժողովներին մասնակցությունը: 

Գրադարանը տարեցտարի համալրվում է մասնագիտական անհրաժեշտ գրականությամբ, 

որոնց մեծ մասի հեղինակներն Ակադեմիայի ՊԴԿ-ն է (ԳԱՑ ցուցանիշ 4.4, 4.5): ՊԴԿ-ն ունի 

հնարավորություն օգտվելու Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի գիտա-

հետազոտական լաբորատորիաներից ու գրադարանից, հրատարակվող պարբերականներում 

հոդվածները տպագրելուց (Համագործակցության պայմանագիր, 27.09.2016թ.) և ՀՀ ազգային 

գրադարանի ծառայություններից (Պայմանագիր Nօ 01101, 16.01.2019թ.):  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է հետազոտությունների իրականացումը և իր զարագա-
ցումը` հստակ քաղաքականության և ընթացակարգերի միջոցով: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 

➢ Ակադեմիայի ակադեմիական ազնվության կանոնակարգ 
➢ Հետազոտության և զարգացման համար հատկացված բյուջեն` արտահայտված 

տոկոսներով (վերջին 3 տարվա համար) 
➢ Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության վարկանիշային գնահատ-

ման կարգ 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում հետազոտությունների զարգացմանն ու նորարարություններին նպաստող 
քաղաքականության ու ընթացակարգերի արդյունավետությունը և արդիականությունը (կատարել 
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

  

Ակադեմիայում հետազոտական աշխատանքների կատարմանը և նորարարությանը 

նպաստող քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը բխում են Ակադեմիայի կանոնադրու-

թյունից և ամրագրված են կանոնակարգերում ու ծրագրային փաստաթղթերում (ՆՊԱՏԱԿ 8) 
(Հավելված Nօ1.2): Դրանք միտված են զարգացնելու Ակադեմիայի հետազոտական ուղղու-

թյունները: Ակադեմիայում իրականացվում են հետազոտական նախագծեր տարբեր շահագրգիռ 

կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ, իսկ հետազոտությունների իրականացումն 

ապահովվում է Ակադեմիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների հաշվին' տարածքներ, 

սարքավորումներ, հետազոտական ներուժ (աշխատակիցներ, ասպիրանտներ, մագիստրանտ-

ներ, ուսանողներ) և այլն: 

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
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ՀՀ ԿԳՆ ԲՈԿ-ի կողմից սահմանված որոշ կանոնակարգեր ևս նպաստում են Ակադեմիայի 

հետազոտական աշխատանքների ակտիվացմանը՝ կարևորելով ՊԴԿ-ի հետազոտական աշխա-

տանքների արդյունքներն ու ձեռքբերումները գիտական կոչումներ շնորհելիս (դոցենտ, պրոֆե-

սոր և այլն): 

Ռազմավարական խնդրի իրականացման կարևոր ձեռքբերումներից է 2010թ. հիմնված 

«Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ» գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների 

ժողովածուն, որն ընդգրկված լինելով ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված «Ատենախոսությունների 

հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական 

գիտական հրատարակությունների ցուցակ»-ում, ապահովել է Ակադեմիայի և ՀՀ այլ բուհերի 

ՊԴԿ-ի կողմից իրականացված գիտական ու գիտամեթոդական աշխատանքների հրապարա-

կայնությունը, նպաստել տարածաշրջանում գիտական մտքի զարգացմանը:  

2019թ. լրամշակվել է «Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ» գիտական հան-

դեսի խմբագրության կանոնադրությունը, սահմանվել են հրապարակումների էթիկայի, հանդե-

սի հոդվածներին ներկայացվող պահանջները, գրախոսման և տպագրության կանոնակարգը և 

այլ փաստաթղթեր, որոնք տեղադրված են Ակադեմիայի կայք էջում (ԳԽ, No1, 06.03.2019թ.): 

2014-2018թթ. ընթացքում «Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ» գիտական 

հանդեսում տպագրվել է 219 հոդված, որից 128-ը՝ Ակադեմիայի, 8-ը՝ օտարերկրյա և 83-ը՝ այլ 

հեղինակների և բուհերի ՊԴԿ-ի կողմից: Հրատարակվող գիտական հանդեսն ընդգրկում է 
արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության ժամանակ բնակչության պաշտպա-

նության, բնագավառի անվտանգության մշակույթի ձևավորման, ճգնաժամային կառավարման, 

աղետների ռիսկի նվազեցման, կառավարման, հետևանքների վերացման ու գնահատման, 

որոնողափրկարարական աշխատանքների կազմակերպման և այլ հիմնախնդիրներ: 

Հեղինակ 
2014 2015 2016 2017 2018 

Քանակ % Քանակ % Քանակ % Քանակ % Քանակ % 

Ակադեմիայի 

դասախոսներ 24 77,4 19 47.5 23 56,1 52 35,6 28 63,6 

ՀՀ այլ բուհերից 

դասախոսներ 3 9,7 6 15 6 14,6 55 37,8 6 13,7 

Այլ հեղինակներ 3 9,7 13 32,5 11 26,8 34 23,3 10 22,7 
Օտարերկրյա 

հեղինակներ 1 3,2 2 5 1 2,5 5 3,4 - 0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 31  40  41  146  44  
 

Հետազոտական աշխատանքներում ակադեմիական ազնվությունը երաշխավորելու և 

գրագողությունը կանխելու նպատակով հրապարակման նախապատրաստված նյութերը՝ գիտա-

կան հոդվածներ, գիտաժողովներում ներկայացվող զեկույցներ, թեզիսներ և այլն, քննարկվում են 

համապատասխան ամբիոններում, գրախոսվում խմբագրական խորհրդի անդամների կողմից: 

Մենագրությունները, ուսումնական և ուսումնամեթոդական ձեռնարկները նախապես 

քննարկվում են Ակադեմիայի մեթոդական խորհրդում և գիտական խորհրդի կողմից երաշխա-

վորվում հրատարակության: «Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ» գիտական հան-

դեսի խմբագրական խորհրդի կազմում ընդգրկված են գիտական ճանաչում և վաստակ ունեցող 

21 գիտնականներ, որոնցից 3-ը՝ օտարերկրյա:  

2014-2018թթ. ընթացքում ՊԴԿ-ը որպես խրախուսում ստացել է պարգևավճար, 18745.000 

(տասնութ միլիոն յոթհարյուրքառասունհինգ հազար) ՀՀ դրամի չափով՝ գիտական և կրթական 

արդյունավետ գործունեության համար: 
Դրամական խրախուսում ստացած դասախոսների թվի և դրամական չափի ամփոփում (2014-2018թթ.) 

N Ֆակուլտետ/ ամբիոն 
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1 Բնական գիտություններ 16 1665 8 740 9 620 11 1250 12 1220 5495 
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2 
Ճգնաժամային 

կառավարում 
13 1155 5 510 6 310 7 855 6 530 3360 

3 
Քաղաքացիական 

պաշտպանություն 
11 1005 4 360 11 605 17 1915 19 2100 5985 

4 Փրկարարական գործ 6 700 4 460 12 460 9 940 13 1345 3905 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 46 4525 21 2070 38 1995 44 4960 50 5195 18745 

Հետազոտական աշխատանքների ակտիվացմանն օժանդակում են այնպիսի միջոցառում-

ներ, ինչպիսիք են հետազոտական աշխատանքների ընդգրկումը ՊԴԿ-ի որակավորման 

բարձրացման կրթագիտական ծրագրի կառուցվածքում: «Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

գործունեության վարկանիշային գնահատման կարգ»-ի համաձայն՝ հրատարակած մենա-

գրության, հոդվածների, թեզերի, գիտական կոնֆերանսներին ունեցած մասնակցության, գիտա-

կան կոնֆերանսների ժողովածուներում զեկույցների թեզիսների հրատարակման, դոկտորական 

կամ թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանության, թեկնածուական մինիմումների 

հանձնման համար ՊԴԿ-ը ստանում է սահմանված միավորներ (առավելագույնը 20):  

Ակադեմիան կարևորում է երիտասարդ դասավանդողների գիտական գործունեությունն ու 

հետազոտական նախագծերում ներգրավելու հարցը: 2016-2018թթ. Ակադեմիայի համատեղու-

թյամբ աշխատող 2 երիտասարդ դասախոս (մինչև 30 տարեկան) թեկնածուական ատենախո-

սություն է պաշտպանել և արժանացել համապատասխանաբար փիլիսոփայական գիտություն-

ների և տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանների: Մեկ դասախոս ներգրավված 

է «ՀՀ գիտության կոմիտեի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային 

(թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների մրցույթ-2018» արդյունքում 

ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմայում: 

2019թ. Ակադեմիայի բյուջեում գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման ու 

գիտաժողովների, տպագրությունների համար սահմանված է հատուկ հոդված և տրամադրվող 

ֆինանսներն ուղղվում են դրանց կատարմանը: Որոշակի ծախսեր էլ հատկացված է գիտա-

ժողովների, կրթական բարեփոխումների, նյութատեխնիկական միջոցների ձեռքբերման և այլնի 

համար: 
 

Գիտահետազոտական աշխատանքների համար նախատեսված ֆինանսներ 

Նպատակը 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

գումարը % գումարը % գումարը % 

Կրթական բարեփոխումներ 600,0 0,32% 600,0 0,32% 600,0 0.32% 

Մասնագիտական կրթության և 

որակի ապահովում 
150 0.1% 2500,0 0.1% 2466,1 0.1% 

Լաբորատոր սարքավորումների 

ձեռքբերում 
934,1 0.1% 1000,0 1.9% 855,0 0.2% 

Գիտաժողովներ, կոնֆերանսներ - 40.0 900.0 0.2% 100,0 0,19 

Ակադեմիայում ուսանողներին տրամադրվում են մեթոդականներ, որտեղ առկա են հետա-

զոտական աշխատանք կատարելու համար անհրաժեշտ հիմնական տեղեկատվությունը:  

Ակադեմիայի բյուջեն ձևավորվում, հաստատվում և բաշխվում է ըստ Ակադեմիայի հաշ-

վապահության կանոնադրության (ԳԽ, No5, 12.12.2016թ.) և ԱԻՆ ՊՈԱԿ-ի ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված միջոցների գոյացման և տնօրինման վերաբերյալ հաշվետվության 

օրինակելի ձևի լրացման մեթոդական ուղեցույցի:  
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կարևորում է հետազոտական գործունեության միջազգայնացումը: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 

➢ Ակադեմիայի 2017-2022 թթ. գիտահետազոտական գործունեության զարգացման 
հայեցակարգը 

➢ Միջազգային (ԱՊՀ և օտարերկրյա) գրախոսվող ամսագրերում 
հրապարակումների ցանկը վերջին 4 տարվա համար 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի հետազոտական գործունեության միջազգայնացման քաղաքականության 
արդյունավետությունը և վերջին հինգ տարիների նվաճումները (կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից): 

 

Գիտահետազոտական աշխատանքների միջազգայնացման գործընթացների խթանումը և 
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եվրոպական հետազոտական տարածքին ինտեգրման ապահովումն Ակադեմիայի ռազմավա-

րական առաջնահերթություններից է՝ (Հավելված Nօ1.2): 
Ակադեմիան շարունակում է խթանել գիտական համագործակցությունն օտարերկրյա 

առաջատար բուհերի, գիտական կենտրոնների և միջազգային կազմակերպությունների հետ: 

Միջավայրային գործոնների առկա զարգացումների պայմաններում, խիստ կարևորվում է Ակա-

դեմիայի գիտակիրառական առաքելությամբ ենթադրվող դերի մեծացումն ու մասնակցության 

ընդլայնումն երկրում քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության պաշտպանության ոլորտի զարգացման ծրագրերում, որոնք պահանջում են ան-

հրաժեշտ նոր մոտեցումների ձևավորում, կիրառական հետազոտությունների իրականացում: 

Ակադեմիան իր առաքելության շրջանակներում մեծ կարևորություն է հատկացնում մի-

ջազգային գիտակրթական համագործակցությանը, որի մասին վկայում են Ճգնաժամային 

կառավարում և տեխնոլոգիաներ» գիտական հանդեսում պարբերաբար տպագրվող օտար-

երկրյա հեղինակների գիտական հոդվածներն, այդ թվում՝ ՌԴ-ի (Սանկտ Պետերբուրգ, 

Ճապոնիա, Կորեա, ԱՄՆ, Ղրղզստանի, Ուկրաինայի, Աբխազիայի Հանրապետություն և այլն):  
2018-2019 ուստարում Ակադեմիայի շուրջ 25 դասախոս մասնակցել է միջազգային գիտա-

ժողովների և աշխատաժովների: Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի և Գերմանական կարմիր խաչի փորձա-

գետների կողմից համատեղ մշակվել է ծրագրային փաթեթ` 911 ծառայության և ճգնաժամային 

կառավարման կենտրոնների մասնագետների վերապատրաստման համար, ինչը հանդիսանում 

է օպերատիվ կառավարման հիմնական գործընթացի ուսուցման փաթեթ (CIM): Վերջինս 

նպաստում է ճգնաժամային կառավարման ոլորտում ուսանողների գործնական և տեսական 

գիտելիքների ու հմտությունների զարգացմանը, հետազոտական աշխատանքների որակական և 

քանակական ցուցանիշների կատարելագործմանն ու արդյունքների միջազգայնացմանը: 

Հետազոտությունների միջազգայնացմանը նպաստող կարևոր գործոններից է նաև միջազգային 

գիտաժողովների կազմակերպումը: 

Օտարերկրյա գիտական ամսագրերում Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի հրատարակած գիտական 

աշխատանքների թիվը վերջին չորս տարիների ընթացքում 31 է: ՊԴԿ-ի գիտական գործունեու-

թյանը նպաստելու և լեզվական խոչընդոտը հաղթահարելու համար Ակադեմիան կազմակեր-

պում է օտար լեզվի անվճար ուսուցում:  
 ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկ 

N Ամսագիրը (երկիրը) 2015 2016 2017  2018 

1.  
CSCM - World Congress on CBRNe Science & Consequence Management, 2015, Apr 
16-19, Croatia, p.12-13 

1    

2.  
CSCM - World Congress on CBRNe Science & Consequence Management, Georgia, 
May 30- 2 June, 2016, p. 14-15 

 1   

3.  12th International Yersinia pestis Symposium, Oct. 25-28, 2016  1   

4.  
International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, Vienna, Nov 4-7, 2016 

 1   

5.  World Environmental Emergency Forum, Nairobi, Kenya, Sep. 26-28, 2017   1  

6.  European Chemical Accident Risks Meeting, Ispra, Italy, 14-15 June, 2017, p.18-20   1  

7.  
CSCM - World Congress on CBRNe Science & Consequence Management, Croatia, 
Sep 6-9, 2018, p. 33-34 

   1 

8.  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАЦИИ 
МАТЕРИАЛЫ Международной научно-практической конференции Гомель, 19–
20 мая 2016 года, Гомель ГГТУ им. П.О. Сухого 2016 c. 266-267 

 1   

9.  Научные труды НУАСА т.1 (60), 2016, с. 50-54  1   

10.  Научные труды НУАСА. 2016 N1(60) с. 45-49  1   

11.  
Государственное учреждение образования Гомельский инженерный институт 
МЧС Республики Беларусь, «Черезвычайные ситуации: теория, практика, 
инновации» Международная научно-практическая конференция ЧС- 2016 

 1   

12.  
Сб. ст. по материалам VIII Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием 20-21 апр. 2017 г.: в 2-х ч. Ч. 1 / ФГБОУ ВО 
Воронежский институт ГПС МЧС России. Воронеж 

  2  

13.  Межд. научно-практическая конференция, г. Гомель, 19-20/05/2016  1   

14.  IV Межд. Конф. Хим. технолог. Сб. материалов, Ер.14-18/09/2015 2    

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf


 

 77 

15.  
Материалы международной научной конференции посвященной 85-летию 
НАУА, Ер.- 2016,. С. 82-86 

 1   

16.  
Материалы международной научной конференции по актуальным проблемам 
развития сельского хозяйства в республике Армения НАУА Ер.- 2018, С. 163-166 

   1 

17.  Сверхтвердые материалы – Киев, 2017. №2-с, 2018    1 

18.   «Социология и право», научный журнал, г. Санк-Петербург (Россия)  1   

19.  
ИЦРОН Сборник. научных трудов по итогам международной научно-
практической конференции, г. Санк-Петербург (Россия) 

  1  

20.  
Евразийский союз ученых. XXI международная научно-практическая 
конференция  «Современные концепции научных исследований». М., 29-30 
декабря 2015, ч. 3, Nօ12(21)/2015 

1    

21.  
Религия, мораль, право и нравственно-правовое воспитание личности Norwegian 
Journal of development of International Science, Nօ20/2018, Nօ20, vol. 2, Oslo, 
Norway 

   1 

22.  
Сборник научных трудов по материалам международной конференции 
31.07.2018 г., в 2-х частях, Белгород, ООО Агенство перспективных научных 
исследований (АПНИ), 2018, ч. 2, 160 c. 

   1 

23.  
Евразийский союз ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал, N7(52)/2018, 4 
часть. М., Лужнецкая набержная 2/4, офис N 17, 52 c. 

   1 

24.  
СПбГЭУ-2015. C. 79, Вестник Cанкт-Петербургского государственного 
экономического университета. 

1    

25.  Журнал «Образование личности», ПРИНЦ, Самара, No 1, С. 28-39. 2015 1    

26.  
International scientific conference, From the Baltic to the Black sea: Armenians in 
cultural, economic and political processes, october 15-18, 2018. Yerevan. Armenians 
on the banks of the Neva 

   1 

27.  
Сборник научных статей Конференции Туркманчайский мирный договор.   К 
190-летию события. Гомель, 2018 

   1 

28.  Медицинская психология в России: электронный научный журнал.2015.No 3  1    

29.  Вестник психиатрии и психологии Чувашии, Т. 11, No 4 2017, с. 79-106   1  

 Ընդամենը` 7 10 6 8 

Գիտահետազոտական աշխատանքները խթանելու, տեղական և օտարերկրյա մասնա-

գետների հետ մասնագիտական հմտությունների փոխանակման նպատակներով Ակադեմիան 

մի շարք համագործակցության պայմանագրեր և հուշագրեր է կնքել ՌԴ Կազանի Ա.Ն.Տուպոլևի 

անվան ազգային հետազոտական տեխնիկական ինստիտուտի, ՌԴ ԱԻՆ քաղաքացիական 

պաշտպանության ակադեմիայի, Ֆրանսիայի ՄԳՇՄԱԱ-ի, Հարավային Կորեայի, Բելառուսի 

հակահրդեհային ակադեմիայի, ‹‹Լեռնային տարածքների կայուն զարգացման» Կովկասյան 

ցանցի, «Գեոռիսկ գիտահետազոտական ընկերության», «Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգա-

յին պլատֆորմ»-ի, «Ինստիգեյթ ռոբոտիքս»-ի, «Թեքնոլոջի ընդ Սայնս Դայնամիքս»-ի, «Յու Էյ Վի 

ԼԱԲ»-ի, «Նիդեռլանդների թագավորությունում ռիսկի հասարակության», «Ավիաուսումնական 

կենտրոն»-ի, «Լոկատոր»-ի, «ՍԹԵՄ Դիդակտիկս»-ի «Լոռէ» փրկարար ջոկատի և այլ 

ոլորտային կազմակերպությունների հետ: 

Ակադեմիայում լուրջ աշխատանքներ են տարվում հետազոտական գործունեության և 

ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման նպատակով: 
 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են հետազոտական գործունեության և ուսումնական 
գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմներ: 

Հիմքեր՝ 
➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 

➢ Ակադեմիայի 2017-2022 թթ. գիտահետազոտական գործունեության զարգացման 
հայեցակարգը 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին: % 

Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից: 80,6% 

Դասավանդողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից: 76,5% 

Գործատուների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից: 60,0% 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի 
փոխկապակցման մեխանիզմների արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից):  
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Ակադեմիան տարածաշրջանում միակ ոլորտային պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունն է, որի գործունեությունը նպատակաուղղված է քաղաքացիական պաշտպա-

նության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառում բարձ-

րագույն մասնագիտական մակարդակներում համապատասխան մրցունակ կադրերի պատ-

րաստմանը: 

Միջավայրային գործոնների առկա զարգացումների պայմաններում, խիստ կարևորվում է 

Ակադեմիայի գիտակիրառական դերակատարության մեծացումն ու մասնակցության ընդլայ-

նումը բնակչության պաշտպանության ոլորտի զարգացման ծրագրերում, ինչը պահանջում է նոր 

մոտեցումների ձևավորում, կիրառական հետազոտությունների իրականացում և ՊԴԿ-ի 

առավելագույն ներգրավում հետազոտական ու խորհրդատվական աշխատանքներում (ՌԾ, 

ՆՊԱՏԱԿ 8) (Հավելված No1.2): Ակադեմիան մշակել է մագիստրոսական, ասպիրանտական 

ծրագրեր, դրանք նպատակաուղղել նորագույն հետազոտական ու կրթական տեխնոլոգիաներին 

տիրապետող և բնակչության պաշտպանության ոլորտին անհրաժեշտ մասնագիտական 

կարողություններով ու հմտություններով օժտված շրջանավարտների թողարկմանը, սահմանել 

հստակ ցուցանիշներ և խնդիր դրել գիտական ու հետազոտական աշխատանքներում ներգրավել 

Ակադեմիայի ուսանողներին: 

Ակադեմիայի մագիստրոսական ծրագրերն ունեն հետազոտական ուղղվածություն և հետա-

զոտական բաղադրիչն ընդհանուր 120 կրեդիտի մեջ կազմում է 40 %-ը։ Ասպիրանտական ծրա-

գրերում որոշիչը հենց հետազոտական բաղադրիչն է, և այն կազմում է 122 կրեդիտ՝ 180-ից։ 

2019թ. Հայաստանում հանրային-մասնավոր գործընկերության ԵՄ-ի կողմից ֆինանսա-

վորվող ծրագրի՝ ALTER (ուղղված ջրհեղեղի ռիսկին) շրջանակներում Սիսիան համայնքի 

աղետների ռիսկի կառավարման պլանի մշակման գործընթացին մասնակցել է Ակադեմիայի մեկ 

ուսանող և ինն ուսանող էլ ընդգրկված է ՄԱԶԾ-ի կողմից իրականացվող «Մարդկային ան-

վտանգության և դիմակայունության կարողությունների բարձրացումը Հայաստանի համայնք-

ներում  հետազոտական ծրագրի աշխատանքներում, Ակադեմիայում ուսանողների հետազո-

տական աշխատանք կատարելու ունակությունները ձևավորվում են կրթական ծրագրերում 

ներառված «Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն  դասընթացի շրջանակնե-

րում, ինչպես նաև հետազոտական տարրեր պարունակող կուրսային աշխատանքների կատար-

ման միջոցով, այնուհետև ավարտական աշխատանք կատարելիս: Կուրսային և ավարտական 

աշխատանքներն առաջադրվում են համաձայն ամբիոնների և դասավանդողների գիտական 

ուղղվածության: Առաջնորդվելով հետազոտական աշխատանքները կրթական գործընթացի հետ 

ինտեգրման սկզբունքներով՝ Ակադեմիայի ՊԴԿ-ն իր գիտական աշխատանքների արդյունքները 

ներառում է մասնագիտական առարկայական ծրագրերում, կատարելով բովանդակային 

փոփոխություններ: Ամբիոնների կողմից կատարվող հետազոտական աշխատանքները 

մեծապես նպաստում են ինչպես ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրաց-

մանը, այնպես էլ ժամանակի նորարական փոփոխություններին պատշաճ արձագանքելու կարո-

ղությունների մեծացմանն ու տարածաշրջանի հիմնախնդիրներին ուղղված առաջարկություն-

ների մշակմանը: ՊԴԿ-ն իր կատարած հետազոտական արդյունքներին ուսանողներին հաղոր-

դակից է դարձնում դասավանդվող առարկաների, ինքնուրույն, կուրսային և ավարտական 

աշխատանքների համար հանձնարարվող գրականությամբ, ինչպես նաև թեմատիկ դասա-

խոսությունների միջոցով: Ուսանողների գիտելիքների յուրացման և հետազոտական հմտու-

թյունների կիրառման ուղիներից է նաև ուսանողական գիտական ընկերության կողմից կազմա-

կերպվող գիտաժողովների ու սեմինարների մասնակցությունը: 2016-2018թթ. ժամանակա-

հատվածում Ակադեմիայի ուսանողների կողմից կարդացվել են 37 ուսումնագիտական զեկույց-

ներ: Դրանց պատրաստումը կատարվել է ամբիոնների խորհրդատվությամբ և աջակցությամբ: 

Ուսանողների լավագույն հետազոտական աշխատանքները տպագրվում են:  
Չափանիշ 6-ի վերաբերյալ ներկայացնել SWOT վերլուծություն 5 տարիների համար: 

ՉԱՓԱՆԻՇ VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Ուժեղ կողմեր (Strengths) Թույլ կողմեր (Weaknesses) 
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1. Ձևավորված գիտական հետազոտությունների կենտրոնի 
առկայություն: 

2. Ձևավորված գիտահետազոտական և լաբորատոր 
փորձարարական կենտրոնի առկայություն: 

3. Գիտական հետազոտությունների ոլորտում բազմամյա փորձ 
կուտակած բարձրորակ ՊԴԿ-ի առկայություն: 

4. Երիտասարդ գիտնականների, ասպիրանտների, 
ուսանողների պատշաճ ներգրավմամբ ձևավորված 
հետազոտական բարենպաստ միջավայրի առկայություն: 

5. Ակադեմիան քաղաքացիական պաշտպանության և 
արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանու-
թյան ոլորտներում հանդիսանում է տարածաշրջանի 
առաջատար մասնագիտական հետազոտական կենտրոն:  

6. Գիտաուսումնական գործընթացին բարձր որակավորում 
ունեցող ՊԴԿ-ի և փորձառու մասնագետների 
մասնակցություն:  

7. ՀՀ ԲՈԿ-ում գրանցված «Ճգնաժամային կառավարում և 
տեխնոլոգիաներ» գիտական հանդեսի առկայություն: 

8. Ակադեմիայի աշխատակիցների մասնակցությունը 
միջազգային գիտաժողովներին, աշխատաժովներին և 
հետազոտական աշխատանքներին: 

1. Ակադեմիայում գիտահետազոտա-
կան գործունեության փորձի 
պակաս: 

2. Հետազոտական 
աշխատանքներում ուսանողների 
թույլ ներգրավվածություն: 

3. Միջազգային գրախոսվող ամսա-
գրերում տպագրված աշխատանք-
ների ոչ բավարար քանակություն:  

4. ՀՀ-ում գիտական հետազոտու-
թյունների իրականացման 
փորձառության սակավություն՝ 
քաղաքացիական պաշտպանու-
թյան և արտակարգ իրավիճակ-
ներում բնակչության պաշտպա-
նության ոլորտում:  

 

Հնարավորություններ (Opportunities) Վտանգներ (Threats) 
1. Համագործակցության շրջանակներում գիտահետազոտական 

լաբորատորիաներից օգտվելու հնարավորություն: 
2. Տեղական ու օտարերկրյա կրթական և գիտական կենտրոննե-

րի հետ համագործակցության հնարավորությունների 
ընդլայնում: 

3. Հետազոտական աշխատանքներում նոր տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների լայն կիրառում:  

4. Մասնակցություն հանրապետական, միջազգային և տարածա-
շրջանային հետազոտական ծրագրերում: 

5. Ակադեմիայի բյուջեով հետազոտություններին հատկացվող 
ֆինանսի մեծացում:  

6. Ուսանողական գիտական աշխատանքների խթանում, 
տարաբնույթ ուսանողական սեմինարների, գիտաժողովների 
կազմակերպում: 

1. ՊԴԿ-ի հետազոտական գործու-
նեությանը խթանող մեխանիզմնե-
րի անբավարարություն: 

2. Պետության կողմից 
ֆինանսավորվող հետազոտական 
թեմաների բացակայություն: 

 

Ակադեմիայի գործունեությունը հետազոտական աշխատանքների ուղղությամբ հիմնականում 
միտված է հետազոտական ներուժի զարգացմանը, ինչպես նաև հետազոտությունների ծավալի և 
դրանցում ՊԴԿ-ի ու ուսանողների, հատկապես ասպիրանտների ընդգրկվածության աստիճանի 
մեծացմանը, ինչը համահունչ է ՌԾ-ի խնդիրներին: 

Հետագա զարգացման և կատարելագործման առաջնահերթ խնդիրներից են Ակադեմիայում առկա 
ուսումնագիտական լաբորատոր բազայի վերազինումն ու ընդլայնումը: Հաջողության հիմնական 
գրավականը սեփական ռեսուրսների պլանաչափ օգտագործման և տեղական ու միջազգային կազմա-
կերպությունների հետ համագործակցության հնարավորությունների զուգորդումն է' ուղղված ժամանա-
կակից սարքավորումներով և տեխնիկական միջոցներով հագեցած ուսումնահետազոտական լաբորա-
տորիաների ստեղծմանը: 

Ելնելով Ակադեմիայի ՌԾ-ի և որակի ապահովման քաղաքականության պահանջներից անհրաժեշտ 
է իրականացնել որոշակի աշխատանքներ Ակադեմիայի բարձր որակավորմամբ աշխատակիցների 
մոտիվացիան բարձրացնելու, նոր աշխատակիցներ ներգրավելու և ներքին մյուս շահակիցների մտավոր 
ռեսուրսներն արդյունավետ օգտագործելու ուղղությամբ: 

Ակադեմիայի գիտական կյանքի ակտիվացման համար նախատեսվում է՝  
➢ աջակցել և ավելացնել Ակադեմիայի աշխատակիցների և ուսումնառողների հանրապետական և 

միջազգային գիտաժողովներին մասնակցությունը, 
➢ ակտիվացնել հետազոտական աշխատանքներում ուսանողների ներգրավվածությունը, 
➢ կազմակերպել հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներ, համաձայն Ակադեմիայի գերակա 

ուղղությունների: 
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VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ` ուսումնական միջավայրի ստեղծման, 
արդյունավետ կառավարման, նրա բարելավման մեխանիզմների կատարելագործման և 
սահմանված առաքելության ու նպատակների արդյունավետ իրականացման համար:  
 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում առկա է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման 
համար անհրաժեշտ ուսումնական միջավայր: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 

➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. գործունեության գնահատման առանցքային 
ցուցանիշները  

Պատասխանել հետևյալ հարցերին: % 

Արդյո՞ք ուսումնառողները բավարարված են ռեսուրսների ապահովվածությունից:  Այո/97,1 

Արդյո՞ք դասավանդողները բավարարված են ռեսուրսների ապահովվածությունից:  Այո/93,5 

Վերլուծել ուսումնական ռեսուրսների համապատասխանությունը հաստատության 
որակավորումների շրջանակի հետ: 

Ակադեմիայի ՌԾ-ի նպատակներից է որակյալ ենթակառուցվածքների ստեղծումը (Խնդիր 

5.2) (Հավելված Nօ1.2):  
Ակադեմիայի խնդիրներից է համարվում ֆինանսական, նյութատեխնիկական՝ շենքային և 

գույքային բաղադրիչների ապահովվածության, ուսումնական գործընթացում նորարարական 

տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրման, ուսումնական միջավայրի 

պահպանման և արդյունավետ կառավարման ու բարելավման մեխանիզմների կատարելա-

գործումը` սահմանված առաքելության և նպատակների արդյունավետ իրականացման համար:  

2019թ. մայիսի 31-ի դրությամբ Ակադեմիայի բակալավրի, մագիստրոսի և միջին մասնագի-

տական կրթական ծրագրերով առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում սովորում է 1040 

ուսանող, որոնց դասընթացները կազմակերպվում են 3 մասնաշենքերի 41 լսարաններում և 15 

կաբինետներում ու լաբորատորիաներում, երկհերթ, և լիովին բավարարում է ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից 

ներկայացված լիցենզիայի պահանջներին (ԳԱՑ, ցուցանիշ 4.1, 4.2, 4.3) (Հավելված Nօ1.5), 
այսինքն ուսանողների կրթական կարիքներն ապահովելու և հագեցած կրթական միջավայր 

ստեղծելու նպատակով Ակադեմիան ունի բավարար քանակությամբ ուսումնական 

մասնաշենքեր և գործնական պարապմունքների ուսումնական բազա` «Լուսակերտ  ուսումնա-

գործնական պարապմունքների և Ստեփանավանի «Լոռէ» փրկարար ջոկատի վարժադաշտերը: 

Ակադեմիայի մասնաշենքերն ապահովված են գործնական, լաբորատոր, ինչպես նաև 

հետազոտական գործընթացի կազմակերպման համար համապատասխան լսարանային և 

նյութատեխնիկական հագեցվածությամբ: Մեկ ուսանողին ընկնող լսարանային մակերեսը 

համապատասխանում է լիցենզիայի պահանջներին: 

Ակադեմիան մեծ կարևորություն է տալիս իր գիտակրթական գործունեությունն ապահովող ենթակա-
ռուցվածքների և ռեսուրսների շարունակական բարելավմանն ու զարգացմանը, ինչով և պայմանավորված է 
ուսումնառությանը և հետազոտությանը նպաստող պատշաճ միջավայրի գոյությունը: Ակադեմիան կարևո-
րում է եղած հնարավորությունների օպտիմալ օգտագործումը և վեր է հանում կրթական ու հետազոտական 

ծրագրերի ռեսուրսային կարիքները, պլանավորում ու իրականացնում այդ կարիքների բավարարմանն 
ուղղված միջոցառումներ:  

Ակադեմիան իր առջև խնդիր է դրել բարձրացնել ֆինանսական ռեսուրսների 
կառավարման և օգտագործման արդյունավետությունը: 

Որպես վերջնարդյունք ակնկալվում է ունենալ ուսումնառության ռեսուրսների գնահատման 
համակարգ, ուսումնառության ռեսուրսների և ուսանողների օժանդակության ծառայությունների 
բարելավման գործող ծրագիր, վարչական գործընթացների ավտոմատացման ու էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանառության կատարելագործված համակարգեր: 
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Ակադեմիայում ՊԴԿ-ի մեծ մասը դասընթացները վարում են տեղեկատվական և տեխնի-

կական համապատասխան միջոցների և համակարգերի կիրառմամբ՝ անհրաժեշտ տեխնիկայով 

վերազինված լսարաններում: 

Կրթական ծրագրերի զարգացման և նոր մասնագիտությունների պահանջներին համա-

պատասխան Ակադեմիայում շարունակաբար ստեղծվում են նոր ուսումնական կաբինետներ և 

կահավորվում լսարաններ:  

Յուրաքանչյուր տարի Ակադեմիայի բյուջեից զգալի գումարներ են հատկացվում մասնա-

շենքերի, ուսումնական ու գործնական բազաների, վարժահրապարակի և այլ շինությունների 

վերանորոգման ու արդիականացման աշխատանքների համար, որի արդյունքում վերոնշյալ 

կառույցները հնարավորինս կահավորված և տեխնիկապես հագեցված են: Ակադեմիայում գոր-

ծում են ուսումնական 10 կաբինետ ու լաբորատորիա, համակարգչային 4 սրահ, ինտերակտիվ 

ուսուցման 1 կաբինետ: Ի նշան ընկերության և համերաշխության համակարգչային սրահներից 

մեկը, որը հագեցած է էլեկտրոնային արդիական սարքավորումներով (smart-գրատախտակ, 

պրոյեկտոր, համակարգիչ), կահավորվել է Իտալիայի հետ համագործակցության արդյունքում և 

անվանվել «Իրավիճակային սենյակ», ինչը հնարավորություն է տալիս կատարել իրավիճակային 

վերլուծություններ, զարգացնել ուսանողների խմբային մտածողությունը և համագործակ-

ցությունը: Կրթական ծրագրի պահանջներին համապատասխան 2018թ. վերազինվել է նոր լաբո-

րատոր բազա՝ ֆիզիկա և քիմիա առարկաների դասավանդման համար: 2018թ. գրադարանային 

ֆոնդը համալրվել է մասնագիտական գրականությամբ՝ կապի և ազդարարման, ընդհանուր 

էլեկտրատեխնիկայի, հրշեջ-փրկարարական, քաղաքացիական պաշտպանության, 

շինարարական նյութերի հրդեհային վտանգի նվազեցման և այլ ուղղություններով: 

 2014թ.-ին Ակադեմիայում ԱԻՆ, աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմի 

(ԱՌՆԱՊ), գերմանական կարմիր խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակեր-

պության, ՄԱԶԾ, Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության հետ 

համատեղ բացվեց ինտերակտիվ ուսուցման կաբինետը, որը ժամանակակից տեխնիկական 

միջոցներով հագեցած բազմաֆունկցիոնալ վարժախաղային համալիր է: Հիշյալ համալիրում 

ուսանողները ստանում են գիտելիքներ ու գործնական հմտություններ տարբեր ոլորտների 

արագ արձագանքման ծառայությունների կարգավար-օպերատորների գործընթացներից, միմ-

յանց հետ հաղորդակցվելով skayp (և ոչ միայն) ծրագրի միջոցով:  

2016թ. ԱԻՆ և Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Կենտրոնական Ասիայի ու Հարա-

վային Կովկասում կենսաանվտանգության, կենսաապահովման կարողությունների ուժեղաց-

ման ծրագրի կողմից Ակադեմիայում ստեղծվեց ժամանակակից տեխնիկական հագեցվածու-

թյամբ 2 կաբինետ՝ կենսաբանաքիմիական ու քաղաքացիական պաշտպանության (հագեցվա-

ծությունը շուրջ 20 հազար եվրո արժողությամբ) և առաջին բուժ. օգնության: Բացի նշյալ 

կաբինետները, Ակադեմիան ունի նաև հրշեջփրկարարական սարք-սարքավորումների և 

ալպինիստական հանդերձանքի կաբինետ, որոնց կահավորումն իրականացվել է Շվեյցարիայի 

միջազգային զարգացման ու համագործակցության գործակալության (SDCA) «Տարածքային 

արագ արձագանքման թիմերի ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում, որը կազմում է շուրջ 230 

հազար եվրո: 

Ակադեմիայի ռազմավարական նպատակներից է էլեկտրոնային գրադարանի զարգացումը 

(ՌԾ, Խնդիր 7.1) (Հավելված Nօ1.2): Այդ նպատակով 2018թ. Ակադեմիայում ԱԻՆ, ԿԳՆ, ԱՌՆԱՊ-

ի, «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության՝ 

«ՕքսԵՋեն» երիտասարդության և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամի հետ 

համատեղ և համագործակցության շրջանակներում ստեղծվել է էլեկտրոնային գրադարան 

հարթակ, որը համալրվում է արտակարգ իրավիճակներում և քաղաքացիական պաշտպանու-

թյան ոլորտում բնակչության պաշտպանության, ճգնաժամային կառավարման, աղետների 

ռիսկերի կառավարման, աղետների ռիսկերի նվազեցման և այլ ուղղություններով մասնագիտա-

կան գրականությամբ: 

05.05.2019թ. «ՄԱԶԾ»-ի հետ կնքվեց հանձնման/ընդունման 26.832.297.60 ՀՀ դրամ (55.900.62 

ԱՄՆ դոլար) արժողությամբ անօդաչու թռչող սարքը Ակադեմիային փոխանցելու վերաբերյալ 
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համաձայնագիր: Փոխանցվող գույքը հանդիսանում է ՄԱԶԾ-ի օժանդակությունն 

Ակադեմիային, ՀՀ-ում իրականացվող աղետներին պատրաստվածության և ռիսկերի նվազեց-

ման ազգային կարողությունների հզորացման ուղղությամբ հետազոտական աշխատանքներ 

կատարելու պայմանով: 

2014թ.-ից Ակադեմիան համագործակցության պայմանագրեր ունի ՊՆ Վ. Սարգսյանի 

անվան ռազմական և մարշալ Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսա-

րանների, 2016թ. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի (ՀԱՊՀ) հետ՝ լաբո-

րատորիաների, կաբինետների, գրադարանի և էլեկտրոնային գրադարանի օգտագործման: 

Ուսումնական միջավայրի բարելավումը մշտապես իրականացվող գործընթաց է և Ակադե-

միայի ռազմավարական նպատակներից է (ՌԾ, Խնդիր 1.1): Ակադեմիայում պարբերաբար գնա-

հատվում են լսարանային ֆոնդի և ուսումնագիտական լաբորատոր բազայի վիճակը, հաշվի են 

առնվում ֆակուլտետի դեկանի և ամբիոնների վարիչների առաջարկները, ըստ այդմ` 

ստեղծվում, տեխնիկապես հագեցվում են լսարանները, համակարգչային սրահները: Կրթական 

և հետազոտական ծրագրերի կարիքներին համապատասխան Ակադեմիայի լսարանային ֆոնդի, 

ուսումնագիտական լաբորատոր բազայի առկա վիճակի գնահատմանը, դրանց փուլային 

արդիականացմանը, նոր կաբինետների ու լաբորատորիաների ստեղծմանը և ուսումնական ու 

գործնական տարածքների առավել արդյունավետ օգտագործմանը զուգընթաց, Ակադեմիայի 

վարչակազմը խնդիր է դրել մինչև 2022թ. ավարտը «Լուսակերտ» ուսումնագործնական վար-

ժադաշտում ստեղծել մասնագիտացված ջրավազան, սպորտային հրապարակներ, ծխապատ 

տարածք տարբեր վարժանքների ու փրկարարական աշխատանքների կատարման համար, 

ապահովելով ուսուցման ժամանակակից մեթոդների կիրառման նպատակով անհրաժեշտ 

սարքավորումներով, որն ամրագրված է ՌԾ-ի ՆՊԱՏԱԿ 5-ում (Հավելված No1.2): Հիշյալ խնդիրը 

դրված է նաև 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծի Խնդիր 5.1-ում (Հավելված No1.3): 
Ակադեմիայի գլխավոր մասնաշենքում առկա են՝ գրադարան, մարզադահլիճ, դահլիճներ 

(հագեցված տեխնիկական միջոցներով` գիտաժողովների, տարբեր բնույթի միջոցառումների 

կազմակերպման համար), լսարաններ, կաբինետներ, բուֆետ, բուժկետ և այլն:  

Ակադեմիայի կարևորագույն ռազմավարական ուղղություններից է գրադարանի զարգա-

ցումը, որը հագեցած է անհրաժեշտ մասնագիտական գրականությամբ: Գրադարանային ֆոն-

դում առկա գրականությունը մասնագիտական առումով համապատասխանում է Ակադեմիայի 

ուսումնական, գիտական ծրագրերի արդի պահանջներին և մասնագիտական գրականության 

մեծ մասի հեղինակներն Ակադեմիայի ՊԴԿ-ն է: Համագործակցության պայմանագրերի 

համաձայն, Ակադեմիայի ուսանողները հնարավորություն ունեն օգտվելու ՀՀ ազգային գրադա-

րանի և ՀԱՊՀ-ի գրադարանի հարուստ գրադարանային ֆոնդից (www.seua.am): 

ԱԻՆ և Ակադեմիայի կայքէջերում ու էլեկտրոնային գրադարան հարթակում տեղադրված 

են Ակադեմիայի կողմից հրատարակված մասնագիտական գրականություն, ինչպես նաև տար-

բեր հրապարակումներ (մենագրություններ, մեթոդական ձեռնարկներ, տեղակատվական բուկ-

լետներ, պաստառներ ու այլ նյութեր) և այլ գրականություն:  

Գրադարանում առկա է 2117 անուն գիրք (Հավելված No1.5): 
2019թ. հունիսի 1-ի դրությամբ գրադարան կատարված հաճախումների ընդհանուր թիվը 

կազմել է շուրջ 2000, ովքեր օգտվել են նաև համակարգիչներից և գերարագ ինտերնետից: 

Տարածքում հասանելի է նաև անվճար WiFi: 

Գրադարանում առկա է շուրջ 150 անուն էլեկտրոնային գրականություն` սկավառակա-

դարան, որը գրադարանային պաշարների մաս է կազմում:  

Կարմիր խաչ, UNDP, UNEP, ISDR, UNICEF, ENPARD, UNISDR, OCHA, Save the children, 

ԱՄՆ պաշտպանության դեպարտամենտի՝ վտանգների նվազեցման գործակալության և այլ 

միջազգային կազմակերպությունները Ակադեմիայի գրադարանին նվիրել են մեծ թվով գրքեր 

(ինչպես մայրենի լեզվով, այնպես էլ օտարալեզու): Վերջին երկու տարում գրադարանը 

համալրվել է շուրջ 67 անուն գրականությամբ (Հավելված Nօ1.5): 

 Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում առկա մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման 
համար անհրաժեշտ ուսումնական միջավայրի արդյունավետությունը նշելով շահակիցների 
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բավարարվածության աստիճանը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը (կատարել 
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

 

Ակադեմիան իրականացնում է դասավանդման նյութերի և ռեսուրսների արդիականաց-

ման քաղաքականություն և համապատասխան ընթացակարգերի շնորհիվ կարևորում է մասնա-

գիտական լաբորատորիաների և համակարգչային սրահների, գրադարանի, ամբիոնների ու այլ 

ենթակառույցների արդյունավետ և նպատակային օգտագործումը, որոնց արդիականացման և 

լիարժեք օգտագործման համար հատկացվում են անհրաժեշտ նյութական ռեսուրսներ, իսկ 

նրանց շարունակական բարելավման համար անհրաժեշտ կլինեն նոր ֆինանսական հնարավո-

րություններ (ՌԾ իրականացման պլան-ժամանակացույց, ՆՊԱՏԱԿ 6.1) (Հավելված Nօ1.2): 
Ակադեմիայում ստացած կրթությունից ուսանողների, շրջանավարտների և դասավանդողների 

բավարարվածության վերաբերյալ հարցումները հանդիսանում են որակի ապահովման ներքին 

համակարգի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը: Հարցումների ընթացքում գնահատվում են 

նաև ուսումնական միջավայրը՝ ուսումնական տարածքները, ռեսուրսները և օժանդակ 

ծառայությունները: Օրինակ՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա շրջանավարտների՝ բուհի 

ուսումնառության ռեսուրսներից և օժանդակ ծառայություններից բավարարվածության 

վերաբերյալ հարցման արդյունքները ներկայացված են ստորև. 

Ինչպես երևում է ներկայացված տվյալներից ուսանողները 5 միավորանոց համակարգում 

առավել բարձր են գնահատել լաբորատորիաների սարքավորումների հագեցվածությունը (4,9), 

գրադարանի աշխատակազմը և սպասարկումը (4,6), ինչպես նաև համակարգչային սրահների 

մատչելիությունն ու կահավորումը (4,4): Ստորև ներկայացված են պրոֆեսորադասախոսական, 

ուսումնաօժանդակ կազմերի և ուսանողների բավարարվածության հարցման արդյունքները 

ռեսուրսներից և ծառայություններից: 

Ուսումնական միջավայրի գնահատումն իրականացվում է նաև ամբիոնների և ֆակուլ-

տետի նիստերի ժամանակ, ինչը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու առկա կարիքները և 

իրականացնել բարելավման գործընթացներ։ 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն Ակադեմիայի ղեկավարության ուշադրության 

կենտրոնում է: 2017-2019 ուստարում նշված ուղղությամբ նյութական զգալի ռեսուրսներ են 

հատկացվել, ինչի արդյունքում այսօր Ակադեմիայի համակարգչային ցանցն իր ծավալներով, 

տեխնիկական հագեցվածությամբ և որակական բնութագրերով լիովին համապատասխանում է 

ներքին շահակիցների պահանջներին: 

Ակադեմիան բավականին միջոցներ է ներդրել միասնական տեղեկատվական միջավայր 

ստեղծելու համար՝ ինտերնետային կապ, համակարգչային ներքին ցանց, STOR, ինչը հնարավոր 

է դարձնում ստորաբաժանումների միջև տեղեկատվության արագ փոխանակությունը և 

արդյունավետ դարձնում փաստաթղթաշրջանառությունը: 
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       2016թ. հունիսի 1-ից ներդրվել է կադրային գործերի վարման և տվյալների բազայի մշակման 

միասնական ծրագիր, որն ամրացնում է ԱԻՆ և ստորաբաժանումների կապը, նպաստում տվյալ-

ների փոխանցման, ստացման, վերլուծության դյուրինացմանը: Ակադեմիայի ներքին ցանցին 

միացված է 134 համակարգիչ: Ստորաբաժանումները, ուսումնաօժանդակ ու ՊԴԿ-ն ունեն 

էլեկտրոնային հասցեներ և օգտվում են էլեկտրոնային փոստի ծառայություններից: ՊԴԿ-ն 

ուսանողների հետ արտալսարանային շփումն իրականացնում է էլեկտրոնային կապի միջոցով:  

Ակադեմիան Լուսա կերտ  ուսումնագործնական վարժադաշտի տարածքում կառուցել է 

հյուրանոցային համալիր, որտեղ գիշերում են ՊԴԿ-ն ու ուսանողները, ուսումնավարժանքներ և 

միջազգային ուսումնավարժանքներ կազմակերպելիս: 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ը, իր առաքելությունն և նպատակներն իրականացնելու համար, 

հատկացնում է համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներ` անհրաժեշտ միջոցներով և 
սարքավորումներով ապահովելու ու գործարկելու համար: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. գործունեության գնահատման առանցքային 
ցուցանիշները (ԳԱՑ)  

➢ Ֆինանսների տնօրինման քաղաքականությունը և ընթացակարգը 

Վերլուծել բյուջեի բաշխման արդյունավետությունը: Արդյո՞ք ուսումնական գործընթացին 
վերաբերող ծախսերի բաշխումը համապատասխանում է հաստատության ռազմավարական 
նպատակներին: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբե-
րումներ համապատասխան հիմքերից): 
 

Ակադեմիայի ՌԾ-ում ներկայացվում են ֆինանսական կայունության և ռեսուրսների 

արդյունավետ կառավարման ապահովման հիմնախնդիրները (ՌԾ, Խնդիր 6.2): Ակադեմիայում 

ֆինանսական հոսքերի կառավարումը և վերահսկողությունն իրականացնելու նպատակով 

կազմվում է բյուջետային մուտքերի և ելքերի տարեկան նախահաշիվ, իսկ ֆինանսական 

տարվա ավարտից հետո փաստացի տվյալների վերլուծությունների հիման վրա ներկայացվում 

է տարեկան բյուջեի կատարողականը (Հավելված Nօ1.2):  
2019թ. մշակվել է Ակադեմիայում ֆինանսների տնօրինման քաղաքականություն և ընթա-

ցակարգ (ԳԽ, Nօ1, 06.03.2019թ.), որը նախատեսում է ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործումը 

որոշակի նպատակով սահմանված խնդիրների և գործառույթների իրականացման համար: 

Ակադեմիան իր առջև խնդիր է դրել բարձրացնել ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման և 

օգտագործման արդյունավետությունը՝ կատարելագործել ֆինանսական կառավարումը ֆի-

նանսական գործունեության նորմատիվային բազայի հետագա զարգացման, կառավարման 

տեղեկատվական համակարգերի ներդրման և անձնակազմի պարբերական 

վերապատրաստման միջոցով: Ակադեմիայում առկա է ֆինանսական ռեսուրսների տնօրինման 

ու բաշխման հստակ սահմանված գործընթաց: Ֆինանսական միջոցների բաշխումն իրակա-

նացվում է ըստ ստացման ուղղությունների: Ուսման վճարներն ուղղվում են Ակադեմիայի 

աշխատակիցների, ուսման գործընթացում ներգրավված ՊԴԿ-ի աշխատավարձի վճարմանը, 
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շենքերի վերանորոգմանը, նյութատեխնիկական բազայի զարգացմանը, ուսումնական նյութերի 

և գրականության տպագրմանը և ձեռքբերմանը, գույքի, գրասենյակային ապրանքների 

ձեռքբերմանը, կոմունալ վճարներին և այլն (ՌԾ, Խնդիր 6.3) (Հավելված Nօ1.2): 
Վերջին տարիների ֆինանսական հոսքերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ յուրա-

քանչյուր տարվա ընդհանուր ծախսերի ավելացմանը զուգահեռ աճել են նաև ուսումնական 

ծախսերը՝ աշխատավարձերը, լսարանների, կաբինետների ու լաբորատորիաների, մասնա-

շենքերի, տեխնիկական հագեցվածության վրա կատարված և այլ ծախսերը (ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.7, 
Հավելված Nօ1.5): Ներկայացված տվյալներից երևում է, 2016-2018թթ. վճարովի ուսուցման 

համակարգից ստացվող եկամուտները և ընդհանուր եկամուտները գրեթե փոփոխության չեն 

ենթարկվել: Ակադեմիայի եկամուտները կախված են նաև ուսման վճարներից, որոնց 

տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերում կազմում է շուրջ 80%: Հետևաբար, Ակադեմիան 

եկամուտների բազմազանեցման կարիք ունի, ինչը և համարվում է Ակադեմիայի ռազմա-

վարական խնդիրներից:  

Ակադեմիայի կարևորագույն ռազմավարական նպատակներից է բարձրորակ կրթության 

ապահովումը, որի իրականացմանն է ուղղվում ֆինանսական միջոցների շուրջ 70%-ը (ԳԱՑ. 
Ցուցանիշ 3.7, Ցուցանիշ 3.8, Հավելված Nօ1.5): 

Վերլուծությունից երևում է, որ 2014թ. համեմատ 2018թ-ին ուսանողների թվի 3%-ի աճի 

պայմաններում 13,5%-ով աճել են ուսումնական և ուսումնաօժանդակ ծախսերը: Ուսումնական 

և ուսումնաօժանդակ ծախսերի հաշվեկշիռն ընդհանուր տարեկան ծախսերի մեջ 2014թ. 

համեմատ, որոշ չափով աճել է, ինչը վկայում է այն մասին, որ Ակադեմիան ավելացնում է իր 

ռազմավարական մյուս նպատակներին հասնելուն ուղղված ֆինանսական միջոցները (ԳԱՑ. 
Ցուցանիշ 3.8. Ցուցանիշ 3.9, Հավելված Nօ1.5): 

 2018թ. Ակադեմիայի բյուջեի հիմնական եկամտային հոդվածներն ունեն հետևյալ բաշխ-

վածությունը՝ ուսման վարձավճարները կազմում են բյուջեի մուտքային մասի 55%-ը, պետական 

ֆինանսավորումը` 44,5%-ը, այլ եկամուտները` 0,5% -ը:  

  
 

Ինչպես երևում է ԳԱՑ-ում ներկայացված տվյալներից` 2018թ-ին 2016թ. համեմատությամբ 
Ակադեմիայի եկամուտները վճարովի ուսուցման համակարգից աճել է 9%-ով, իսկ պետական 
բյուջեից` 2,5%-ով, այլ եկամուտներից՝ 6 %-ով (ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.4, Հավելված No1.5): 

Յուրաքանչյուր տարվա ընդհանուր ծախսերի ավելացմանը զուգահեռ աճել են ուսումնա-
կան ծախսերը. Արդյունքում՝ մեկ ուսանողին ընկնող ուսումնական ծախսերն ավելացել են: 

  
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի նպատակների 

իրականացումն ու շարունակականությունն ապահովող և երաշխավորող ֆինանսական միջոցների 
բաշխման քաղաքականություն:  

Հիմքեր` 

➢ Ակադեմիայի կանոնադրությունը 
➢ Ակադեմիայի 2014-2019 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի հաշվապահության կանոնադրությունը 

➢ Ակադեմիայի գործերի կառավարչության կանոնադրությունը  

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի նպատակների 
իրականացումը ու շարունակականությունը ապահովող և երաշխավորող ֆինանսական միջոցների 
բաշխման քաղաքականության արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյու-
նավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 
 

Կրթական ծրագրերի նպատակների իրականացումն ու շարունակականությունն ապահո-
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վող և երաշխավորող ֆինանսական քաղաքականությունը բխում է Ակադեմիայի ՌԾ-ից 

(ՆՊԱՏԱԿ 6, Խնդիր 6.1) (Հավելված No1.2):  
Ակադեմիայում ֆինանսական միջոցները բաշխվում են հետևյալ հաջորդականությամբ. 

բյուջեի նախագիծը կազմվում է ռեկտորի, պրոռեկտորների և գլխավոր հաշվապահի կողմից 

հիմքում ունենալով հաշվապահության կողմից հաշվարկված եկամուտները, կատարվելիք 

ընդհանուր ծախսերը (աշխատավարձ, սոցիալական վճարներ, պետական հարկեր, կոմունալ 

վճարումներ և այլն) և ստորաբաժանումների կարիքներից բխող հայտերը: Բյուջեի նախագիծը 

քննարկվում է գիտական խորհրդի նիստում և հավանության արժանանալու դեպքում ներկա-

յացվում Ակադեմիայի խորհրդին, այնուհետև ԱԻՆ՝ հաստատման: Ակադեմիայի բյուջետային և 

արտաբյուջետային միջոցների մուտքերի և ծախսերի նախահաշիվները հաստատվում է լիազոր 

մարմնի կողմից: Լիազոր մարմնի հաստատմանն է ներկայացվում նաև գնումների պլանը, որի 

համաձայն կատարվում են գնումները: 

Ակադեմիայի բնականոն գործունեության և առաջընթացի կարևորագույն երաշխիքը նրա 

ֆինանսական կայունությունն է, որը պահպանվում է պետական բյուջետային ֆինանսավոր-

մանը զուգընթաց արտաբյուջետային եկամուտների կայուն աճի հաշվին:  

Ակադեմիայի զարգացման նոր ծրագրերի ֆինանսական ապահովումը պահանջում է 

ներդաշնակեցնել ռեսուրսների բաշխումը ՌԾ խնդիրներին և առաջնային ուղղություններին: 

Ֆինանսական կայունության ապահովման տեսանկյունից առաջնահերթ խնդիրներն են նաև 

ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումն ու ռեսուրսախնայողության քաղաքականության 

հետևողական իրականացումը:  

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետն Ակադեմիայի ղեկավարու-

թյանն է ներկայացնում հաջորդ ուստարվա ամբիոնային ուսումնական ծանրաբեռնվածություն-

ները, որոնց հիման վրա էլ կատարվում է ՊԴԿ-ի հաստիքների ձևավորումն ու աշխատանքի 

վարձատրությունը և աշխատավարձի չափը որոշվում է համաձայն հաստիքի չափի, գիտական 

աստիճանի, կոչման ու պաշտոնի:  

Ռեսուրսների բաշխման մեխանիզմներից է առանձին ստորաբաժանումների հայտերի 

հիման վրա Ակադեմիայի գործերի կառավարչության (վերանվանվել է 2018թ.) կողմից ապրանք-

ների, աշխատանքների և ծառայությունների գնումը: 2019թ. վերամշակվել է գործերի 

կառավարչության կանոնադրությունը (ԳԽ, Nօ1, 06.03.2019թ.): Ակադեմիայի բնականոն գործըն-

թացն ապահովելու նպատակով գործերի կառավարչությունն իրականացնում է որոշակի 

տեսակի ու քանակի ապրանքների ձեռքբերման, պահեստավորման և մատակարարման, 

ինչպես նաև աշխատանքների ու ծառայությունների մատուցման աշխատանքները, ղեկավա-

րում Ակադեմիայի և նրա առանձին ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական ապահովման 

ընթացիկ և հեռանկարային պլանների մշակումը, նյութական ռեսուրսների պահանջարկի 

հիման վրա՝ անհրաժեշտ պահուստների ստեղծումը: Գնումների և ծառայությունների գործ-

ընթացը կազմակերպելու նպատակով իրականացնում է գնումների պլանավորում, նախապատ-

րաստում, պայմանագրերի կնքում և այլ գործընթացներ:  

Ակադեմիան հետևում է բյուջեի կատարմանը և յուրաքանչյուր տարեվերջին գիտական 

խորհրդի նիստում քննարկվում են բյուջեի կատարողականը, որոշվում կատարվելիք անհրա-

ժեշտ փոփոխությունները, պլանավորվում հաջորդ տարվա եկամուտները և ծախսերը: 

Ակադեմիայի ֆինանսական հաշվետվությունների և ֆինանսատնտեսական գործունեու-

թյան վերաբերյալ ԱԻՆ աշխատակազմի ներքին աուդիտի վարչության կողմից ամեն տարի 

տրվում են անկախ աուդիտորական եզրակացություններ:  
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ի ռեսուրսային բազան հնարավորություն է ընձեռում մասնագիտու-

թյունների կրթական ծրագրերի և ռազմավարական պլանի իրականացման համար, ինչը նպաստում 
է որակի շարունակական բարելավմանը և կայունությանը: 

Հիմքեր՝  ➢ Ակադեմիայի 2014-2019 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 

Վերլուծել որակի շարունակական բարելավումն ու կայունությունը ապահովելու նպատակով 
ՄՈՒՀ-ի ռեսուրսային բազայի արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և 
արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 
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Ակադեմիայի համակողմանի գործունեությունը միտված է ՌԾ-ի ռազմավարական նպա-

տակների իրականացմանը և գտնվում է ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում: Այն 

մասնավորապես նախատեսում է ուսումնական, գիտական և կառավարման գործընթացներում 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունավետ օգտագործումը: Այդ առումով, ռազմավա-

րական նպատակների իրականացման գործընթացում կարևորվում է տեխնիկական միջոցների 

և էլեկտրոնային ռեսուրսների զարգացման գործընթացի ապահովումը և շարունակական բարե-

լավումը: Ակադեմիայի ՌԾ-ում ներկայացվում են տեղեկատվական ռեսուրսների զարգացման 

հիմնախնդիրները (Հավելված Nօ1.2): Դրան է ուղղված մի շարք գործընկեր կազմակերպու-

թյունների հետ Ակադեմիայում գիտահետազոտական և լաբորատոր-փորձարարական Կենտ-

րոնի ստեղծումն ու որոնողական, փրկարարական և այլ աշխատանքների իրականացման 

համար անհրաժեշտ ԱԹՍ-ի ու այլ ռոբոտացված սարքերի տեխնիկական առաջադրանքներին 

համապատասխան գիտահետազոտական աշխատանքների կատարումը, դրանց նախագծումը, 

պատրաստումը և շարունակական զարգացման ապահովումը: 

Ակադեմիայում կրթական գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների 

պլանավորումը կատարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջի համաձայն:  

Գործող կրթական ծրագրերի ռեսուրսային ապահովվածության գնահատման մեխանիզմ է 

հանդիսանում նաև կրթական ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգը, որի համար մշակվել է 

համապատասխան կարգ («Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի ընթացիկ մշտադիտարկման 

(մոնիթորինգի) և վերանայման կարգ»): Այն նախատեսում է մեկամյա պարբերականությամբ 

ծրագրի ռեսուրսային ապահովվածության գնահատում և անհրաժեշտության դեպքում, լրացու-

ցիչ ռեսուրսների ձեռքբերման հայտերը հասցեագրվում են գործերի կառավարչությանը: 

Ռեսուրսների ձեռքբերումն իրականացվում է կենտրոնացված ձևով՝ բոլոր կրթական ծրագրերի 

համար համատեղ, իսկ դրանց բաշխումն՝ ըստ առանձին ծրագրերի ռեսուրսային կարիքների:  

Ռեսուրսների պլանավորման և ձեռքբերման տեսանկյունից կարևորագույն գործոններ են 

հանդիսանում աշխատաշուկայի պահանջներից ելնելով մասնագիտությունների կրթական 

ծրագրերի փոփոխությունները և նրանցում ուսանողների թվաքանակը: Քանի որ ընդունելու-

թյունը կազմակերպվում է ըստ պլանավորված և ԿԳՆ-ի կողմից հատկացված լիցենզիայի 

տեղերի, ուստի ռեսուրսների կարիքների կտրուկ ավելացումներ կամ նվազեցումներ, որպես 

կանոն, տեղի չեն ունենում: Այդուհանդերձ, ուսանողների թվի որոշակի ավելացման դեպքում 

Ակադեմիան կարող է ապահովել համապատասխան քանակի ռեսուրսներ, օրինակ՝ լրացուցիչ 

ծանրաբեռնել ՊԴԿ-ին կամ նոր դասախոսներ ընդունել աշխատանքի և այլն: 

Ակադեմիայի զարգացման և առաջընթացի տեսանկյունից կարևորվում է ուսումնական 

գործընթացում նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրումն ու օգտագործումը: Այդ նպատակով 

2017-2019թթ. ընթացքում ևս ձեռք են բերվել սարքեր և սարքավորումներ (համակարգիչներ, 

դյուրակիր համակարգիչներ, որակյալ տպիչներ, պատճենահանողներ, պրոյեկտորներ, հեռուս-

տացույցներ գրատախտակներ, ինչպես նաև կենսաբանական, փրկարարական, հանքափրկա-

րարական, լեռնափրկարարական, ջրափրկարարական, առաջին բուժօգնության և այլ պարա-

գաներ) (Հավելված No1.5): 
2014թ. Ակադեմիայի ուսումնական մասնաշենքի 5-րդ հարկը, տեխնիկապես վերազինվել 

է, ինչը հնարավորություն է տվել ուսանողներին մասնակից դարձնել ԱԻՆ գործակարգավա-

րական խորհրդակցություններին (այն ուսանողների մոտ ձևավորում է օպերատիվ կառավար-

ման գործնական հմտություններ) և հարկ եղած դեպքում, իրականացնել հեռավար գիտա-

ուսումնական սեմինարներ:  

2019թ. Ակադեմիայում ձևավորվել է ևս մեկ կաբինետ, հագեցված համապատասխան 

ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով՝ տեղեկատվական հեռավար տեսագիտաժողովների, 
սեմինարների, հանդիպումների, կլոր սեղանների, աշխատանքային քննարկումների և այլնի 

նպատակով: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում առկա է տեղեկատվությունը և փաստաթղթավորման գործընթացները 
կառավարելու հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգ:  

Հիմքեր՝ ➢ Ակադեմիայի 2014-2019 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
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➢ Գործերի կառավարչության կանոնադրությունը  

Վելուծել ՄՈՒՀ-ում գործող տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության գործընթաց-
ների կառավարման քաղաքականության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը: Հիմնավորել 
մոտեցումը և արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան 
հիմքերից): 
 

Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կառավարման բարելավումն Ակադե-

միայի ռազմավարական խնդիրներից է, և ներքին ու արտաքին փաստաթղթերի շարժն իրակա-

նացվում է գործավարության կարգին համապատասխան (Հավելված Nօ1.2):  
Ելնելով տեղեկատվության և փաստաթղթավորման գործընթացների արդիականացման և 

վերահսկողության ապահովման անհրաժեշտությունից, Ակադեմիայում 2011թ. ներ է դրվել 

փաստաթղթերի էլեկտրոնային (Mulberry 1.3) համակարգը, 2013թ.՝ ներակադեմիական տվյալ-

ների փոխանակման ցանցային կապ Ակադեմիայի ստորաբաժանումների միջև, 2014-ին՝ 

Հոսթինգ (տեղակայման) Space 2, 2016թ.՝ կադրային գործերի վարման ու տվյալների բազայի 

մշակման միասնական ծրագրերը, 2017-ին՝ STOR ծառայությունները, իսկ 2019թ.՝ ապրիլի 1-ից՝ 

Mulberry 2.0 փաստաթղթաշարժի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի նոր տարբերակը 

(վերջինով վերապատրաստվել է Ակադեմիայի 2 աշխատակից), որոնք միասնական կենտրո-

նացված տեղեկատվական համակարգ են տվյալների մեկ ընդհանուր բազայով:  

Ակադեմիան շարունակում է համալրվել նորագույն տեխնոլոգիաներով և տեխնիկական 

միջոցներով որակյալ կրթական միջավայր ստեղծելու անհրաժեշտության գիտակցումով, ներ-

դնելով կառավարման բազմաֆունկցիոնալ ցանցային համակարգը, որի միջոցով իրականաց-

վում է ուսումնական պլանների, դասացուցակի, ամբիոնների և դասախոսների բեռնվածության 

ավտոմատ բաշխում, ուսանողների ուսումնական տվյալների հավաքագրում, մշակում և առա-

ջադիմության վերահսկում, դիպլոմի համաեվրոպական նմուշի հավելվածի պատրաստում և 

այլն: 

Նորմատիվ բոլոր փաստաթղթերը հաստատվելուց հետո տեղադրվում են Ակադեմիայի 

կայք էջում: Առանձին բաժնով տեղադրվում է նաև ԿԳՆ ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված «Ճգնաժա-

մային կառավարում և տեխնոլոգիաներ» գիտական հանդեսի համարները, ուսումնական և 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկները և այլն: 

Ակտիվ գործում է ուսանող-դասախոս էլեկտրոնային շփումը, հատկապես հեռակա 

ուսուցման ուսանողներին էլեկտրոնային փոստով ուղարկվում են ինքնուրույն աշխատանքի և 

ռեֆերատների հանձնարարություններ, ուսումնական լրացուցիչ նյութեր, գրականություն և 

այլն:  

Ակադեմիայի բոլոր ստորաբաժանումները, ամբիոնները, ուսումնական բաժինը համա-

լրված են համակարգիչներով, և նրանց 100%-ը միացված է Ակադեմիայի համակարգչային 

ցանցին, որոնց տրամադրվում է ինտերնետ (արագագործությունը՝ 35 Մբիթ/վրկ): 

Ակադեմիայում փաստաթղթաշրջանառությունը կատարվում է միասնական ներքին ցան-

ցով, և կանոնակարգվում է գործերի կառավարչության կողմից: Ակադեմիայում գործա-

վարության կազմակերպումն ու իրականացումը կարգավորում են փաստաթղթերի ընդունման, 

գրանցման և ներքին փաստաթղթաշրջանառության ընթացակարգերով, պարզաբանում ԳԽ-ի 

քննարկմանը ներկայացվող նախագծերի, ռեկտորի հրամանների ու այլ փաստաթղթերի 

նախագծերի նախապատրաստման ու դրանց շարժի, ելից փաստաթղթերի շարժի ու առաքման, 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների փաստաթղթաշրջանառության, փաստաթղթերի 

էլեկտրոնային պահպանման ու արխիվացման հետ կապված հարցերը:  

Ակադեմիայում 2014թ.-ից ընդլայնվել է տեղեկատվական ռեսուրսների օգտագործման 

տեխնոլոգիական գործիքամիջոցների կազմը, ծրագրավորողների ուժերով ստեղծվել, ներդրվել և 

կիրառվում են համապատասխան տեղեկատվական համակարգեր ու բազաներ.  

➢ ուսանողների հաշվառման համակարգը՝ ուսումնական բաժնում, 

➢ ուսանողների հաճախումների, դասացուցակի կառուցման և քննաշրջանների ամփոփման 

համակարգը՝ ֆակուլտետի դեկանատում,  

➢ կադրերի հաշվառման և մշակման համակարգը՝ կադրերի բաժնում,  
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➢ ուսանողների վարձավճարների հաշվառման համակարգը՝ հաշվապահությունում,  

➢ շրջանավարտների տվյալների հաշվառման և մշակման համակարգը՝ ՈԱԿ-ում (շրջանա-

վարտների և կարիերայի պատասխանատու):  

Այս ամենով հանդերձ, Ակադեմիայում դեռևս ավարտված չէ կառավարման միասնական 

տեղեկատվական համակարգի ձևավորումը:  

Տեղեկատվության տարածման և հասարակական պատասխանատվության նպատակով 

2014թ.-ից «911 էլեկտրոնային թերթի» խմբագրությունը ներկայացնում է ԱԻՆ, Ակադեմիայի 

գործունեության, կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, ռեկտորի, այլ 

պաշտոնատար անձանց, ՊԴԿ և ուսանողների գործունեության վերաբերյալ հասարակության 

իրազեկում (www.mes.am), (www.cmsa.am) պաշտոնական կայքերի, (www.911tert.am), ֆեյսբուքի 

(Crisis Management State Academy/fb) միջոցով: Ակադեմիայի կայքէջում զետեղվում են նաև բոլոր 

նորմատիվ փաստաթղթերը, ամբիոնի վարիչի, ՊԴԿ պաշտոնների մրցույթների վերաբերյալ 

հայտարարությունները, իրադարձություններ, նորություններ և այլն:  

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, ենթակա-

ռուցվածքները` ի նպաստ Ակադեմիայի ներքին շահակիցների՝ ուսանողների և ՊԴԿ-ի:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը ստեղծում է ապահով և անվտանգ միջավայր առողջապահական և 
անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների միջոցով` հաշվի առնելով հատուկ 
կարիքներ ունեցող ուսանողներին:  

Հիմքեր` 

➢ ԱԻՆ արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրությունը 
➢ Գործերի կառավարչության կանոնադրությունը  
➢ Առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայություններն 

ապահովող անձնակազմը և դրա անդամների աշխատանքային նկարագրերը 

Վերլուծել առողջության և անվտանգության պահպանման ծառայությունների արդյունավետու-
թյունը, հիմնվելով շահեկիցների արձագանքների վրա:  
 

Ակադեմիայի անվտանգության համակարգը գործում է 2008թ.-ից և շուրջօրյա հերթա-

պահության ռեժիմով իրականացնում մասնաշենքերի և հյուրանոցային համալիրի գույքի պահ-

պանության, ուսանողների և աշխատակիցների անվտանգության ապահովման գործառույթ: 

Ակադեմիայի մասնաշենքերն ապահովված են անվտանգության և հակահրդեհային ազդա-

նշանային համակարգով, մասնաշենքերն ու հարակից տարածքը հսկվում են տեսախցիկների 

համակարգով (անվտանգության տեսախցիկներ, որոնց տեսանյութերը գրանցվում և ավտոմատ 

պահպանվում են 24 օր), որը նպաստում է ներքին շահակիցների անվտանգության 

ապահովմանը: Ակադեմիայի գլխավոր մասնաշենքի հինգերորդ հարկը հարմարեցված է 

հատուկ կարիք ունեցող անձանց համար: 

Ակադեմիայի բոլոր մասնաշենքերում ծխելը խստիվ արգելվում է: 

Առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների գործու-

նեությունը գտնվում է ակադեմիայի ղեկավարության անմիջական ուշադրության կենտրոնում և 

հիշյալ ծառայություններից ուսանողների բավարարվածությունը պարզելու նպատակով պարբե-

րաբար իրականացվում են հարցումներ, այնուհետև գործունեության արդյունավետության 

բարձրացման նպատակով տարին մեկ անգամ, ներքին շահակիցների մասնակցությամբ, 

քննարկվում ու վերլուծության են ենթարկվում իրականացված աշխատանքները, պարզելով 

խանգարող հանգամանքները:  

Հարցումների ընթացքում և՛ ուսանողները, և՛ ՊԴԿ-ը դրական են արձագանքել լսարան-

ների կահավորմանը, անվտանգության ապահովմանը, բուժկետի առկայությանը և այլն: 

ԱԻՆ արհեստակցական կազմակերպությունը գործում է նաև Ակադեմիայում, որը կազմա-

կերպում է իր անդամների հանգստի, առողջարանային բուժման, անդամների երեխաների 

հանգստի (Դիլիջանի, Սևանի, Ծաղկաձորի, Մարտունու ամառային ճամբար) և այլ միջոցա-

ռումներ, իսկ առողջական խնդիրներ ունեցող աշխատակիցներին և սոցիալապես անապահով 
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աշխատողներին ցուցաբերվում դրամական օգնություն (Տարեկան շուրջ 100 աշխատակից և 50 

աշխատակցի երեխա):  

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի միջավայրի ապահովության, առողջության և անվտանգության պահ-
պանմանն ուղղված ծառայությունների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյու-
նավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 
 

Ակադեմիայում առողջապահական ոլորտի կարևոր ծառայություն է իրականացնում բուժ-

կետը, որը տեղակայված է գլխավոր մասնաշենքում (բուժկետի տեղաբաշխումը կատարված է 

հաշվի առնելով տվյալ մասնաշենքից օգտվող ուսանողների, վարչական և ՊԴԿ-ի, վերա-

պատրաստվողների թվաքանակի մեծությունը): Բուժկետի աշխատանքային ժամերն են 900-1750-

ը` յուրաքանչյուր աշխատանքային օր: Բուժկետն ապահովված է առաջին բուժօգնության 

համար անհրաժեշտ դեղորայքով և որոշ սարքավորումներով, որը դեռևս վերազինման կարիք 

ունի: Բուժ. կետում աշխատում է մեկ բուժաշխատող, ով իր պարտականությունների շրջանա-

կում, հարկ եղած դեպքում, տեղում ցուցաբերում է առաջին բուժօգնություն, իսկ առանձին 

դեպքերում ուսանողներին կամ աշխատակիցներին ուղեկցում է քաղաքային պոլիկլինիկա կամ 

հիվանդանոց` հետագա բուժսպասարկման նպատակով: 

Ակադեմիայի ուսանողների և աշխատակիցների առողջության պահպանման, մարմնա-

կրթության գործում զգալի ներդրում ունի «Փրկարարական» ամբիոնը:  

Ակադեմիայի բոլոր մասնաշենքերում առկա են արտակարգ իրավիճակների դեպքում 

տարհանման պլաններ: Գլխավոր մասնաշենքում տեղադրված է հակահրդեհային վահանակ` 

անհրաժեշտ սարքավորումներով և հիմնական հոսող ջրին միացված ճկուն խողովակաշար` 

հրդեհի ժամանակ արագ օգտագործման համար: Մասնաշենքերը միմյանցից հեռու են և 

յուրաքանչյուր մասնաշենք զինված է անհրաժեշտ սարքերով: 

Ակադեմիայի մասնաշենքերի սանմաքրման աշխատանքներն իրականացնում է գործերի 

կառավարչությունը: Ըստ մասնաշենքերի սանմաքրողների թիվը հասնում է 12-ի և նրանք 

զուգահեռաբար օգնում են նաև պարետներին` միջանցքներում իրականացնելով ցերեկային 

հերթապահություն: 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողներին և դասավանդողներին տրամադրվող 

ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության գնահատման 
մեխանիզմներ: 

Հիմքեր` 

➢ Ակադեմիայում որակյալ բարձրագույն կրթության ապահովման 
նպատակով գնահատման և հարցման կանոնակարգեր 

➢ Ակադեմիայում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ 
շրջանավարտների հարցման կանոնակարգ 

➢ Ակադեմիայում դասավանդման որակի և արդյունավետության 
վերաբերյալ ուսանողների հարցման կանոնակարգ 

Վերլուծել ուսանողներին և դասավանդողներին տրամադրվող ռեսուրսների կիրառելիության, 
հասանելիության և արդյունավետության գնահատման գործող մեխանիզմների և ծառայությունների 
արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը (կատարել համառոտ 
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

ՊԴԿ-ի և ուսանողների շրջանում պարբերաբար իրականացվում են հարցումներ ռեսուրս-

ների կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության վերաբերյալ: Ուսանողներին 

տրամադրվող ռեսուրսների և ծառայությունների օգտակարության, հասանելիության և արդյու-

նավետության գնահատման մեխանիզմներն են դասավանդողների, շրջանավարտների և 

ուսանողների ռեսուրսներից բավարարվածության վերաբերյալ անցկացվող հարցումները, 

կազմակերպվող քննարկումներն ու հանդիպումները: 

Շրջանավարտների բավարարվածության հարցաթերթում առկա է ռեսուրսների ու ծառա-

յությունների օգտակարությունը, հասանելիությունն ու արդյունավետությունը գնահատող հար-

ցերի մի ամբողջ շարք, ինչպես նաև կարծիքների և առաջարկությունների առանձին բաժին: 

Ինչպես երևում է ինքնավելուծության 7.ա չափորոշչում ներկայացված գծանկարից, հարցվող 

շրջանավարտներն ընդհանուր առմամբ գոհ են տրամադրվող ռեսուրսներից: 
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 Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումները 

նույնպես ունեն ուսումնառության ռեսուրսների և օժանդակ ծառայությունների գնահատման 

տարրեր, քանի որ հարցաթերթերում առկա է ուսանողների կարծիքների և առաջարկների 

բաժինը, որտեղ նրանք, ի թիվս այլ հարցերի, իրենց կարծիքն են հայտնում տրամադրվող 

ռեսուրսների և ծառայությունների վերաբերյալ (Հավելված Nօ5.4): Ուսանողական հարցումները 

ցույց են տալիս, որ մատուցվող ռեսուրսների և ծառայությունների բարելավմանն ուղղված 

միջոցառումները հաճախ հիմնվում են դասավանդողների և ուսանողների կողմից այս 

մեխանիզմով ստացվող տեղեկատվության հիման վրա: 

Ուսանողները հնարավորություն ունեն տրամադրվող ռեսուրսների վերաբերյալ իրենց 

հուզող հարցերը բարձրացնել և ստանալ պատասխաններ, նաև ֆակուլտետի խորհրդի նիստերի 

ժամանակ: Բացի այդ, համապատասխան արկղերի միջոցով կարող են հարցեր և 

առաջարկություններ ուղղել Ակադեմիայի ղեկավարությանը:  
Չափանիշ 7-ի համար ներկայացնել վերջին 5 տարվա SWOT վերլուծություն: 

ՉԱՓԱՆԻՇ VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ուժեղ կողմեր (Strengths) Թույլ կողմեր (Weaknesses)  
1. Ուսումնական գործընթացը պատշաճ կերպով կազմա-

կերպելու նպատակով անհրաժեշտ ենթակառուցվածք-
ների առկայություն՝ ապահովված արդիական 
ինտերնետային կապով և անվճար WiFi-ով: 

2. Համակարգչային ներքին ցանցի և ավտոմատացված 
էլեկտրոնային համակարգերի առկայություն:  

3. Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած 
լսարանների և կաբինետների առկայություն: 

4. Հարմարավետ բուֆետի առկայություն: 
5. Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և դրանց 

բաշխման ու վերահսկման գործուն մեխանիզմների և 
բնականոն գործունեության ապահովում:  

6. Սեփական բազմատեսակ տրանսպորտային միջոցների 
առկայություն: 

1. Ֆինանսական աղբյուրների բազմա-
զանեցման կարիք: 

2. Գրադարանում ընթերցասրահի 
բացակայություն:  

3. Անվճարունակության պատճառով 
ուսանողների վարձավճարների ոչ 
կանոնավոր վճարումներ: 

4. Ակադեմիայի գործունեության 
ֆինանսական պլանավորման գործ-
ընթացի կատարելագործում՝ ապա-
հովելով ֆինանսական ռեսուրսների 
արդյունավետ և նպատակաուղղված 
բաշխումն ըստ ռազմավարական 
ուղղությունների: 

Հնարավորություններ (Opportunities) Վտանգներ (Threats) 
1. Ուսանողական համակազմի ավելացում:  
2. Միջազգային կառույցների հետ փոխշահավետ 

համագործակցություն: 
3. Ֆինանսական միջոցների ներհոսքի ավելացում:  
4. Տարածաշրջանում լրացուցիչ կրթական 

ծառայությունների մատուցում: 
5. Բոլոր ենթակառուցվածքներում ռեսուրսախնայողու-

թյան ուղղությամբ մշակված նորմատիվների ներդրում: 

1.  Գլխավոր մասնաշենքի բոլոր 
հարկերի (բացի հինգերորդ հարկից) 
չհարմարեցված լինելը հատուկ 
կարիքավորների համար: 

2. Տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական 
վիճակի վատթարացում: 

3. Ֆինանսական մուտքերի նվազման 
միտում: 

Ակադեմիայի բնականոն գործունեության և առաջընթացի կարևորագույն երաշխիքը նրա ֆինան-
սական կայունության պահպանումն է, վճարովի ուսուցումից արտաբյուջետային և օրենքով չարգելված 
գործունեության միջոցով արտաբյուջետային լրացուցիչ մուտքերի ապահովումն է:  

Ակադեմիայում առկա խնդիրների բարեհաջող լուծման համար առաջարկվում են հետևյալ քայլերը.  
➢ Կատարելագործել Ակադեմիայի գործունեության ֆինանսական պլանավորման գործընթացը' 

ապահովելով ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ և նպատակաուղղված բաշխումն ըստ 
ռազմավարական ուղղությունների: 

➢ Ապահովել ռեսուրսախնայողական քաղաքականություն: 
➢ Ներդնել ֆինանսական ռիսկերի կառավարման համակարգ՝ ֆինանսական կայունությունն ապահո-

վելու նպատակով: 
➢ Ներդնել ֆինանսների կառավարման կատարելագործված և գործուն համակարգ: 
➢ Վերարակառուցել և վերազինել «Լուսակերտ  ուսումնագործնական վարժադաշտը միջազգային 

չափանիշներին համապատասխան: 
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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: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 

➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը 
➢ «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը 
➢ Ակադեմիայի կանոնադրությունը 
➢ Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնակարգերը 
➢ Ակադեմիայի գիտական խորհրդի աշխատակարգը 
➢ Ակադեմիայի 2018-2019  ուստարվա գործունեության հիմնական արդյունքների 

վերաբերյալ հաշվետվությունը 
➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. գործունեության գնահատման առանցքային 

ցուցանիշները (ԳԱՑ) 
➢ Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի 

հաստատման քաղաքականությունը 

Վերլուծել, թե որքանո՞վ է ՄՈՒՀ-ի հաշվետվողականությունը նպաստում կառավարման 
բարելավմանը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջ-
բերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի պետական քաղաքականության սկզբունքներից է համարվում կրթական 

գործընթացի թափանցիկությունը, հրապարակայնությունը բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության բնագավառում (Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին ՀՀ օրենք, հոդված 4/4), իսկ նպատակներից է հաշվետվողականությունը՝ 

ՆՊԱՏԱԿ 4 (Հավելված Nօ1.2), ինչն ամրագրված է նաև 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծի ՆՊԱՏԱԿ 8-

ում (Հավելված Nօ1.3):  
Իր գործունեությամբ Ակադեմիան միտված է ապահովելու հասարակության հետ կապերի 

զարգացումը, իր կողմից իրականացվող կրթական գործընթացի թափանցիկությունը և հրապա-

րակայնությունը (Հավելված No8.1): Ակադեմիայի նպատակներից է իր գործունեության մասին 

ամենամյա հաշվետվության հրապարակումն ու մատչելիությունը: Ակադեմիայի հաշվետվողա-

կանության գործընթացը կանոնակարգվում է «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհա-

կան մասնագիտական կրթության մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

մասին», «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքներով, ՀՀ կառավարության մի շարք որո-

շումներով և Ակադեմիայի կանոնադրությամբ: 
Ակադեմիայում գործում է աստիճանակարգային հաշվետվողականության սկզբունքը, որը 

սահմանված է ըստ ստորաբաժանումների կանոնադրությունների և կանոնակարգերի: Այն 

սկսում է ՊԴԿ-ի, այնուհետև ամբիոնի վարիչի և դեկանի կողմից ներկայացվող հաշվետվու-

թյուններից: Ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանի համաձայն` ամբիոնի վարիչն ամ-

բիոնում իրականացված ուսումնագիտական աշխատանքների և հրատարակությունների մա-

սին հաշվետվություն է ներկայացնում ամբիոնին, որը հնարավորություն է տալիս գնահատելու 

ամբիոնի գործունեության արդյունավետությունը, վերհանելու թերությունները, քայլեր ձեռնար-

Ակադեմիան հասարակության և մյուս շահակիցների առջև հաշվետվողականությունն ապահովում է 
սահմանված ձևաչափով տարեկան հաշվետվության միջոցով, որը կառուցվում է Ակադեմիայի գործող ՌԾ-ի 

նպատակներով ու խնդիրներով նախանշված ցուցանիշների համաձայն և արտացոլում է պլանավորած ու 
փաստացի արդյունքների համապատասխանությունը: 

Ակադեմիայի նպատակներից է՝ հասարակության հետ կապերի զարգացումն ու հանրային ծրագրերում 
առավելագույնս ներգրավումը, տարածաշրջանի հասարակության մտավոր, կրթական, գիտական, 

մեթոդական, խորհրդատվական, փորձագիտական ծառայությունների մատուցումը, քաղաքացիական 
պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում անվտանգության մշակութի ձևավորումը: 

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.3.pdf
Չափանիշ-8/Հավելված%20-%208.1.pdf
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կելու դրանք վերացնելու ուղղությամբ: Ֆակուլտետի խորհրդի հաշվետվությունը նպաստում է 

ֆակուլտետի ձեռքբերումների և բացթողումների վերհանմանը, վերջիններիս պատճառների 

բացահայտմանը, աշխատանքային պլանների վերանայմանը և դրանց բարելավմանը: 

2019թ. վերանայվել է ռեկտորի հաշվետվությունների ձևաչափը և սահմանված ձևաչափով 

2018-2019 ուստարվա ավարտին ռեկտորը գործունեության հիմնական արդյունքների վերա-

բերյալ հաշվետվությունը և ՌԾ-ի խնդիրների ու նպատակների կատարողականի վերաբերյալ 

զեկույցը ներկայացրեց ԳԽ նիստում (Հավելված No1.4) և www.cmsa.am: 

Ռեկտորը հաշվետվությունը ներկայացնում է ըստ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. ՌԾ պլան- 

ժամանակացույցով նախատեսված գործողությունների իրականացման ընթացքի, որը ներա-

ռում է Ակադեմիայի գործունեության գրեթե բոլոր բնագավառները, ոլորտներն ու հիմնախնդիր-

ները՝ գործունեության առանցքային ցուցանիշները, հատկապես մասնագիտությունների, 

ընդունելության և համակազմի, ուսումնական գործընթացի, ռեսուրսների և կառավարման, 

ենթակառուցվածքների, գիտության և նորամուծությունների, արտաքին կապերի ու միջազգային 

համագործակցության վերաբերյալ:  

Ակադեմիայի գործունեության արդյունավետությունը և կատարողականը գնահատելու, 

ձեռքբերումները և թույլ կողմերը վերհանելու նպատակով, յուրաքանչյուր տարի հրատարակ-

վում է գործունեության առանցքային ցուցանիշների (ԳԱՑ) վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

(Հավելված Nօ1.5): 
 Հաշվետվողականության հիշյալ համակարգը նպաստում է Ակադեմիայի կառավարման 

բարելավմանը. գնահատվում է կատարված աշխատանքների արդյունավետությունը, վեր են 

հանվում ձեռքբերումներն ու բացթողումները` դրանց պատճառները բացահայտելու և հետագա 

գործունեությունը բարելավելու նպատակով:  
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է ընթացակարգերի, գործընթացների 

թափանցիկությունը և հասանելիությունը հասարակությանը:  

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ «Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ» գիտական հանդեսը 
➢ Ակադեմիայի հանրային կապերի հայեցակարգը 
➢ «Հայաստանի բուհերը» տեղեկատու դիմորդների համար 
➢ www.mes.am, www.cmsa.am, Crisis Management Stste Academy ֆեյսբուքյան էջը  
➢ www.911tert.am   
➢ Dasaran.am 
➢ «Գործընթաց» և այլ թերթեր  

 

Վերլուծել հասարակությանը հաշվետվողականությունն ապահովող մեխանիզմների 
արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համա-
պատասխան հիմքերից):  

 

2015թ. Ակադեմիայի կառուցվածքում գործում է 911 էլեկտրոնային թերթի խմբագրություն, 

որն ապահովում է կապը հասարակայնության լայն շրջանակների հետ (Հավելված No8.1), 
տրամադրելով Ակադեմիայի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, նորություններն 

ու հայտարարությունները, միջազգային համագործակցությունը, օգտագործում է նաև ԱԻՆ 

պաշտոնական կայքը՝ www.mes.am (Ակադեմիան համարվում է ԱԻՆ ուժային կառույցի 

անքակտելի մաս), Ակադեմիայի պաշտոնական կայքը՝ www.cmsa.am, ֆեյսբուքյան էջը՝ (Crisis 

Management Stste Academy/fb), 911 էլ. թերթը` www.911tert.am, «Հայաստանի բուհերը» տեղե-

կատու դիմորդների համար www.education.am, www.spyur.am, համացանցային mamul.am, 

youtube.com, fasebook.com և այլ զանգվածային լրատվական միջոցները: 
Ակադեմիայի զարգացման ռազմավարական ուղղություններից է հանրային կապերի 

ոլորտը և արտացոլված է գործող 2014-2019թթ. ՌԾ-ի համապատասխան դրույթներում: 

Մասնավորապես, որպես ռազմավարական խնդիր սահմանված է հասարակայնության հետ 

կապերի հետագա զարգացումը և հանրային ծրագրերում Ակադեմիայի առավելագույնս 

ներգրավումը (Հավելված Nօ1.2):  
Ակադեմիայի 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծում (ՆՊԱՏԱԿ 7, խնդիր 7.1) ևս առկա է հասարա-

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.4.pdf
www.cmsa.am:
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.5.pdf
http://www.mes.am/
http://www.cmsa.am/
Չափանիշ-8/Հավելված%20-%208.1.pdf
http://www.mes.am/
http://www.cmsa.am/
http://www.education.am/
http://www.spyur.am/
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
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կայնության հետ կապերի հետագա զարգացման և հանրային պատասխանատվության 

բարձրացման ապահովման խնդիրը  (Հավելված Nօ1.3)՝  
➢ զարգացնել հանրային կապերի միասնական համակարգը, բարձրացնել հանրային կապերի 

ներբուհական ցանցի արդյունավետությունը, 

➢ ապահովել ինտերնետային կայքի դինամիկ զարգացումը՝ հարստացնելով և արդիա-

կանացնելով դրա բովանդակային և ծրագրային բաղադրիչները, 

➢ ընդլայնել հասարակության տարբեր խմբերի հետ հետադարձ կապը և զարգացնել 

մշտադիտարկման համակարգը, 

➢ ընդլայնել և զարգացնել ակադեմիայի ներգրավումը տարածաշրջանային ծրագրերին ու 

նախաձեռնություններին, բազմազանեցնել հանրությանը մատուցվող ծառայությունները,  

➢ բարձրացնել ներքին կորպորատիվ հաղորդակցության արդյունավետությունը, 

➢ խրախուսել հանրային ծառայությունների մատուցմանն ուղղված հրատարակչական 

գործունեությունը: 

Հայաստանի հանրային հեռուստաալիքով 2018թ. սեպտեմբերից ամեն շաբաթ իրակա-

նացվում է մասնագիտական հաղորդաշար, նվիրված արտակարգ իրավիճակ առաջացնող 

Հայաստանին սպառնացող վտանգներին, որոնք զետեղված են ինչպես իրենց կայքում, այնպես 

էլ ԱԻՆ-ի և Ակադեմիայի կայք էջերում (առկա է շուրջ 35 ֆիլմ տեսահոլովակ):  

Հասարակայնության հետ կապերի «911 էլ. թերթ»-ի խմբագրության հիմնական գործա-

ռույթն Ակադեմիայի ռեկտորի, կառուցվածքային ստորաբաժանումների, հասարակական միա-

վորումների (ՈՒԳԸ, ՈՒԽ, արհեստակցական կազմակերպություն և այլն) իրականացրած միջո-

ցառումների, միջազգային համագործակցության և այլ գործընթացների վերաբերյալ նյութերի 

ապահովումն է, պաշտոնատար անձանց գործունեության վերաբերյալ հասարակությանն 

իրազեկումն է ԱԻՆ և Ակադեմիայի պաշտոնական կայքերի, «911 էլ. թերթ»-ի, սոցիալական 

ցանցերի միջոցով, որոնք էլ ապահովում են ընթացակարգերի, գործընթացների թափանցիկու-

թյունն ու հասանելիությունը:  

Ակադեմիայի ընդհանուր և ընթացիկ կառավարման գործընթացների հասանելիությունն 

ապահովելու նպատակով Ակադեմիայի կայքէջի համապատասխան բաժիններում պարբերա-

բար տեղադրվում են կանոնադրությունները, կանոնակարգերը և կարգերը, հայեցակարգերը, 

այլ նորմատիվ փաստաթղթեր, նիստերի արձանագրությունները, գիտական ու մեթոդական 

ձեռնարկները, գիտական հանդեսը, ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հանձնա-

ժողովները, տարբեր իրադարձություններ, հայտարարություններ, նորություններ և այլն:  

2018թ. մշակվել և ԳԽ-ի կողմից հաստատվել է Ակադեմիայի հասարակությանը տեղե-

կատվության ապահովման ընթացակարգ -ը (ԳԽ, Nօ1, 22.03.2018) և Ակադեմիայի հասարա-

կության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի հաստատման քաղաքակա-

նություն -ը (ԳԽ, Nօ3, 12.09.2018): Հիշյալ փաստաթղթերը նախատեսված են Ակադեմիայի 

գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության և թափանցիկության համար:  

Ակադեմիան պարբերաբար ապահովում է գործող մասնագիտությունների վերաբերյալ 

տեղեկատվության մատչելիությունը, անվճար տրամադրելով բուկլետներ, ձեռնարկներ 

պաստառներ և այլն:  

Ակադեմիայի գործունեության վերաբերյալ տարբեր հեռուստաալիքներով կազմակերպ-

վում են հեռուստահաղորդումներ, որոնց մասնակցում են ՊԴԿ-ն և ուսանողները: Պարբերաբար 

կազմակերպվում են հանդիպումներ Հայաստանի տարբեր մարզերի դպրոցներում, որտեղ 

ելույթներ են ունենում նաև Ակադեմիայի մշակույթի պալատի երեխաները՝ քաղաքացիական 

պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների ոլորտների ուղղությամբ: Ուսանողների ու 

մշակույթի պալատի երեխաների ներկայացմամբ կազմակերպվում են թատերական մի-

ջոցառումներ դպրոցներում, մանկապարտեզներում, գրադարաններում, «Նարեկացի» արվեստի 

միությունում, Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատանը, Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակ-

ցության կենտրոնում, Կոտայքի ՍՕՍ մանկական գյուղում, «Կրթություն և կարիերա» 

ամենամյա ցուցահանդեսների բացմանը և այլուր, որոնց հիմնական նպատակն է՝ «Կրթություն 

խաղի միջոցով» ձևաչափով նպաստել քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ 
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իրավիճակների ոլորտում անվտանգության մշակույթի ձևավորմանը: 

Ակադեմիայի մասին տեղեկատվություն է հրապարակվում նաև սոցիալական կայքերում, 

«Սփյուռ» տեղեկատվական կենտրոնի հրատարակած «Հայաստանի դեղին էջեր»-ում և տարբեր 

կայքերում` «Երիտասարդական online պարբերական»-ում, www.Dasaran.am կայքում և այլն: 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը 

նպաստող հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմներ: 
 
Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի հանրային կապերի հայեցակարգը 
➢ Հասարակությանը տեղեկատվության ապահովման ընթացակարգը 
➢ www.cmsa.am, Crisis Management Stste Academy ֆեյսբուքյան էջը  

➢ www.911tert.am 

 Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող 
հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը 
(կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Համաձայն Ակադեմիայի գործող ՌԾ 9-րդ նպատակի` կայուն զարգացման և դրական 

վարկանիշի ձևավորման ու պահպանման գրավականների շարքում կարևոր տեղ է հատ-

կացված արտաքին կապերի ձևավորմանը, հասարակության, պետական և տեղական ինքնա-

կառավարման մարմինների, կազմակերպությունների հետ գործընկերային արդյունավետ 

կապերի ստեղծմանը (Հավելված Nօ1.2): Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը 

նպաստող հետադարձ կապի ապահովման արդյունավետ միջոցներ են՝ արտաքին շահակից-

ների ներգրավումը ԳԽ կազմում, տարատեսակ միջոցառումների կազմակերպումը կամ 

մասնակցությունը դրանց, մշտական այցելությունները տարածաշրջանի մարզեր, համայնքներ, 

ուսումնական կազմակերպություններ, հարցումները, Ակադեմիայի կայքէջի հարց ու պատաս-

խան բաժինը և այլն: Հարցումները հնարավորություն են տալիս պարզելու արտաքին և ներքին 

շահակիցների կարծիքն Ակադեմիայի վերաբերյալ, վերհանելու Ակադեմիայի ուժեղ ու թույլ 

կողմերը և նպաստում է նրա գործունեության հետագա բարելավմանը: Որպես հասարակայ-

նության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի ապահովման արդյունավետ 

միջոց կիրառվում է նաև ԱԻՆ կայքէջը և համացանցը:  

Ակադեմիայի հեղինակության վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքների ուսում-

նասիրության հարցումների արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գրանցվել է հեղի-

նակության բարձրացման փոքր չափի աճ: Ակադեմիան կարևորում է արտաքին շահակիցների 

դերը և նրանց ներգրավում ծրագրերում, կառավարման համակարգում, իրականացնում է 

տարբեր միջոցառումներ, հանդիպումներ, դրանք լուսաբանում և ներկայացնում հանրությանը:  

Ակադեմիայում մշակվել և գործածության մեջ է դրվել հասարակության հետ կապերի 

ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի մի շարք մեխանիզմներ՝ Հասարակությանը 

տեղեկատվության ապահովման ընթացակարգը  և Ակադեմիայի հանրային կապերի 

հայեցակարգը  (ԳԽ, No1, 22.03.2018, ԳԽ, N2, 05.05.2014): 

Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի մեխանիզմ-

ներից են նաև 2018թ. նորացված Facebook սոցիալական ցանցում գործող խումբը: 

Նկատի ունենալով սոցցանցերի հաճախելիության մակարդակը, հատկապես ուսանողու-

թյան շրջանում, գնահատելով դրանց կարևոր ազդեցությունն ու սոցցանցերի միջոցով անհրա-

ժեշտ տեղեկատվության արագ որոնման փաստը, 2018թ. վերջին ստեղծվել է շրջանավարտների 

ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջ: Էջը կարճ ժամանակամիջոցում, առանց լրացուցիչ լուսա-

բանման, արդեն ձեռք է բերել մեծ թվով բաժանորդներ: Նման հարթակ գործում է նաև 

ուսանողների համար, որոնք օպերատիվ կերպով տեղեկանում են Ակադեմիայի պաշտոնական 

լրահոսի, միջոցառումների և այլնի մասին: 

Հասարակության հետ հետադարձ կապի վառ օրինակ է Եվրամիության Արևելյան գործըն-

կերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի 

կողմից ստացված շնորհակալական գրությունը: 

Հաջորդ շնորհակալագիրը Սեյվ դը Չիլդրեն Հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից է՝ 
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Աղետների ռիսկի նվազեցման ներառական ծրագրին Ակադեմիայի աջակցության և 

համագործակցության համար: 

Հասարակության հետ հետադարձ կապի լավ օրինակ է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից համաֆի-

նանսավորվող «Հարավային Կովկասում և Միջին Ասիայում երեխաներին սպառնացող աղետ-

ների ռիսկի նվազեցման (ԱՌՆ) ազգային և համայնքային ջանքերի խթանում» ընթացիկ 

տարածաշրջանային ԱՌՆ ծրագրի շրջանակում Տաջիկստանի պատվիրակության ճանաչողա-

կան այցն Ակադեմիա՝ համագործակցության պայմանով:  

Ակադեմիայում հանրային կապերի գործընթացը համակարգելու և ամբողջացնելու նպա-

տակով գործում է «911 էլ. թերթ»-ի խմբագրությունը և IT խումբը՝ մարդկային և նյութատեխնի-

կական անհրաժեշտ ռեսուրսներով: 

ԱԻՆ, Ակադեմիայի կայքէջերում և էլեկտրոնային գրադարան հարթակում տեղադրվում են 

համապատասխան նյութեր՝ գրականություն, պաստառներ, մասնագիտական ֆիլմեր, 

բուկլետներ և այլն, որից օգտվում է բնակչության լայն շրջանակ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակությանը գիտելիքի (արժեքների) 
փոխանցման մեխանիզմներ: 

Հիմքեր` 

➢ Ակադեմիայի կանոնադրությունը 
➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի 2018-2019 ուսումնական տարվա գործունեության հիմնական 

արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը 
➢ Dasaran.am 

Վերլուծել հաստատության կողմից լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական 
ծառայությունների իրականացման արդյունավետությունը և արդիականությունը: Հիմնավորել 
մոտեցումը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

  

Ակադեմիայի ՌԾ-ում սահմանված են մի շարք խնդիրներ, որոնց նպատակն է մշտապես 

կատարելագործել կրթական տեխնոլոգիաներն ու գործիքները, պահպանել և զարգացնել 

արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտ-

պանության ոլորտը, աջակցել հասարակության մտավոր, կրթական, տնտեսական, գիտական և 

անվտանգության մշակույթի ձևավորման առաջընթացին (ՆՊԱՏԱԿ 7) (Հավելված Nօ1.2): 
Ակադեմիան կրթական ծառայություն իրականացնելիս հաշվի է առնում մասնագետների 

պահանջարկը ԱԻՆ համակարգում և տարածաշրջանում: Դրանով են պայմանավորված մաս-

նագիտությունների հետ կապված փոփոխությունները՝ «Կառավարում /ըստ ոլորտի/» «Կիրա-

ռական սեյսմոլոգիա», «Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում», «Հոգեբանու-

թյուն/աղետների հոգեբանություն»:  

Ակադեմիայի հիմնական խնդիրներից է քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ոլորտում կրթական, գիտական, 

մեթոդական, փորձագիտական, ծառայությունների մատուցումը (I/1): Ակադեմիան պարբերա-

բար աշխատանքներ է իրականացնում հանրակրթական դպրոցների աշակերտների և դիմորդ-

ների հետ՝ մատուցելով խորհրդատվական ծառայություններ, ինչպես նրանց մասնագիտական 

կողմնորոշման բնագավառում, այնպես էլ քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառում հարցերի ու անվտանգության 

մշակույթի ձևավորման ուղղությամբ (Հավելված Nօ1.1):  
Ակադեմիան մեծ ներդրում ունի ՀՀ տարածաշրջանի քաղաքացիական պաշտպանության, 

արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառում կրթական, 

գիտական, մեթոդական և անվտանգության մշակույթի ձևավորման ուղղությամբ հասարա-

կական կյանքի կազմակերպման գործում: Այդ մասին են վկայում տարբեր գիտաժողովներին 

մասնակցությունը և վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպումը: 

Ակադեմիայում 2017թ. անցկացվել են մեկ հոբելյանական միջազգային գիտաժողով՝ 

նվիրված Ակադեմիայի ստեղծման 25-ամյակին և մեկ ուսանողական միջբուհական հանրապե-

տական գիտաժողով: Ակադեմիայի ստեղծման 25-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժո-

ղովին մասնակցեցին Լեհաստանի, ՌԴ-ի (Սանկտ Պետերբուրգ), ԵՊՀ-ի, ՀԱՊՀ-ի, ՀՊՏՀ-ի, 

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.1.pdf
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ՀՊՄՀ-ի, ՀԱԱՀ-ի, ԵՊԼՀ-ի, ԳՊՄՀ-ի, ՖԿՀՊԻ-ի, Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական 

կազմը, ԱԻՆ նախարարության ստորաբաժանումների մասնագետներ, հանրապետության 

տարբեր կազմակերպություններից գիտնականներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, պետական 

գերատեսչությունների, քաղաքացիական և հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ, 

քաղաքացիներ, շրջանավարտներ և այլն (www.cmsa.am): 

13.10.2017թ. Ակադեմիայում կազմակերպվեց միջբուհական ուսանողական գիտաժողով՝ 

«Աղետների հոգեբանություն» խորագրով՝ նվիրված «Աղետների ռիսկերի նվազեցման» 

միջազգային օրվան, որին մասնակցեց հանրապետության 5 բուհ՝ 26 մասնակցով: Ավարտից 

հետո գիտաժողովի մասնակիցները մեկնեցին Ակադեմիայի «Լուսակերտ» ուսումնագործնա-

կան պարապմունքների վարժադաշտ, ականատեսը լինելու ՈՒԽ-ի և ուսանողների կողմից 

կազմակերպված բակալավրիատի 3-րդ և 4-րդ կուրսերի 111 ուսանողի մասնակցությամբ ցու-

ցադրական, գործնական պարապմունք-վարժանքին, որն անցկացվում էր ՄԱԿ-ի մարդասի-

րական հարցերի համակարգման գրասենյակի ներքո գործող «Որոնողափրկարարական 

հարցերով միջազգային խորհրդատվական խմբի» (The International Search and Rescue Advisory 

Group INSARAG) սահմանած չափանիշներով: Վարժանքին ներկա էին ԱԻ նախարարը, ԱԻ Փ/Ծ 

տնօրենը, Աղետների ռիսկի նվազեցման միջազգային օրվան նվիրված «Դիմակայունություն՝ 

հանուն կայուն զարգացման» երևանյան եռօրյա միջազգային համաժողովին մասնակից 

եվրոպական և ասիական 17 երկրների ներկայացուցիչներ, հյուրեր: Առաջին անգամ վարժանքն 

անցկացվեց միայն ուսանողների մասնակցությամբ, որի սցենարն առավելագույնս մոտեցված էր 

իրականությանը:  

 17.12.2018թ. Ակադեմիայում կազմակերպվեց ուսանողական գիտական կոնֆերանս 

Դիմակայուն Հայաստան  խորագրով՝ նվիրված Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին, 

որին մասնակցեց 8 բուհ 19 մասնակցով: Գիտաժողովին ներկայացվեց 16 հոդված, 11 զեկույց: 

Մասնակիցներին տրվեց հավաստագրեր: 

2018թ.-ից սկսած Ակադեմիայի և Dasaran.am-ի համատեղ համագործակցության արդ-

յունքում պարբերաբար ներդրվում է էլեկտրոնային խաղ 11 տեսակի վտանգների ուղղությամբ 

[երկրաշարժ, սելավ, սողանք, ջրհեղեղ, կարկուտ, մերկասառույց, քամի, քարաթափ, կայծակ, 

հրդեհներ (հրդեհ մետրոպոլիտենում, կենցաղային հրդեհներ, հրդեհ տանը, անտառային 

հրդեհներ, անտառներում և խոտածածկ տարածքներում հրդեհաշիջման պարզ գործիքներ), 

գազի արտահոսք բնակարանում, այրվածքներ և շոկ թեմաներով], ինչն ուղղված է դպրոցների 

ուսուցչական կազմի և աշակերտների շրջանում արտակարգ իրավիճակներում անվտանգու-

թյան մշակույթի, ճիշտ վարքականոնների ձևավորմանն ու ամրապնդմանը: Dasaran.am-ում 

գրանցվածների թիվը գերազանցել է 1 մլն. 200 հազարը: 

Ակադեմիան էական ավանդ ունի ԱԻՆ համակարգի և այլ ոլորտների աշխատակիցների 

համար պարբերական վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման գործընթացներում, 

մշակում և իրականացնում է վերապատրաստման ծրագրեր, շեշտը դնում կրթական 

բարեփոխումների զարգացման փուլում մրցունակ և բարձրորակ մասնագետների պատրաստ-

ման վրա և ապահովում դրանց զարգացման գործընթացը: Ակադեմիան իրականացնում է 

լրացուցիչ կրթական ծրագրեր ԱԻՆ համակարգի հրշեջ-փրկարարների և օպերատիվ կառա-

վարման ծառայակիցների մասնագիտական վերապատրաստման համար, քաղաքացիական 

պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ոլորտում 

պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպություն-

ների աշխատակիցների և բնակչության լայն շերտերի համար՝ ուղղված աղետներին դիմակայե-

լու հմտությունների ձևավորմանն ու ամրապնդմանը: 

Ակադեմիայի կողմից, աղետների ռիսկերի նվազեցման միջազգային օրվա կապակ-

ցությամբ, ԱԻՆ մարզադահլիճում պարբերաբար կազմակերպվում են սպորտային միջբուհա-

կան միջոցառումներ:  

Կազմակերպվում են միջոցառումներ նվիրված Հանրապետության Անկախության, 

փրկարարի, քաղաքացիական պաշտպանության, երկրաշարժի օրվան, կանանց, մայրության ու 

գեղեցկության տոնին, Շուշիի ազատագրմանը, Հայկական բանակին, հաղթանակի ու 

http://(www.cmsa.am)/
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խաղաղության օրվան, Եղեռնի զոհերի հիշատակին և մշակութային ներկայացումներ՝ ուղղված 

բնակչության անվտանգության մշակույթի ձևավորմանը և այլն(Հավելված Nօ1.4) և 

www.911tert.am: 

2015թ. սկսած Ակադեմիայում ՊԴԿ-ի համար իրականացվում են դասընթացներ՝ 

«Անգլերեն լեզու», «Մանկավարժական նոր տեխնոլոգիաներ», «Մանկավարժություն» «Ճգնաժա-

մային կառավարում», «Էկոլոգիական արտակարգ իրավիճակներ և էկոլոգիական վիճակի 

արագ գնահատման գործիքներ», «Աղետների հոգեբանություն», «Նոր տեղեկատվական տեխ-

նոլոգիաներ» և այլ ուղղություններով: Ուսանողների համար կազմակերպվում են լրացուցիչ 

դասընթացներ՝ «Անգլերեն լեզու» դասընթացի ուղղությամբ, «Էկոլոգիական արտակարգ 

իրավիճակներ և էկոլոգիական վիճակի արագ գնահատման գործիքներ» թեմայով և այլն: 

2010թ. սկսած Ակադեմիայում հրատարակվում է Ճգնաժամային կառավարում և տեխնո-

լոգիաներ» գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածուն, իսկ 2019թ.-ից՝ 

Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ» գիտական հանդեսը, որն ընդգրկված է ՀՀ 

ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների 

հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցա-

կում: Հիշյալ հանդեսն ապահովում է Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի գիտական աշխատանքների հրապա-

րակայնությունը և նպաստում տարածաշրջանում ու ՀՀ-ում գիտական մտքի զարգացմանը: 

Գիտական հանդեսի 14 համարներում հրատարակված հոդվածների ընդհանուր թիվը 359 է, 

որից 230-ը՝ Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի կողմից: Ժողովածուն լայն ճանաչում է գտել ոչ միայն մեր 

հանրապետությունում, այլև արտերկրում: Դրա վառ ապացույցն է հանդեսի տարբեր 

համարներում հրատարակված օտարերկրյա գործընկերների հոդվածները Ճապոնիայից, ՌԴ-

ից (Սանկտ Պետերբուրգ), Լեհաստանի, Ղրղզստանի, ՈՒկրաինայի և Վրաստանի 

Հանրապետություններից: Հոդվածներ են ներկայացրել նաև ԵՊՀ-ի, ՀԱՊՀ-ի, ՀՊՏՀ-ի, ՀՊՄՀ-ի, 

ՀԱԱՀ-ի, ԵՊԼՀ-ի, Գորիսի և Գյումրու մանկավարժական համալսարանների, ՖԿՀՊԻ-ի ՊԴԿ-ն, 

ԱԻՆ ստորաբաժանումների, հանրապետության տարբեր կազմակերպությունների, քաղա-

քացիական և հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ և այլն:  
Ներկայացնել քաղաքացի դաստիարակելու գործում հաստատության ունեցած դերն ու 

կատարած ներդրումները: Նշել հիմնական ձեռքբերումներն ու խոչընդոտները: 
  

Ակադեմիան ունի առաքելություն` պատրաստել բարձր որակավորում ունեցող մասնա-

գետ ԱԻՆ համակարգում գործող ստորաբաժանումների ոլորտների պահանջներին համապա-

տասխան, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության բնագավառում (Հավելված No1.1): 
Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքները մեծապես նպաստում են պատասխանատու 

քաղաքացի պատրաստելու առաքելությանը (Չափանիշ I, չափորոշիչ ա), և ներկայումս Ակադե-

միայի շրջանավարտները ԱԻՆ և ՀՀ հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում ունեն կարևոր 

դերակատարություն: 

Ուսումնառության տարիների ընթացքում ուսանողների մեջ գիտելիքների հետ սերմանվել 

են ազնիվ հայրենասիրություն ու մարդասիրություն, բարեկիրթ վարվեցողություն, դժվարու-

թյունները հաղթահարելու կամք ու լավատեսություն, տոկունություն, փրկարարին վայել պահ-

վածք, բարություն, թիմային աշխատանք կատարելու հմտություն: Ակադեմիան պատրաստում է 

սահմանամերձ գոտու վաղվա պաշտպանին` թշնամուն հերոսաբար դիմադրելու զորություն, 

խաղաղասեր զինվորին` ներողամտություն, հանդուրժողականություն, քաղաքացիական 

ակտիվ դիրքորոշում, սկզբունքայնություն: Ակադեմիայի ուսանողների, պատասխանատու 

քաղաքացի լինելու մասին են վկայում Հայկական Ազգային բանակից ստացված բազմաթիվ 

դրական արձագանքները (մեդալներ, գովասանական նամակներ, շնորհակալագրեր և այլն): 

Ակադեմիայում ուսումնական ողջ գործընթացի կազմակերպումն ու կառավարումը միտ-

ված է ուսանողի կարիքների բավարարմանը, անձի բազմակողմանի զարգացմանը, քննադա-

տական մտածողության և հետազոտական, ստեղծագործ աշխատանքի ունակությունների 

զարգացմանը, արտահայտվելու, հարցադրումներ անելու ազատությանը, արագ կողմնորոշվե-

լու և որոշումներ կայացնելու ունակության ամրապնդմանը: 
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Շրջանավարտներից շատերն այսօր ԱԻՆ համակարգի և այլ ուժային կառույցների սպա-

ներ են, հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների բարձրակարգ աշխատողներ, մանկավար-

ժներ, դասախոսներ և այլն:  
Ակադեմիայի շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսում-

նասիրության հարցման արդյունքները ցույց են տալիս՝ շրջանավարտներն աչքի են ընկնում 

պատրաստվածության բարձր մակարդակով, մասնագիտական կարողություններով, թիմային 

աշխատանք կատարելու հմտություններով, աշխատանքային պատասխանատվությամբ, կար-

գապահությամբ և այլն: 
Չափանիշ 8 -ի վերաբերյալ ներկայացնել վերջին 5 տարվա SWOT վերլուծությունը: 

ՉԱՓԱՆԻՇ VIII. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ՈՒժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 
1. ԱԻՆ և Ակադեմիայի պաշտոնական կայքի, 911 էլ. թերթի, ֆեյս-

բուքի առկայություն՝ մատչելի և մշտապես թարմացվող 
տեկեկատվությամբ: 

2. Հասարակության առջև հաշվետվողականության սահմանված 
մեխանիզմների առկայություն: 

3. ՀՀ պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և 
ԱԻՆ համակարգի աշխատակիցների վերապատրաստման, 
որակավորման բարձրացման գործընթացներում և 
քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավի-
ճակներում բնակչության պաշտպանության ոլորտում կրթական, 
գիտական ուսումնառության իրականացման հարցերում 
Ակադեմիայի տեսանելի դերը: 

4. «Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ» գիտական 
հանդեսի ընդգրկվածությունը ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված 
ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների 
հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական 
հրատարակությունների ցուցակում: 

5. «911 էլեկտրոնային թերթի» խմբագրության առկայությունը, որը 
լուսաբանում է Ակադեմիայի գործունեությունը, միջազգային 
համագործակցությունը, միջոցառումները և այլն: 

6. Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստումը, 
օրինավոր ու հայրենասեր քաղաքացի դաստիարակելու գործում 
Ակադեմիայի ներդրումը: 

1. Ակադեմիայի մասին 
հասարակական կարծիքի 
ուսումնասիրման 
մեխանիզմների անկատարու-
թյունը: 

2. Հանրության հետ աշխատանք-
ների հետադարձ կապի 
գնահատման մեխանիզմների 
անկատարությունը: 

Հնարավորություններ Վտանգներ 
1. Հասարակության հետ կապերի ամրապնդում և շահակիցների 

հետ համագործակցության ընդլայնում ու զարգացում: 
2. Տեղեկատվության տարածման և հետադարձ կապի ձևերի 

բազմազանեցում: 
3. Ակադեմիայի կողմից հասարակությանը տրամադրվող 

ծառայությունների շրջանակի ընդլայնում: 

1. Էլեկտրոնային 
ժամանակակից ռեսուրսների 
զարգացմանը զուգընթաց նոր ռե-
սուրսների ներգրավման համար 
անհրաժեշտ ֆինանսական մի-
ջոցների անբավարարություն:  

➢ Ակադեմիան միտված է բազմազանեցնել տեղեկատվության տարածման ձևերը, միջոցները և 
շրջանակները՝ շեշտը դնելով արդի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինտենսիվ կիրառության և այն 
ներքին շահակիցներից դեպի արտաքին շահակիցներն ուղղելու վրա: Ապահովում է կայքի կառուց-
վածքային, բովանդակային և տեխնիկական շարունակական կատարելագործումը: 

➢ Ակադեմիան իր առաջնային խնդիրներից է համարում. 
✓ զարգացնել Ակադեմիայի կայքն անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ՝ դրական իմիջի պահպանման ու 

ամրապնդման նպատակով: 
✓ Մշակել և տարածել գովազդային նյութերը:  
✓ Բարելավել հասարակայնության հետ կապերը: 

 

 

IX. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ 
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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 ու ընթացակարգեր: 

 Հիմքեր` 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 
➢ Օտարերկրյա գործընկեր հաստատությունների հետ համագործակցության պայ-

մանագրեր և հուշագրեր 

Վերլուծել փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող 
քաղաքականության ու ընթացակարգերի արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը (կատարել 
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ռազմավարության ուղղությունները 

սահմանված են ՌԾ-ում (Հավելված Nօ1.2): Ակադեմիան կարևորում է միջբուհական և միջազգային 

կապերի զարգացումը և քայլեր է ձեռնարկում Ակադեմիայի միջազգայնացման զարգացման 

ուղղությամբ: Այդ հարցերի զարգացմանն ու ընդլայնմանն են միտված 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծի 

ՆՊԱՏԱԿ 9-ում ներառված խնդիրները (Հավելված Nօ1.3): 
Ակադեմիայի կառուցվածքում միջազգային կապերի և համագործակցության բաժինը 

գտնվում է հիմնադրման նախապատրաստական փուլում և առկա է ԱԻ նախարարի 21.01.2019թ. 

հանձնարարականը՝ Արտաքին հարաբերությունների ցանկացած միջոցառում (փոխադարձ 

թղթակցություններ և այցելություններ, հանդիպումներ, բանակցություններ, հաշվետվություններ, 

արտասահմանյան գիտաժողովների մասնակցություններ, միջազգային կազմակերպությունների, 

դեսպանատների և օտարերկրյա սուբյեկտների հետ կապը և այլն) համաձայնեցնել և իրակա-

նացնել ԱԻՆ արտակարգ իրավիճակների քաղաքականության մշակման և միջազգային համագոր-

ծակցության վարչության հետ : Առկա է նաև ռեկտորի հրամանը (No 25/249, 07.11.2018թ), որտեղ 

միջազգային համագործակցության հետ կապված աշխատանքների համակարգումը 

հանձնարարված է ռեկտորի օգնականին: 

Ակադեմիայում մշակվել է արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցությանը նպաս-

տող քաղաքականություն (ԳԽ, Nօ2, 18.06.2018թ), որի հիմքում ընկած է արտաքին կապերի և 

միջազգայնացման խթանումն ու ընդլայնումն, այն համարելով Ակադեմիայի գլխավոր ռազմավա-

րական ուղղություններից մեկը և ձգտում է դառնալ միջազգային բարձրագույն կրթական 

տարածքի մի մաս, լինել մրցունակ, առաջատար կրթական, գիտահետազոտական ու խորհրդատ-

վական ծառայություններ մատուցող կենտրոն: 

Կարևորելով վերոհիշյալ գործընթացները` 2019 թ. մարտից Ակադեմիայում ստեղծվել է նոր 

ստորաբաժանում՝ գիտական հետազոտությունների կենտրոն, որը կարճ ժամանակահատվածում 

ձեռք է բերել մի շարք միջազգային գործընկերներ, համատեղ մշակել և կնքել են համագործակ-

ցության հուշագրեր ու համաձայնագրեր:  

Գիտական հետազոտությունների կենտրոնի հիմնական գործառույթներից է մշակել ոլորտի 

քաղաքականությունը, իրականացման ռազմավարությունն ու ընթացակարգերը: 

Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի մասնագետներից ընդգրկված են ՄԱԿ-ի հետաղետային կորուստի և 

վնասի գնահատման ու համակարգման թիմում` որպես մարդասիրական հարցերով փորձագետ, 

արտգործնախարարության ճառագայթային, կենսաբանական, քիմիական (ՃԿՔ) Ազգային թիմում 

կենսաանվտանգության և ճառագայթային, կենսաբանական, քիմիական ու միջուկային հարցերով 

Եվրամիության «Գերազանցության կենտրոն -ի փորձագետներ և այլն:  

Ձևավորվող գլոբալ տեխնոլոգիական հասարակության պայմաններում Ակադեմիան ձգտում է 
միահյուսվել միջազգային գիտակրթական համակարգին, դառնալ նրա լիարժեք անդամը և առաջատար 
հաստատությունների փորձը ներդնել ուսումնական գործընթացում, զարգացնել ստեղծված արտաքին 

կապերը, ինչը մեծապես նպաստում և ապահովում է 
Ակադեմիայի միջազգային չափանիշներին համահունչ կրթություն: 
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Ակադեմիայում մշտապես մշակվում են կանոնակարգող փաստաթղթային և տեղեկատվական 

օտարալեզու փաթեթներ, որոնք տեղադրվում են Ակադեմիայի պաշտոնական կայքէջում:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ապահովման 
ենթակառուցվածքը երաշխավորում է կանոնակարգված գործընթաց: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի կանոնադրությունը 
➢ Արտաքին կապերի և միջազգայնացման ռազմավարությունը 
➢ Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցությանը նպաստող  

քաղաքականությունը 
➢ Արտաքին կապերին և միջազգայնացմանը նպաստող քաղաքականությունը, 

ընթացակարգերը և մեխանիզմները 
➢ Արտաքին կապերին և միջազգայնացմանը առնչվող այլ քաղաքականությունները 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ապահովման ենթակառուցվածքի 
աշխատանքների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը (կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից): 

Ակադեմիան չունի առանձին արտաքին կապերի ու միջազգայնացման քաղաքականություն և 

ընթացակարգեր, քանի որ հանդիսանում է ԱԻՆ կառուցվածքային ստորաբաժանում, որտեղ 

գործում է միջազգային ընթացակարգերի կենտրոնացված կառավարման համակարգ: Հիշյալ 

ուղղությամբ գործունեությունը վերապահված է ԱԻՆ քաղաքականության մշակման և միջազգային 

համագործակցության վարչությանը, որն իրականացնում է միասնական քաղաքականություն, այդ 

թվում՝ Ակադեմիայի արտաքին կապերի ու միջազգայնացման հարցերով և օտարերկրյա 

մասնագետների, պատվիրակությունների հրավերների անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու վիզաների 

ձևակերպմամբ, նրանց ընդունելության կազմակերպմամբ, համապատասխան ստորաբաժանում-

ների երաշխավորությամբ միջազգային ուսումնական, գիտակրթական պայմանագրերի կողմ 

հանդիսացող հաստատությունների և գիտական կենտրոնների հետ պաշտոնական փաստա-

թղթերի փոխանակմամբ ու նամակագրության վարմամբ: 

Ակադեմիայի արտաքին կապերի ընդլայնումը, օտարերկրյա համալսարանների և ուսումնա-

կան, կրթական, գիտական այլ կառույցների հետ բանակցությունների վարումը, պայմանագրերի 

կնքումը վերապահվում են Ակադեմիայի ռեկտորին (Հավելված Nօ1.1):  
2018-2019 ուստարվա ձեռքբերումներից կարելի է համարել արտակարգ իրավիճակների և 

ճգնաժամային կառավարման ֆակուլտետի չորս ամբիոնների միջազգային համագործակցությունը 

(շուրջ 25) վերապատրաստումների, սեմինարների ու վարժանքների ձևով, օտարերկրյա տարբեր 

հաստատությունների ու միջազգային կազմակերպությունների հետ, այդ թվում՝ Ալբանիա, 

Ֆրանսիա, Ավստրիա, Սլովակիա, Մոնտենեգրո, Սերբիա, ՌԴ, Վրաստան և այլն: Վերոնշյալ 

համագործակցության ընթացքում ՊԴԿ-ի կողմից ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքն ու 

հմտությունները ներ են դրվում ուսումնական գործընթացում: 

Այսպիսով, իրականացված համատեղ ուսուցման ծրագրերը հնարավորություն են տալիս ու-

սումնասիրել միջազգային փորձը և առարկայական ծրագրերը կատարելագործել ու շարունա-

կաբար համապատասխանեցնել եվրամիության երկրների ծրագրերի չափանիշներին:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն արդյունավետորեն համագործակցում է տեղական և միջազգային 
հաստատությունների և կառույցների հետ: 

Հիմքեր՝ 

➢ Արտաքին կապերի և միջազգայնացմանը վերաբերող համաձայնագրերը 
➢ Արտաքին կապերի և միջազգայնացման ռազմավարությունը 
➢ Արտաքին կապերին և միջազգայնացմանը նպաստող քաղաքականությունը, 

ընթացակարգերը և մեխանիզմները 

Ներկայացնել վերջին 3 տարիներին արտաքին կապերի և միջազգայնացման գործընթացներում 
հաստատության հիմնական նվաճումները, համաձայնագրերի չգործելու պատճառները: Վերլուծել 
ՄՈՒՀ-ի համագործակցության արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը (կատարել համառոտ 
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիան հիմք ընդունելով իր առաքելությունն ու ռազմավարական ծրագիրը, արտաքին 

կապերի ընդլայնման և միջազգային համագործակցության զարգացման նպատակով՝ կարևորում է 

արտաքին կապերի և միջազգայնացման խթանումն ու ընդլայնումը, միջազգային կապերի 
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հաստատումը օտարերկրյա բուհերի և գիտակրթական այլ հաստատությունների հետ, նպաստում 

Ակադեմիայի ինտեգրմանը եվրոպական միջազգային կրթական տարածքին, ստեղծում 

անհրաժեշտ պայմաններ այն դարձնելու օտարազգի ուսանողների համար մրցունակ կրթօջախ:  

Ակադեմիայի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ռազմավարության ուղղությունները 

սահմանված են ՌԾ-ում (Հավելված Nօ1.2): Վերոհիշյալն իրագործելու նպատակով 2020-2024թթ. 

ՌԾ նախագծում ևս Ակադեմիան խնդիր է դրել մշակել միջազգայնացման գործունեությանը 

նպաստող ծրագրեր, օգտագործել օտարերկրյա բուհերի ու կազմակերպությունների հետ կապերը՝ 

համատեղ ծրագրեր իրականացնելու նպատակով, բարձրացնել ակադեմիական շարժունության 

ծրագրերի մասին իրազեկվածությունը և այլն (Հավելված Nօ1.3): 
Ակադեմիան 2018թ. մշակել է «Արտաքին կապերի և միջազգայնացման ռազմավարությունը  

և «Արտաքին կապերին և միջազգայնացմանը նպաստող քաղաքականությունը, ընթացակարգերն 

ու մեխանիզմները  փաստաթղթերը (Nօ2, 18.06.2018թ.), որոնցով կանոնակարգվում է արտաքին 

կապերի ընդլայնման և միջազգային համագործակցության քաղաքականությունը:  

Ակադեմիան միջազգային համագործակցության պայմանագրեր և համաձայնագրեր է ունեցել 

շուրջ 10 երկրների հաստատությունների ու միջազգային կազմակերպությունների հետ: Այդ թվում՝ 

Իտալիայի համալսարանների միջազգային համագործակցության կազմակերպությունը՝ 1995-

2010թթ., Գերմանիայի Դաշնության պետական փրկարարական ծառայությունը՝ THW, 1996թ., 

Շվեդիայի թագավորության փրկարարական ծառայությունը՝ Շովդա քաղաքի քոլեջ՝ 1996թ., 

Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարարության քաղաքացիական պաշտպանության ուսումնա-

սիրությունների ազգային ինստիտուտը՝ INESC, 1996թ. առ 2008թ., Վարշավայի հրդեհային 

ծառայության բարձրագույն հաստատությունը՝ 2014թ., Բելառուսի հակահրդեհային ակադեմիան՝ 

2011թ., ԱՌՆԱՊ-ը՝ 2013թ., Գերմանիայի կարմիր խաչը՝ 2014թ., Հարավային Կորեայի 

Հանրապետության աղետների ռիսկերի նվազեցման կադրերի ուսուցման և վերապատրաստման 

Համաշխարհային ինստիտուտը՝ 2014թ., ՌԴ Կազանի Ա.Ն. Տուպոլևի անվան ազգային 

հետազոտական տեխնիկական համալսարանը՝ 2018թ., Ֆրանսիայի ՄԳՇՄԱԱ-ն՝ 2018թ., ՌԴ ԱԻՆ 

քաղաքացիական պաշտպանության ակադեմիան՝ 2019թ. և այլն: 

Ակադեմիայի ՊԴԿ-ն ուսուցում է անցել Ռուսաստանի Դաշնության, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, 

Շվեդիայի, Շվեյցարիայի, Անգլիայի, Գերմանիայի, Հունգարիայի, Ճապոնիայի, Չինաստանի, 

Կորեայի, Բրազիլիայի, Սլովենիայի, Էստոնիայի, Վրաստանի, Բելառուսի և այլ երկրների համա-

պատասխան կառույցներում: Տարբեր կառույցների հետ իրականցվող միջազգային սեմինարների 

զգալի մասն իրականացվում են Ակադեմիայում, որոնցում ակտիվ մասնակցություն է ունենում 

ՊԴԿ-ը: ՊԴԿ-ն զեկուցումներով հանդես է եկել Ֆրանսիայում, Ճապոնիայում, Ռուսաստանի 

Դաշնությունում, Բելգիայում, Շվեդիայում, Հունգարիայում, Չինաստանում, Իտալիայում, Էստո-

նիայում, Եգիպտոսում, Վրաստանում, Հայաստանում և այլ երկրներում կազմակերպված սեմի-

նարներում ու գիտաժողովներում, մասնակցել մի շարք միջազգային ուսումնավարժանքների` 

որպես գործնական միջոցառումների ղեկավարներ, անվտանգության պատասխանատուներ, 

փորձագետներ, արդյունքների հետազոտողներ և այլն:  

Ակադեմիայում շարունակական աշխատանքներ են տարվում օտարերկրյա գործընկերների 

հետ համատեղ գիտահետազոտական և փորձագիտական աշխատանքների, ինչպես նաև միջազ-

գային դրամաշնորհային ծրագրերի իրագործման ուղղությամբ:  

Միջազգային ասպարեզում Ակադեմիայի ծավալած գործունեության արդյունավետության և 

բարձր վարկանիշի դրսևորում է՝ 

➢ 14.10.2014 թ. Համագործակցության համաձայնագիրը Հարավային Կորեայի Հանրապետության 

աղետների ռիսկերի նվազեցման կադրերի ուսուցման և վերապատրաստման Համաշխարհային 

ինստիտուտի հետ՝ աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտում որակյալ մասնագետների կայուն 

համակարգի ստեղծման, կադրերի փոխանակման, համատեղ գիտահետազոտական աշխա-

տանքների կատարման, մեթոդաբանության մշակման, դասընթացների, թրենինգների ու 

գիտաժողովների իրականացման, տեղեկատվության փոխանակման և այլ ուղղություններով: 

➢ 27.09.2016թ. Համագործակցության պայմանագիրը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 

համալսարանի հետ՝ գիտության, կրթության և անվտանգության մշակույթի բնագավառում 
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համատեղ աշխատանքների կազմակերպման, ուսանողների, երիտասարդ գիտնականների և 

ՊԴԿ-ի փոխանակման, Ակադեմիայի գիտական թեմաների ղեկավարման, հետազոտական 

աշխատանքների իրականացման, գիտահետազոտական լաբորատորիաների ու գրադարանի 

հնարավորությունների օգտագործման նպատակով: 

➢ 04.11.2017թ. Համագործակցության հուշագիրը Աղետների ռիսկերի նվազեցման ազգային 

պլատֆորմի (ԱՌՆԱՊ) և Գերմանական Կարմիր խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային 

կազմակերպության երկրամասային դպրոցի հետ՝ ՊԴԿ-ի վերապատրաստման և դասընթացի 

համար անհրաժեշտ ուսումնական նյութերի ու դասընթացի իրականացման մեթոդաբա-

նության տրամադրման ուղղությամբ: 

➢ 12.09.2018թ. Համաձայնագիրը Unicef-ի հետ՝ «Տեղական մակարդակում աղետների ռիսկի 

կառավարման մոդելավորում» ուսումնական դասընթացի թեմատիկ ու օրացույցային և 

«ՈՒսումնական հաստատության համալիր անվտանգություն  դասընթացի ու տարհանման 

պլանների մշակման ուղղություններով: 

➢ 01.11.2018 թ. Համագործակցության պայմանագիրը ՌԴ Կազանի Ա.Ն. Տուպոլևի անվան 

ազգային հետազոտական տեխնիկական համալսարանի հետ՝ ՊԴԿ-ի և ուսանողների 

փոխանակման, մագիստրոսական թեզերի ղեկավարման ( Ճգնաժամային կառավարում  և 

Հրդեհային պաշտպանություն  ուղղությամբ), մանկավարժական համատեղ գործունեության, 

գիտահետազոտական համագործակցության, միջազգային գիտաժողովների կազմակերպման և 

այլ ուղղություններով: 

➢ 06.11.2018թ. Համագործակցության համաձայնագիրը Ֆրանսիայի ՄԳՇՄԱԱ-ի (մարդկանց, 

գույքի և շրջակա միջավայրի անվտանգության խթանման ասոցացիա) հետ՝ Ակադեմիայի ու 

Հայաստանում ՄԳՇՄԱԱ -ի գործունեության ընդլանման, դասավանդման ծրագրերի և մեթոդ-

ների պատրաստության ու զարգացման, Ակադեմիայի ՊԴԿ-ին առաջին բուժ օգնության 

դասընթացի վերապատրաստման, տեղեկատվության փոխանակման, տեխնիկական և կրթա-

կան տեղեկատվության տրամադրման, ՄԳՇՄԱԱ-ի կողմից Ակադեմիային հատկացված գույ-

քին և պարագաներին համապատասխան համատեղ ուսուցում իրականացնելու նպատակով:  

2019թ. հունիսին Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի ու Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան համա-

տեղ ուժերով, Եվրամիության պատվիրակության հայաստանյան գրասենյակի աշխատակիցների 

համար իրականացվեց «Առաջին բուժօգնության» վերապատրաստման դասընթացը:  

➢ 01.04.2019թ. Համագործակցության պայմանագիրը «ԱՌՆԱՊ»-ի հետ՝ գիտահետազոտական 

աշխատանքներում աղետների ռիսկի կառավարման և արտակարգ իրավիճակներում 

ազդարարման ու արձագանքման գործընթացներում անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) 

կիրառման հնարավորությունների հետազոտության նպատակներով: 

➢ 08.04.2019թ. Համագործակցության հուշագիր «ԱՌՆԱՊ»-ի, Ստեփանավանի համայնքապետա-

րանի, Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի, «Թեքնոլոջի ընդ Սայնս Դայնամիքս» -ի, «Ինստիգեյթ 

ռոբոտիքս»-ի, «ՅՈւ ԷՅ ՎԻ ԼԱԲ»-ի, «ՍԹԵՄ Դիդակտիկս»-ի և Ստեփանավանի «Լոռէ» փրկարար 

ջոկատ»-ի հետ Ստեփանավան համայնքում «Համայնքային երիտասարդական նորարարական 

ռեսուրս կենտրոն» ստեղծելու մասին:  

Ակադեմիան հիշյալ կենտրոնի կարողությունները և ԱԹՍ-ի հնարավորությունները օգտա-

գործում է որոնողական, փրկարարական, ջրափրկարարական և այլ ոլորտների գիտահետազո-

տական աշխատանքներ կատարելիս: 

➢ 17.04.2019թ. Համագործակցության պայմանագիրը ՌԴ ԱԻՆ քաղաքացիական պաշտպանու-

թյան ակադեմիայի հետ՝ ՊԴԿ-ի և ուսանողների փոխանակման, ուսումնական ու գիտա-

հետազոտական, մեթոդական, ուսումնագործնական աշխատանքների, համատեղ ուսումնա-

վարժանքների կատարման և այլ գործընթացներ քաղաքացիական պաշտպանության, ազդա-

րարման և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման ոլորտում: 

➢ 17.04.2019թ. Համագործակցության հուշագիրը «Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատ-

ֆորմ»-ի, Վայքի համայնքապետարանի, Ստեփանավանի «Լոռէ» փրկարար ջոկատի հետ Վայք 

համայնքում «Համայնքային երիտասարդական նորարարական ռեսուրս կենտրոն» ստեղծելու 

մասին:  
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Կենտրոնի կարողություններն Ակադեմիան օգտագործում է գիտահետազոտական՝ հատկա-

պես, որոնողական, փրկարարական և այլ աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով անհրա-

ժեշտ ԱԹՍ-ի և ռոբոտացված սարքերի տեխնիկական առաջադրանքների մշակման և երկրատեղե-

կատվական քարտեզագրման, դիմակայունության կարողությունների զարգացման գործընթացնե-

րում: 

➢ 17.04.2019թ. Համագործակցության հուշագիրը ‹‹ԳԵՈՌԻՍԿ գիտահետազոտական ընկերու-

թյան››, ‹‹Լեռնային տարածքների կայուն զարգացման» Կովկասյան ցանցի հետ՝ «Հարավային 

Կովկասում կլիմայի հարմարվողականության կարողությունների հզորացում» ծրագրի 

շրջանակներում վտանգների քարտեզագրման ուսումնական մոդուլի ստեղծման նպատակով: 

➢ 10.06.2019թ. Համագործակցության պայմանագիրը Նիդեռլանդների թագավորությունում ռիսկի 

հասարակություն կազմակերպության հետ՝ Ակադեմիային մասնագիտական սեմինարների 

տրամադրման, ՊԴԿ-ի ու ուսանողների վերապատրաստման, համատեղ միջազգային գիտահե-

տազոտական և գիտագործնական կոնֆերանսների, սեմինարների, ստեղծագործական 

բանավեճերի և այլ միջոցառումների անցկացման, երկկողմանի գրադարանային ֆոնդի 

ընդլայնման ու համատեղ օգտագործման, Ակադեմիայի բազայի հիման վրա ռիսկի լաբորա-

տորիայի ստեղծման՝ ռիսկերի ուսումնասիրման ու գործնական առաջարկների քաղաքա-

կանությունների մշակման և Հայաստանում կիրառական խնդիրների լուծման ուղղությամբ: 

Շարունակվում են ստեղծվել համագործակցային սերտ կապեր ազգային մակարդակում 

գործող միջազգային կազմակերպությունների ու օտարերկրյա գործընկերների հետ (ՄԱԿ, Unicef, 

UNDP, JICA, Save the children, Oxygen, «Արձագանք» Շվեյցարիա, Գերմանական կարմիր խաչ և 

այլն): Համագործակցության արդյունքում ակադեմիան ձեռք է բերում ժամանակակից տեխնիկա-

կան հագեցվածություն: 

Ակադեմիան 2014թ. համագործակցում է ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական և մարշալ Ա. 

Խամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանների հետ:  

24.06.2014թ. պայմանագրի համաձայն Ակադեմիան Աբովյանի պետական էներգետիկական 

քոլեջի հետ համագործակցում է ոչ միայն քոլեջի բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանա-

վարտների ուսումն Ակադեմիայում շարունակելու ուղղությամբ, այլև համագործակցում է ուսում-

նական պլանների, առարկայական ծրագրերի լրամշակման, համապատասխան մեթոդական ու 

մասնագիտական օգնություն ցուցաբերելու և ուսումնական գործընթացն ավելի արդյունավետ 

կազմակերպելու նպատակով: 

Վերոհիշյալ թվարկումից ակնհայտ երևում է, 2017-2019թթ. Ակադեմիայում զգալիորեն աճել է 

միջազգային ու տարածաշրջանային կազմակերպությունների և հանրապետության տարբեր 

ԲՈՒՀ-երի հետ համագործակցությունների քանակը:  

Ակադեմիայում պարբերաբար կազմակերպվում են ‹‹Աղետների արձագանքման ուժերը››, 

‹‹Դիմակայուն քաղաքներ››, ‹‹Էկոլոգիական արտակարգ իրավիճակներ և էկոլոգիական վիճակի 

արագ գնահատման գործիք››, ‹‹Աղետների ռիսկերի կառավարում, ճգնաժամային կառավարում և 

դիմակայունություն››, ‹‹Էկոլոգիական արտակարգ իրավիճակներին միջազգային արձագանքման 

մեխանիզմները››, «Մարդկային անվտանգության և դիմակայունության կարողությունների 

բարձրացումը Հայաստանի համայնքներում» և այլ թեմաներով մասնագիտական գիտելիքների, 

հմտությունների ու կարողությունների բարելավման, փորձի փոխանակման, վերապատրաստման 

դասընթացներ և սեմինարներ, մասնավորապես Գերմանական կարմիր խաչի, ԱՌՆԱՊ-ի, UNDP, 

Unicef նախաձեռնությամբ եվրոպական չափանիշներին համապատասխան:  

Կազմակերպվում են նաև գիտաժողովներ, որոնց մասնակցում են հանրապետության 

տարբեր ԲՈՒՀ-երի պրոֆեսորադասախոսական կազմն ու ոլոտի առաջատատ մասնագետները:    

Վերջին տարիներին Ակադեմիան շեշտը դրել է միջազգային համագործակցության մեխա-

նիզմները համապատասխան կերպով օգտագործելու վրա՝ բարձրագույն կրթության ոլորտում 

զարգացումներին համընթաց քայլելու նպատակով: Այդ առումով, առաջընթաց է Ակադեմիայի 

տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցների փորձի փոխանակման նպատակով պարբե-

րաբար գործուղումները՝ գործընկեր հաստատություններ, և հակառակը: Օրինակ, 2018-2019թթ.-ին 

կազմակերպվել է 25 գործուղում՝ Ավստրիա, Սլովակիա, Սերբիա, Ալբանիա, Մոնտենեգրո, 



 

 105 

Ֆրանսիա, ՌԴ, Վրաստան և այլն:  

Միջազգային համագործակցության արդյունքում՝ 2014թ. Ակադեմիայում ստեղծվել է 

ինտերակտիվ ուսուցման ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած բազմաֆունկ-

ցիոնալ վարժախաղային համալիր, ԱԻՆ-ի և ԱՌՆԱՊ-ի, գերմանական կարմիր խաչի Բադեն-

Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության, ՄԱԶԾ, Շվեյցարիայի զարգացման և 

համագործակցության գործակալության համատեղ ջանքերով:  

ԱԻՆ և Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Կենտրոնական Ասիայի և Հարավային 

Կովկասում կենսաանվտանգության ու կենսաապահովման կարողությունների ուժեղացման ծրագ-

րի կողմից 2016թ.-ին Ակադեմիայում ստեղծվել է ժամանակակից տեխնիկական հագեցվածությամբ 

2 կաբինետ՝ կենսաբանաքիմիական ու քաղաքացիական պաշտպանության և առաջին բուժ. 

օգնության, իսկ Շվեյցարիայի միջազգային զարգացման ու համագործակցության գործակալության 

(SDCA) «Տարածքային արագ արձագանքման թիմերի ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում՝ հրշեջ-

փրկարարական սարք-սարքավորումների և հրշեջ-փրկարարական, ալպինիստական հանդեր-

ձանքի կաբինետ: 

Միջազգային համագործակցության ևս մեկ փաստ է 2019թ. Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 

որոշմամբ (արձ. No1, 06.03.2019թ.) աղետների ռիսկերի նվազեցման ոլորտում երկարատև և 

արգասաբեր աշխատանքի համար Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության 

գործակալության փորձագետին Ակադեմիայի պատվավոր պրոֆեսորի կոչման շնորհումը: 

Ակադեմիայի համար առաջատար հաստատությունների հետ փորձի փոխանակումը, ինչպես 

նաև միջազգային խորհրդակցություններին մասնակցությունը կարևոր տեղ են զբաղեցնում 

միջազգայնացման ոլորտում, արդյունավետության բարձրացման գործընթացներում: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է ներքին շահակիցների օտար լեզվի իմացության 
անհրաժեշտ մակարդակ` միջազգայնացման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: 

Հիմքեր՝ 

➢ Աշխատակազմի համար նախատեսված լրացուցիչ դասընթացների ծրագրերը 
ցանկը և ժամանակացույցը 

➢ Ուսանողների համար նախատեսված լրացուցիչ դասընթացների ծրագրերը 
ցանկը և ժամանակացույցը 

➢ Օտար լեզուներով տեղեկատվական նյութերը 

Օտար լեզուներին տիրապետող դասավանդողների, վարչական աշխատողների թիվը և տոկոսը 
վերջին 3 տարիների համար: 

N 
Աշխատա-

կիցներ 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Քանակ 

Ռուս

երեն 

(%) 

Քանակ 

Անգ-

լերեն 

(%) 

Քանակ 

Ռուս

երեն 

(%) 

Քանակ 

Անգ-

լերեն 

(%) 

Քանակ 

Ռուս

երեն 

(%) 

Քանակ 

Անգ-

լերեն 

(%) 

1. Դասավանդող 86 96,6 16 17,9 85 94,4 16 17,7 91 95,6 19 20 

2. 
Վարչական 

աշխատող 
13 86,8 7 46,7 18 85,7 9 42,9 18 85,7 11 61,1 

 

Օտար լեզուներին տիրապետող ուսանողների թիվը և տոկոսը վերջին 3 տարիների համար: 

N Ուսանողներ 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Քանակ 

Ռու-

սերեն 

(%) 

Քանակ 

Անգ-

լերեն 

(%) 

Քանակ 

Ռուս

երեն 

(%) 

Քանակ 

Անգ-

լերեն 

(%) 

Քանակ 

Ռուս

երեն 

(%) 

Քանակ 

Անգ-

լերեն 

(%) 

1. Բակալավր 573 60,6 399 42,1 597 63 421 44,5 630 66,5 436 46 

2. Մագիստրոս 54 64 43 50,5 52 66,5 43 55 44 70,5 42 65,5 

3. Հետազոտող - - - - - - - - - -- - - 

Ներկայացնել և վերլուծել վերոնշյալ գործընթացներում հաստատության վերջին 3 տարվա 
նվաճումները: Հիմնավորել մոտեցումը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան 
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հիմքերից): 
 

2016-2019 ուստարիների օտար լեզուների իմացության մակարդակն Ակադեմիայի պրոֆե-

սորադասախոսական ու վարչական կազմի համար վերլուծվել է անձնական թերթիկներում նշված 

տվյալների հիման վրա: Վերլուծության արդյունքում ակնհայտ երևում է, որ համապա-

տասխանաբար դասավանդողների միջինը 95,4%-ը, վարչական աշխատակազմի՝ 86%-ը ազատ 

տիրապետում են ռուսերենին, դասավանդողների 18,5%-ը, վարչական աշխատակազմի՝ մոտ 

50,2%-ը ազատ տիրապետում են անգլերենին: Դասավանդողների մեջ կան ֆրանսերեն, գերմա-

ներեն, իսպաներեն, իտալերեն, արաբերեն, քրդերեն և վրացերեն լեզուներին տիրապետողեր: 

Որակի ապահովման կենտրոնի կողմից 2015թ. սկսած Ակադեմիայի վարչական ու դասա-

խոսական կազմերի և ուսանողների համար իրականացվում են անգլերենի դասընթացներ համա-

պատասխան ժամանակացույցով: Արդյունքում, Ակադեմիայի դասախոսական ու վարչական 

կազմը և ուսանողները բարելավել են անգլերեն լեզվի իմացությունը: 2014-2016թթ. Ակադեմիայի 

անգլերեն լեզվի 3 դասախոս մասնակցել է Հայաստանում Բրիտանական խորհրդի զարգացման 

ծրագրով կազմակերպած «Ուժային կառույցներում անգլերեն լեզվի մանկավարժների ուսուցման» 

սեմինարներին և նրանց շնորհվել է հավաստագրեր: 
Վերլուծել Չափանիշ 9-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, 

արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

ՉԱՓԱՆԻՇ IX. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1. Մի շարք երկրների, հաստատությունների ու միջազգային 
կազմակերպությունների հետ միջազգային համագործակ-
ցության մեծ թվով պայմանագրերի և համաձայնագրերի 
առկայություն:  

2. Անվտանգության մշակույթի ձևավորմանն ուղղված 
կրթական ծրագրերի իրականացման փորձի 
միջազգայնացումը:  

3. Միջազգային ծրագրերի իրականացման բազմամյա փորձի 
և ներուժի առկայություն: 

1. Միջազգային կապերը և համագործակ-
ցությունը կառավարող համապա-
տասխան ենթակառուցվածքի 
բացակայություն: 

2. Անգլերեն լեզվի դասընթացներում 
վարչական և ՊԴԿ-ի ոչ լիարժեք ներ-
գրավվածություն:  

Հնարավորություններ Վտանգներ 
1. ՀՀ-ում ուսանողների փոխանակմանն ուղղված բազմաթիվ 

ծրագրերի առկայություն: 
2. Օտար լեզուների իմացությամբ անհրաժեշտ 

քանակությամբ մասնագետների և օտարերկրյա 
ուսանողների ներգրավման հնարավորություն: 

1. Կախված յուրաքանչյուր երկրի 
ոլորտային առանձնահատկություն-
ներից միջազգային ծրագրերում ուսա-
նողների նվազ մասնակցություն: 

2. Միջազգային ծրագրերում ուսում-
նական, վարչական կազմերի, ուսանո-
ղության ոչ լիարժեք մասնակցություն՝ 
օտար լեզվի իմացության ցածր 
մակարդակի պատճառով: 

3. Հանրապետությունում քաղաքացիա-
կան պաշտպանության և արտակարգ 
իրավիճակներում բնակչության պաշտ-
պանության ոլորտում գիտահետազո-
տական աշխատանքներ կատարող 
հաստատությունների բացակայու-
թյուն: 

2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրում առաջադրված խնդիրների շրջանակում շա-
րունակվում է Ակադեմիայի գործունեության միջազգայնացման ընդլայնման ու անդամակցության գործ-
ընթացը:  

Բազմաբնույթ արտաքին կապերի ընդլայնմանը զուգընթաց, Ակադեմիայի զարգացմանը նպաստող 
գործոնների շարքում կարևորվում է հասարակության հետ կապերի հետագա ամրապնդումը և դրական 
իմիջի պահպանումը: 
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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՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 

➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 

➢ Որակի ապահովման հայեցակարգը 
➢ Որակի ապահովման քաղաքականությունը 
➢ Որակի ապահովման ձեռնարկը 

 

Ներկայացնել և վերլուծել ՄՈՒՀ-ի որակի ապահովման ներքին համակարգի քաղաքա-
կանության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունա-
վետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

 

Ակադեմիայի գործող ՌԾ-ում սահմանվել են այն հիմնական ուղղությունները, որոնց 

հետևում է իր առաքելությունը և հիմնական ռազմավարական նպատակներն իրականացնելու 

համար, տրամադրելով որակյալ ծառայություններ (Հավելված No.1.2): ՌԾ-ում առկա է ուսուցման 

որակի բարձրացմանը նպատակաուղղված հիմնախնդիրները: Ակադեմիան ընթանում է եվրոպա-

կան բարձրագույն կրթական տարածքում ինտեգրման ուղիով, և նրա համար ուղենիշ են կրթու-

թյան որակի եվրոպական ընկերակցության (ENQA) չափանիշները: Այդ նպատակով, 

Ակադեմիայում ուսանողների կրթական որակի ապահովման և գնահատման համար ստեղծվել են 

ՈԱԿ և համապատասխան հանձնաժողովներ: Կրթության որակի ապահովումն Ակադեմիայի 

ծրագրային առաջնահերթություններից է, որը կրթության ու գիտության համընթաց զարգացման, 

անհրաժեշտ գիտելիքների ստեղծման, փոխանցման և տարածման հիմքն է:  

Ակադեմիայի 2020-2024թթ. ՌԾ նախագծով նպատակ է դրվել՝ բարձրացնել որակի ներքին 

ապահովման համակարգի կառույցների գործունեության արդյունավետությունը (ՆՊԱՏԱԿ 2). 

1. նախաձեռնել և իրականացնել ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատման գործընթաց. 

2. գործադրել կրթական ծրագրերի ընթացիկ մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) և պար-

բերական վերանայման կարգը.  

3. գործադրել ակադեմիայի ՊԴԿ-ի գործունեության բազմագործոն գնահատման կարգը բոլոր 

ամբիոններում.  

4. որակի ապահովման ուսանողական հանձնաժողովների հիման վրա ստեղծել կրթական 

ծրագրերի ուսանողական հանձնաժողովներ՝ ուսանողական հարցումների արդյունքներին 

հետամուտ լինելու և ծրագրերի որակի վերաբերյալ հետադարձ կապն ապահովելու համար.  

5. նախապատրաստել և առցանց եղանակով իրականացնել ակադեմիայում դասավանդման 

որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումները: 

Ակադեմիայում 2014թ. մշակվել է որակի ապահովման կենտրոնի կանոնադրությունը, որակի 

ապահովման հայեցակարգն ու քաղաքականությունը և հաստատվել ԳԽ-ի (Nօ2, 05.05.2014) 

կողմից (Հավելված Nօ10.1, Հավելված No10.2 և Հավելված No10.3):  
Ակադեմիան կրթության որակի բնագավառում սահմանել է քաղաքականություն և առաջ-

նորդվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ «Կրթության մասին» օրենքով, Ակադեմիայի կանոնադրու-

թյունով, Ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգի, ինչպես նաև Բոլոնիայի հռչակագրին 

անդամակցված երկրներին ուղղված Բեռլինի և Բերգենի կոմյունիկեներով, որտեղ կոչ է արվում 

Որակի ապահովման քաղաքականության հիմքերը դրվել են Ակադեմիայի 2014-2019 թթ. զարգացման 
ռազմավարական ծրագրով, որտեղ ներկայացվում են կրթության որակի բարձրացմանը նպատակաուղղված 

բոլոր հիմնախնդիրները:  
Ակադեմիան մասնակցում է կրթական ծրագրերի որակի ներքին և արտաքին գնահատման, պետական 

հավատարմագրման գործընթացներին, ապահովում դրանց թափանցիկությունը և արդյունքների 
հրապարակայնությունը: 

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
Չափանիշ-10/Հավելված%20-%2010.1.pdf
Չափանիշ-10/Հավելված%20-%2010.2.pdf
Չափանիշ-10/Հավելված%20-%2010.3.pdf


 

 108 

ստեղծել ներդաշնակություն եվրոպական երկրների բարձրագույն կրթության որակի ապահովման 

համակարգերում: Այն համահունչ է ՀՀ կրթական քաղաքականության գլխավոր խնդրին` 

ապահովել կրթության բարձր որակ` հիմքում պահպանելով նրա հիմնարարությունն ու 

համապատասխանությունն անհատի, հասարակության և պետության այժմեական և հեռանկա-

րային պահանջներին: Կրթության որակի բնագավառում Ակադեմիայի գործունեության նպա-

տակն է ապահովել բարձր մրցունակություն կրթական ծառայությունների շուկայում, զարգացնել 

Ակադեմիայի ներուժը կրթական և գիտական գործունեության ավանդական բնագավառներում: 

Ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար Ակադեմիան իրականացնում է ռե-

սուրսների արդյունավետ օգտագործում, ձևավորել է որակի կառավարման մշակույթ, ստեղծել 

հիմքեր կրթության որակի շարունակական բարձրացման ուղղությամբ (Հավելված Nօ1.2): Ակադե-

միայի ղեկավարությունը գիտակցում է որակի ապահովման համակարգի կարևորությունը և 

մշտապես աշխատանք է տանում դրա կատարելագործման և զարգացման ուղղությամբ: Ակա-

դեմիան առաջնորդվում է որակի ապահովման Եվրոպական չափորոշիչներով և ուղենիշներով 

(ESG) և ISO 9000-2000 չափորոշիչներով (ԵՉՈՒ): Այն ապահովում է Ակադեմիայի մրցունա-

կությունը և կայունությունը կրթական ծառայությունների շուկայում, գիտական և նորարարական 

գործունեությունը, ֆինանսական ցուցանիշների աճը, հետևաբար նաև աշխատակիցների և 

շահակից կողմերի բավարարվածությունն ու վստահությունը ապագայի նկատմամբ: 

Ակադեմիայի ղեկավարությունն ապահովում է սույն քաղաքականության արդյունավետ 

իրականացումը: Ե՛վ ղեկավարությունը, և՛ աշխատակիցները գիտակցում են, որ իրենց աշխա--

տանքի որակից է կախված արտաքին ու ներքին շահակիցների բավարարվածությունը: Ակադե-

միայում ԵՉՈՒ պահանջներին համահունչ որակի ներքին համակարգը սկսվել է ներդրվել 2014թ., 

սակայն ՈԱ առանձին մեխանիզմներ և ընթացակարգեր մինչ այդ էլ գործել են, օրինակ` 

գործունեության պլանավորումը և համապատասխան հաշվետվողականությունը, դասալսումները 

(Ակադեմիայի հիմնադրման օրվանից) և այլն: Ակադեմիայում մինչ այդ, բացակայում էր ԵՉՈՒ-ի 

պահանջներին համապատասխան ՈԱ մի շարք կարևոր մեխանիզմներ և ընթացակարգեր, իսկ 

եղածներն էլ ինտեգրված չէր ՈԱ մեկ ընդհանուր համակարգում: Այդ նպատակով՝ Ակադեմիան 

հետևողական աշխատանք է տանում ԵՉՈՒ պահանջներին համահունչ ՈԱ համակարգ ստեղծելու 

համար: 

Այժմ Ակադեմիայում գործում են ՈԱ մի շարք մեխանիզմներ և ընթացակարգեր, որոնք 

նպատակաուղղված են մասնագիտության կրթական ծրագրերի, պրոֆեսորադասախոսական, 

ուսումնաօժանդակ ու վարչական կազմի, ուսանողների գնահատման համակարգի և ուսումնա-

ռության ռեսուրսների որակի շարունակական բարելավմանը և այլն: Դրանք են.  

1. կրթական ծրագրերի արտոնումը,  

2. Ակադեմիայի բոլոր գործընթացների և ստորաբաժանումների աշխատանքների տարեկան 

պլանավորումը և ամենամյա հաշվետվությունները,  

3. կրթական ծրագրերի տարեկան մշտադիտարկումը և պարբերական վերանայումը,  

4. դասալսումները,  

5. ՊԴԿ-ի որակավորման բարձրացման ծրագրերը, 

6. արտաքին շահակիցների հետ պարբերաբար կազմակերպվող հանդիպում-քննարկումները, 

7. ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովներում արտաքին շահակիցների մասնակցու-

թյունը ու նրանց շրջանում անցկացվող հարցումները,  

8. Ակադեմիայից ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի 

բավարարվածության ուսումնասիրության հարցումները,  

9. դասավանդման արդյունավետության և որակի վերաբերյալ ուսանողական հարցումները,  

10. պրակտիկաների կազմակերպման արդյունավետության գնահատման հարցումները: 

11. շրջանավարտների և պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների 

շրջանում անցկացվող հարցումները,  

12. ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության հարցումները, 

13. կրթական ծրագրերի արտաքին շահակիցների հարցումները: 
Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման գործընթացներում օգտագործվում է ուսանողների և 
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շրջանավարտների հարցումների արդյունքները, իսկ պարբերական վերանայման գործընթաց-

ներում` շրջանավարտների հարցումների և շրջանավարտներից շահակիցների բավարարվածու-

թյան հարցումների արդյունքները: Ծրագրերի պարբերական վերանայման ընթացակարգերում 

ներգրավվում են նաև արտաքին փորձագետներ: 

Ինքնավերլուծության արդյունքները հնարավորություն են ընձեռում գնահատել Ակադեմիա-

յում արձանագրված առաջընթացն ու հաջողությունները, բացահայտել թերացումներն ու բացթո-

ղումները և մշակել դրանք վերացնելու գործընթացները: Միաժամանակ, ինքնավերլուծությունը 

նպատակաուղղված է Ակադեմիայի ինքնազարգացման և կատարելագործման գործընթացի 

խթանմանը: 

Որակի ապահովման վերոնշյալ բոլոր մեխանիզմներն ու ընթացակարգերը հաստատվում են 

ԳԽ-ի կողմից, հրատարակվում և տրամադրվում բոլոր ուսումնական ու վարչական ստորա-

բաժանումներին, արտաքին շահակիցներին և լայն հանրությանը հասանելի դարձնելու 

նպատակով տեղադրվում Ակադեմիայի կայքէջում (www.cmsa.am): 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. Որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման նպատակով 

ՄՈՒՀ-ը տրամադրում է մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ: 

Հիմքեր` 

➢ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի կանոնադրությունը 
➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգը 
➢ Ակադեմիայի որակի ապահովման կենտրոնի կանոնադրությունը 

Վերլուծել որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման համար տրամադրվող 
ժամանակային, մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետությունը: 
Հիմնավորել մոտեցումը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 
 

Ակադեմիայում որակի ապահովման կենտրոնը (ՈԱԿ) գործում է 2014թ.: ՈԱԿ-ն իր գործու-

նեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, այլ իրավական 

ակտերին, Ակադեմիայի կանոնադրությանը (Հավելված Nօ1.1) և կենտրոնի կանոնադրությանը 

համապատասխան, հաստատված ԳԽ-ի (Nօ2, 05.05.2014) կողմից (Հավելված N 10.3):  
ՈԱԿ-ն ինքնակառավարվող մարմին է և իր որոշումներն ընդունում է ԳԽ-ի հաստատած կա-

նոնադրությամբ սահմանված իրավասությունների շրջանակներում: ՈԱԿ-ը կազմում է քննարկ-

վող հարցերի շրջանակը` հիմք ընդունելով Ակադեմիայի որակի ապահովման հաստատված 

քաղաքականության հիմնադրույթները: Որակի ապահովմանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերը 

հաստատվում են ԳԽ-ի կողմից, տեղակայվում Ակադեմիայի կայքում և հրատարակվում բրոշյուր-

ների տեսքով: Ակադեմիան որակի ապահովման գործառույթներում կարևորում է ներքին և 

արտաքին շահակիցների մասնակցությունը: Շահակիցների մասնակցությունը ներառում է 

հետևյալ ոլորտները՝ 

➢ կառավարման և վարչական գործընթացներ. 

➢ ուսումնական գործընթացներ. 

➢ հետազոտական գործընթացներ: 

Պարբերաբար կազմակերպվում են հանդիպումներ ՊԴԿ-ի, ուսանողների, արտաքին շահա-

կիցների և այլ ներկայացուցիչների հետ: 

Ի կատարումն Ակադեմիայի ԳԽ-ի 2018թ. դեկտեմբերի 14-ի No5 նիստի որոշման և 

09.01.2019թ. ռեկտորի թիվ ՈԱ-1 հրամանի, ձևավորվեց ԳԽ-ին կից որակի ապահովման մշտական 

հանձնաժողով, որն իր իրավասության շրջանակներում քննարկում է ՈԱԿ-ի կողմից ներկա-

յացված կանոնակարգային, ընթացակարգային փաստաթղթերը և համապատասխան եզրակացու-

թյան հետ ներկայացնում ԳԽ-ի հաստատմանը: 

ՈԱԿ-ի աշխատակիցներն Ակադեմիայի որակի ներքին ապահովման գործընթացներն 

արդյունավետ իրականացնելու նպատակով պարբերաբար մասնակցում են ՈԱԱԿ-ի կազմակեր-

պած վերապատրաստումներին:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. Ներքին և արտաքին շահակիցները ներգրավված են որակի ապահովման 
գործընթացներում:  

Հիմքեր՝ 
➢ Ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգը 
➢ Ակադեմիայի որակի ապահովման կենտրոնի կանոնադրությունը 

http://www.cmsa.am/
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➢ Որակի ապահովման քաղաքականությունը 

Ներկայացնել որակի ներքին ապահովման գործընթացներում ներքին և արտաքին շահակիցների 
ներգրավվածության աստիճանը և վերլուծել արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը 
(կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Որակի ապահովման հիշյալ գործընթացներում ներգրավված են ինչպես ներքին (պրոֆե-

սորադասախոսական և վարչական կազմ, ուսանողներ), այնպես էլ արտաքին շահակիցներ (ԱԻՆ 

ներկայացուցիչներ, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, 

Ակադեմիայի շրջանավարտներ և այլն): 

Ակադեմիայի ԳԽ-ում, ֆակուլտետի խորհրդում, ԳԽ-ին կից որակի ապահովման մշտական 

հանձնաժողովում, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովներում, ինչպես նաև Ակադեմիայի 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնագնահատման գործընթացներն իրականացնող աշխա-

տանքային խմբում ներգրավված են ներքին և արտաքին շահակիցներ:  

Ակադեմիան հատկացնում է համապատասխան մարդկային, նյութական ու ֆինանսական 

ռեսուրսներ ներքին և արտաքին շահակիցների շրջանում տարաբնույթ հարցումների նախապատ-

րաստման, անցկացման, արդյունքների մշակման ու ամփոփման աշխատանքների համար: 

Օրինակ, ուսանողի կողմից կանոնավոր կերպով, ըստ հաստատված պարբերականության, իրա-

կանացվում է ՊԴԿ-ի մասնագիտական և մանկավարժական կարողությունների գնահատման 

հարցում, կամ՝ ուսանողների հարցման արդյունքներով վեր են հանվում բազմաբնույթ հիմնա-

խնդիրներ ՊԴԿ-ի որակի, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, առանձին մոդուլներից 

բավարարվածության և այլնի վերաբերյալ: 

Համաձայն գործող գործառույթների արտաքին շահակիցները լուրջ դերակատարում ունեն 

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման և ավարտական աշխատանքների պաշտպա-

նության հանձնաժողովներում: Հանձնաժողովի նախագահին և անդամներին նշանակում է ԱԻ 

նախարարը, ոլորտի մասնագետներից կամ գիտնականներից` ոչ ավելի հանձնաժողովի 

անդամների 20%-ից:  

Ավարտից հետո հանձնաժողովի նախագահը ներկայացնում է' «Քննական հանձնաժողովի 

նախագահի կարծիք , որը քննարկվում է ամբիոնի խորհրդում և ԳԽ-ում, ինչը հաշվի է առնվում 

կրթական ծրագրերի վերանայման ժամանակ: Բացի այդ, արտաքին շահակիցների (փորձագետ-

ներ, շրջանավարտներ, գործատուներ) դերը և կարծիքը որոշիչ է կրթական ծրագրերի արտաքին 

գրախոսման ընթացքում, շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովներում, 

կրթական ծրագրերից և շրջանավարտների մասնագիտական որակից գործատուների բավարար-

վածության հարցումներում: 

Պարբերաբար տեղի են ունենում հանդիպումներ հիմնական շահակիցների հետ: 

Ակադեմիայի գործող մասնագիտությունների, նոր մասնագիտությունների բացման, կրթա-

կան ծրագրերի մշտադիտարկման, ՊԴԿ-ի դասավանդման որակի և արդյունավետության գնա-

հատման, դասախոսների ընտրության, աշխատանքի ընդունման, ազատման, ՊԴԿ-ի առաջքաշ-

ման, ուսանողների աշխատակիցների Ակադեմիայից բավարարվածության գործընթացներում 

մեծապես օգտագործվում են արտաքին և ներքին շահակիցների շրջանում անց կացվող 

հարցումների արդյունքները: 

Այսպիսով, պարզ է դառնում, որ ներքին և արտաքին շահակիցները ներգրավված են Ակադե-

միայի բոլոր գործընթացներում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Որակի ներքին ապահովման համակարգը պարբերաբար վերանայվում է:  

Հիմքեր՝ 
➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
➢ Ակադեմիայի որակի ապահովման ձեռնարկը 

Վերլուծել որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար վերանայման մեխանիզմ-
ների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը (կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից): 

 

ՈԱԿ-ը մշտապես գտնվում է Ակադեմիայի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում, 

հաշվի առնելով այդ կառույցի կարևորությունն Ակադեմիայի գործունեության բոլոր ոլորտներում: 

ՈԱԿ-ի գործունեության շրջանակը բխում է Ակադեմիայի ՌԾ-ի իրականացման կարճաժամկետ, 
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միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերից, ԳԽ-ի, ռեկտորատի որոշումներից: Ակադեմիան 

կարևորում է որակի ապահովման համակարգի պարբերաբար վերանայումը և որակի բարելավ-

ման միջոցառումները մշակելիս հաշվի է առնվում այն նորամուծական գործընթացները, որոնք 

ընթանում են բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածքում: Պարբերաբար վերանայվում են 

Ակադեմիայի ՌԾ-ում առաջադրված նպատակներն ու խնդիրները:  

Ըստ սահմանված չափանիշների և հետազոտման արդյունքների Ակադեմիայում որակի 

ապահովումն իրականացվում է անընդհատ, հետևողական վերահսկման ռեժիմով: Որակի ներքին 

ապահովման համակարգի վերանայմանն են ուղղված նաև տարբեր միջազգային նախագծերի 

շրջանակներում իրականացվող ծրագրերը: 

Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով ՄՈՒՀ-ը 
կատարել է որակի ապահովման գործընթացների քաղաքականության և ընթացակարգերի 
բենչմարքինգ (առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն):  

 

Դրանք են՝ 

➢ ՌԴ Կազանի Ա.Ն. Տուպոլևի անվան ազգային հետազոտական տեխնիկական համալսարան,  

➢ ՌԴ ԱԻՆ քաղաքացիական պաշտպանության ակադեմիա, 

➢ Վարշավայի հրդեհային ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն,  

➢ Երևանի պետական համալսարան, 

➢ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, 

➢ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, 

➢ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան: 

Ակադեմիայում որակի ներքին ապահովման համակարգի ձևավորմանը զուգընթաց 

տարվում են բենչմարքինգի հնարավորությունների ընդլայնման աշխատանքներ:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է բավարար հիմքեր 
որակի ապահովման արտաքին գնահատման գործընթացների համար:  

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 

➢ «Որակի ապահովման ներքին համակարգ (Բարձրագույն կրթության որակի 

ապահովման համակարգի ձևավորման շրջանակը և գործունեության հիմնական 
սկզբունքները)» մեթոդական ցուցումները 

➢ Տարեկան ինքնավերլուծությունները և հաշվետվություններն ըստ 
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման չափանիշների և չափորոշիչների 

Հիմնավորել տրամադրված հիմքերի հավաստիությունը և մոտեցման արդյունավետությունը 
(կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

 

Ակադեմիան, հիմք ընդունելով կրթության որակի նկատմամբ պետական վերահսկողության 

միասնական քաղաքականությունը, իր առկա 2014-2019թթ. ՌԾ-ում հաշվի է առել Որակի ապա-

հովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) կողմից սահմանված ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 

չափանիշների/չափորոշիչների պահանջները, ինչն արտացոլված է ՌԾ-ի ուղղություններում, 

նպատակներում և խնդիրներում: Վերջինները ներկայացված են կարճաժամկետ և երկարաժամ-

կետ ծրագրերում: 

Ակադեմիայի 2014-2019թթ. ՌԾ-ի 2-րդ Նպատակի 2.5-րդ խնդրում ամրագրված է՝ նախա-

պատրաստել Ակադեմիան կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման և հավատար-

մագրման գործընթացներին` բարձրագույն կրթության որակի արտաքին արժևորման պետական 

միասնական չափանիշների պահանջներին համապատասխան (Հավելված Nօ1.2):  
Ակադեմիան ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծությունն իրականացնելու 

նպատակով հիմք է ընդունում ԳԽ կողմից հաստատված փաստաթղթային փաթեթը և որակի 

ներքին ապահովման գնահատման մեխանիզմներից ստացված տվյալների վերլուծությունը: 

Ինքնավերլուծության գործընթացը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու նպատակով մշակվել 

և տպագրվել է «Որակի ապահովման ներքին համակարգ (Բարձրագույն կրթության որակի 

ապահովման համակարգի ձևավորման շրջանակը և գործունեության հիմնական սկզբունքները)» 

մեթոդական ցուցումները (Հավելված Nօ10.4): Հիշյալը նախատեսված է Ակադեմիայի ուսումնա-

կան ստորաբաժանումների ղեկավարների, աշխատակիցների, ՊԴԿ-ի և ուսանողների համար: 

Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.2.pdf
Չափանիշ-10/Հավելված%20-%2010.4.pdf
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Մեթոդական ցուցումներում ներկայացված են Ակադեմիայի ինքնավերլուծության նպատակներն 

ու խնդիրները, ինքնավերլուծության գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները, ընթացակար-

գերը, ինքնավերլուծությունն իրականացնելու համար օգտակար գործիքներն ու հիմնական 

փուլերը, ինքնավերլուծության զեկույցի պատրաստման վերաբերյալ մոտեցումները և այլն: 

Աշխատանքային խմբերի կողմից ինքնավերլուծության ձևաչափի պահանջներին համապա-

տասխան, կատարվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու տվյալների հավաքագրում, մշակում, 

տվյալների ներմուծում (որակի գնահատման բոլոր գործընթացների լիարժեք իրականացման 

համար), միասնական տվյալների բազայի ձևավորում, առկա գործիքամիջոցների միջոցով որակի 

վերաբերյալ տեղեկատվության վերլուծություն, ըստ նշանակության դասակարգում (որակի բարե-

լավման ռեսուրսների հայտնաբերման համար) և համակարգում (Հավելված Nօ10.1): Որի հիման 

վրա, համապատասխան գործիքամիջոցների ու կառուցակարգերի միջոցով, կատարվում է Ակա-

դեմիայի գործունեության բոլոր ոլորտների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և գնահատում:  

Որպես կրթության որակի համակարգի կարևորագույն բաղադրատարրեր դիտարկվում են 

կրթական ծրագրերը, դասընթացները, դասավանդման և ուսումնառության որակը, կրթական 

միջավայրի որակը, ուսանողների գնահատման գործընթացը և այլն:  

ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 30-ի Nօ959-Ն որոշմամբ հաստատվել են ՀՀ մասնագի-

տական կրթության հավատարմագրման չափանիշները ու չափորոշիչները, որոնք Ակադեմիայի 

համար ուղեցույց են հավատարմագրման և որակի ներքին ապահովման գործընթացներում: 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է ՄՈՒՀ-ի 

գործունեության թափանցիկությունը` տրամադրելով ՄՈՒՀ-ի գործընթացների որակի մասին 
տեղեկատվություն` ներքին և արտաքին շահակիցների համար: 

Հիմքեր՝ 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը  
➢ Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 

➢ Ակադեմիայի 2014-2019թթ.գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշ-
ներ (ԳԱՑ) 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի գործունեության թափանցիկությունը ապահովող մեխանիզմների 
արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 

 

Ակադեմիայի գործունեության հրապարակայնությունը և որակի ապահովման գործընթաց-

ների թափանցիկությունն ապահովվում է դրա մասին պարբերական տեղեկատվության ներկա-

յացմամբ, օգտագործելով հնարավոր բոլոր ներքին և արտաքին միջոցները, հանդիպումներն 

ուսանողների ու ՊԴԿ-ի հետ և հրապարակային քննարկումներն ու մտքերի փոխանակումները՝ 

կիրառելով ԱԻՆ և Ակադեմիայի կայքերը, 911 էլեկտրոնային թերթը , ԶԼՄ-ները և այլն: 

Ակադեմիայում առկա է գործունեության թափանցիկությունն ապահովող առանձին մեխա-

նիզմներ: Օրինակ, Ակադեմիայում գործում է 911 էլեկտրոնային թերթ -ի խմբագրությունը, որն 

ակտիվ համագործակցում է ԶԼՄ-ների հետ, լուսաբանում Ակադեմիայի գործունեությունը, ներքին 

և արտաքին շահակիցներին տրամադրում տեղեկատվություն գործընթացների որակի մասին: 

Օպերատիվ լրատվության և սեփական գովազդային նյութերի հրատարակումով էլ նպաստում է 

Ակադեմիայի դրական իմիջի պահպանմանը: 

Ակադեմիայի գործունեության թափանցիկության ապահովման մեխանիզմներից է ցան-

կացած նոր նախաձեռնության նախագծի տեղադրումն Ակադեմիայի կայքում և շահակիցների 

առաջարկությունների ու դիտողությունների հավաքագրումը, քննարկումների 

հնարավորությունը,  

օրինակ, 2020-2024թթ. ՌԾ-ի նախագիծը (Հավելված Nօ1.3): 
Ակադեմիայի կայքն ու 911 էլեկտրոնային թերթ -ն ունեն «Հետադարձ կապ  և «Հարց ու 

պատասխան  բաժինները, որոնցով բոլոր շահակիցները կարող են ստանալ իրենց հարցերի պա-

տասխանները: 

Կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների վերաբերյալ հանրությանը տրամադր-

վող տեղեկատվությունը պարբերաբար հրապարակվում է տարբեր միջոցներով՝ օրինակ,  

➢ Ակադեմիայի յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ընդունելության գովազդային բուկլետը 

պարունակում է տեղեկատվություն տվյալ տարվա ընդունելության պլանով նախատեսված 

Չափանիշ-10/Հավելված%20-%2010.1.pdf
Չափանիշ-1/Հավելված%20-%201.3.pdf
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մասնագիտությունների մասին, ուսուցման ձևերի, ուսման վճարի և այլնի վերաբերյալ, 

➢ դիմորդի տեղեկատուն ներառում է ամփոփ տեղեկատվություն առաջարկվող մասնագիտութ-

յունների, ուսուցման ձևերի, մրցութային և ոչ մրցութային ցուցանիշների, ուսման վարձի չափի 

և այլնի վերաբերյալ, 

➢ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցները և դասընթացների տեղեկագրքե-

րը բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսանողների համար են, և պարունա-

կում են ուսանողների ուսումնառության համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ մասնավո-

րապես, կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթների, ուսումնական գործընթացի կամակերպ-

ման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման կարգի, առաջարկվող կրթական ծրագրերի 

կառուցվածքի, բովանդակության և աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ 

դասընթացների և դրանցով նախանշված կրթական արդյունքների, բովանդակության ու կրե-

դիտների վերաբերյալ: 

➢ ռեկտորի տարեկան հրապարակված հաշվետվությունը, որը ներառում է Ակադեմիայի տարե-

կան գործունեության հիմնական արդյունքների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունն 

ու ֆինանսական հաշվետվությունը: 

Գործունեության թափանցիկության առանձին դրսևորում է Ակադեմիայի ամբիոնի վարիչի 

և ՊԴԿ-ի պաշտոնների թեկնածությունների բաց մրցույթով առաջադրման, ընտրությունների 

կազմակերպման, անցկացման և նշանակման կարգը: Թափուր պաշտոնների տեղակալման 

համար բաց մրցույթի մասին հայտարարությունը ձևակերպվում է ռեկտորի հրամանով, զետեղ-

վում Ակադեմիայի կայքում և 911 էլեկտրոնային թերթ -ում: Հայտարարության մեջ նշվում են 

մրցույթի պայմանները, պաշտոնատեղին հավակնող թեկնածուին ներկայացվող պահանջները և 

դիմումների ներկայացման ժամկետը:  

Ակադեմիայի գործունեության թափանցիկության ևս մեկ դրսևորում է տարբեր հանդիպում-

ներն ու քննարկումները ՊԴԿ-ի և ուսանողների հետ: Օրինակ, ՊԴԿ-ի և ուսանողների համար 

պարբերաբար ավելի խորը և հանգամանորեն մեկնաբանվում են Ակադեմիայում որակի 

ապահովման ուղղությամբ իրականացվող գործառույթները: 

Ակադեմիան մինչև 2018թ. հրատարակել է 911 Արտակարգ թերթ  շաբաթաթերթը: 

Չափանիշ 10-ի վերաբերյալ ներկայացնել վերջին 3 տարվա SWOT վերլուծություն: 
ՉԱՓԱՆԻՇ X. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ուժեղ կողմեր (Strengths) Թույլ կողմեր (Weaknesses) 
1. ՈԱԿ-ի և ԳԽ-ին կից որակի ապահովման մշտական 

հանձնաժողովի առկայություն: 
2. Ռազմավարական ծրագրում որպես առաջնահերթ խնդիր, ո-

րակի ապահովման հարցերի հստակ սահմանում և 
ձևակերպում: 

3. Ակադեմիայի ղեկավարության կողմից որակի ապահովման 
ներքին և արտաքին համակարգերի ձևավորման ու ներդրման 
հարցերում բարձր շահագրգռվածություն: 

4. Որակի ապահովմանն ուղղված բազմաթիվ մեխանիզմների և 
ընթացակարգերի առկայություն: 

5. Որակի գնահատմանն ուղղված ինքնավերլուծությունների 
իրականացման փորձ: 

6. ENQA ստանդարտների պահանջներին համահունչ որակի ա-
պահովման հաստատված հիմնադրույթների առկայություն: 

1. Որակի ապահովման գործընթաց-
ների բենչմարքինգի անկատարու-
թյուն: 

2. Որակի ապահովման համակարգի 
խնդիրների վերաբերյալ հանրու-
թյան լայն շրջանակների անբավա-
րար տեղեկացվածություն:  

3. Որակի ապահովման գործընթաց-
ներում ներքին շահակիցների մաս-
նակցության պակաս շահագրգռվա-
ծություն: 

4. Որակի ապահովման գործընթաց-
ների մոնիթորինգի և գնահատման 
փորձի պակաս: 

Հնարավորություններ (Opportunities) Վտանգներ (Threats) 
1. Ակադեմիայի գործունեության գնահատման առանցքային 

ցուցանիշների լրակազմի առկայություն:  
2. Առաջավոր ԲՈՒՀ-երի որակի ապահովման կենտրոնների 

հետ համագործակցություն: 
3. Որակի ներքին և արտաքին ապահովման համակարգի 

վերանայման հնարավորություն: 
4. Ակադեմիայում որակի ներքին և արտաքին ապահովման 

1. Ակադեմիայում որակի ապահով-
ման մշակույթի ոչ լիարժեք ձևա-
վորվածություն: 

2. Որակի ապահովման կենտրոնն 
արհեստավարժ մասնագետներով 
համալրելու դժվարություններ: 
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համակարգերի ձևավորմանը զուգընթաց բենչմարքինգի 
հնարավորությունների ընդլայնում: 

Հիմք ընդունելով Ակադեմիայի գործող ռազմավարական ծրագրի գործողությունների շարքը և բարձ-
րագույն կրթության որակի արժևորման Եվրոպական ընկերակցության չափանիշները, մշակվել են ուսուց-
ման որակի գնահատման և ապահովման ակադեմիական համակարգի ձևավորման հայեցակարգային 
սկզբունքները և կազմակերպական սխեման: Ակադեմիայում ստեղծվել է որակի ապահովման կենտրոն: 

 Գործող ռազմավարական ծրագրի պահանջներին համապատասխան հաջողությամբ իրականացվել 
է Ակադեմիայի անցումն ուսուցման կազմակերպման կրեդիտային համակարգին՝ ապահովելով վերջինիս 
համատեղելիությունը եվրոպական ECTS համակարգին:  

Ակադեմիայի ռազմավարական նպատակներից է առկա ուսումնամեթոդական բազայի հիման վրա 
կատարելագործել և ապահովել ներդրված համակարգի լիարժեքությունը, ընդլայնել ընձեռած հնարավո-
րությունների շրջանակը և բարձրացնել դրա կիրառման արդյունավետությունը: 

 



Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր 

Հ/
Հ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

1.  Հավելված Nօ1.1 ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 29-ի «Ճգնաժամային կառավարման 

պետական ակադեմիայի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Nօ1055-Ն 

որոշումը 

2.  Հավելված Nօ1.2 Ակադեմիայի 2014-2019 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 

3.  Հավելված Nօ1.3 Ակադեմիայի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը 

4.  Հավելված Nօ1.4 Ակադեմիայի 2018-2019 ուստարվա գործունեության հիմնական արդյունքների 

վերաբերյալ հաշվետվություն  

5.  Հավելված Nօ1.5 Ակադեմիայի 2014-2019 թթ. գործունեության գնահատման առանցքային 

ցուցանիշներ (ԳԱՑ) 

6.  Հավելված Nօ2.1 Ակադեմիայի խորհրդի աշխատակարգը 

7.  Հավելված Nօ2.2 Ակադեմիայի գիտական խորհրդի աշխատակարգը 

8.  Հավելված Nօ2.3 Ակադեմիայի կառուցվածքը 

9.  Հավելված Nօ2.4 Ակադեմիայի ռեկտորատի կանոնակարգը 

10.  Հավելված Nօ2.5 Ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը 

11.  Հավելված Nօ2.6 Ակադեմիայի ֆակուլտետի կանոնադրությունը 

12.  Հավելված Nօ2.7 Ամբիոնի գործունեության կանոնակարգը  

13.  Հավելված Nօ2.8 Ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոնները 

14.  Հավելված Nօ3.1 Մասնագիտության կրթական ծրագրի կառուցվածքը 

15.  Հավելված Nօ3.2 Կրթական ծրագրերի հաստատման կարգ 

16.  Հավելված Nօ3.3 Կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշներ 

17.   
Հավելված Nօ3.4.1 
Հավելված Nօ3.4.2 
Հավելված Nօ3.4.3 

Ակադեմիայի բակալավրի կրթական ծրագրեր 

Քաղաքացիական պաշտպանություն , 

Փրկարարական գործ ,  

Ճգնաժամային կառավարում  մասնագիտությունների համար 

18.  Հավելված Nօ3.5   Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) 

և պարբերական վերանայման կարգ 

19.  Հավելված Nօ3.6 Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի գնահատման քաղաքականություն և  

ընթացակարգեր 

20.  Հավելված Nօ4.1 Ակադեմիայի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման կարգը 

21.  Հավելված Nօ5.1 Ակադեմիայի ՊԴԿ-ի հավաքագրման, ընտրության և մասնագիտական 

զարգացման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 
22.  Հավելված Nօ5.2 ՀՀ կառավարության 2006 թ. ապրիլի 27-ի  «ՈՒսումնական հաստատությունում  

ուսման կանոնագիրքը հաստատելու մասին»  Nօ606-Ն որոշումը  

23.  Հավելված Nօ5.3 ՀՀ կառավարության 2006 թ. փետրվարի 16-ի թիվ 183-Ն որոշումը Ակադեմիայի 

ՊԴԿ-ին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին 

24.  Հավելված Nօ5.4 Ակադեմիայի որակի ապահովման ձեռնարկ 

25.  Հավելված Nօ8.1 Ակադեմիայի հանրային կապերի հայեցակարգ 

26.  Հավելված Nօ10.1 Ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգ 

27.  Հավելված Nօ10.2 Ակադեմիայի որակի ապահովման քաղաքականություն 

28.  Հավելված Nօ10.3 Ակադեմիայի որակի ապահովման կենտրոնի կանոնադրություն 

29.  Հավելված Nօ10.4 Որակի ապահովման ներքին համակարգի «Բարձրագույն կրթության որակի 

ապահովման համակարգի ձևավորման շրջանակը և գործունեության հիմնական 

սկզբունքները» մեթոդական ցուցումներ 


