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ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ            
   

ՆՊԱՏԱԿ  1. 
ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ  ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը դարձնել աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ` հագեցված անհրաժեշտ ռեսուրսներով և   

ապահովված  համապատասխան դասախոսական ներուժով 

  

Խնդիրներ 

Խնդիրների լուծմանն 

ուղղված միջոցառումներ 

 

Ակնկալվող արդյունքներ 

 

Պատասխանատու 

 

Վերջնաժամկետ 

1.1 

Մասնագիտություն-

ների կրթական 

ծրագրերը (այսու-

հետ՝ ՄԿԾ) դարձնել 

Արցախի Հանրապե-

տության որակավո-

րումների ազգային 

շրջանակին (այսու-

հետ՝ ՈԱՇ) և աշխա-

տաշուկայի պա-

հանջներին համա-

պատասխան: 

 

Վերջնարդյունք՝ 
ՈԱՇ-ի բնութագրիչ-

1) Վերլուծել և բացահայտել 

բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերի կարիք-

ները 

ՄԿԾ-ի  և ՊԴ կազմի, ռե-

սուրսների, փորձուսուցման 

բազաների (վայրերի) համա-

պատասխանության վերա-

բերյալ վերլուծություններ/ 

զեկույցներ 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

 

09.2019 

2)Վերանայել բակալավրի և 

մագիստրոսի կրթական ծրագ-

րերի կառուցվածքը և բովան-

դակությունը սահմանող նոր-

մատիվային փաստաթղթերը 

Գիտխորհրդի կողմից հաս-

տատված 2 նորմատիվ 

փաստաթուղթ 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

12.2019 

3)Վերամշակել կրթական 

ծրագրերը` ՈԱՇ-ին  համա-

պատասխան 

Բակալավրի  և մագիստրոսի 

վերամշակված  կրթական 

ծրագրեր` համապատասխան 

մասնագրերով 

Ամբիոնների վարիչներ 09.2020 
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ներին և շուկայի պա-

հանջներին համա-

պատասխան բակա-

լավրի և մագիստրո-

սի կրթական ծրագ-

րեր 

 

Ցուցիչներ՝ 
 ՄԿԾ-երում 10%-

ով  ավելացել է 

գործնական բա-

ղադրիչը 

 ՄԿԾ-երում  

10%-ով  ավե-

լացել են 

ռեսուրսները 

 ՄԿԾ-ի 

վերաբերյալ 

առնվազն 3 դրա-

կան արտաքին 

կարծիքի առկա-

յություն /արտա-

քին փորձագետ, 

այլ բուհ, գործա-

տու/ 

 դասավանդման 

և ուսումնառու-

թյան վերաբերյալ 

շահակիցների 

4)Ապահովել դասավանդման, 

ուսումնառության  և արդյունք-

ների գնահատման միասնա-

կան չափանիշների գործար-

կումը կրթական ծրագրերում 

Կրթական վերջնարդյունք-

ներին համապատասխան 

ուսանողի գնահատման 

համակարգի, դասավանդման 

և ուսումնառության 

մեթոդաբանության ներդրում 

Ուսումնական 

գործընթացի 

կազմակերպման բաժնի 

պետ 

09.2020 

5)Ընդլայնել  արտաքին շահա-

կիցների ներգրավվածությունը 

կրթական ծրագրերի մշակման, 

իրականացման և մշտադի-

տարկման աշխատանքներում 

Կրթական ծրագրերի 

մշակման, իրականացման և 

մշտադիտարկման 

աշխատանքներում արտաքին 

շահակիցների 

ներգրավվածություն 

Ամբիոնների վարիչներ 09.2020 

6) Ստեղծել մասնագիտական 

զարգացման դպրոցների հետ 

միասնական էլեկտրոնային 

հարթակ 

էլեկտրոնային միասնական 

հարթակի առկայություն 

Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների և 

համակարգերի 

սպասարկման բաժնի 

պետ 

09.2023 

7)Մշակել և ներդնել  սովորող-

ների էլեկտրոնային թղթապա-

նակ փորձուսուցման և մաս-

նագիտական առաջընթացի 

մշտադիտարկման համար 

 

Ուսանողական էլեկտրոնա-

յին մշակված թղթապանակ 

/վեբ-պորտֆոլիո/ և փորձու-

սուցում անցնող ուսանող-

ների կողմից դրանց կիրա-

ռում 

Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների և 

համակարգերի 

սպասարկման բաժնի 

պետ 

09.2022 
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80% բավարար-

վածություն. 

 ուսանողների 

առնվազն  80%-ը 

տոկոսը բավա-

րարված է տրա-

մադրվող ծառա-

յություններից 

 փորձուսուցման  

աշխատավայրից 

կազմակերպիչ-

ները դրական 

կարծիք են տվել 

ուսանողների 

գործնական 

կարողություն-

ների վերաբերյալ 

 շրջանավարտ-

ները առնվազն 

80%-ով  

բավարարված են 

ՄԿԾ-ից 

 գործատուների 

առնվազն 80%-ը 

դրական է գնա-

հատել ՄԿԾ-երը 

1.2 Իրականացնել հե-

տազոտահեն կրթու-

թյուն: 

1)Բարելավել սովորողների հե-

տազոտական աշխատանքների 

ղեկավարման մեխանիզմները  

ԱրՊՀ հետազոտական 

աշխատանքների ղեկա-

վարման մեխանիզմները 

Գիտական և միջազգային 

համագործակցության 

գծով պրոռեկտոր 

    12.2019 
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Վերջնարդյունք՝ 

վերանայված բոլոր 

ՄԿԾ-ում հետազո-

տական բաղադրիչի 

առկայություն: 

 

Ցուցիչներ՝ 

  ինտեգրված բա-

ղադրիչներով նո-

րարարական 

կրթական միջա-

վայր 

 հետազոտական 

բաղադրիչի մե-

թոդաբանության  

առկայություն 

 ՄԿԾ-ի առարկա-

ների  5%-ի աճ, 

որը ունի հետա-

զոտության բա-

ղադրիչ 

 հետազոտու-

թյունների մեջ 

ընդգրկված ու-

սանողների 10% 

 հետազոտու-

թյունների մեջ 

ընդգրկված 

կրթական ծրագրերի և ենթա-

կառուցվածքային մակարդակ-

ներում`  ապահովելով հետա-

զոտական գործունեության 

պայմաններ 

կարգավորող համապա-

տասխան կարգ 

ԿԾ և ենթակառուցվածքա-

յին մակարդակում 

անհրաժեշտ հետազոտա-

կան պայմանների առկա-

յություն 

Ուսանողների և ղեկա-

վարների համատեղ 

հետազոտական հոդված-

ներ` տպագրված  տեղա-

կան և միջազգային 

ամսագրերում 

 

 

    09.2020 

 

 

 

 

     12.2019 

2)Ստեղծել հետազոտական 

գործունեության որակի ապա-

հովման համակարգ` ներառե-

լով անձնային և մասնագիտա-

կան առաջընթացի ապահով-

ման և գնահատման կառուցա-

կարգերը 

Մշակված և ներդրված 

համապատասխան ընթա-

ցակարգեր 

Համապատասխան 

չափանիշների 

առկայություն 

 

Որակի ապահովման 

կենտրոնի վարիչ 

06.2020 

 

3)Բարելավել և գործարկել 

ակադեմիական ազնվության 

խրախուսման և գրագողության 

կանխարգելման ընթացակար-

գերը 

Ակադեմիական ազնվու-

թյան և գրագողության 

կանխարգելման ներբու-

հական գործուն համա-

կարգի առկայություն 

Որակի ապահովման 

կենտրոնի վարիչ 

 

06.2020 

 

4) Կրթական ծրագրերում ներդ-

նել քննողական մտածողության 

ու թիմային հետազոտական 

աշխատանքների, կարողու-

Դասավանդման և 

ղեկավարման, մենթո-

րինգի նորագույն մեթոդ-

ների առկայություն 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

09.2022 
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դասախոսների 

80 % 

 համատեղ հե-

տազոտություն-

ների 10% 

 միջդիսցիպլինար 

հետազո-

տությունների  

5%   

 

 

 

 

 

 

թյունների զարգացման մեթո-

դաբանություն 

Քննողական մտածո-

ղության ու թիմային 

հետազոտական աշխա-

տանքների կարողություն-

ների զարգացմանը 

միտված մեթոդաբանու-

թյուն 

5)Բարելավել կրթական ծրագ-

րերում հետազոտական գործու-

նեության իրականացման, գնա-

հատման և արդյունքների վա-

վերացման մեխանիզմները 

Բակալավրի և մագիստ-

րոսի կրթական ծրագրե-

րում հետազոտական 

բաղադրիչի առկայություն  

 

Գիտական և միջազգային 

համագործակցության 

գծով պրոռեկտոր 

Շարունակական 

 

6)Վերանայել սովորողների  

ինքնուրույն աշխատանքների 

ստուգման և գնահատման ձևե-

րը` ընդլայնելով ստեղծագոր-

ծական-հետազոտական աշ-

խատանքների ծավալը 

Հետազոտական և ուսում-

նական ինտեգրված բա-

ղադրիչներով նորարա-

րական կրթական միջա-

վայր 

Համապատասխան մեթո-

դական ձեռնարկ 

Գնահատման ցուցանիշ-

ների գործող սանդղակ 

Ամբիոնների վարիչներ 06.2020 

1.3 Ձևավորել առցանց 

ուսուցման հարթակ  

 

Վերջնարդյունք՝ 

բոլոր ՄԿԾ-երում ՏՏ 

կիրառում: 

 

 

1)Ստեղծել նորարարական 

կրթական միջավայր սովորող-

ների և դասախոսների շրջա-

նում՝ կրթական էլեկտրոնային 

հարթակի և համացանցի սո-

ցիալական ռեսուրսների, սո-

ցիալական մեդիայի միասնա-

կանացման միջոցով 

Առցանց ուսուցման կարո-

ղությունների ձևավորում 

Բակալավրի 3-րդ և 4-րդ 

կուրսերի ուսանողների 

ներգրավում 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

10.2023 
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Ցուցիչներ՝ 

 կրթական ծրագ-

րերի` ուսումնա-

ռության  էլեկտ-

րոնային  ռե-

սուրսներով ա-

պահովվածու-

թյան աճ 10%-ով. 

   հեռակա ուսուց-

ման դասընթաց-

ների  20%-ը 

ապահովված է  

էլեկտրոնային 

ռեսուրսներով. 

 դասախոսների  

30%-ը կիրառում 

է առցանց ու-

սուցման տեխնո-

լոգիաներ 

 ինտերակտիվ 

դասընթացնե-

րում ներդրված 

չափանիշներ և 

չափորոշիչներ 

 

 

 

2)Զարգացնել կրթական գործ-

ընթացների սուբյեկտների ու-

սումնական համագործակցու-

թյան տեխնոլոգիաները՝  հա-

մաչափ բաշխված, ճկուն և բաց 

տեղեկատվական-հաղորդակ-

ցական միջավայրի ստեղծման 

միջոցով 

Էլեկտրոնային տեխնոլոգիա-

ների կիրառման համալսա-

րանական  չափորոշիչներ 

 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

12.2020 

3)Մշակել և ներդնել էլեկտրո-

նային ուսուցման տեխնոլո-

գիաների կիրառմամբ իրակա-

նացվող ինտերակտիվ դասըն-

թացներին ներկայացվող պա-

հանջներն ապահովող չափա-

նիշներ և չափորոշիչներ 

Ինտերակտիվ դասընթաց-

ների առկայություն 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

12.2021 

4)Ստեղծել կրթական անհա-

տական մոտեցումների իրա-

կանացման հնարավորություն ՝ 

էլեկտրոնային ուսումնամեթո-

դական փաթեթի և հարթակի 

միջոցով 

 

Ուսուցման որակի բարձրա-

ցումը խթանող էլեկտրոնային 

տեխնոլոգիաների առկայու-

թյուն 

էլեկտրոնային ուսումնա-

մեթոդական փաթեթի և 

հարթակի առկայություն, որը 

հնարավորություն կտա 

դասախոսներին ցուցաբերել 

անհատական մոտեցումներ 

Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների և 

համակարգերի 

սպասարկման բաժնի 

պետ 

06.2023 

5)Վերապատրաստել դասա-
խոսներին` ուսումնառության 
էլեկտրոնային ռեսուրսների 
ստեղծման և դասավանդման, 

էլեկտրոնային ռեսուրսների 
օգտագործման և կիրառման 
նպատակով վերապատ-
րաստված դասախոսներ 

Ռեկտոր 

 

Շարունակական 
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սովորողներին`կիրառման և 
ուսումնառության համար 

6)Մշակել դասախոսների և սո-
վորողների գործունեության 
մշտադիտարկման ընթացա-
կարգեր էլեկտրոնային առցանց 
ուսուցման և հեռավար կրթա-
կան տեխնոլոգիաների կիրառ-
ման պայմաններում 

Դասախոսների / ուսանող-
ների գործունեության մշտա-
դիտարկման ընթացակար-
գերի առկայություն 

 

Պրոռեկտորներ 

 

10.2022 

1.4 Համալրել և կատա-

րելագործել պրոֆե-

սորադասախոսա-

կան կազմը՝ մասնա-

գիտական կրթական 

ծրագրերի  նպա-

տակներին համա-

պատասխան: 

 

Վերջնարդյունք՝ 

ՄԿԾ-ների կրթական 

վերջարդյունքների 

ձևավորմանը նպաս-

տող ՊԴ կազմի առ-

կայություն 

 

Ցուցիչներ՝ 

 ՊԴ կազմի ա-

տեստավորման 

արդյունքների 

1)Իրականացնել պրոֆեսորա-
դասախոսական առկա ներուժի 
գնահատում` ըստ մատուցվող 
կրթական ծրագրերի, մասնա-
գիտական որակների և տարի-
քային կազմի 

Պրոֆեսորադասախոսական 
առկա ներուժի գնահատման 
վերլուծական զեկույց 
 ՊԴ անձնակազմի,  ամբիոն-
ների, ֆակուլտետների վար-
կանիշավորման կարգի 
մշակում 

Որակի ապահովման 

կենտրոնի վարիչ 

06.2020 

2)Մշակել դասախոսական 

կազմի համալրման և կատարե-

լագործման երկարաժամկետ  

ծրագիր 

 կատարելագործել դասա-

խոսի աշխատանքի տեղա-

կալման չափանիշները և 

գործընթացները` սահմանե-

լով դասախոսական կազմի 

մասնագիտական որակնե-

րին ներկայացվող պահանջ-

ներ` ըստ կրթական ծրագրի 

ելքային արդյունքների 

 վերամշակել դասախոսների 

Դասախոսական կազմի 

համալրման և 

կատարելագործման 

երկարաժամկետ ծրագրի 

մշակում 

Դասախոսի աշխատանքի 

տեղակալման վերամշակված 

չափանիշներ և գործ-

ընթացներ 

 

 

 

Դասախոսների որակավոր-

ման բարձրացման վերա-

Պրոռեկտորներ 12.2019 
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վերլուծություն, 

 ՊԴ առկա ներու-

ժի գնահատման 

վերլուծություն 

/զեկույցի հիման 

վրա/ 

 վերապատ- 

րաստված դասա-

խոսների տարե-

կան 5%-ով  աճ 

 էլեկտրոնային 

ուսուցման 

տեխնոլոգիանե-

րը  կիրառող 

դասախոսների 

թվի աճ տա-

րեկան 5 %-ով  

 հարցումների 

արդյունքներ 

որակավորման բարձրաց-

ման կրթական ծրագիրը 

մշակված կրթական ծրագիր 

3)Կազմակերպել դասախոս-

ների վերապատրաստում՝ 

ուղղված՝ 

  կրթական նոր տեխնոլո-

գիաների, դասավանդման 

ինտերակտիվ մեթոդների 

յուրացմանը 

 էլեկտրոնային ուսուց-

ման դասընթացների 

մշակմանն ու իրակա-

նացմանը 

 որակի ապահովման հա-

մակարգի վերաբերյալ 

ծրագրի  մշակմանն ու 

Վերապատրաստված դասա-
խոսներ 

Ռեկտոր Շարունակական 
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վերապատրաստման  

իրականացմանը 

 4)Ներդնել դասախոսների գի-

տամանկավարժական գործու-

նեության արդյունավետության 

գնահատման և վարկանշա-

վորման ցուցանիշների գործուն 

համակարգ ու ճշգրիտ գնա-

հատման և ինքնագնահատման 

ընթացակարգ 

Դասախոսական կազմի 

գնահատման վարկանշային 

համակարգի և գնահատման 

ընթացակարգի առկայություն 

 

Պրոռեկտորներ 06.2021 
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ՆՊԱՏԱԿ 2. 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ 

Ձևավորել մրցունակ գիտական և նորարարական մարդկային ներուժ, որը կկարողանա հետազոտել և շարունակական լուծումներ առաջարկել 

Արցախի Հանրապետության հիմնախնդիրների վերաբերյալ, կնպաստի հանրապետության անվտանգության ամրապնդմանը, կայուն 

զարգացմանը, միջազգային ինտեգրմանը 

 Խնդիրներ Խնդիրների լուծմանն 

ուղղված միջոցառումներ 

Ակնկալվող արդյունքներ Պատասխանատու Վերջնաժամկետ 

2.1 Ձևավորել անհրա-

ժեշտ ներառական 

միջավայր գիտու-

թյան բոլոր բնագա-

վառների  ուղղու-

թյամբ ԱրՊՀ-ում  

հիմնարար, հիմնա-

խնդրային, 

կիրառական շեշտա-

դրմամբ հետազոտու-

թյունների համար: 

 

Վերջնարդյունք՝ 

արդիական և առևտ-

րայնացման ենթակա 

հետազոտություններ 

 

Ցուցիչներ՝ 

 գիտահետազո-

տական գործու-

նեության  արդ-

1) Ձևավորել  քննադատական 

մոտեցմամբ միջգիտակարգա-

յին հետազոտություններ կա-

տարողների խումբ, որն իր 

մասնագիտական և գիտական 

մակարդակով կնպաստի գի-

տության բնագավառի նորարա-

կան վերափոխումներին, հե-

տագայում՝ գիտական դպրոց-

ների ձևավորմանը  

Միջգիտակարգային հրապա-

րակված հետազոտություններ 

Գիտական և միջազգային 

համագործակցության 

գծով պրոռեկտոր 

Շարունակական 

 

2) Ստեղծել Արցախի կայուն 

զարգացման գերակա ուղղու-

թյուններով գիտահետազոտա-

կան թեմաների հնարավոր 

ցանկ 

Արդիականացված և առևտ-

րայնացմանը միտված գիտա-

հետազոտական թեմատիկա-

յով հետազոտություններ 

Գիտական և միջազգային 

համագործակցության 

գծով պրոռեկտոր 

 

Շարունակական 

 

3) Չճանաչված պետություն-

ների բուհերի գործընկերու-

թյամբ կազմակերպել գիտական 

գործունեության վարկանիշը 

բարձրացնող միջազգային 

ուսումնասիրություններ, 

Միջազգային հարթակներում 

գործընկեր բուհերի հետ 

հետազոտությունների 

արդյունքների ներկայացում 

Գիտական և միջազգային 

համագործակցության 

գծով պրոռեկտոր 

 

Շարունակական 
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յունավետության  

գնահատման 

ցուցանիշների 

սանդղակ 

 ազդեցության  

գործակցով  ամ-

սագրերում  հրա-

պարակումների 

թվի աճ տարե-

կան  2 %-ով 

 գիտահետազո-

տական ծրագ-

րերում ներգրավ-

ված  ասպի-

րանտների  և մա-

գիստրանտների 

թվի աճ տարե-

կան  2 %-ով    

 ՈւԳԸ  գիտաժո-

ղովներում  մաս-

նակիցների թվի 

աճ տարեկան  2 

%-ով   

 

նպաստել միջազգային հար-

թակներում հետազոտություն-

ների արդյունքների ներ-

կայացմանը 

4) Նպաստել միջազգային, ՀՀ և 

հանրապետական գիտական 

ծրագրերին, դրամաշնորհներին 

ԱրՊՀ հետազոտողների մաս-

նակցությանը 

Միջազգային և հանրապետա-

կան գիտական ծրագրերին,  

դրամաշնորհներին, մրցույթ-

ներին դասախոս 

գիտնականների 

մասնակցության թվի աճ 

Գիտական և միջազգային 

համագործակցության 

գծով պրոռեկտոր 

Շարունակական 

 

5)  Ուսանողներին մասնակից 

դարձնել հետազոտություն-

ներին՝ ապահովելով փոխա-

կերպվող արդի պահանջներին 

համապատասխան կարողու-

թյունների ձևավորում 

Հետազոտություններում 

ուսանողների ներգրավման 

մեխանիզմներ 

Ամբիոնների վարիչներ Շարունակական 

 

6) Ստեղծել մրցունակ, 

հագեցված գիտատեխնիկական 

ռեսուրսային բազա 

Պետական և ոչ պետական 

կազմակերպությունների հետ 

կատարված հետազոտու-

թյուններ 

Ռեկտոր Շարունակական 

 

7) Մշակել ֆոնդահայթայթման 

մեխանիզմներ կայուն և շարու-

նակական ֆինանսավորում 

ունենալու համար՝ ներգրա-

վելով Արցախի հիմնախնդիր-

ներով մտահոգ բարերարներին 

և հիմնադրամներին 

Մրցունակ սարքավորում-

ներով հագեցած գիտական 

կենտրոններ և լաբորատո-

րիաներ 

Ռեկտոր Շարունակական 
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2.2 

 

 

Ներգրավել ՀՀ և միջ-

ազգային հետազո-

տական ներուժը 

ԱրՊՀ-ում  իրակա-

նացվող նախագծե-

րին:  

 

Վերջնարդյունք՝ 

արտաքին շահակից-

ների հետ իրակա-

նացվող հետազոտա-

կան ծրագրերի առ-

կայություն 

 

Ցուցիչներ՝ 

 առնվազն  մեկ  

համատեղ  հե-

տազոտական  

ծրագիր  յուրա-

քանչյուր ֆակուլ-

տետում:  

  

ձեռնարկություն-

ների  մասնակ-

ցությամբ հետա-

զոտական և 

կրթական ծրագ-

րերի  ու  դրանց  

մասնակիցների 

1) Ինստիտուցիոնալ մեխա-

նիզմներ ստեղծել ՀՀ, 

արտասահմանյան գիտնա-

կանների և ԱրՊՀ դասախոս-

ների կողմից ԱրՊՀ մագիստ-

րանտների և ասպիրանտների 

հետազոտական աշխատանք-

ների համատեղ ղեկավարման 

համար 

ԱՀ և ՀՀ առաջատար 

գիտաշխատողների կողմից 

ղեկավարած մագիստրոսա-

կան և թեկնածուական 

ատենախոսություններ 

Գիտական և միջազգային 

համագործակցության 

գծով պրոռեկտոր 

Շարունակական 

 

2) Խթանել  արտասահմանյան 

և ՀՀ գիտահետազոտական  

կենտրոնների  հետ  համատեղ  

ծրագրերի իրականացումը 

Գիտահետազոտական  

կենտրոնների  հետ  

համատեղ  իրականացված 

ծրագրեր 

Ռեկտոր Շարունակական 

 

3) Խթանել 

ձեռնարկությունների 

մասնակցությամբ 

հետազոտական և կրթական 

ծրագրերի իրականացումը 

Հետազոտական  և  կրթական 

ծրագրերի իրականացման 

արդյունքում ստացած 

տվյալների վերլուծություն  

/զեկույց/ 

Ռեկտոր Յուրաքանչյուր 

տարի 
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թվի աճ տարե-

կան  2 %-ով  

 արտասահման-

յան ԱԶԳ ունեցող 

ամսագրերում 

թվաքանակի աճ 

տարեկան  2%-ով   

 հետազոտական  

և  կրթական 

ծրագրերի արդ-

յունքում ներ-

կայացրած վեր-

լուծական զեկույ-

ցի առկայություն 

2.3 Նպաստել գիտա-

հրատարակչական 

գործունեության 

արդյունավետության 

բարձրացմանը: 

 

Վերջնարդյունք՝ 

ԱրՊՀ դասախոսների 

կողմից հրատարակ-

ված աշխատություն-

ներ 

 

Ցուցիչներ՝ 

 բարձր վարկա-

նիշ ունեցող գի-

1)Նպաստել համալսարանի 

գիտնականների արժեքավոր և 

որակյալ աշխատությունների 

հրատարակմանը 

 

ԱրՊՀ գիտնականների հրա-

տարակած աշխատություն-

ներ 

Ռեկտոր Շարունակական 

 

2)Նպաստել համալսարանի 

դասախոսների դասագրքա-

ստեղծ գործունեությանը 

ԱրՊՀ դասախոսների կողմից 

ստեղծված դասագրքեր 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

Շարունակական 

 

3)Նպաստել համալսարանի 

գիտնականների գիտական 

արդիական մենագրություն-

ների հրատարակմանը 

ԱրՊՀ գիտնականների հրա-

տարակած մենագրություններ 

Ռեկտոր 

 

Շարունակական 

 

4)Բարձրացնել համալսա-

րանում հրատարակվող գիտա-

կան պարբերականների որակը 

Որակյալ պարբերականների 

իրականացում 

Գիտության, 

ասպիրանտուրայի և 

միջազգային 

Շարունակական 

 



 

16 

տական պարբե-

րականներում 

համալսարանի 

գիտնականների 

գիտական նյու-

թերի հրապարա-

կումներ 

 դպրոցների և 

բուհերի ուսում-

նական գործըն-

թացում անհրա-

ժեշտ դասա-

գրքերի առկայու-

թյուն 

 արժեքավոր մե-

նագրությունների 

հրատարակում 

 հրատարակված 

գիտական նյութի 

ապրանքայնա-

ցում 

 միջազգային 

բարձր վարկա-

նիշ ունեցող 

պարբերական-

ներում  հրապա-

րակված հոդված-

ների աճ  10%-ով 

համագործակցության 

բաժնի պետ 

5)Աջակցել միջազգային բարձր 

վարկանիշ ունեցող պարբերա-

կաններում համալսարանի 

դասախոսների գիտական 

նյութերի հրապարակմանը 

 

Միջազգային բարձր վարկա-

նիշ ունեցող պարբերա-

կաններում ԱրՊՀ դասախոս-

ների հրապարակած 

գիտական աշխատանքներ 

Ռեկտոր Շարունակական 
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ՆՊԱՏԱԿ 3. 
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԱԾ   ԴԻՄՈՐԴՆԵՐ  ԵՎ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՂՆԵՐ 

Ուսումնառողների մասնագիտական կողմնորոշում: 

Ապագա դիմորդների նախաբուհական աջակցման (ուղեկցման, ուղղորդման) համակարգի զարգացում: 

Ոսումնառողների ներգրավման և առաջընթացի  ապահովում համալսարանական  միջավայրում 

  

Խնդիրներ 

 

Խնդիրների լուծմանն 

ուղղված միջոցառումներ 

 

 

Ակնկալվող արդյունքներ 

 

Պատասխանատու 

 

Վերջնաժամկետ 

3.1 Համալսարանի` որ-

պես սոցիալական 

կողմնորոշում ունե-

ցող բուհի դրական 

վարկանիշի ստեղ-

ծում` ի նպաստ դի-

մորդների ներգրավ-

ման: 

 

Վերջնարդյունք՝  

համալսարանի ձևա-

վորված դրական 

վարկանիշ 

 

Ցուցիչներ՝ 

 արտաքին շահա-

կիցների /դպրոցի 

շրջանավարտնե-

րի և նրանց ծնող-

ների/ հարցում-

1) Մշակել և իրականացնել 

լրատվամիջոցների, մշակու-

թային ու կրթական հաստա-

տությունների հետ կրթական և 

մշակութային  ուղղվածությամբ 

համատեղ նախագծեր 

Կողմնորոշված  լրատվամի-

ջոցներ,  մշակութային  և  

կրթական հաստատու-

թյուններ 

Ուսանողների, 

շրջանավարտների և 

հասարակայնության հետ 

տարվող աշխատանքների 

գծով պրոռեկտոր 

Շարունակական 

 

2)Ստեղծել հեռավար ուսուց-

ման համակարգ և ավագ դպրո-

ցականների նախապատ-

րաստական դասընթացներ 

 

Հեռավար  ուսուցման 

հարթակ  և  ավագ  դպրոցա-

կանների  հեռակա նախա-

պատրաստական 

դասընթացների  ծրագրի 

առկայություն 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

06.2022 

3)Ապահովել նախապատ-

րաստական դասընթացների 

հասանելիությունը  համալսա-

րանի կայքի միջոցով 

Դասախոսություների 

հասանելիությունը  

համալսարանի  կայքի 

միջոցով 

Հանրային կապերի  և 

լրատվության բաժնի պետ 

09.2020 

 

4)Ուղարկել նամակ-հրավեր-

ներ Ստեփանակերտի ու հան-

րապետության շրջանների 

ավագ դպրոցների աշակերտ-

Համալսարանի 

միջոցառումներին  ավագ 

դպրոցի  աշակերտների 

մասնակցություն 

Ուսանողների հետ 

տարվող աշխատանքների 

և  կարիերայի բաժնի պետ 

Շարունակական 
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ների արդյուն-

քում բուհի գոր-

ծունեությունից 

բավարարված 

շահակիցների 

80%-ը 

 համալսարանի 

միջոցառումնե-

րին  ավագ դպրո-

ցի  աշակերտ-

ների մասնակ-

ցության աճ   

30%-ով 

 լրացուցիչ կրթա-

կան ծրագրերով 

/լրացուցիչ, շա-

րունակական, 

կրթական ծրագ-

րեր, մանկական  

կենտրոններ, 

դպրոցական բա-

նավեճ ակումբ-

ներ և այլն/  ու-

սանողների առն-

վազն 80%-ի իրա-

զեկվածություն և 

բավարարվա-

ծություն 

ներին` կողմնորոշվելու մաս-

նագիտության ընտրության մեջ  

և մասնակցելու համալսարանի 

միջոցառումներին 

5)Բարձրացնել համալսարա-

նական համայնքի դրական 

վարկանիշը և նպաստել 

գիտելիքի մասսայականաց-

մանը, կազմակերպել համալ-

սարանի պրոֆեսորադա-

սախոսական կազմի  մասնա-

գիտական, գիտական, մշակու-

թային ձերքբերումների շնոր-

հանդես 

Բուհի վարկանիշի աճ 

Կազմակերպված 

շնորհանդեսներ 

Պրոռեկտորներ Շարունակական 

 

6)Հարստացնել համալսարանի 

հիմքի վրա ստեղծվող 

կրթական ծրագրերի բազան 

(լրացուցիչ, շարունակական 

կրթական ծրագրեր, մանկա-

կան  կենտրոններ, դպրոցական 

բանավեճ ակումբներ և այլն), 

ապահովել համալսարանի 

սովորողների ներգրավվածու-

թյունը վերոնշյալ կրթական 

ծրագրերի իրականացման 

գործում 

Որակյալ  ծրագրերով 

հարստացած  բազա, ուսա-

նողների  ներգրավվում այդ 

ծրագրերի իրականացմանը 

 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

Շարունակական 
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3.2 Մշակել և կազմա-

կերպել աշակերտ-

ների շրջանում ԱրՊՀ 

մասնագիտություն-

ների գրավչության 

ամրապնդմանը, դի-

մորդների ներգրավ-

մանը նպաստող մի-

ջոցառումներ 

 

Վերջարդյունք՝ 

ուսանողների հավա-

քագրման և ընդունե-

լության իրականաց-

ման հստակ մեխա-

նիզմներ  

 

Ցուցիչներ՝  

 կենտրոնացված  

ընդունելության 

համակարգի  դի-

մորդների  ընդ-

հանուր  հոսքում  

ԱրՊՀ  դիմորդ-

ների առնվազն 

80% մասնաբա-

ժին:   

 բնագիտական  

ֆակուլտետի դի-

1)Համալսարանի կառուցված-

քում ստեղծել  քոլեջ և նպաստել 

նրա շրջանավարտների ներ-

հոսքին ԱրՊՀ 

ԱրՊՀ  կից գործող քոլեջ Ռեկտոր 

 

06.2023 

2)Քայլեր ձեռնարկել բակալավ-

րիատում բնագիտական մաս-

նագիտությունների գծով հար-

ցազրույցով ընդունելությունը 

վերականգնելու համար  

Բնագիտական մասնագիտու-

թյունների գծով հարցա-

զրույցով ընդունելություն 

Ռեկտոր 

 

12.2020 

3)Միջին և ավագ դպրոցների 

աշակերտների համար կազմա-

կերպել  միջոցառումներ 

(առարկայական օլիմպիա-

դաներ, ինտելեկտուալ խաղեր, 

մրցույթներ և այլն) 

Իրականացվող  ամենամյա  

օլիմպիադաներ, ինտելեկ-

տուալ  խաղեր, մրցույթներ  

դպրոցականների շրջանում 

Դեկաններ Շարունակական 

 

4)Ներգրավել դպրոցները մաս-

նագիտական կողմնորոշմանն 

առնչվող համատեղ գործու-

նեության մեջ և դրանց հիման 

վրա փորձարկել համալսա-

րանի մասնագիտական կողմ-

նորոշման փորձնական ծրագ-

րեր 

Ներգրավված  դպրոցներ 

և փորձակված ծրագրեր 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

Շարունակական 

 

5)Անցկացնել համալսարանի 

բաց դռների արտագնա օրեր 

կրթական հաստատություն-

ների սովորողների համար, 

ստեղծել աշակերտների` 

որպես ապագա դիմորդների 

Բաց  դռների  արտագնա 

օրերի անցկացում. 

Աջակցման  պայմանների 

ստեղծում 

Պրոռեկտորներ Շարունակական 
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մորդների թվի 

աճ 10%-ով 

 դիմորդների 

հարցումների 

արդյունքներ 

 մասնագիտական 

կողմնորոշման 

դասընթացների 

թվի աճ 10%-ով 

 մասնագիտական 

կողմնորոշման 

դասընթացնե-

րում ընդգրկված 

մասնակիցների 

թվի աճ  10-%-ով 

 հարցումների 

արդյունքում 

մասնագիտական 

կողմնորոշման 

դասընթացների 

մասնակիցների 

բավարարվածու

թյուն 80%-ով 

 

աջակցման պայմաններ 

(մրցանակների, պատվոգրերի 

հանձնում և այլն) 

6)Մատուցել ընդունելության 

հարցերին վերաբերող 

ֆակուլտետային տարբեր 

ձևաչափի խորհդատվական 

ծառայություններ  (ֆորումներ, 

հանդիպումներ) 

Տարբեր  ձևաչափի  

խորհրդատվական  

ծառայությունների  

առկայություն 

Դեկաններ Շարունակական 

 

7)Ստեղծել  հավանական 

դիմորդների հետ սոցիալական 

ցանցերում համագործակ-

ցության համակարգ 

Սոցցանցերում  գործող 

համագործակցության 

համակարգի  առկայություն 

Հանրային կապերի և 

լրատվության բաժնի պետ 

12.2021 

8) Կազմակերպել և անցկացնել 

տեսական և գործնական 

արդիական խնդիրներին 

նվիրված գիտաժողովներ, 

սեմինարներ, հանդիպումներ 

Հանրակրթական  հաստա-

տություններում  մասնա-

գիտական  կողմնորոշման  

աշխատանքներ /հանդիպում-

ներ,  սեմինարներ, կոնֆե-

րանսներ/ 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

Շարունակական 

9)ԱրՊՀ սովորողների շրջանում՝ 

 ներդնել մասնագիտական 

կողմնորոշմանն առնչվող 

առաջադրանքներ բակա-

լավրիատի ու մագիստ-

րատուրայի  դասընթաց-

ներում և փորձուսուցման  

ծրագրերում 

 կարևորել ավարտական 

որակավորման աշխա-

Վերամշակված  մանկա-

վարժական  դասընթացների  

և  պրակտիկաների ծրագրեր 

Ավարտական  որակա-

վորման  աշխատանքների 

գիտական և գիտամե-

թոդական  բաղադրիչների 

կարևորում  

 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

06.2022 
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տանքների գիտական և 

գիտամեթոդական բաղա-

դրիչները` ժամանակակից  

կրթական խնդիրների ու 

դրանց առանձնահատ-

կությունների ուսումնա-

սիրման նպատակով 

10)Համալսարանի  դասախոս-

ների և համապատասխան կա-

ռույցների  ուժերով կազմակեր-

պել  անվճար  նախապատրաս-

տական կուրսեր և մասնագի-

տական կողմնորոշման դաս-

ընթացներ դիմորդների համար 

Նախապատրաստական 

կուրսերի և մասնագիտական 

կողմնորոշման դասընթաց-

ների առկայություն 

Ուս.ումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

Շարունակական 

3.3 Ուսանողների ինք-

նավարության ընդ-

լայնում: 

 

Վերջարդյունք՝ 

ուսանողների գոր-

ծուն մասնակցու-

թյուն բուհի կառա-

վարմանը  

 

Ցուցիչներ՝  

 ուսանողական  

խորհրդի  և ու-

սանողական գի-

տական ընկերու-

1)Նպաստել ուսանողական 

կազմակերպությունների 

հետազոտական գործունեու-

թյանը 

Իրականացրած  

հետազոտություններ,   

ՈՒԳԸ բարելավված  

գործունեություն 

Ամբիոնների վարիչներ Շարունակական 

2)Տրամադրել ուսանողական 

կազմակերպություններում 

ընդգրկված ուսանողներին 

համապատասխան ռեսուրսներ 

տեղական և արտագնա գիտա-

ժողովներին  մասնակցելու 

համար 

Մասնակցություն  տեղական  

և  արտագնա կոնֆերանս-

ներին 

Ռեկտոր Շարունակական 

3) Մշակել ընգրկված սովորող-

ների  գործունեության գնա-

հատման արդյունավետ համա-

կարգ 

Գնահատաման  արդյունա-

վետ համակարգ 

Որակի ապահովման 

կենտրոնի վարիչ 

06.2020 
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թյան ծրագրե-

րում ներգրավ-

ված  ուսանող-

ների թվի աճ 

տարեկան 5%-ով 

 ուսանողական  

կազմակերպու-

թյունների  մաս-

նակցությամբ  

միջհամալսարա-

նական և միջազ-

գային ծրագրերի 

թվի աճ տարե-

կան 5%-ով 

 տեղական և ար-

տագնա գիտաժո-

ղովների մասնա-

կիցների թվի աճ 

տարեկան 5%-ով 

 սովորողների  

գործունեության 

գնահատման հա-

մակարգի միջո-

ցով բացահայ-

տած խրախուս-

ված ուսանող-

ների թվի աճ 

տարեկան 5%-ով 

 միջազգային 

4)Մշակել ուսանողական կազ-

մակերպություններում ակտիվ 

և որակյալ գործունեություն 

ծավալող լավագույն սովորող-

ների խրախուսման 

կառուցակարգեր 

Խրախուսման  մեխանիզմ-

ների  և ընտրության ընդու-

նելի  չափանիշների առկայու-

թյուն 

Ուսանողների հետ 

տարվող աշխատանքների 

և կարիերայի բաժնի պետ 

06.2020 

5)Նպաստել ուսանողական 

կազմակերպություններում 

ընդգրկված ուսանողների 

ստեղծագործական և միջանձ-

նային շփման հմտությունների 

ձևավորմանը 

Կազմակերպված  սեմինար-

ներ,  վերապատրաստումներ 

Ուսանողների հետ 

տարվող աշխատանքների 

և կարիերայի բաժնի պետ 

Շարունակական 

 

6)Նպաստել կամավորական 

աշխատանքներում ուսանող-

ների ներգրավվածության աճին 

 

Համալսարանական կամավո-

րական աշխատանքի համա-

կարգի ներդրում 

Ուսանողների, 

շրջանավարտների և 

հասարակայնության հետ 

տարվող աշխատանքների 

գծով պրոռեկտոր 

Շարունակական 
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ծրագրերին սո-

վորողների  մաս-

նակցության աճ 

տարեկան 5%-ով 

 կամավորական 

աշխատանքնե-

րում ներգրավ-

ված և հավաս-

տագիր  ստացած 

ուսանողների 

թվի աճ տարե-

կան 5%-ով 

3.4 Ուսանողներին տրա-

մադրվող օժանդակ 

ծառայություների 

արդյունավետության 

բարձրացում։ 

 

Վերջնարդյունք՝ 

կրթական ծրագրերի 

պահանջներին հա-

մարժեք  և  հասանե-

լի ուսումնառությա-

նը օժանդակող մե-

խանիզմներ 

 

Ցուցիչներ՝ 

 գնահատման 

1)Մշակել գնահատման չափա-

նիշներ համալսարանի կրթա-

կան և այլ ծառայությունների 

գործունեության վերաբերյալ՝ 

կատարելով շրջանավարտների  

ամենամյա հարցումներ 

Գնահատման  չափանիշների 

առկայութուն 

 

Որակի ապահովման 

կենտրոնի  վարիչ 

 

09.2020 

2)Ծրագրել, կանոնակարգել և 

իրականացնել շրջանավարտ-

ների զբաղվածության վերա-

բերյալ տվյալների հավա-

քագրման գործընթաց` շրջա-

նավարտների և հիմնական 

գործատուների հետ ստեղծելով 

հետադարձ կապի համակարգ 

Շրջանավարտների զբաղվա-

ծության  վերաբերյալ  տվյալ-

ների  առկայություն 

Շրջանավարտ  և  պոտենցիալ  

գործատու  հետադարձ կապի 

ապահովում: 

Ուսանողների հետ 

տարվող աշխատանքների 

և կարիերայի բաժնի պետ 

06.2020 
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մշակված չափա-

նիշներ՝ համալ-

սարանում  

կրթական միջա-

վայրի վերաբեր-

յալ 

   ուսանողական 

խորհրդատվա-

կան և լրացուցիչ 

արդյունավետ 

ծառայություններ 

 կատարված հար-

ցումների արդ-

յունքում մաս-

նակիցների 

բավարարվա-

ծություն 80%-ով  

 ամենամյա հե-

տազոտության 

արդյունքների 

առկայություն 

 Շրջանավարտ-

ների և գործա-

տուների միջև 

հետադարձ 

կապն ապահո-

վող  մշակված 

արդյունավետ 

համակարգեր 

3)Զարգացնել կրթական ծրագ-

րերի  պահանջներին համար-

ժեք և մատչելի ուսումնառու-

թյան օժանդակության ռեսուրս-

ներ` ապահովելով դրանց 

լիարժեք և արդյունավետ 

օգտագործումը 

Կրթական  ծրագրերի  

պահանջներին  համարժեք  և  

մատչելի  ուսումնառության  

օժանդակության  ռեսուրս-

ների առկայություն 

Պրոռեկտորներ 12.2022 

 

4)Աշխատանքներ տանել սովո-

րողներին կարիերայի նախա-

պատրաստման, աշխատա-

տեղերի որոնման, կրթական 

գործնթացում որակի բարձրաց-

ման և այլ ուղղություններով 

Անհրաժեշտ  

ծառայությունների 

առկայություն և 

մասնակիցների 

բավարարվածություն 

Պրոռեկտորներ Շարունակական 

 

5)Ընդլայնել կարիքավոր 

սովորողների պահանջների 

բավարարման շրջանակները 

Համապատախան  

հայեցակարգի  և  

քաղաքականության  

առկայություն 

Ռեկտոր 

 

06.2020 

 

6)Լրամշակել սովորողների 

իրավունքների և պարտա-

կանությունների  վերաբերյալ  

քաղաքականությունը 

Ուսանողների  իրավունքների  

և պարտականությունների 

մասին  լրամշակված 

քաղաքականություն 

Ուսանողների, 

շրջանավարտների և 

հասարակայնության հետ 

տարվող աշխատանքների 

գծով պրոռեկտոր 

09.2020 
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ՆՊԱՏԱԿ 4. 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ,  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ,  ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 

Բարելավել համալսարանի կառավարման համակարգը և նպաստել դրա արդյունավետության և թափանցիկության բարձրացմանը 

  

Խնդիրներ 

 

Խնդիրների լուծմանն 

ուղղված միջոցառումներ 

 

 

Ակնկալվող արդյունքներ 

 

Պատասխանատու 

 

Վերջնաժամկետ 

4.1 Կատարելագործել 

համալսարանի կազ-

մակերպական կա-

ռուցվածքը: 

 

Վերջնարդյունք՝ 

համալսարանի ռազ-

մավարական ծրագ-

րի նպատակներին 

համապատասխա-

նող կագմակերպա-

կան կառուցվածքը 

 

Ցուցիչներ՝ 

 համալսարանի 

կազմակերպա-

կան կառուցված-

քի արդյունավե-

տության մշտա-

դիտարկման 

արդյունքները 

1)Բարձրացնել համալսարանի 

կազմակերպական կառուցված-

քի արդյունավետությունը, շեշ-

տադրել կառուցվածքային ստո-

րաբաժանումների խոշորացու-

մը և պատասխանատվության 

տեղափոխումը ստորաբաժա-

նումների մակարդակ՝ բարձ-

րացնելով դրանց գործունեու-

թյան արդյունավետությունը և 

հաշվետվողականությունը 

Կազմակերպական  

կառուցվածքի 

փոփոխություններ  /նոր  

կազմակերպական  

կառուցվածք/, 

հաստիքացուցակի  

հստակեցում  և  

գործառույթների  հստակ  

տարանջատում, 

Հաշվետվողականության  

ձևանմուշների  մշակում 

Ռեկտոր Շարունակական 

 

2)Ներմուծել համալսարանի 

գործունեության արդյունա-

վետության գնահատման 

ցուցիչների համակարգ և այն 

ընդունել որպես հիմք համալ-

սարանի ֆակուլտետների և 

ամբիոնների տարեկան գործու-

նեության արդյունքների վերլու-

ծության և հաշվետվության 

համար 

Համալսարանի  

ստորաբաժանումների  

գործունեության  

արդյունավետության  

գնահատման ցուցիչներ և 

կարգ 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

09.2022 
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 ստորաբաժա-

նումների մա-

կարդակով հաշ-

վետվողականու-

թյուն առկայու-

թյունը 

 ստորաբաժա-

նումների  ՌԾ-ի 

իրականացման 

աստիճանը՝  ըստ  

գործողություն-

ների պլանի 

 հարցումների 

արդյունքնները 

3)Ստեղծել համալսարանի նե-

րուժի նպատակային օգտա-

գործմանը նպաստող պայման-

ներ՝ առանցքային գործընթաց-

ների առանձնացման, դրանց և 

համալսարանի գործունեու-

թյան արդյունավետության 

բարձրացման միջոցով 

Համալսարանի  ներուժի 

կառավարման  ծրագրային 

ապահովում 

Ռեկտոր 12.2022 

4)Ստեղծել համալսարանի 

կառավարման մարմինների 

որակավորման բարձրացման 

համակարգ 

ՌԾ-ին համահունչ 

համալսարանի 

կառավարման 

որակավորված մարմիններ 

Ռեկտոր 

 

06.2022 

5)Ապահովել համալսարանի 

ռազմավարական ծրագրի 

ուղենիշների տեղայնացումը 

նրա բոլոր ստորաբաժանում-

ներում՝ մշակելով ռազմավա-

րական ծրագրեր և գործողու-

թյունների պլաններ 

Ստորաբաժանումների 

ռազմավարական 

ծրագրերի  և  գործողություն-

ների  պլանների առկայու-

թյուն 

Պրոռեկտորներ 06.2021 

6)Ապահովել տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներով հագեցած 

ժամանակակից ուսումնական և 

աշխատանքային միջավայր՝ 

բոլոր սովորողների և աշխա-

տողների  արդյունավետ 

գործունեությունը խթանելու և 

դյուրակառավարելի դարձնելու 

նպատակով 

Բոլոր սովորողների և աշխա-

տողների  աշխատանքի 

արդյունավետության աճ 

Պրոռեկտորներ Շարունակական 
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7)Ապահովել համալսարանի 

կառավարման բոլոր մակար-

դակների իրավական-նորմա-

տիվային բազայի (փաստա-

թղթային փաթեթներ) շարունա-

կական զարգացումը՝ 

օրենսդրական –կազմակերպա-

կան և ներքին կազմակեր-

պական փոփոխություններին 

համահունչ 

Ներքին  իրավական-նորմա-

տիվային փաստաթղթերի 

ձևանմուշների  մշակում և 

ներդնում 

Պրոռեկտորներ Շարունակական 

4.2 Համապատասխա-

նեցնել ֆինանսների 

կառավարումը ռազ-

մավարական նպա-

տակների իրագործ-

մանը: 

 

Վերջարդյունք՝ 

արդյունավետ և թա-

փանցիկ ֆինանսա-

կան կառավարման 

համակարգ 

 

 

Ցուցիչներ՝ 

 մշակած ֆինան-

սական ցուցա-

նիշների համե-

մատական վեր-

1)Մշակել և ընդունել  ԱրՊՀ  

2019-23 թթ. զարգացման ռազ-

մավարական բյուջեի կողմ-

նորոշիչ ֆինանսական ցուցա-

նիշներ՝ սույն ռազմավարական 

ծրագրում բերված նպատակ-

ների և խնդիրների իրակա-

նացման ռեսուրսային հենքի 

ապահովման նպատակով 

Ռազմավարական  բյուջեի 

կողմնորոշիչ  ֆինանսական 

գործող ցուցանիշներ 

Ռեկտոր 12.2021 

2)Կատարելագործել բյուջե-

տային համակարգը՝ ապահո-

վելով ֆինանսական ռեսուրս-

ների արդյունավետ ու թափան-

ցիկ բաշխում և բոլոր բնագա-

վառների կառավարման գործ-

ընթացների համաձայնեցում՝ 

առաջադրված նպատակներին 

հասնելու համար 

Ռազմավարական  բյուջեի 

բաշխումը ըստ տարիների 

Ռեկտոր Շարունակական 

3)Սահմանել  համալսարանի ԱրՊՀ  զարգացմանը,  աշխա- Ռեկտոր 12.2022 
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լուծություն 

 աշխատողի կող-

մից իրականաց-

վող գործառույթ-

ներից աշխատա-

վարձի կախվա-

ծության վերլու-

ծության արդ-

յունքները 

 աշխատողների 

հարցումների 

արդյունքները 

աշխատավար-

ձից բավարվա-

ծության աստի-

ճանի մասին 

 

 

 

զարգացմանը, աշխատանքի 

վարձատրությանն ու ենթա-

կառուցվածքների պահպան-

մանն ուղղված միջոցների 

ծավալների միջև տարեկան 

կողմնորոշիչ համամաս-

նություններ 

տանքի  վարձատրությանն  ու  

ենթակառուցվածքի պահ-

պանմանն ուղղված  միջոց-

ների  ծավալների միջև  մշակ-

ված  տարեկան համամաս-

նություններ 

4)Մշակել հաշվեկշռված 

բյուջետային ցուցանիշների 

համակարգ՝ ըստ գործունեու-

թյան բնագավառների և զար-

գացման ուղղությունների 

Հաշվեկշռված բյուջետային 

ցուցանիշների համակարգ 

Հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

06.2022 

5)Իրականացնել տարեկան 

բյուջեի պլանավորում՝ հաշվե-

կշռված բյուջե֊տային ցուցա-

նիշների հիման վրա 

Հաշվեկշռված բյուջե֊տային 

ցուցանիշների հիման վրա 

տարեկան բյուջեի պլան 

Ռեկտոր Շարունակական 

6)Ապահովել համալսարանի 

ֆինանսական ռեսուրսների 

կառավարման և դրանց օգտա-

գործման արդյունավետության 

բարձրացումը 

Ֆինանսական  գործունեու-

թյան  նորմատիվային  

բազայի  ներդնում   

Ռեկտոր Շարունակական 

7)Մշակել և ներդնել տվյալ 

կառուցվածքային ստորաբա-

ժանման գործունեության վերջ-

նարդյունքում ունեցած կոլեկ-

տիվ և անձնական ավանդի 

ցուցանիշների վրա հիմնված 

վարձատրության  նոր համա-

կարգ՝ կարևորելով նաև կա-

Աշխատակիցների՝  աշխա-

տանքի  վերջնարդյունքների 

վրա  հիմնվող  վարձատրու-

թյան  նոր  համակարգի 

առկայություն 

Պրոռեկտորներ 09.2021 
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տարված աշխատանքի որակա-

կան ցուցանիշները 

4.3 Համապատասխանե-

ցնել ակադեմիական 

և ֆունկցիոնալ ռե-

սուրսների կառավա-

րումը բուհի ռազմա-

վարական նպատակ-

ներին:  

 

Վերջնարդյունք՝ 

 

Բուհի ակադեմիա-

կան ռեսուրսները 

համապատասխա-

նում են ակադեմիա-

կան վեջնարդյունք-

ներին: Բուհի ֆունկ-

ցիոնալ ռեսուրսները 

աշխատանքի համար 

հարմարավետ միջա-

վայր են ապահովում 

 

1)Վերազինել և արդիակա-

նացնել լսարանային և լաբո-

րատոր բազան՝ կրթական 

ծրագրերի և ուսանողական 

համակազմի նոր կարիքներին 

համապատասխան 

Վերազինված  լսարանների  

առկայություն 

Պրոռեկտորներ 

 

09.2021 

2)Ստեղծել նոր ուսումնա-

գիտական լաբորատորիաներ՝ 

կրթական  ծրագրերի զարգաց-

ման և նոր մասնագիտություն-

ների պահանջներին համապա-

տասխան 

Նոր ուսումնագիտական 

լաբորատորիաների առկա-

յություն 

Պրոռեկտորներ 

 

09.2021 

3)Ընդլայնել համագործակ-

ցությունը գործատու և 

բարեգործական նվիրատու 

կազմակերպությունների հետ՝ 

լսարանների ուսումնա-

գիտական լաբորատոր 

բազաների համատեղ վերա-

զինման, նորացման և նորերի 

ստեղծման նպատակով 

Գործատու  և բարեգործական  

նվիրատու կազմակերպու-

թյունների  հետ  համագոր-

ծակցության  պայմանագրերի 

առկայություն 

Ռեկտոր 

 

09.2020 
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Ցուցիչներ՝ 

 

 էլեկտրոնային 

տեխնոլոգիանե-

րի կիրառում 

հիմնական դա-

սախոսների կող-

մից՝ 80%-ով 

 սովորողին հա-

սանելի և ուսում-

նական նպա-

տակներով օգ-

տագործվող հա-

մակարգիչների 

թվի աճ 40%-ով 

 ներքին և արտա-

քին շահակից-

ների հարցում-

ների արդյունք-

ներ 

4)Իրականացնել համալսարա-

նի գրադարանի, ընթերցա-

սրահների ու գրապահոցի 

արդիականացմանը, թվայնաց-

մանը, նորագույն տեղեկատվա-

կան տեխնոլոգիաներով 

վերազինմանն ուղղված 

աշխատանքներ 

Նորագույն  տեղեկատվական  

տեխնոլոգիաներով վերա-

զինված,  արդիականացված, 

թվայնացված գրադարանի,  

ընթերցասրահների, գրապա-

հոցի և վերանորոգված  մար-

զահամալիրի /մարզադաշտի/ 

առկայություն 

Ռեկտոր 09.2021 

5)Ավելացնել և ընդլայնել 

համալսարանի լիարժեք 

տեխնոլոգիական կարողու-

թյամբ ապահովված (ինտեր-

նետային կապով, համակարգ-

չով, ցուցադրման թվային 

սարքով, ինտերակտիվ 

գրատախտակով և անհրաժեշտ 

այլ պարագաներով) լսարան-

ների թիվը 

Տեխնիկապես  հագեցված  և 

հեռաուսուցման  իրա-

կանացման  հնարավորու-

թյուններով  նոր լսարաններ, 

համալսարանի  բոլոր  

մասնաշենքերում  գործող  

անլար  ինտերնետային  

կապի առկայություն 

Վարչական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

12.2020 

6)Ձեռնարկել համալսարանի 

հանրակացարանային բազայի 

վերանորոգման աշխատանք-

ներ 

Վերականգնված  

հանրակացարանային  

բազայի  առկայություն 

Վարչական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

08.2020 

7)Ընդլայնել համալսարանի 

տեղեկատվական տեխնո-

լոգիաների ներուժի օգտագործ-

ման տեխնոլոգիական և տեխ-

նիկական գործիքամիջոցների 

կազմը, ստեղծել համալ-

Առցանց  ուսուցման 

էլեկտրոնային  պորտալ 

համակարգ` վեբ հենքով 

Բոլոր  ուսանողներին  և 

դասախոսներին  asu.am 

դոմեյնում հասցեներ 

Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների և 

համակարգերի 

սպասարկման բաժնի 

պետ 

09.2020 
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սարանի էլեկտրոնային կրթա-

կան հարթակ՝ էլեկտրոնային 

հասցեներ հատկացնելով 

համալսարանի բոլոր սովորող-

ներին և դասախոսներին asu.am  

դոմեյնում 

 8)Ապահովել արտաքին 

տեղեկատվական ռեսուրսների 

մատչելիությունը հա-

մալսարանի սովորողների և 

պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի համար՝ ընդլայնելով 

համալսարանի մասնակ-

ցությունը գրադարանային 

գլոբալ ցանցերում և ընկերակ-

ցություններում 

Տեղեկատվական  

ռեսուրսների՝  դեպի  

գրադարանային  գլոբալ  

ցանցեր  ելք ունեցող  

պորտալի  առկայություն 

Պրոռեկտորներ 12.2022 

4.4 Համապատասխա-

նեցնել մարդկային 

ռեսուրսների կառա-

վարումը բուհի ռազ-

մավարական նպա-

տակներին: 

 

Վերջնարդյունք՝ 

մարդկային ռեսուրս-

ների արդյունավետ 

կառավարման 

համակարգ  

 

1) Շարունակել սովորողների, 

դասախոսների և մյուս աշխա-

տակիցների թվաքանակների 

միջև արդյունավետ հավասա-

րակշռման գործընթացը` նպա-

տակ ունենալով ապահովելու 

հստակ հիմնավորված, որակը 

չխաթարող, հաստիքախնայո-

ղական քաղաքականություն 

Հստակ սահմանված ուսա-

նող-դասախոս, ուսանող-

աշխատող հարաբերակ-

ցություններ 

Ռեկտոր Շարունակական 

2)Սահմանել չափորոշիչներ  

ԱրՊՀ վարչակազմի և այլ 

աշխատողների հաստիքների 

պլանավորման և վերջիններիս 

Գիտխորհրդի կողմից հաս-

տատված չափորոշիչների 

հստակ մեխանիզմների 

գործառնում 

Ռեկտոր 06.2021 
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Ցուցիչներ՝  

 վարչակազմի և 

այլ աշխատող-

ների հաստիք-

ների պլանավոր-

ման չափորոշիչ-

ների մեխանիզմ-

ների գործարկ-

ման վերաբերյալ 

հարցումների 

արդյունքները 

 վարչական աշ-

խատակազմի 

ատեստավորման 

արդյունքները 

 համալսարանի 

կառավարման և  

որոշումների ըն-

դունման գործըն-

թացում ՊԴ կազ-

մի և վարչակազ-

մի մասնակցու-

թյան մշտադի-

տարկում 

 ՊԴ կազմի միջին 

տարիքի վերլու-

ծություն՝  ըստ 

տարիների 

 վարչակազմի 

ներկայացվող որակական 

պահանջների ձևավորման 

համար 

3) Մշակել պաշտոնի անձ-

նագրեր և աշխատանքի նկա-

րագրեր` վարչական, ուսում-

նաօժանդակ և այլ տարակար-

գերի աշխատողների համար 

Վարչական աշխատողների 

պաշտոնի գործող 

անձնագրեր 

Ուսումնաօժանդակ, 

տեխնիկական կազմի 

աշխատանքի գործող 

նկարագրեր 

Որակի ապահովման 

կենտրոնի վարիչ 

12.2021 

4) Կազմակերպել վարչակազմի 

կատարելագործման գործըն-

թաց` կառավարման նոր մե-

թոդների, բուհական կրթության 

բարեփոխումների, տեղեկատ-

վական կառավարման համա-

կարգերի յուրացման և 

ներդրման ուղղությամբ 

Արհեստավարժ վարչական 

աշխատակազմ 

Պրոռեկտորներ 

 

Շարունակական 

5)Ներդնել վարչական, 

ուսումնաօժանդակ, տեխնի-

կական տարակարգերի 

աշխատողների որակավորման 

համակարգ 

Վարչական, 

ուսումնաօժանդակ, 

տեխնիկական 

տարակարգերի 

աշխատողների 

ատեստավորում 

Որակի ապահովման 

կենտրոնի վարիչ 

12.2019 

6)Խրախուսել դասախոսական 

կազմի մասնակցությունը 

համալսարանի կառավարման 

և որոշումների ընդունման 

գործընթացներում 

Դասախոսների ներգրավում 

համալսարանի 

կառավարման և որոշումների 

ընդունման գործընթացում 

Ռեկտոր Շարունակական 
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միջին տարիքի 

վերլուծություն՝  

ըստ տարիների 

 որակի  կառա-

վարման բարձ-

րացմանն  ուղղ-

ված վերապատ-

րաստումներ 

 երիտասարդ 

վարչական աշ-

խատողների 

թվաքանակի աճ 

40%-ով 

 հարցումների 

արդյունքներ 

 

7)Քայլեր ձեռնարկել 

խոստումնալից կադրերի 

խրախուսման, աջակցման, 

պահպանման, անհրաժեշտ նոր 

կադրերի ներգրավման 

ուղղությամբ 

Խոստումնալից կադրերի 

խրախուսման, աջակցման, 

պահպանման և անհրաժեշտ 

կադրերի ներգրավման 

համար մշակված 

քաղաքականություն 

Ռեկտոր 06.2020 

8)Իրականացնել վարչակազմի 

փուլային երիտասարդացման 

քաղաքականություն, ստեղծել 

կայուն պահեստուժ և 

մրցակցային միջավայր` 

կառավարման կառույցների և 

ստորաբաժանումների 

ղեկավար կազմի որակյալ 

համալրումն ապահովելու 

նպատակով 

Երիտասարդ վարչական 

աշխատողներ 

Համապատասխան 

պահեստուժի և միջավայրի 

ստեղծում 

Ռեկտոր 

 

Շարունակական 
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ՆՊԱՏԱԿ 5. 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Աջակցել հասարակության մտավոր, կրթական, տնտեսական, գիտական և մշակութային առաջընթացին` 

նպաստելով համալսարանի ու նրա գործունեության ճանաչմանն ու արտաքին օժանդակությանը 

  

Խնդիրներ 

 

Խնդիրների լուծմանն 

ուղղված միջոցառումներ 

 

 

Ակնկալվող արդյունքներ 

 

Պատասխանատու 

 

Վերջնաժամկետ 

5.1. Հասարակության 

առջև բուհի հաշվետ-

վողականության 

բարձրացում։ 

 

Վերջնարդյունք՝ 

բուհի նկատմամբ 

հասարակության 

վստահության բարձ-

րացում 

 

Ցուցիչներ՝ 

 հրատարակված  

սեփական տեղե-

կատվական   և   

քարոզչական նյու-

1)Ապահովել համալսարանի 

կայքէջի պարբերական 

զարգացումը` հարստացնելով 

և արդիականացնելով դրա 

բովանդակային և ծրագրային 

բաղադրիչները, համալսարանի 

օպերատիվ լրատվությունը և 

սեփական գովազդային 

նյութերի հրատարակումը 

Համալսարանի կայքէջի 

միջոցով շահակիցների 

հետ հետադարձ կապի 

մեխանիզմների առկայու-

թյուն 

Հանրային կապերի և 

լրատվության բաժնի պետ 

Շարունակական 

2) Բազմազանեցնել համա-

գործակցությունը ԶԼՄ-ների 

հետ, ստեղծել «Արցախի 

համալսարան» պաշտոնա-

թերթի ռուսալեզու և անգլա-

լեզու էլեկտրոնային հավել-

վածներ 

ԱրՊՀ վերաբերյալ օտար-

երկրյա շահակիցների 

տեղեկացվածության 

բարձրացում 

Հանրային կապերի և 

լրատվության բաժնի պետ 

Շարունակական 

3) Ստեղծել սեփական հեռուս- Հեռուստատեսային և Հանրային կապերի և 09.2022 
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թեր՝ ամիսը մոտ 

150  հատ 

 ԱրՊՀ կայքի 

այցելուների թվա-

քանակի  աճ տա-

րեկան 10 %-ով  

 ԱՀ հանրային 

ռադիոյում  և հե-

ռուստատեսությու-

նում ԱրՊՀ-ն ներ-

կայացնող՝ պարբե-

րաբար թարմաց-

վող, տեխնիկապես 

ապահովված, նոր 

հաղորդաշարերի 

թվի աճ 10%-ով 

 հանրային կապե-

րի ոլորտում հա-

մալսարանի վար-

կանիշի վերաբեր-

յալ հարցումների 

արդյունքները 

 

տառադիոհաղորդաշարեր, հա-

մագործակցել  հեռուստառա-

դիոընկերությունների հետ 

ռադիոհաղորդաշարերի 

ծրագրերի, ինտերնե-

տային հեռուստա-

տեսություն առկայության 

Համագործակցում 

տարբեր հեռուստա-

տեսային և ռադիոընկե-

րությունների հետ 

լրատվության բաժնի պետ 

4)Կատարելագործել և բազմա-

զանեցնել համալսարանի 

ներքին կյանքին վերաբերող 

լրատվական տեղեկատվու-

թյունը, ստեղծել համալսարանը 

ներկայացնող հաղորդաշարեր, 

բարձրացնել դրանց տեխնի-

կական վիճակը և շահագործ-

ման արդյունավետությունը 

ԱրՊՀ-ն ներկայացնող՝ 

պարբերաբար 

թարմացվող, 

տեխնիկապես 

ապահովված, նոր 

հաղորդաշարերի 

միջոցով բուհի 

վարկանիշի բարձրացում 

Հանրային կապերի և 

լրատվության բաժնի պետ 

Շարունակական 

5)Ապահովել հանրային կապե-

րի ոլորտում համալսարանի 

գործողությունների մշտադի-

տարկումը` PR գործունեու-

թյունն առավել արդյունավետ և 

նպատակային դարձնելու 

նպատակով 

Հանրային կապերի 

ոլորտում  համալսարանի 

գործողությունների 

մշտադիտարկման 

ընթացակարգի 

առկայություն 

Ուսանողների, 

շրջանավարտների և 

հասարակայնության հետ 

տարվող աշխատանքների 

գծով պրոռեկտոր 

06.2020 

6)Համակարգել և նպատա- Համալսարանի վարկա- Ուսանողների, Շարունակական 
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կաուղղել համալսարանի 

դրական վարկանիշի 

ամրապնդմանն ու բարձ-

րացմանն ուղղված գովազ-

դային-լրատվական, քարոզ-

չական և շուկայագիտական  

կարողությունները 

նիշի ամրապնդմանն ու 

բարձրացմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

Հեռուստառադիոհաղոր-

դաշարերի հեռարձակում 

շրջանավարտների և 

հասարակայնության հետ 

տարվող աշխատանքների 

գծով պրոռեկտոր 

7)Կազմակերպել հանրային 

կարծիքի ուսումնասիրու-

թյուններ` համալսարանի 

գործունեությունը հասարա-

կության արդի  պահանջներին 

համահունչ դարձնելու 

նպատակով 

Հանրային կարծիքի 

ուսումնասիրման 

արդյունքների 

վերլուծական զեկույց 

Որակի ապահովման 

կենտրոնի վարիչ 

09.2020 

5.2. Կազմակերպել 

կրթական, տնտեսա-

կան, սոցիալական, 

գիտական և մշակու-

թային միջոցառում-

ներ՝ բուհի ռազմա-

վարական նպատակ-

ներին համապա-

տասխան: 

Վերջնարդյունք՝ 

1)Մշակել և իրականացնել 

աշխատակիցների սոցիալա-

կան կարգավիճակի 

մակարդակի շարունակական 

բարելավման հնգամյա ծրագիր 

Աշխատակիցների 

սոցիալական 

կարգավիճակի բարելա-

վում 

Պրոռեկտորներ Շարունակական 

2)Ստեղծել հանրօգուտ նոր 

ծառայություններ` օգտա-

գործելով շարունակական 

կրթության և վերապատ-

րաստման դասընթացների 

կազմակերպման փորձը և 

ԱՀ-ի հասարակությունը 

օգտվում է մատուցվող 

ծառայություններից  

Պրոռեկտորներ Շարունակական 
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հանրային ծրագրե-

րում համալսարանի 

ներգրավում 

 

Ցուցիչներ՝ 

 բուհի կողմից 

մատուցվող կրթա-

կան, հոգեբանա-

կան, իրավական, 

մշակութային ծա-

ռայություններից  

բավարարվածու-

թյուն 80%-ով 

 համալսարանի 

մշակութային և 

մարզական կյան-

քին ակտիվորեն 

ներգրավվածու-

թյուն՝  ուսանող-

ների 80%-ը և  աշ-

խատողների 50%-ը 

 սոցիալական 

ծրագրերին և միջո-

ցառումներին հա-

մալսարանի բյու-

ջեից հատկացում-

ների  ամենամյա  

ավելացում 0,1%-ով 

խորհրդատվական-տեղե-

կատվական ներուժը` դրանք 

հանրությանը հասանելի 

դարձնելու նպատակով 

3)Նպաստել համալսարանում 

մշակութային և մարզական 

ծրագրերի համակողմանի 

զարգացմանը` խթանելով 

սովորողների և աշխատողների 

ակտիվ մասնակցությունը 

Համալսարանի մշակու-

թային և մարզական 

կյանքին ակտիվորեն 

ներգրավված ուսանողներ 

և աշխատողներ 

Համակողմանի զարգացող 

մշակութային և 

մարզական ծրագրեր 

Ուսանողների և 

աշխատակիցների 

առողջության 

ամրապնդում և 

ֆիզիկական 

պատրաստվածության 

բարձրացում 

Մարզական գույքով 

ապահովված դահլիճի 

առկայություն 

Ուսանողների, 

շրջանավարտների և 

հասարակայնության հետ 

տարվող աշխատանքների 

գծով պրոռեկտոր 

Շարունակական 

4)Բարելավել համալսարանի 

սննդի համալիրի կետերի 

սանիտարահիգիենիկ 

Սննդի համալիրի կետերի 

սանիտարահիգիենիկ 

պայմանների ապահովում 

Վարչական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

09.2021 
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 պայմանները, ապահովել 

դրանցում անհրաժեշտ 

տեսականու առկայությունն ու 

մատչելիությունը համալսա-

րանի հանրության համար 

Համալսարանի հանրու-

թյան համար մատչելի և 

անհրաժեշտ տեսականու 

առկայություն 

 

5)Բարելավել էլեկտրաէներ-

գիայի, ջրի և ջեռուցման մատա-

կարարումները համալսարանի 

բոլոր մասնաշենքերում` ամե-

նուր ապահովելով կենսագոր-

ծունեության անվտանգության 

և բնապահպանական 

չափորոշիչային պահանջների 

իրականացումը 

       Լիովին ապահովված և 

անվտանգ մասնաշենքեր 

Վարչական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

Շարունակական 
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ՆՊԱՏԱԿ 6. 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ 

 

Ապահովել համալսարանի արտաքին կապերի համակողմանի զարգացումը, խթանել ԱրՊՀ գործունեության միջազգայնացումը 

 

  

Խնդիրներ 

 

Խնդիրների լուծմանն 

ուղղված միջոցառումներ 

 

 

Ակնկալվող արդյունքներ 

 

Պատասխանատու 

 

Վերջնաժամկետ 

6.1. Ընդլայնել և բազմա-

զանեցնել համալսա-

րանի միջազգային 

կապերը, խթանել 

միջազգայնացման 

շարունակական 

գործընթացները 

արտերկրի համալ-

սարանների և բարձ-

րագույն կրթության 

միջազգային կա-

ռույցների հետ ինս-

տիտուցիոնալ ու 

ծրագրային մակար-

դակներում: 

1)Խրախուսել բուհում մեկ և 

ավելի օտար լեզուներով 

հաղորդակցման 

քաղաքականությունը  

Միջազգայնացման համար  

նպաստավոր միջավայրի 

ստեղծում 

 

Ռեկտոր Շարունակական 

2) ՄԿԾ-ներում աստիճանաբար 

ավելացնել օտար լեզուներով 

դասավանդվող առարկաների 

քանակը 

Օտար լեզուներով ուսու-

ցանվող դասընթացներ 

 

Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

Շարունակական 

3)Զարգացնել 

համագործակցությունը 

արտասահմանյան երկրների 

բուհերի հետ 

Արտասահմանյան բուհերի 

հետ ուսանողների և ՊԴ 

կազմի փոխանակման 

ծրագրերի իրականացում 

Ռեկտոր Շարունակական 

4)Նպաստել հրավիրված օտար-

երկրյա դասախոսների՝ ԱրՊՀ 

պարբերական այցելություննե-

Ֆակուլտետների կրթական 

ծրագրերում ՀՀ և արտերկրի 

հրավիրված դասախոսների 

Ռեկտոր Շարունակական 
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Վերջնարդյունք` 

համալսարանի ՌԾ 

նպատակներին հա-

մապատասխան  մի-

ջազգային գործու-

նեության ընդլայն-

ման արդյունքում 

իրագործված ծրագ-

րեր 

 

 Ցուցիչներ` 

 

 միջազգային 

համագործակ-

ցության ծրագրե-

րի թվի ավելա-

ցում 

 այլ երկրների 

առաջատար բու-

հերի հետ մա-

գիստրոսական 

կամ ասպիրան-

տական առնվազն 

2 համատեղ 

րին և ընդլայնել ֆակուլտետ-

ների կրթական ծրագրերում 

նրանց մասնակցության 

շրջանակները 

ներգրավվածություն 

5)Նպաստել ԱրՊՀ-ում օտար-

երկրյա սովորողների համա-

կազմի աճին 

ԱրՊՀ-ում օտարերկրյա 

սովորողների համակազմ  

Ռեկտոր Շարունակական 

6) Զարգացնել և ընդլայնել 

միջազգային ամառային դպրո-

ցի աշխարհագրությունը` բազ-

մազանեցնելով կրթամշակու-

թային ծրագրերի բովանդա-

կությունը 

Ամառային դպրոցի շրջանակ-

ներում ներգրավված օտար-

երկրյա բուհեր 

Պրոռեկտորներ 

 

Շարունակական 

7)Օժանդակել համալսարանի 

մասնակցությանը միջազգային 

գրադարանային ցանցերին և 

ընկերակցություններին, ապա-

հովել արտաքին տեղեկատ-

վական ռեսուրսների մատչե-

լիությունը համալսարանի 

սովորողների  և գիտաման-

կավարժական կազմի համար 

Համալսարանի մասնակ-

ցությունը միջազգային 

գրադարանային ցանցերին և 

ընկերակցություններին 

Լավագույն փորձի 

ուսումնասիրում և 

տեղայնացում 

Գիտական և միջազգային 

համագործակցության 

գծով պրոռեկտոր 

Շարունակական 

8)Նպաստել համալսարանի 

ուսանողական կազմակեր-

պությունների արտաքին 

Ուսանողական 

կազմակերպությունների 

ներգրավում միջազգային 

Պրոռեկտորներ 

 

Շարունակական 
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ծրագրեր 

 ակադեմիական 

շարժունության 

ծրագրերի թվով 5 

մասնակից 

 ֆակուլտետների 

կրթական ծրագ-

րերի իրականաց-

ման աշխատանք-

ներում ներգրավ-

ված օտարերկրյա 

հրավիրված  դա-

սախոս 

(առնվազն 5 ) 

 օտար լեզուներով 

ուսուցանվող 

առարկաների 

քանակի աճ 10%-

ով 

 ամառային դպրո-

ցի շրջանակնե-

րում ներգրավ-

ված օտարերկրյա 

բուհերի /ներ-

գրավված ուսա-

կապերի զարգացմանը և 

ներգրավմանը միջազգային 

կազմակերպություններում ու 

ծրագրերում 

կազմակերպություններում ու 

ծրագրերում 
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նողների/  թվի աճ 

30%-ով 

 փոխանակման 

ծրագրերին մաս-

նակցած դասա-

խոսների և ուսա-

նողների հար-

ցումներ՝ ծառա-

յությունների 

գնահատման 

նպատակով 

 ուսանողական   

կազմակերպու-

թյունների    ներ-

գրավվում   առն-

վազն   1-ական 

միջազգային  

կազմակերպու-

թյունում  և  1-ա-

կան  ծրագրում 

6.2. Ընդլայնել համալ-

սարանի միջազգային 

գիտական համագոր-

ծակցությունը, ձգտել 

համալսարանի ներ-

1) Խթանել համալսարանի 

հետազոտական աշխատանք-

ների միջազգայնացման 

գործընթացները 

ԱրՊՀ  ներգրավվում արտ-

երկրյա հետազոտական տա-

րածքում 

Ռեկտոր Շարունակական 

2)Շարունակել խթանել համալ- Համալսարանի գիտական Գիտական և միջազգային Շարունակական 
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գրավմանը արտ-

երկրյա հետազոտա-

կան տարածքին: 

 

Վերջնարդյունք` 

համալսարանի  ներ-

գրավվածությունը  

միջազգային գիտա-

հետազոտական 

ծրագրերում 

 

 Ցուցիչներ` 

 ԱՊՀ երկրներում 

գրախոսվող մաս-

նագիտական ամ-

սագրերում հրա-

պարակումների 

թվի աճ 10%-ով   

 օտարերկրյա 

միջազգային 

գրախոսվող մաս-

նագիտական ամ-

սագրերում հրա-

պարակումների 

թվի աճ 10%-ով   

սարանի գիտական համագոր-

ծակցությունը արտասահման-

յան առաջատար համալ-

սարանների և գիտական կենտ-

րոնների հետ, համատեղ 

նախագծերի նախաձեռնումն  

ու իրականացումը երկկողմ 

պայմանագրերի, ընկերակցու-

թյունների և միջազգային 

ցանցերի շրջանակներում 

համագործակցություն ար-

տասահմանյան առաջատար 

համալսարանների և գիտա-

կան կենտրոնների հետ, հա-

մատեղ նախագծերի նախա-

ձեռնում ու իրականացում 

համագործակցության 

գծով պրոռեկտոր 

3) Աջակցել համալսարանի 

գիտամանկավարժական 

կազմի և ասպիրանտների 

ընդգրկմանը տարբեր միջազ-

գային գիտական նախագծե-

րում, դրանց ֆինանսավորման 

միջազգային աղբյուրների 

որոնման և հայտերի մշակման 

ուղղությամբ ցուցաբերել 

անհրաժեշտ տեղեկատվական 

և խորհդատվական աջակ-

ցություն 

Համալսարանի գիտաման-

կավարժական կազմի և 

ասպիրանտների ընդգրկ-

մանը տարբեր միջազգային 

գիտական նախագծերում 

Ռեկտոր Շարունակական 

4)Նպաստել արտասահմանյան 

գործընկերների հետ համատեղ 

գիտահետազոտական և փոր-

Համատեղ իրականացված 

գիտահետազոտական և 

փորձագիտական 

Ռեկտոր Շարունակական 
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 ՀՀ-ում գրախոս-

վող մասնագի-

տական ամսագ-

րերում հրապա-

րակումների թվի 

աճ 20%-ով  

 2 միջազգային հե-

տազոտական 

ծրագրում ներ-

գրավվածություն 

 Երկկողմ պայմա-

նագրերի շրջա-

նակներում գի-

տահետազոտա-

կան համատեղ 

նախագծերի թվի 

աճ  10%-ով   

 միջազգային հե-

տազոտական 

ծրագրերում հա-

մալսարանի գի-

տամանկավար-

ժական կազմի և 

ասպիրանտների 

ընդգրկվածու-

ձագիտական աշխատանք-

ներին 

աշխատանքներ 

5)Աջակցել արտասահմանյան 

բարձր վարկանիշ ունեցող 

գիտական հանդեսներում 

հոդվածների հրապարակմանը 

և միջազգային ներկայացուց-

չական գիտաժողովներին 

մասնակցությանը 

Միջազգային  գիտական 

հանդեսներում հոդվածների 

հրապարակում 

Ռեկտոր Շարունակական 
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թյան թվի աճ   

10%-ով   

 արտասահմա-

նում գիտական 

ստաժավորում 

անցած  առնվազն 

5 դասախոս 

 արտասահման-

յան գործընկեր-

ների հետ համա-

տեղ իրականաց-

ված գիտահետա-

զոտական և փոր-

ձագիտական  5 

աշխատանք 

6.3 Բազմազանեցնել 

գործընկերային կա-

պերը համալսարանի 

պատվիրատու կազ-

մակերպությունների 

և հանրապետական 

հանրային կառույց-

ների հետ: 

 

Վերջնարդյունք` 

1)Իրականացնել աշխատա-

շուկայի առկա վիճակի ու 

զարգացման միտումների 

մշտադիտարկում  և ձևավորել 

համալսարանի հնարավոր 

գործատու կազմակերպու-

թյունների տվյալների բազա 

Իրականացված մշտադի-

տարկում աշխատաշուկայի 

առկա վիճակի ու զարգաց-

ման միտումների վերաբերյալ 

 

Ուսանողների հետ 

տարվող աշխատանքների 

և կարիերայի բաժնի պետ 

 

Շարունակական 

2)Ներգրավել գործընկեր 

կազմակերպություններին 

համալսարանի և նրա 

Զարգացման ծրագրերի 

մշակման և իրագործման 

աշխատանքներում ներգրավ-

Պրոռեկտորներ Շարունակական 
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գործատու և հանրա-

յին կառույցների հետ 

բազմազանեցված 

գործընկերային կա-

պերի առկայություն 

/պայմանագրեր, 

իրականացված 

ծրագրեր և այլն/ 

 

Ցուցիչներ` 

 

 գործընկեր գոր-

ծատու   կազմա-

կերպությունների 

թվի աճ 10%-ով   

 զարգացման 

ծրագրերի մշակ-

ման և իրագործ-

ման աշխատանք-

ներում ներգրավ-

ված առնվազն 5 

գործընկեր կազ-

մակերպություն-

ներ և ֆակուլ-

տետներ 

առանձին ֆակուլտետների 

զարգացման ծրագրերի 

մշակման ու իրագործման 

աշխատանքներում 

ված գործընկեր կազմակեր-

պություններ և ֆակուլտետ-

ներ 

3)Բարելավել համալսարան-

գործատու փոխկապակցության 

համակարգը, իրականացնել 

մասնագետների և կրթական 

ծառայությունների շուկայական 

պահանջարկի կանխատե-

սումներ ու ներքին ռեսուրս-

ների մշտադիտարկում 

Համալսարան-գործատու 

փոխկապակցված բարելավ-

ված համակարգ 

Պրոռեկտորներ Շարունակական 

4)Կազմակերպել «աշխատանքի 

տոնավաճառներ» և հիմնական 

գործատու կազմակերպու-

թյունների ու աշխատաշու-

կային առնչվող հասարակա-

կան կառույցների ներկայա-

ցուցիչների հետ համալսարանի 

սովորողների պարբերական 

հանդիպումներ` նպաստելով 

համալսարանի շրջանա-

վարտներին մասնագիտական 

աշխատանքով ապահովելու և 

գործընկերային նոր կապեր 

‹‹Աշխատանքի տոնավա-

ճառներ››-ի կազմակերպում 

Հանդիպումներ ուսանողների 

հետ 

Պրոռեկտորներ 

 

Շարունակական 
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 ուսանողների հետ 

շրջանավարտ-

ների և ոլորտի 

մասնագետների 

կազմակերպված  

10 

հանդիպումներ 

ձևավորելու գործընթացին 

5)Կազմակերպել հանդիպում-

ներ մասնագիտական հաջո-

ղություններ արձանագրած 

շրջանավարտների և սովորող-

ների միջև 

Հանդիպումներ ոլորտի մաս-

նագետների և ուսանողների 

միջև 

Ուսանողների, 

շրջանավարտների և 

հասարակայնության հետ 

տարվող աշխատանքների 

գծով պրոռեկտոր 

Շարունակական 
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