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Ինքնավերլուծությունն իրականացրած աշխատանքային խմբի կազմը
Անուն, Ազգանուն
Գասպարյան Պավլիկ
Յուրիկի
Հարությունյան Ռոբերտ
Միսակի
Ավետիսյան Սուսան Աբկարի

Զաքարյան Ռուզաննա
Հենրիկի

Ավշարյան Լիլիթ Կարոյի

Գրիգորյան Թամարա
Գրիգորիի
Առաքելյան Արմանուշ
Ալեքսանդրի
Շահբազյան Անահիտ
Վյաչեսլավի
Ներսիսյան Գագիկ Հրաչյայի

Ֆարսիյան Նարինե
Վլադիմիրի
Մուսայելյան Վալերի
Սուրենի

Ծատուրյան Աննա Ալբերտի

Պաշտոնը
հաստատությունում
Պրոռեկտոր

Ուսումնական
աշխատանքների գծով
ռեկտորի տեղակալ
Էկոնոմիկայի և
կառավարման ամբիոնի
վարիչ
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և
բնագիտական
առարկաների ամբիոնի
դասախոս
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և
բնագիտական
առարկաների ամբիոնի
դասախոա
Ուսումնամեթոդական
բաժնի պետ
Գյուղատնտեսական
ֆակուլտետի դեկան և
գիտքարտուղար
Կադերերի բաժնի վարիչ
Ուսումնափորձնական
լաբորատորիայի
ղեկավար
Ագրոնոմիայի
լաբորատորայի վարիչ
Տնտեսական և
կազմակերպչական
հարցերի գծով
վարչության պետ
Գլխավոր հաշվապահ

Պատասխանատվությունը
խմբում
Առաքելությունը և
նպատակները
ՄԿԾ
Կառավարումն ու
վարչարարությունը
ՄԿԾ
ՄԿԾ

ՄԿԾ

ՄԿԾ

Ուսանողները
Որակի ներքին ապահովման
համակարգը
Պրոֆեսորադասախոսական
և ուսումնաօժանդակ կազմը
Պրոֆեսորադասախոսական
և ուսումնաօժանդակ կազմը
Հետազոտությունը և
զարգացումը
Հետազոտությունը և
զարգացումը
Ենթակառուցվածքները և
ռեսուրսները

Ենթակառուցվածքները և
ռեսուրսները
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Հովսեփյան Զարինե
Վազբերտի
Հարությունյան Մհեր
Ալեքսանդրի

Գլխավոր մասնագետ

Ենթակառուցվածքները և
ռեսուրսները
Հասարակական
պատասխանատվությունը

Սողոմոնյան Անահիտ

Հումանիտար և
լեզուների ամբիոնի
վարիչ
Սովորողների հետ
տարվող
աշխատանքների գծով
ռեկտորի տեղակալ
Կադրերի և ընդհանուր
բաժնի տեսուչ
Որակի ապահովման

Էդուարդի

բաժնի պետ

Գևորգյան Մարիամ Կարոյի

Ուսանող

Արտաքին կապերը և
միջազգայնացումը
Ուսանողները
Որակի ներքին ապահովման
համակարգը
Ուսանողները

Գասպարյան Իննա Արթուրի

Ուսանող

Ուսանողները

Սանթրյան Լիանա Սմբատի

Հումանիտար և
լեզուների ամբիոնի ,
բ.գ.թ. դոցենտ
Հումանիտար և
լեզուների ամբիոնի,
բ.գ.թ. ավագ դասախոս
Ուսանող

ՄԿԾ

Ավանեսյան Էլեոնորա
Վյաչեսլավի

Բեգլարյան Նանար Շահենի

Փաթյան Կարինե Էդուարդի

Առուշանյան Գոռ

Արտաքին կապերը և
միջազգայնացումը

ՄԿԾ

Ուսանողները
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Ուսումնական

հաստատության

կառավարումը,

կրթական

և

հետազոտական

գործունեությունը և հասարակությանը մատուցվող ծառայությունները պարբերաբար
բարելավվում են և միտված են.
•

որակի մշակույթի ձևավորմանը,

•

կրթական այնպիսի միջավայրի ստեղծմանը, որը կնպաստի աշխատաշուկայի
հարափոփոխ

պահանջներին

համապատասխան

ուսումնառողների

գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների ձևավորմանը,
•

մասնագիտական

կրթության

արդյունավետության

բարձրացմանը

և

հասարակության առջև հաշվետվողականության ապահովմանը,
•

ազգային և միջազգային մակարդակներում ուսումնական հաստատության
կողմից մատուցվող ծառայությունների համադրելիության և մրցունակության,
ինչպես նաև թափանցիկության ապահովմանը:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐ
Չափանիշներ` հատուկ առանձնացված ձևակերպումներ են, որոնք վերստուգելի

տերմիններով սահմանում են հաստատության գործունեության կամ իրականացվող
կրթական ծրագրերի բնութագրերը:
Չափորոշիչներ՝ ձևակերպումներ են, որոնք սահմանում են յուրաքանչյուր չափանիշին
համապատասխանելու

չափը

և

անաչառ

գնահատելու

համար

անհրաժեշտ

պայմանները:
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՒՀ-Ի ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը հիմնադրվել է 2015թ. դեկտեմբերի 28-ին՝
ԼՂՀ կառավարության N 911/Ն որոշմամբ:
2016/2017 ուսումնական տարում համալսարանը ունեցել է 3 ֆակուլտետ, 8
ամբիոն

և

420

հաստատությունն

ուսանող:

Այն

է,

թողարում

որ

տարածաշրջանում
է

միակ

տեխնոլոգիական

տեխնիկական,

տեխնոլոգիական,

գյուղատնտեսական, ճարտարապետական, շինարարական ոլորտների կադրեր, որոնց
պահանջն Արցախի զարգացող տնտեսությունն ունի:
ՇՏՀ-ն իրականացնում է միջին, բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ 32
հիմնական

կրթական

մագիստրոսի

ծրագիր՝

որակավորման

շնորհելով

կրտսեր

աստիճաններ:

մասնագետի,

Ներկայումս

բակալավրի,

համալսարանի
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ֆակուլտետում 25 կրթական ծրագրով կրթություն է ստանում 1234 ուսանող:
Հիմնադրման պահից սկսած՝ Շուշիի տեխնոլոգիական Համալսարանը նպատակ է
հետապնդում տեսական գիտելիքներին զուգահեռ կոչել «Սերմից մինչև վերջնական
արտադրանք» բանաձևը: Որդեգրած քաղաքականության իրականացման ճանապարհին
եղել են խնդիրներ, որոց լուծմանը ձեռնամուխ են եղել մասնագիտական ամբիոնները:
Վերջիններս

հետազոտական

աշխատանքները

կազմակերպում

են

ըստ

ռազմավարական ծրագրերի, դրանք արտահայտում աշխատանքային պլաններում և
կարգավորվում ամբիոնների գործունեության կարգով:
Համալսարանի կառավարման մարմիններն են՝ հոգաբարձուների խորհուրդը,
գիտական խորհուրդը, ռեկտորատը, ֆակուլտետների խորհուրդները, ուսանողական
խորհուրդը:

Բուհի

աստիճաններ:

հիմնական

Շուշիի

գիտահետազոտական

դասախոսական

տեխնոլոգիական
աշխատանքներով

կազմից

24-ը

ունեն

համալսարանն
համարվում

է

իր

գիտական
զարգացած

տեխնիկական

և

գյուղատնտեսական գիտությունների առաջատար կենտրոն:
Համալսարանում գործում են մի շարք աջակցող ծառայություններ՝ արտաքին
կապերի, ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների և կարիերայի կենտրոն,
գիտական գրադարան, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և սպասարման բաժին,
հետազոտական

և

գիտակրթական

կենտրոն,

հրատակչության,

լրատվության

և

հասարակայնության հետ կապերի բաժին, ինչպես նաև սոցիալական և սննդի
օբյեկտներ:
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանն ունի համակարգիչների լայն ցանց,
տեխնիկապես

հագեցված

լսարաններ,

մասնագիտացված

լաբորատորիաններ,

հետազոտական լաբորատորիա: ՇՏՀ-ի կրթական գործընթացներն իրականացվում է
Բոլոնիայի գործընթացին համահունչ:
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Համալսարանը
համագործակցության
պայմանագիր՝

հստակ

և

հեռանկարային

բնագավառում:

միջազգային

քայլեր

Ներկայումս

գործընկեր

է

ունի

անում

միջազգային

գործակցության

համալսարանների,
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հետազոտական

կենտրոնների և կազմակերպությունների հետ: Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի
նախապատրաստական բաժնում հայերեն և անգլերեն լեզուներով այս պահին ուսում է
ստանում վեց օտարերկրյա քաղաքացի:
Շուշիի տեխնոլոգիական

համալսարանն

անդամակցում

է շինարարական

բուհերի միջազային ասոցիացիայի, ներգրավված է միջազգային այլ կրթական և
գիտական ծրագրերում:

ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԸՍՏ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ
I.ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտական ուսումնական հաստատության (այսուհետ`ՄՈՒՀ) վարած
քաղաքականությունն ու ծավալած գործունեությունը համապատասխանում են հաստատության
որդեգրած առաքելությանը, որը համահունչ է ՀՀ կրթության որակավորումների ազգային
շրջանակին:

Համալսարանի առաքելությունն է Արցախի Հանրապետության աշխատաշուկայի
պահանջներին համապատասխան գործնական կարողություններով մասնագետների
պատրաստումը

տեղեկատվական

գյուղատնտեսության,

և

հաղորդակցական

ճարտարապետության

և

տեխնոլոգիաների,

շինարարության

ոլորտներում,

իրականացնելով միջին և բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր,
ուսանողներին

ներգրավելով

պրակտիկ

աշխատանքներում

և

կիրառական

հետազոտություններում, ինչպես նաև հանրությանը տրամադրել մասնագիտական
խորհրդատվություն:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի նպատակներն ու խնդիրներն արտացոլող հստակ
ձևակերպված առաքելություն, որը համահունչ է ՈԱՇ-ին:
ՄՈՒՀ-ի կանոնադրությունը Հավելված 1.1
Հիմքեր

ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրները Հավելված
1.2
ՄՈՒՀ-ի ռազմավարական ծրագիրը Հավելված 1.2

Վերլուծենք և հիմնավորենք, թե որքանով է հաստատության ռազմավարական ծրագիրը
համապատասխանում ՄՈւՀ-ի առաքելությանը, նպատակներին և խնդիրներին / կատարենք
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/

Շուշիի

տեխնոլոգիական

համալսարանը

առաջնորդվում

է

2016-2021թթ.
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զարգացման Ռազմավարական ծրագրով (ՌԾ): 6 ոլորտներում սահմանված հիմնական
նպատակների իրականացման համար նախատեսված է լուծել շուրջ մեկուկես
տասնյակ խնդիր, որոնք նպատակաուղղված են ՇՏՀ-ում որակյալ կրթության
ապահովմանը,
արտաքին

հետազոտությունների

կապերը

իրականացման

և

և

նորարարությունների

միջազգայնացումը

պահանջներին

խթանելուն,

իրականացմանը,

կրթական

բավարարող

ծրագրերի

համալսարանական

ենթակառուցվածքներ ապահովելուն, Համալսարանի ընդունելության գովազդային
գործընթացները զարգացնելուն, ինչպես նաև ֆինանսական կայուն և բազմազանեցված
հոսքերը

դեպի

Համալսարան

ապահովելուն

և

դրանց

կառավարման

արդյունավետությունը բարձրացնելուն:
Որպես Ռազմավարական ծրագրի 1-ին նպատակ է ձևակերպված «Արցախի
աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համահունչ բարձրորակ կրթական ծրագրերի
տրամադրումը» որպես առաքելության հիմնական մասի իրականացման երաշխիք:
Ռազմավարական

մյուս

նպատակների

հիմնական

մասն

իրենց

խնդիրների

լուծումներով կոչված են ապահովելու առաքելության իրականացումը:
Գիտության ոլորտին են ուղղված ՌԾ 2-րդ «Հետազոտություն և նորարություն» և
4-րդ

«Որակյալ

ենթակառուցվածքներ»

նպատակները,

որոնց

իրականացումը

ապահովում է 2.1-2.4 և 4.1-4.2 խնդիրների լուծումները:
ՇՏՀ-ում գիտահետազոտական և կրթական ծրագեր իրականացնելու համար
գործում են հետազոտական, սխեմատեխնիկայի, ֆիզիկայի, քիմիայի, ագրոքիմիայի,
անասնաբուժական,
փոխադրումների,

գյուղատնտեսության
ակադեմիկոս

ինստիտուտի հետ համատեղ

մեքենայացման

Եղիազարովի

անվան

և

տրանսպորտային

ջրային

պրոբլեմների

ջրային հիմնահարցերի և կաթիլային ոռոգման

լաբորատորիաները, առկա են գյուղատնտեսական - ուսումնափորձնական հողամասը,
Սարուշենի ուսումնաարտադրական բազայի անասնապահական և թռչնաբուծական
նորակառույց ֆերմաները, Խնապատի «Տոհմային կայան» ՓԲԸ-ն, որտեղ ուսանողները
իրականացնում են գործնական և լաբորատոր պարապմունքներ, ինչպես նաև
ուսումնական, արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաներ:
Հետևելով

իր

առաքելությանը՝

Շուշիի

տեխնոլոգիական

համալսարանում

իրականացվում են միջին մասնագիտական և բարձրագույն /բակալավրական և
մագիստրոսական/ մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր՝ Որակավորումների
ազգային շրջանակի 5, 6 և 7-րդ մակարդակներին համապատասխան: Համալսարանը
բակալավրիատի շրջանավարտներ դեռևս չի թողարկել, թողարկել է 80 մագիստրոս:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրներն արտացոլում են ներքին
և արտաքին շահակիցների կարիքները:
Հիմքեր

Շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների
կարծիքի ուսումնասիրություն Հավելված 1.3
8

Դասախոսների կարիքների գնահատման հարցումների
կազմակերպման կարգ Հավելված 1.4
ՇՏՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների
բավարարվածության վերաբերյալ հարցումների
կազմակերպման կարգ Հավելված 1.5
ՄՈՒՀ-ի ռազմավարական ծրագիրը

Վերլուծենք, թե ինչպես է ՄՈՒՀ-ը վերհանում ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները:
Հիմնավորենք մոտեցման արդյունավետությունը/ կատարենք համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում գործում են արտաքին (գործատու,
շրջանավարտ,
վարչական

ծնողներ)

և

անձնակազմ)

մեխանիզմներ՝

ներքին

(ուսանող,

շահակիցների

հարցումների

պրոֆեսորադասախոսական

կարիքները

անցկացում,

բացահայտող

հանդիպումների

մի

և

շարք

կազմակերպում,

կարծիքների ուսումնասիրում և այլն:
Դրանք հիմնականում ուղղված են կրթական կարիքների բացահայտմանը և
մատուցվող

կրթական

ծառայություններից

շահակիցների

բավարարվածության

ուսումնասիրություններին:
Համալսարանի կառավարման մարմիններում (հոգաբարձուների խորհուրդ,
գիտական խորհուրդ, ֆակուլտետների խորհուրդներ) ապահովված է ներքին և
արտաքին շահակիցների մասնակցությունը:
ՇՏՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամների 25%-ը և գիտական խորհրդին կից՝
որակի կառավարման մշտական հանձնաժողովի անդամների 25%-ը արտաքին
շահակիցներ են: Նրանք տվյալ օղակների լիիրավ անդամներ են, մասնակցում են
քննարկումներին, արտահայտում իրենց կարծիքները, ներկայացնում առաջարկներ և
մասնակցում որոշումների կայացմանը: Ռազմավարական ծրագիրը ներկայացվել է և
հաստատվել գիտխորհրդի ընդլայնված նիստում և տեղադրվել Համալսարանի
կայքում:
Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի խնդիր 1.1-ն /աշխատաշուկայի արդի
պահանջներին համահունչ մշակել և իրականացնել կրթական ծրագրեր/ իրագործելու
համար Համալսարանը հետևում է տարածաշրջանային պահանջներին և դրա
իրականացումն

ապահովելու

մասնագիտությունների

համար

ճշգրտում

կամ

կատարում
նոր

է

կրթական

ծրագրերի

մասնագիտությունների

և

ներառում,

մասնավորապես «Պարենամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունը ներառվել է
Համալսարանի

կողմից

կրթական

ծրագրերի

լիցենզիա

ստանալու

2017

թ.

գործընթացին:
Ելնելով Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի առաքելության «Կիրառական
հետազոտություններ» և «Գործնական կարողություններով որակյալ մասնագետների
պատրաստումը» եզրույթներից՝ վերանայվել են ուսումնական պլանները:
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Իրականացվում
ստացած

են

շրջանավարտների

բավարարվածության

/մագիստրանտների/

վերաբերյալ

հարցումներ,

կրթությունից

որոնց

շնորհիվ

բացահայտվում են կրթական ծրագրերից շրջանավարտների բավարարվածությունը:
Հաշվի

առնելով

տարածաշրջանային

ռազմավարական

հիմնախնդիրները

«Ռադիոտեխնիկա և կապ» մասնագիտության առարկայական ծրագրերում փորձ է
արվել լուծել խնդիրներ, որոնք կարող են օգտակար լինել Արցախի սահմանի
առաջնագծի պաշտպանությանը:
Համալսարանի
գլխավորությամբ

ուսումնական

ձևավորվել

է

աշխատանքների
աշխատանքային

գծով ռեկտորի
խումբ,

որը

տեղակալի

Համալսարանի

կազմավորման հենց առաջին տարվանից պարբերաբար հանդիպումներ է ունեցել
Արցախի դպրոցների տնօրենների և աշակերտների հետ ու մասնագիտական
կողմնորոշման լուծումներ առաջարկել:
Ստեղծվել է օնլայն կապ Արցախի որոշ դպրոցների հետ և Համալսարանի
դասախոսներն անց են կացրել օնլայն դասախոսություններ:
Համալսարանի միջազգային կապերի ապահովման և պրակտիկ, լաբորատոր
պարապմունքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Եղիազարովի
անվան ջրային պրոբլեմների ինստիտուտի հետ համատեղ ստեղծվել է Շուշիի
տեխնոլոգիական համալսարանի Երևանի ներկայացուցչություն:
Համալսարանի

ղեկավար

կազմը՝

ռեկտորը,

պրոռեկտորները,

ռեկտորի

տեղակալները, դեկանները, ամբիոնի վարիչները և այլ պաշտոնատար անձինք առանց
որևէ սահմանափակման ընդունում են Համալսարանի ներքին շահակիցներին
/ուսանողներին, դասախոսներին/, որի ժամանակ վերջիններս ներկայացնում են իրենց
խնդիրները և առաջարկությունները:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում են առաքելության ու նպատակների իրականացման
արդյունքների գնահատման և բարելավման հաստատված մեխանիզմներ և ընթացակարգեր:
ՇՏՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգ, Հավելված 1.6
ՇՏՀ-ի ֆակուլտետի գործունեության կանոնակարգ, Հավելված 1.7
Գնահատման առանցքային ցուցանիշներ 2016-2018թթ.
ՇՏՀ 2016-2021թթ. Ռազմավարական ծրագրի իրականացման պլան

Հիմքեր

ժամանակացույց, Հավելված 2.17
ՇՏՀ Ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջնաժամկետ պլան
2016-2019թթ., Հավելված 2.18
Ռեկտորի հաշվետվություններ (2016թ., 2017թ.,2018թ.), Հավելված 1.8

ՇՏՀ-ն

իր

առաքելության

և

նպատակների

իրականացման

արդյունքները

գնահատելու համար կիրառում է գնահատման առանցքային ցուցանիշների (ԳԱՑ),
ռեկտորի ու ստորաբաժանումների ղեկավարների տարեկան հաշվետվությունների
կազմման և վերլուծության մեխանիզմներ:
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ՌԾ-ի կատարման առաջընթացի վերահսկման և գնահատման նպատակով 2016
թ-ից սկսած կազմվում և հրատարակվում է ՇՏՀ-ի գործունեության գնահատման
առանցքային

ցուցանիշների

լրակազմը,

որում

առանձնացված

են

հետևյալ

բնագավառները՝ «Ընդունելություն և ուսանողական համակազմ», «Ուսումնական
գործընթաց», «Ռեսուրսներ և կառավարում», «Ենթակառուցվածքներ», «Գիտություն և
նորամուծություն», «Արտաքին կապեր և միջազգայնացում»: ԳԱՑ-երը վեր են հանում
ՇՏՀ-ի ձեռքբերումները և թույլ կողմերը՝ նրա հետագա զարգացումը առավել
արդյունավետ կազմակերպելու համար:
ՇՏՀ–ն ուսումնական տարվա ավարտին իր աշխատակիցներին և հանրությանն է
ներկայացնում ԳԱՑ-երի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը:
Համալսարանի պլանավորման գործընթացը իրականացվում է վերևից ներքև,
նախ կազմվում են Համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը և նրա
իրականացման պլան-ժամանակացույցը, ըստ այդմ՝ ֆակուլտետների, ամբիոնների և
մնացած

ստորաբաժանումների

աշխատանքային

պլանների՝

աշխատանքային

պլանները:

կազմվում

դասախոսների

են

Ըստ

ամբիոնների
անհատական

աշխատանքային պլանները:
Համալսարանի հաշվետվողականությունը իրականացվում է ներքևից վերև՝
դասախոսները ամբիոններում ներկայացնում են իրենց կիսամյակային և տարեկան
հաշվետվությունները, որոնց հիման վրա ամբիոնի վարիչները հաշվետվություն են
ներկայացնում ֆակուլտետների խորհուրդների նիստերում: Ամբիոնների վարիչների
հաշվետվությունների հիման վրա ֆակուլտետների դեկանները հաշվետվություն են
տալիս նախ ֆակուլտետների խորհուրդների նիստերում, ապա համալսարանի
գիտական խորհրդի նիստերում: Ֆակուլտետների դեկանների հաշվետվությունների
հիման վրա ուսումնական գծով ռեկտորի տեղակալը և պրոռեկտորները իրենց
գործունեության տարեկան հաշվետվությունները ներկայացնում են համալսարանի
գիտական խորհրդում:
Ելնելով

ուսումնական

գծով

ռեկտորի

տեղակալի,

պրոռեկտորների

և

համալսարանի այլ ստորաբաժանումների հաշվետվություններից՝ ռեկտորը տարեկան
գործունեությունը ներկայացնում է նախ համալսարանի գիտական խորհրդում,
այնուհետև

համալսարանի

հոգաբարձուների

խորհրդում:

Հաշվետվությունները

տպագրվում և հրապարակվում են ՇՏՀ–ի կայքում:
Վերոնշյալ

գործիքները

և

մեխանիզմները

հնարավորություն

են

տալիս

կառավարելու ՌԾ-ի իրականացման ընթացքը, ամրագրելու ձեռքբերումները, վեր
հանելու թերացումները և պլանավորելու բարեփոխումները: Բարեփոխումների
հիմնական նպատակը ուսուցման որակի բարելավումն է արդյունավետ միջոցներով ու
ժամանակակից կրթության պահանջներին համապատասխանող չափորոշիչներով:
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Ուժեղ կողմեր (Strengths)

1.

Հնարավորություններ
(Opportunities)

Համալսարանի հստակ ձևակերպված

1. ԱՀ –ի աշխատաշուկան

առաքելության առկայությունը, որը համահունչ

որակյալ մասնագետներով

է ՈԱՇ-ին:

ապահովելու գործում ՄՈՒՀ –ի

2.

Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի

գերակա դերը:

առկայությունը:
3.

2. Արտաքին շահակիցների

ԱՀ աշխատաշուկայի պահանջներին

համապատասխան անհրաժեշտ

հետ համագործակցության
ակտիվացումը:

մասնագիտությունների առկայությունը:
4.

Ռազմավարական ծրագրի իրականացման

3. Արտաքին ֆինանսական
նոր աղբյուրների ներգրավումը:

հաշվետվողականության գործող համակարգը:
5.

ԳԱՑ-երի համակարգը`որպես

4. Համալսարանի
համագործակցությունը

առաքելության և նպատակների իրականացման

տարածաշրջանի

գնահատման գործիք:

կազմակերպությունների հետ:

6.

ՄՈՒՀ–գործատուներ ակտիվ կապերը:
Թույլ կողմեր (Weaknesses)

1.

Վտանգներ (Threats)

Հետազոտական ոլորտում

1. ԱՀ –ում ՇՏՀ –ի բակալավրի

ռազմավարական նպատակների իրականացման

և մագիստրատուրայի գործող

համար Համալսարանում անհրաժեշտ

մասնագիտությունների

լաբորատորիաների թույլ հագեցվածությունը

կրթական ծրագրեր

կամ բացակայությունը:

իրականացնող այլ ՄՈՒՀ –երի

2.

Ռազմավարական պլանի վերանայման

բացակայությունը:

հստակ կարգերի բացակայությունը:
3.

2. Հանրակրթական

Բարեփոխումների առանձին

դպրոցներում բնագիտական

գործընթացներում Բոլոնիայի որոշ հիմնարար

առարկաների նկատմամբ

սկզբունքների (հարատև կրթություն,

հետաքրքրության թուլացումը:

ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական
կազմի շարժունություն) դանդաղ տեմպերը:
4.

Ռազմավարական ծրագրի գնահատման և

3. Հասարակության
սոցիալական վիճակի
բարելավման դանդաղ տեմպը:

վերանայման գործընթացում արտաքին և ներքին
շահակիցների մասնակի ներգրավվածությունը:

Արցախի Հանրապետության աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան
գործնական

կարողություններով

մասնագետներ

պատրաստելու

նպատակով
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Համալսարանը

նախատեսում

է

վերանայել

իր

առաքելությունը՝

համապատասխանեցնելով որակի ներքին ապահովման համակարգի պահանջներին,
ստեղծել նոր կապեր և ակտիվացնել գործող կապերը տարածաշրջանի արտաքին
շահակիցների հետ, ըստ ՌԾ–ի կատարողականի բացթողումները տեղափոխել հաջորդ
ռազմավարական ծրագիր՝ խնդիրների վերհանմանը և ծրագրի մշակմանը առավել
մասնակից դարձնելով ներքին և արտաքին շահակիցներին:
II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ՈՒ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի Ռազմավարական ծրագրի «Ֆինանսական
կայունություն

և

արդյունավետ

ժամանակահատվածի

համար

կառավարում»
բուհը

բաժնի

կարևորում

է

նպատակ

նախևառաջ

6-ով

տրված

ֆինանսական

կառավարումը. «Ապահովել ֆինանսական կայուն և բազմազանեցված հոսքեր դեպի
Համալսարան և բարձրացնել դրանց կառավարման արդյունավետությունը»:
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 կանաններին համապատասխան որոշումներ կայացնելու կանոնակարգված
գործընթաց և ունի կրթական ու այլ նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ
մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ:
ՇՏՀ հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգ, Հավելված 2.1
ՇՏՀ հիմնադրամի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության կարգ,
Հավելված 2.4
Հիմքեր

ՇՏՀ ֆինանսական աուդիտի նշանակման և աուդիտի արդյունքների ամփոփման
կարգ, Հավելված 2.5
‹‹Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան›› հիմնադրամի ներքին կարգապահական
կանոններ, Հավելված 2.15
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի էթիկայի կանոնագիրքը Հավելված 2.7

Վերլուծենք կազմակերպական կառուցվածքի արդյունավետությունը/ կատարենք
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Ինչքանո՞վ է այն նպաստում
հաստատության առաքելության արդյունավետ իրականացմանը և որքանո՞վ է այն հասանելի
անձնակազմին:

ՇՏՀ-ի կառավարումն իրականացվում է ԱՀ օրենսդրության և Համալսարանի
կանոնադրության համապատասխան, ինքնակառավարման սկզբունքի հիման վրա,
հոգաբարձուների, գիտական խորհուրդի և ռեկտորի գործառույթների իրականացմամբ:
Կառավարման

համակարգը

համապատասխանեցված

է

Համալսարանի
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ռազմավարական ծրագրի նպատակներին և խնդիրներին:
Համալսարանի

ուսումնական

և

գիտական

գործառույթները

համակարգող

կառավարման մարմինը գիտական խորհուրդն է, որի լիազորությունների ժամկետը 5
տարի է և գործում է համաձայն ՇՏՀ կանոնադրության և իր կանոնակարգի:
Համալսարանի
կանոնադրությանը

ընթացիկ

գործունեության

համապատասխան

և

ղեկավարումը,

իր

Համալսարանի

իրավասության

սահմաններում,

իրականացնում է ռեկտորը:
Համալսարանի

ուսանողական

խորհուրդը

(ՈւԽ)

ուսանողական

ինքնակառավարման մարմին է և իր ներկայացուցիչներն ունի հոգաբարձուների
խորհրդում, ռեկտորատում և ֆակուլտետների խորհուրդներում: Ուսանողական
խորհրդի

լիազորությունները

սահմանված

են

Համալսարանի

և

ՈւԽ-ի

կանոնադրություններով: Այն Համալսարանի ուսանողներին միավորող, նրանց շահերը
պաշտպանող և կրթական կարիքները վերհանող մարմին է:
Ֆակուլտետը Համալսարանի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական
գործընթացը կազմակերպող հիմնական ստորաբաժանումն է, որն իրականացնում է իր
գծով մեկից ավելի հարակից մասնագիտությունների մասնագետների պատրաստումը:
Ֆակուլտետների կառավարման կարգը սահմանված է Համալսարանի և ֆակուլտետի
կանոնադրություններով:
Ամբիոնը

Համալսարանի

կառուցվածքային

կամ

ստորաբաժանում

ֆակուլտետի
է,

որը,

ուսումնական

միավորելով

և

գիտական

մասնագիտական

ընդհանրություն ունեցող գիտամանկավարժական կազմ, կազմակերպում է որոշակի
մասնագիտության (մասնագիտացման) կամ ուսումնական պլանի որոշակի մասի
ուսուցումը և համապատասխան ուսումնամեթոդական ու գիտահետազոտական
գործընթացը: Ամբիոնը ղեկավարում է ամբիոնի վարիչը:
2019թ. համալսարանի Գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել և գործողության
մեջ է դրվել «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի էթիկայի կանոնագիրքը», որին
նախօրոք ծանոթացել են բուհի ներքին շահակիցները: Կանոնագրքում սահմանված են
բուհի համար ընդունելի էթիկայի սկզբունքները, ներքին շահակիցների բոլոր խմբերի
պարտավորվածություններն այդ սկզբունքներին համապատասխան, համալսարանի
աշխատակիցների և ուսանողական կազմի վարքագծերի ընդհանուր կանոնները և
այլն: Կանոնագիրքը անդրադառնում է նաև էթիկայի կանոնների պահպանման
հսկողության մեխանիզմներին, էթիկայի հանձնաժողովի գործառույթներին և էթիկայի
խախտման դեպքում կիրառվող տույժերին: Կանոնագիրքը նոր է դրվել գործածության
մեջ, և նրա կիրառման արդյունավետությունը չի գնահատվել:
Համալսարանն

ունի

իր

առաքելությունն

ու

ռազմավարական

ծրագրի

նպատակներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսները, որի
պատկերը վերջին երեք տարիներին ներկայացված է Համալսարանի 2016-2019թթ.
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գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներում (տես` ԳԱՑ. Ցուցանիշ
3.1): Ըստ այդ տվյալների ուսանողների և աշխատողների թվի աճման հետ նվազել է
աշխատողների և ուսանող/աշխատող հարաբերակցությունը, ուսանողների թվի աճի
հետ աճել է, և ցուցանիշը 2018-2019-ին հասել է 4,46-ի:
Համալսարանի

ֆինանսական

և

նյութական

ռեսուրսներն

ստեղծվում

են

պետպատվերի, վճարովի ուսուցման ծառայությունից և այլ աղբյուրներից եկող
եկամուտներից: 2016-2018 թվականներին հաստատության ընդհանուր եկամուտներն
աճել են 5,23 անգամ (տես`ԳԱՑ.Ցուցանիշ 3.4.):
Հաստատության եկամուտները վճարովի ուսուցման համակարգից աճել են 4,7%ով, իսկ պետական բյուջեից' մի փոքր նվազել, ընդհանուր եկամուտներն աճել են 4,3%ով:
Համալսարանի կառավարման համակարգի ստորաբաժանումները ապահովված
են անհրաժեշտ նյութական և մարդկային ռեսուրսներով. հաստիքները լրացված են
մասնագետ կադրերով, կառույցներին տրամադրված են հարմար աշխատասենյակներ`
անհրաժեշտ

տեխնիկական

ստորաբաժանումները
նյութատեխնիկական

իրենց

միջոցներով:

ՈՒսումնական

պահանջներն

համալրման

են

վերաբերյալ,

տարվա

ներկայացնում
որը

քննարկվում

ընթացքում
անհրաժեշտ
է

բուհի

ղեկավարության կողմից և բավարարվում ըստ առաջնահերթությունների:
Վերջին
վարչական

երկու
կազմ

տարիներին

դասախոսական

հարաբերակցությունը

փոքր-ինչ

կազմ/ուսումնաօժանդակ
աճել

է'

և

պայմանավորված

դասախոսական կազմի ավելացմամբ (տես` ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.2): Աշխատողների
հոսունությունը պայմանավորված է ժամավճարային հիմունքներով դասավանդողների
բաժնեմասով: 2017-2018 ուստարում աշխատողների հոսունությունը զգալիորեն աճել
էր, սակայն 2018-2019-ին նորից նվազել է, պայմանավորված մասնագիտական
կրթաբլոկի դասընթացների առկայությամբ (տես` ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.3):
Կառուցվածքային բոլոր ստորաբաժանումները Համալսարանում տեղաբաշխված
են կայքում` կառուցվածք:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը հնարավորություն է տալիս
դասախոսներին և ուսանողներին մասնակցել իրենց առնչվող որոշումների կայացմանը:
Հոգաբարձուների խորհրդում պրոֆեսորադասախոսական կազմից
անդամների ընտրության ընթացակարգ, Հավելված 2.11
Ուսանողական գիտական ընկերության կարգ, Հավելված 4.13
Հիմքեր

ՇՏՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգ,
Ուսանողական խորհրդի ստեղծման և գործունեության կարգ Հավելված 2.16
ՇՏՀ ռեկտորատի կանոնակարգ, Հավելված 2.2
ՇՏՀ-ի ֆակուլտետի գործունեության կանոնակարգ

Ներկայացնենք որոշում կայացնելու գործընթացում դասավանդողների և ուսումնառողների
ներգրավվածության արդյունավետության վերլուծությունը:
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Համալսարանն իր առաքելությամբ միտված է դառնալու ուսանողակենտրոն
միջավայր, որտեղ դասախոսները և ուսանողները հնարավորություն ունեն ոչ միայն
զարգացնելու իրենց մասնագիտական կարողություններն ու մանկավարժական
հմտությունները, իսկ ուսանողները' որպես ներքին շահակիցներ, որակյալ կրթություն
ստանալու և բավարարելու իրենց ներկա և հեռանկարային պահանջմունքները, այլև
ներգրավվելու

կառավարման

համակարգում

և

մասնակցելու

իրենց

առնչվող

որոշումների կայացմանը: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության 25ական տոկոսով ներկայությունը հոգաբարձուների խորհրդում, գիտխորհրդում և
ֆակուլտետների խորհուրդների կազմերում` ապահովվում է համապատասխան
կարգերով:
Համալսարանի

որոշումների

կայացման

գործընթացներում

ոսանողներին

ներգրավելու մեխանիզմներից մեկն էլ նրանց կարծիքը հաշվի առնելն է՝ առկա
թերություններն ու բացթողումները վերհանելու, դրանք վերացնելու և կրթության
որակը առավել բարձրացնելու նպատակով կազմակերպվող հանդիպումների միջոցով:
Ուսանողները պարբերաբար հանդիպումներ են ունենում բուհի և ֆակուլտետների
ղեկավար կազմերի, ամբիոնների վարիչների հետ:
Ուսանողական խորհրդի նախագահը նույնպես գիտական խորհրդի անդամ է և
ուսանողներին հուզող խնդիրները կարող է բարձրաձայնել նիստերի ժամանակ,
ինչպես նաև որոշումների մասին տեղեկացնել խորհրդի անդամներին և մյուս
ուսանողներին:
Հաստատության

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

մասնագիտական

և

մանկավարժական որակները գնահատելիս կարևորվում է նաև ուսանողների կարծիքը:
Մինչև Գիտական խորհրդում որոշումների կայացումը` դրանց նախագծերը
ուղարկվում են գիտխորհրդի անդամներին և ամբիոնների վարիչներին: Դասախոսները
այդ որոշումներին կարող են ծանոթանալ ամբիոններում և առաջարկություններ անել
մինչև որոշումների կայացումը:
Գիտական խորհրդի որոշումները հրապարակվում են համալսարանի կայքում,
որտեղից էլ շահակիցները կարող են տեղեկանալ այդ որոշումների բովանդակությանը:
Համալսարանը պլանավորում է ուսումնասիրել դասախոսական կազմի և
ուսանողների կարծիքը այն մասին, թե նրանք ինչպես են տեղեկանում և ինչ չափով
իրենց մասնակից համարում կառավարման որոշումների կայացմանը:
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:
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‹‹Շուշիի
Հիմքեր

տեխնոլոգիական

ռազմավարական

համալսարան››

ծրագրի

հիմնադրամի

իրականացման

2016-2021թթ.

պլան-ժամանակացույց,

Ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջնաժամկետ պլան 2016-2019թթ.,

Վերլուծենք պլանավորման և վերջիններիս իրականացման արդյունավետություն/կատարենք
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Ինչքանո՞վ է այն նպաստում
հաստատության առաքելության արդյունավետ իրականացմանը

ՄՈՒՀ-ի

ռազմավարական

ծրագրի

իրականացման

համար

կազմվել

են

գործողությունների երկարաժամկետ և միջնաժամկետ պլան-ժամանակացույցեր,
որտեղ տրվում են նպատակների, խնդիրների կատարման ժամանակացույցերը,
պատասխանատուները և ակնկալվող արդյունքները:
Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի իրականացման 2016-21թթ. պլանժամանակացույցում ներկայացվում են հաստատության բազմաբնույթ նպատակներն ու
խնդիրները'

ըստ

ուսումնական

տարիների

կիսամյակների,

ապա

նշվում

են

պատասխանատու կատարողները, անհրաժեշտ լրացուցիչ ռեսուրսները, կատարման
ժամկետները և վերջնարդյունքները:
Երկարաժամկետ պլան-ժամանակացույցի հիման վրա կազմվել է միջնաժամկետ
պլանը`

Շուշիի

տեխնոլոգիական

համալսարանի

ռազմավարական

ծրագրի

իրականացման միջնաժամկետ պլանը 2019-19թթ. համար, որն իր կառուցվածքով
համապատասխանում է ՌԾ-ի իրականացման պլան-ժամանակացույցին: Այս պլանը
նախատեսված

է

արդյունքների

միջանկյալ

գնահատում

իրականացնելու

և,

անհրաժեշտության դեպքում, ռազմավարական պլանավորման վերանայման համար:
2016-19թթ. միջնաժամկետ պլանի արդյունքների հիման վրա պլանավորվում է կազմել
Համալսարանի գործողությունների միջնաժամկետ պլանը 2020-21թթ. համար:
Միջնաժամկետ պլանների հիման վրա ստորաբաժանումները մշակում են մեկ
տարվա համար նախատեսված գործողությունների իրենց պլանները, որոնցով էլ
հիմնականում կյանքի են կոչվում Համալսարանի նպատակները:
Երկարատև պլանավորում է իրականացվում նաև ուսումնական գործընթացների
կազմակերպման

ոլորտում:

Բակալավրական

կրթական

ծրագրերը

իրենց

ուսումնական պլաններով կազմվում են 4 տարվա համար, որոնց հիման վրա կազմվում
են կարճատև՝ տարեկան աշխատանքային պլանները: Մագիստրոսական կրթական
ծրագրերը իրենց ուսումնական պլաններով մշակվում են 2 տարվա համար, իսկ
աշխատանքային

պլանները՝

դարձյալ

մեկ

տարվա

համար:

Դասապրոցեսը

կազմակերպվում է ըստ ուսումնական պլանների՝ առարկայական ծրագրերով,
ուսումնական ժամանակացույցերով և դասացուցակներով:
Կրթական ծրագրերը և ուսումնական պլանները մշակվում են ամբիոններում և
ֆակուլտետներում, հետո քննարկվում և հաստատվում Գիտական խորհրդում: Հստակ
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սահմանվում են ստուգարքների ընդունման, քննաշրջանի անցկացման, պարտքերի
մարման ժամկետները, ուսումնական պարապմունքների ավարտը:
Ռազմավարական

ծրագրի

իրականացման

մշտադիտարկումները

իրականացվում են ստորաբաժանումների և ղեկավար անձնակազմի տարեկան
հաշվետվությունների միջոցով, որն ամփոփվում է ռեկտորի տարեկան հաշվետվության
մեջ: Հաշվետվությունը հասանելի են բոլոր շահակիցներին` Համալսարանի կայքում:
Ուսումնական գործընթացի մշտադիտարկումը իրականացվում է ամբիոնների
վարիչների,

ֆակուլտետների

դեկանների,

ուսումնամեթոդական

վարչության

և

պրոռեկտորների կողմից: Ամեն կիսամյակի ավարտին ամբիոններում քննարկվում են
ուսումնական պլանների կատարողականները, դեկանատներում` դասապրոցեսներին
մասնակցության և ուսման առաջադիմության հարցեր: Դրանք ամփոփվում են
ռեկտորատի և գիտական խորհրդի նիստերում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կատարում է իր գործունեության վրա ազդող գործոնների
ուսումնասիրություն և որոշումներ կայացնելիս հիմնվում է հավաստի տվյալների վրա:

Նշենք վերջին երեք տարիներին հաստատության գործունեության վրա ազդող գործոնների
ուսումնասիրությունների արդյունքները և դրանց արտացոլումը ռազմավարական ծրագրում:

Բուհը առանձնացրել է մի շարք գործոններ, որոնք կարող են էապես ազդել նրա
գործունեության արդյունավետության վրա. դրանք հետևյալն են՝
1. Տարածաշրջանի ժողովրդագրական վիճակը,
2. Դիմորդների քանակը տվյալ ուսումնական տարում, որի հետևանքով նվազում
կամ

ավելանում

է

փոփոխություններ

են

ֆինանսական
տեղի

ներհոսքը

ուսման

վարձավճարներից,

ունենում պրոֆեսորադասախոսական

կազմում և

վարչակազմում,
3. Անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայի վիճակը տես` ԳԱՑ. Ցուցանիշ 3.4, 5,
6, 7, 8, 9, 13,
4. Արտաքին և ներքին շահակիցների բավարարվածության աստիճանը, որն
անթաքույց արտահայտվում է հարցաթերթիկների լրացնելու ժամանակ,
5. Շրջանավարտների մասին արտաքին շահակիցների կարծիքները, որոնցում
հստակորեն երևում են նրանց պահանջները մեր շրջանավարտների մասնագիտական
կարողությունների և անձնային հատկանիշների մասին:
Արտաքին ու ներքին շահակիցների հարցման արդյունքում վեր են հանվում
նրանց կարիքներն ու պահանջները, որոնք քննարկվում են համապատասխան
ֆակուլտետների

խորհուրդներում,

գիտխորհրդի

նիստերում,

ՈԱ

բաժնում

և

ընդունվում որոշումներ' դրանք բավարարելու համար: Դրանք շարունակաբար ու
հետևողականորեն իրականացվող ընթացակարգեր են, որոնց վերջնարդյունքը երևում
է կարճաժամկետ ծրագրերում: Դրանք արտացոլված են ստորաբաժանումների
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հաշվետվություններում, գործատուների կարծիքների վերաբերյալ հարցաթերթիկների
պատասխաններում, ուսանողների ակադեմիական առաջադիմության վերաբերյալ
հաշվետվություններում տես` ԳԱՑ. Ցուցանիշ 2.14, Համալսարանում ստացած
կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ հարցումներում,
ուսանողների

կողմից

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

մասնագիտական

և

որակների վերաբերյալ գնահատման հարցաթերթիկների տես` ԳԱՑ. Ցուցանիշ 2.15,
շրջանավարտների

վերաբերյալ

արտաքին

շահակիցների

կարծիքի

ուսումնասիրության հարցման, պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ արտաքին
շահակիցների

կարծիքի

Համալսարանից

ուսումնասիրության

ուսանողների

հարցման,

բավարարվածության

ներքին

աուդիտի,

ուսումնասիրության

արդյունքներում:
Պետք է նշել, որ չնայած մշակված են հարցումների անցկացման կանոնակարգեր,
դրանց մի մասը մինչև հիմա կամ չեն իրականացվել, կամ իրականացվել են ոչ
կանոնավոր: Հետագայում նախատեսվում է հարցումներն իրականացնել կանոնավոր՝
ամենամյա պարբերականությամբ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Քաղաքականություն և ընթացակարգերի վարչարարությունն իրականացվում
է որակի կառավարման սկզբունքով (պլանավորում, իրականացում, գնահատում, բարելավում):
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական խորհրդին կից
որակի կառավարման հանձնաժողով, Հավելված 2.19

Հիմքեր

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի քաղաքականությունը որակի
ապահովման ոլորտում, Հավելված 2.8

Վերլուծենք որակի ապահովմանը նպաստող մեխանիզմների արդյունավետությունը /
կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Նշել, թե ինչքանով են
որակի ապահովման մեխանիզմները նպաստում շարունակական բարելավմանը:

Համալսարանի կառավարման քաղաքականությունն անմիջապես կապակցված է
Որակի ներքին ապահովման քաղաքականության երկու խնդիրների հետ.
1) ներդնել

և

կատարելագործել

Մասնագիտական

կրթության

որակի
որակի

ներքին

ապահովման

ապահովման

ազգային

համակարգ
կենտրոնի

չափանիշներին ու ուղենիշներին համապատասխան,
2) մշտադիտարկել

Համալսարանի

գործընթացների

արդյունավետությունը՝

ապահովելով ծառայությունների շարունակական բարելավումը:
Վարչարարությունն իրականացնելիս Համալսարանն առաջնորդվում է ՊԻՍԲ
սկզբունքով.
ա/ նախ վեր են հանվում կարիքները,
բ/պլանավորվում են գործընթացները և ցուցիչները,
գ/ գործընթացներն իրականացվում են պլանավորմանը համապատասխան,
դ/ ստուգվում, վերահսկվում և գնահատվում են ձեռքբերումները,
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ե/արդյունքների վերլուծությունից հետո աշխատանքներ են տարվում
բարելավման ուղղությամբ: Համալսարանը կարևորում է ՊԻՍԲ շրջափուլի ներդնումը
կառավարման համակարգում, սակայն դեռևս քիչ են այն գործընթացները, որոնց
համար ՊԻՍԲ շրջափուլը փակված է: Գործընթացների մեծամասնությունը
պլանավորման կամ իրականացման փուլում են, իսկ գնահատման և բարելավման
փուլում են մի քանիսը:
Պատճառն այն է, որ վերջերս է մշակվել ՇՏՀ-ի
քաղաքականությունը որակի ապահովման ոլորտում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ- ում գործում են մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ
գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը,
վերլուծումը և կիրառումը գնահատող մեխանիզմներ:
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի կրթական ծրագրերի
գնահատման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը, Հավելված 3.15
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում հարցումների
կազմակերպման կարգ, Հավելված 2.9
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի շրջանավարտների վերաբերյալ

Հիմքեր

արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում պրակտիկաների
կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ, Հավելված 2.10Կրթության
որակի գնահատման ցուցիչների անվանացանկի սահմանման կարգ,
Հավելված 2.20

Վերլուծենք ՄՈՒՀ- ում գործող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ
գործընթացների գնահատման մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարենք համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:

Ռազմավարական առաջին և կարևոր նպատակի' բարձրորակ կրթության
ապահովման արդյունավետությունը երաշխավորվում է մասնագիտական կրթական
ծրագրերի մշակման և իրականացման պատշաճ մակարդակով, այսինքն ծրագրերի
ուսումնառության
առաքելության

ակնկալվողարդյունքների
հետ,

համադրելիությամբ

համապատասխանությամբ

այլ

նմանատիպ

ծրագրերի

և

որակավորումների ազգային շրջանակի հետ: Կրթական ծրագրերի վերլուծությունն ու
գնահատումն իրականացվում է բենչմարքինգի, տարբեր հարցումների միջոցով
տեղեկության հավաքագրման հիման վրա /Համալսարանում ստացած կրթությունից
շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ հարցումներ, Համալսարանում
դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողների գնահատման
հարցումներ, Համալսարանի շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների
կարծիքի

ուսումնասիրության

կազմակերպման

հարցումներ,

արդյունավետության

Համալսարանի

գնահատման

հարցումներ:

պրակտիկայի
Հարցումների

արդյունքները վերլուծվում են Որակի ապահովման բաժնի կողմից և արդյունքները
տրամադրվում են դասավանդող ամբիոններին: Հարցումների վերլուծությունները
շահակիցների համար հասանելի են ՇՏՀ-ի կայքէջի «Որակի ապահովում» բաժնում:
Կրթական ծրագրերի իրականացման որակի մասին պատկերացում է տալիս նաև
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ուսանողների

առաջադիմության

մասին

տեղեկատվությունը

և

դրա

վերլուծությունները, որոնք իրականացվում են ամբիոններում և դեկանատներում:
Դրանց արդյունքները քննարկվում են ռեկտորատի և Գիտական խորհրդի նիստերի
ժամանակ, հրապարակվում են ռեկտորի տարեկան հաշվետվության մեջ, որը նույնպես
հասանելի համալսարանի կայքում:
Այլ գործընթացների արդյունավետության գնահատման համար Համալսարանում
գործում են մի շարք մեխանիզմներ' ձևավորված և հաստատված համապատասխան
կարգերի միջոցով, մասնավորապես.
➢ «Դասախոսը ուսանողների աչքերով» սոցիոլոգիական հարցման անցկացման
կարգ, ԳԽ-ի 2019թ.փետրվարի 2-ի N1-02/19/5
➢ Համալսարանում

ստացած

կրթությունից

շրջանավարտների

բավարարվածության վերաբերյալ հարցումների կազմակերպման կարգ /հաստատված
Համալսարանի ԳԽ-ի 07.02.2019թ. նիստի որոշում`N1-02/19/3/,
Վերոնշյալների մեխանիզմներով հավաքագրվում, մշակվում և վերլուծվում է
մեծածավալ տեղեկատվություն և արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվում
գնահատելու հաջողությունները, բացահայտել թերացումներն ու բացթողումները,
մշակել դրանք լուծելու միջոցառումների պլան:
Համալսարանում գործում է գիտխորհրդին կից Որակի կառավարման մշտական
հանձնաժողով, որն իր լիազոր ներկայացուցիչների միջոցով կառուցվածքային
ստորաբաժանումներում պարբերաբար կազմակերպում է որակի համակարգի լիարժեք
ներդրման հետ կապված միջոցառումներ /հանդիպումներ, քննարկումներ և այլն/ և
ներկայացնում որակի բնագավառում իրականացված գործունեության վերաբերյալ
հաշվետվություն:
Համալսարանի տարբեր ստորաբաժանումներում նույնպես հավաքագրվում է
որոշակի տեղեկատվություն, դասակարգվում և վերլուծվում.
1. որակի ապահովման բաժնում հավաքվում, դասակարգվում /խմբավորվում/ և
վեր են լուծվում ներքին և արտաքին շահակիցների առաջարկները տարբեր
հարցադրումների

վերաբերյալ,

ամփոփիչ

նախագահների

հաշվետվություններում

ատեստավորման
ներկայացված

հանձնաժողովների
առաջարկներն

ու

դիտողությունները և այլն,
2. ֆակուլտետներում ըստ խմբերի, կուրսերի, բաժինների և ըստ ֆակուլտետի
հավաքագրվում

և

վեր

են

լուծվում

ուսանողների

ընթացիկ,

եզրափակիչ`

կիսամյակային և տարեկան առաջադիմությունների քանակական և որակական
արդյունքները,
3. ֆակուլտետում իրականացվում է ուսանողների հաճախումների գրանցում և
ամփոփում,
4. կարիերայի կենտրոնը հավաքագրում է քանակական և որակական տվյալներ
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համալսարանի շրջանավարտների վերաբերյալ:
Համալսարանում

տեղի ունեցող գործընթացների արդյունքները մշտապես

քննարկվում են Գիտական խորհրդի նիստերում, որոնց վերաբերյալ որոշումները`
հաստատվելուց հետո տեղակայվում են Համալսարանի կայքում, որի շնորհիվ դառնում
են արագ հասանելի բոլոր շահակիցներին:
Համալսարանում
կառավարման

դեռևս

սկզբունքը

և

լիարժեք
ներքին

ներդրված

համակարգը,

չէ

որակի

սակայն

ամբողջական

համապատասխան

մեխանիզմները մշակվում են, այդ թվում գործընթացների արդյունավետության
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը, վերլուծումը և կիրառումը գնահատող
մեխանիզմներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերի և շնորհվող
որակավորումների որակի մասին թարմացված, օբյեկտիվ և անկողմնակալ քանակական և
որակական տեղեկատվության հրապարակումները գնահատող մեխանիզմներ:

Վերլուծենք ՄՈՒՀ- ի կողմից տրամադրված որակական և քանակական
տեղեկատվության հրապարակումների գնահատման մեխանիզմների արդյունավետությունը /
կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:

Համալսարանը, կարևորելով իր կողմից որակյալ բարձրագույն կրթության
ապահովման փաստը, ուսուցման որակի նկատմամբ իր բարձր պահանջկոտությունը
մշակում ու կիրառում է կրթության որակի լուսաբանման, ուշադրության արժանացման
և այդ մասին տեղեկատվության տարածման ժամանակակից և կատարելագործված
մեթոդներ:
Համալսարանը
կրթական

կանոնավոր

ծրագրերի

և

կերպով

շնորհվող

հրապարակում

է

տեղեկատվություն

որակավորումների,

դասավանդման,

ուսումնառության և գնահատման համար կիրառվող ընթացակարգերի մասին և իր
տեղեկատվությունն իրականացնում է ձեռնարկների, սկավառակների, բուկլետների,
կայքի, տարբեր ցուցահանդեսների, տարեկան հաշվետվությունների, դասախոսների
հրապարակումների և այլ փաստաթղթերի միջոցով.
1. Համալսարանը հրապարակել է իր զարգացման 2016-2021թթ. ռազմավարական
ծրագիրը:
2. Համալսարանն

իր

առաքելությանը

համահունչ

իրականացնում

է

նպատակաուղղված համապատասխան գործողություններ, որոնք արտահայտված են
նրա միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պլաններում /ՄՈՒՀ-ի առաքելությանն ու
նպատակներին համապատասխան
պլանավորում,

ՄՈՒՀ-ի

գործողությունների

առաքելությանն

ու

նպատակներին

երկարաժամկետ
համապատասխան

գործողությունների միջնաժամկետ պլանավորում (3 տարով)/:
3. Համալսարանը

պարբերաբար

իր

կայքում

հրատարակում

է

“Դիմորդի

ուղեցուց”, որը պարունակում է տեղեկատվություն մասնագիտությունների մասին:
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4. Կայքի առանձին էջ տրամադրված է իրականացվող մասնագիտությունների
ուսումնական պլանների ներկայացմանը:
5. Համալսարանում

կազմակերպված

միջոցառումները,

ցուցահանդեսները,

հանդիպումները լուսաբանվում են տեղական և հանրային լրատվամիջոցներով և
հետուստատեսությամբ:
6. Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից հրատարակվում
են դասագրքեր, մենագրություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, հոդվածներ և
թեզիսներ, որոնց քանակը տարեցտարի ավելանում է, այդ ցանկերը ներկայացված են
Համալսարանի

ամենամյա հաշվետվություններում, ինչպես նաև ամբիոնների կայք

էջերում:
7. Բոլոր ստորաբաժանումները ներկայացնում են տարեկան հաշվետվություններ,
իսկ ռեկտորի հաշվետվությունը հրապարակվում է կայքում:
8. Գործում է Համալսարանի ինտերնետային կայքը //http://www.shushitech.am/,
որը համալսարանի գործունեության լուսաբանման թափանցիկության ապահովման
ամենամատչելի և ամենակարևոր միջոցներից մեկն է:
Հարկ է նշել, որ Համալսարանում անհրաժեշտ է ավելացնել կրթական ծրագրերի
Tuning մեթոդաբանության վերաբերյալ նոր մեխանիզմների և ընթացակարգերի վրա
հիմնված

ձեռնարկների,

մեթոդական

ուղեցույցների

հրատարակման

հնարավորությունները, որոնք թույլ կտան կրթական ծրագրերը դարձնել հանրության
/ներքին և արտաքին շահակիցների/ քննարկման նյութ և պայմաններ կստեղծեն գործող
կրթական ծրագրերի նորովի վերանայման և բարելավման, համալսարանում նոր
մասնագիտությունների ստեղծման համար:
Ուժեղ կողմեր (Strengths)
1.

Հնարավորություններ (Opportunities)

Համալսարանի

կառավարման

1. Առաջատար ՄՈՒՀ-երի հետ

մարմինների հստակ գործող կանոնակարգերի

փորձի փոխանակման

և աշխատակարգերի առկայությունը:

ակտիվացումը (բենչմարքինգ):

2.

Համալսարանի ՌԾ-ին համապատասխան

միջնաժամկետ

և

կարճաժամկետ

պլան-

ժամանակացույցերի առկայությունը:
3.

Ներքին շահակիցների, ՈՒԳԸ և ՈՒԽ

մասնակցությունը

Համալսարանի

2. Որակի ապահովման ազգային
կենտրոնի հետ
համագործակցությունը:
3. Արտաքին շահակիցների
մասնակցության ակտիվացումը

կառավարման, գործունեության գնահատման

Համալսարանի կառավարման

և որակի ապահովման գործընթացներին

գործընթացներին:

4.

Փորձառու

և

կայուն

վարչական

անձնակազմի առկայությունը:
5.

Հասարակության հետ կապերի և մամուլի
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պատասխանատուի առկայությունը:
6.

Կոռուպցիոն

ռիսկերի

նվազեցման

ուղղորդված քաղաքականությ ունը
Համալսարանի գործունեությունը
կանոնակարգող փաստաթղթերի
հստակությունը:
Թույլ կողմեր (Weaknesses)
1. Վարչական

Վտանգներ (Threats)

ենթակառուցվածքների

1. Դեմոգրաֆիական

տարածքային ռեսուրսներով ոչ բավարար

փոփոխությունները

ապահովվածությունը:

տարածաշրջանում:

2. Կառավարման

մարմինների

հաշվետվությունների վերլուծությունների և
գնահատման

մեխանիզմների

անկատարությունը:
3. Հեռակա

անբավարարություն:
3. Կրթության ոլորտում
օրենսդրական դաշտի հաճախակի

ուսուցման

համակարգի

ուսանողների ներգրավվածության պակասը
Համալսարանի
գործունեության

2. Ֆինասնական մուտքերի

կառավարման,
գնահատման

և

որակի

ապահովման գործընթացներում:
4. Գործընթացների

փոփոխությ ունները:
4. Նոր մասնաշենքի կառուցման
համար լրացուցիչ ֆինանսական
միջոցների բացակայությունը:
5. Ֆորս-մաժոր:

մշտադիտարկման

քաղաքականության

և

ընթացակարգերի

հստակ մեխանիզմների բացակայությունը:
5. Որակի ապահովման նոր չափանիշների
վերաբերյալ

ոչ

լիարժեք

տեղեկացվածությունը:
6. Հետադարձ

կապի

ապահովման

մեխանիզմների անկատարությունը:
7. Համալսարանի և ՀՀ առաջատար ՄՈՒՀերի

հետ

փորձի

փոխանակման

ցածր

մակարդակը:
8. Ուսանողների

հարցումների

արդյունքների ոչ լիարժեք արձագանքը:
Համալսարանի արդյունավետ կառավարումը և վարչարարությունը ուսումնական,
հետազոտական և այլ գործընթացների արդյունավետ կազմակերպման նախապայմանն
է, որի ապահովման համար Համալսարանը նախատեսում է իրականացնել հետևյալ
գործընթացները.
➢ Համալսարանի

գործունեությունը

կանոնակարգող

փաստաթղթերի
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շարունակական բարելավում,
➢ Համալսարանի գործունեությունը գնահատող չափորոշիչների և ցուցիչների
վերանայումը, դրանց համապատասխանեցումը ռազմավարական ծրագրի
խնդիրներին,
➢ Կառավարման և վարչարարության ոլորտում հաջողությունների հասած այլ
ՄՈՒՀ-երի

փորձի

ուսումնասիրությունն

ու

դրանց

կիրառումը

Համալսարանում:

III. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄԿԾ-երը համապատասխանում են հաստատության առաքելությանը, կազմում են

հաստատության պլանավորման բաղկացուցիչ մաս և նպաստում են շարժունությանը և
միջազգայնացմանը:

ՇՏՀ-ն իր առջև դրված խնդիրների իրականացման համար վարում է կրթության որակի
ապահովմանը

միտված

քաղաքականություն

և

նպատակ

ունի

Համալսարանում

կրթությունն իրականացնել իր առաքելությանը համահունչ կրթական վերջնարդյունքներ
ապահովող

կրթական

ծրագրերով,

կարևորելով

աշխատաշուկա

մուտք

գործող

շրջանավարտների տեսական գիտելիքները և հատկապես գործնական հմտություններն ու
կարողությունները, ուսումնառությունն իրականացնել ելքային արդյունքներ ապահովող
դասավանդման և ուսումնառության համապատասխան մեթոդներով, առաջնորդվել
ելքային արդյունքներին կողմնորոշված գնահատման մեթոդներով, ուսանողների համար
պահպանել գնահատման օբյեկտիվ և թափանցիկ մեխանիզմներ, ուսանողներին դուրս
բերել եվրոպական կրթական միջավայր` ապահովելով նրանց շարժունությունը:

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

Մասնագիտության կրթական ծրագրի նկարագիրը (Հավելված 3.1,
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Հավելված 3.2, Հավելված 3.3, Հավելված 3.4, Հավելված 3.5, Հավելված 3.6 )
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մասնագիտական կրթական
ծրագրերի բարելավման, ուսումնական գործընթացների կազմակերպման
և կառավարման առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծության
(բենչմարքինգի) իրականացման բնագավառում, Հավելված 3.19

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

Համալսարանն իրականացնում է առկա ուսուցման համակարգում բակալավրի 15
մասնագիտական կրթական ծրագրեր (ՄԿԾ), հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 7,
մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգում՝ 14

և հեռակա ուսուցման

համակարգում ՝ 8 ՄԿԾ:
ՄԿԾ-երը համահունչ են Համալսարանի առաքելությանը և Ռազմավարական
ծրագրին, մասնավորապես՝
➢ ապահովում են տեղեկատվական և այլ տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության,
ճարտարապետության, շինարարության և հարակից ոլորտներում միջազգային
չափանիշներին և աշխատաշուկայի պահանջներին բավարարող եռաստիճան
կրթական համակարգով մասնագիտական կադրերի պատրաստումը,
➢ ուղղված

են

շրջանավարտների

աշխատանքային

գործունակության

բարելավմանը, բարձրացնելու ուսանողների բավարարվածության մակարդակը
Համալսարանում ստացած կրթությունից,
➢ բենչմարքինգի

միջոցով

կրթական

ծրագրերը

բովանդակային

համապատասխանեցվել առաջատար համալսարանների նմանատիպ կրթական
ծրագրերին,
➢ ներդրվել է կրեդիտների փոխանցման և կատարման համակարգ՝ ուսանողների
շարժունությանը նպաստելու համար (հավելված 1.2, խնդիր 3 ):
Համալսարանի

ՄԿԾ-երի

բաղադրիչները`

ուսումնական

պլանները

և

առարկայական ծրագրերը, կազմված են բարձրագույն մասնագիտական կրթության
պետական չափորոշիչների հիման վրա, հաստատված են Համալսարանի գիտական
խորհրդում և համահունչ են ՀՀ գերատեսչական նորմատիվային ակտերի տեղեկագրի
համապատասխան ոլորտների ՄԿԾ-երի չափորոշիչներին:
Համալսարանի ՄԿԾ-երը

մանրամասն նկարագրված են՝ ըստ շնորհվող

որակավորումների ակնկալվող ուսումնառության արդյունքների (հավելված 3.18) , իսկ
շնորհվող որակավորումները համապատասխանում են ՀՀ ՈԱՇ-ին:
Որակավորումների

ազգային

շրջանակի

հետ

Համալսարանի

մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի համադրելիությունը փորձել է ապահովել
ՄԿԾ-ների

վերջնարդյունքների՝

ՀՀ

բուհերի

համապատասխան

ծրագրերի

վերջնարդյունքների հետ համեմատական վերլուծության միջոցով. վերջնարդյունքները
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ձևակերպվել են նույն բարդության և խորության, ինչ ՀՀ բուհերի ծրագրերում է:

Ներկայացնենք այն կազմակերպությունների, ուսումնական հաստատությունների
ցանկը, որոնց օրինակով կրթական ծրագրեր կազմող աշխատանքային խմբերը
կատարել են մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի առաջավոր փորձի
համեմատական վերլուծություն (բենչմարքինգ):
Կրթական ծրագրերի ներդրման համար իրականացրել են ՀՀ հեղինակավոր
բուհերի

համապատասխան

կրթական

ծրագրերի

առաջավոր

փորձի

ուսումնասիրություններ և համեմատական վերլուծություններ ( հավելված 3.1.2):
Մասնավորապես, ուսումնասիրվել և համեմատվել են ՇՏՀ-ի և այլ բուհի.
➢ կրթական ծրագրերի կառուցվածքները,
➢ ծրագրերում կրթամասերի միջև կրեդիտների բաշխվածությունը,
➢ ծրագրի նպատակներն ու խնդիրները,
➢ ծրագրի ավարտին ձևավորվող կոմպետենցիաները,
➢ շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները,
➢ առարկայացանկը և այլն:
Համալսարանի
վերլուծության

կրթական

համար

դիտարկվել

ծրագրերի
են

կառուցվածքի

Հայաստանի

համեմատական

ազգային

ագրարային

համալսարանի (ՀԱԱՀ), Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) կրթական ծրագրերը
(հավելված 3.1.3 ), (հավելված 3.2.3):
Համալսարանի կրթական ծրագրերում նշված չեն ծրագրի խնդիրները և
առարկան, որը ներկայացված է ՀԱԱՀ կրթական ծրագրերի չափորոշիչներում, իսկ
նպատակներն առանձնացված են ըստ գործունեության ոլորտների (հավելված 3.1.5,
հավելված 3.2.5, հավելված 3.3.5): Մոդուլային կառուցվածքով և մոդուլներում
կրեդիտների բաշխավածությամբ (հավելված 3.1.4, հավելված 3.2.4, հավելված 3.3.4)
կրթական ծրագրերը գրեթե չեն տարբերվում: Շրջանավարտների ապագա կարիերայի
առումով

գրեթե

բոլոր

համապատասխան

կրթական

ծրագրերի

համար

մասնագիտական գործունեության տիրույթները համապատասխանում են (հավելված
3.1.6, հավելված 3.2.6, հավելված 3.3.6):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈւՀ-ն ունի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության
ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության
մեթոդների ընտրության քաղաքականություն, որը նպաստում է ուսանողակենտրոն
ուսուցմանը:
Ուսումնառության
դասավանդման
Հիմքեր

արդյունքները
և

ուսումնառության

և

նրանց

համապատասխան

մոտեցումները

և

մեթոդները

(Հավատարմագրման դիմում-հայտում ամրագրված 3 ՄԿԾ-ների համար)
Համապատասխան հիմքեր (հավելված 3.1.13, հավելված 3.2.13, հավելված
3.3.13 )
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Ուսումնառության արդյունքները

Դասավանդման

Ուսումնառության

մեթոդները

մեթոդները

1
ՄԿԾ-ով նախատեսված դասընթացների և ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների (ՈւԱ)
համապատասխանությունը (անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել տողերը և
սյուները)(հավելված 3.1.14, հավելված 3.2.14, հավելված 3.3.14)
Դասընթացի անվանում

ՈւԱ1

ՈւԱ2

ՈւԱ3

ՈւԱ4

ՈւԱ5

ՈւԱ

ՈւԱ7

ՈւԱ8

Վերլուծենք ՄԿԾ-ում նշված դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների
արդյունավետությունը / կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:

Թեպետ Համալսարանն առայժմ չունի դասավանդման և ուսումնառության
մեթոդների ընտրության գործող քաղաքականություն (նրա մշակումն ընթացքի մեջ է),
սակայն իր կրթական ծրագրերով ապահովում է դրանց ընտրության այնպիսի
մոտեցումներ, որոնք միտված են ուսումնառության վերջնարդյունքների ձևավորմանը
(հավելված 3.1.7, հավելված 3.2.7, հավելված 3.3.7):

Համալսարանում գործում են դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների
արդյունավետության ուղղակի և անուղղակի գնահատման մի շարք մեխանիզմներ
(հավելված 2.8): Դրանցից են.
1. 2018-2019թթ. իրականացվող դասավանդման որակի և արդյունավետության
վերաբերյալ

ուսանողական

կիսամյակային

հարցումները:

Այդ

հարցումների

արդյունքների մշակումները ցույց են տվել, որ ուսանողները բարձր են գնահատում
դասախոսների կողմից նյութի մատուցման հասկանալի և մատչելի մեթոդների
կիրառումը գյուղատնտեսության ֆակուլտետում (4.49-4.63), ճարտարապետական
ֆակուլտետում (4.69-4.70) և տեխնոլոգիական ֆակուլտետում (4.61-4.63):

4.70
4.65
4.60
4.55
4.50
4.45
4.40
4.35

2018/2019 1-ին կիս. դասավանդման
որակի և ուսանողության
վերաբերյալ ուսանողական
հարցման արդյունքները
/դասավանդման
մեթոդ/
4.69 4.69
4.63
4.61
Նյութը
մատուցում է
4.494.47
պարզ և
մատչելի:

«Ժամանակը

լսարանում

4.72
4.70
4.68
4.66
4.64
4.62
4.60
4.58

2018/2019 2-րդ կիս. դասավանդման
որակի և ուսանողության
վերաբերյալ ուսանողական
հարցման արդյունքները
Նյութը
/դասավանդման
մեթոդ/
4.71
4.70
մատուցում է
պարզ և
մատչելի:
4.64
4.64
4.63
4.63

արդյունավետ

Ժամանակը
լսարանում
արդյունավետ
է
օգտագործում:

օգտագործելու»

հարցը

հարցաթերթիկում ընդգրկվել է 2018-2019թթ. ուս տարում և ուսանողների կողմից
տրված միջին գնահատականը եղել է 4.67:
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2018/2019 1-ին կիս. դասավանդման որակի և ուսանողության
վերաբերյալ ուսանողական հարցման արդյունքները
ուսումնառության մեթոդ/
4.69
4.69
4.63

4.70
4.60
4.50
4.40
4.30
4.20
4.10

4.624.60
4.57

4.51
4.47
4.31

Գյուղատն.

Ընդգծում է մատուցվող նյութի
կարևոր կողմերը,
մասնագիտական և
գործնական
նշանակությունները:
Խրախուսում է ուսանողի
մասնագիտական ձգտումները:

Ճարտար.

Տեխնոլ.

2018/2019 2-րդ կիս. դասավանդման որակի և
ուսանողության վերաբերյալ ուսանողական հարցման
արդյունքները ուսումնառության մեթոդ/

4.80

Ընդգծում է մատուցվող նյութի
կարևոր կողմերը, մասնագիտական
և գործնական նշանակությունները:

4.71 4.73
4.66

4.70

4.61
4.58
4.52

4.60

4.604.61

Խրախուսում է ուսանողի
մասնագիտական ձգտումները:

4.51

4.50
4.40
Գյուղատն.

Ճարտար.

Տեխնոլ.

Մղում է
ինքնակրթության,ստեղծագործակա
ն աշխատանքի:

Այդ հարցումների արդյունքների ամփոփումը վկայում է, որ մեր ուսանողները
«Ընդգծում

է

մատուցվող

նշանակությունները»

հարցին

նյութի
ըստ

կարևոր

կողմերը,

ֆակուլտետների

մասնագիտական
գնահատել

են

համապատասխանաբար գյուղատնտեսականը 4.61, ճարտարապետականը 4.71, իսկ
տեխնոլոգիականը՝ 4.6: «Խրախուսում է ուսանողների մասնագիտական ձգտումները»
հարցին տվել են բարձր գնահատական՝ 4.58, 4.66, 4.61:
2.

2018-2019

ուստարում

իրականացվել

է

«Համալսարանում

ստացած

կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության» վերաբերյալ կիսամյակային
հարցումները:
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Շրջանավարտների բավարարվածությունը
ուսումնառության արդյունքներից
5.00

4.03 4.22

4.07 4.00
3.48

4.00

Ուսումնառությունը ՇՏՀ -ում
որքանո՞վ է նպաստում
մասնագիտական
կարողությունների
ձեռքբերմանը

3.76

3.00
Ուսումնառությունը ՇՏՀ -ում
որքանո՞վ է տալիս տեսական
գիտելիքներ

2.00
1.00
0.00
2017/2018

2018/2019

Այդ հարցումների արդյունքների ամփոփումը 2018-2019 ուստարիների համար
վկայում է, որ մեր «Շրջանավարտները բավարարված են իրենց ստացած տեսական
գիտելիքներից և որքանով է նպաստում մասնագիտական կարողությունների ձեռք
բերումը» հարցին միջին գնահատականը՝ 4.07-4.03, սակայն նկատվել է անկում:
ՇՏՀ-ի արտաքին շահակիցների գնահատականը
շրջանավարտների մասնագիտական գիտելիքների
և կարողությունների վերաբերյալ
4.60

տեսական գիտելիքների
իմացություն

4.60

4.60

գործնական հմտություն

4.55
4.50 4.50

4.50

4.50

հաղորդակցվելու
կարողություն

4.45
2018/2019

Հաջորդ հարցին «Ուսումնառությունը
գիտելիքներ»

հարցվածները

գնահատել

քննադատականվերլուծական
կարողություն
ՇՏՀ-ում որքանով

են

4.00-4.22,

է տալիս տեսական

այստեղ

նկատվում

է

շրջանավարտների իրենց տեսական գիտելիքներից բավարարվածության աճի միտում:
Այն հարցին, թե «Որքանով է տալիս ուսումնառությունը ՇՏՀ-ում գործնական
հմտություններ» արդյունքը գնահատվեց 3.48-3.76, որը այնքան էլ գոհացուցիչ չէ:
1.

3. 2018-2019 ուստարվանից իրականացվող Համալսարանի շրջանավարտների
վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության հարցումը:
Այդ

հարցման

իմացությունը՝

4,6,

արդյունքներն
գործնական

գոհացուցիչ

հմտությունները՝

են,
4,5,

տեսական
իսկ

գիտելիքների

հաղորդակցվելու

կարողությունը, քննադատական վերլուծական կարողությունն ու մասնագիտական
խոսքը գնահատվել են 4,5:
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Ուսումնասիրելով

և

վերլուծելով

Համալսարանի

դասախոսների

կողմից

կիրառվող դասավանդման մեթոդներն և դասընթացների վարման բովանդակային և
նյութատեխնիկական ապահովվածության վիճակը, գնահատվում և վեր են հանվում
դասավանդողների մասնագիտական և մեթոդական կարիքները, կազմվում են
անհրաժեշտ վերապատրաստումների թեմաները, օգնում են դասավանդողների միջև
մասնագիտական և մեթոդական փորձի փոխանակմանը, դասավանդման լավագույն
փորձի տարածմանը:
Ամբիոններում

պարբերաբար

անց

են

կացվում

դասալսումներ

ըստ

Համալսարանում հաստատված կարգի:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈւՀ-ն ունի ուսանողների գնահատման քաղաքականություն՝ ըստ
ուսումնառության արդյունքների, և ապահովում է ակադեմիական ազնվությունը:
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի կրթական ծրագրերի
գնահատման քաղաքականությունը և ընթացակարգը,
Հիմքեր

Կրթության որակի գնահատման ցուցանիշների անվանացանկի
սահմանման կարգը, Հավելված 2.20
ՇՏՀ ակադեմիական ազնվության կանոնակարգ, Հավելված 3.7
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի էթիկայի կանոնագիրքը

Հավատարմագրման դիմում-հայտում ամրագրված 3 ՄԿԾ-ների համար ներկայացնել
ուսումնառության արդյունքները և համապատասխան գնահատման մեթոդները (հավելված
3.1.15, հավելված 3.2.15, հավելված 3.3.15)
Ուսումնառության արդյունք

Գնահատման մեթոդ

1

Վերլուծենք ՄԿԾ-ում նշված ուսանողների գնահատման և գրագողության դեմ պայքարի
նախատեսված մոտեցումների արդյունավետությունը / կատարենք համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/:

Համալսարանում 2016 թվականից գործում է ուսանողների առաջընթացի
ստուգման և գնահատաման
տեխնոլոգիական

քաղաքականություն, որն արտահայտված է Շուշիի

համալսարանում

ուսանողների

գիտելիքների

ստուգման,

ստուգարքների և քննությունների անցկացման և գնահատման կարգ, ,
ՇՏՀ-ում

կրեդիտային

համակարգով

ուսումնական

գործընթացի

կազմակերպման կարգում, բակալավրի կրթական ծրագրով կուրսային աշխատանքի
կատարման և գնահատման կարգում (Հավելված 3.8), բակալավրի կրթական ծրագրով
ավարտական աշխատանքների կատարման և գնահատման կարգում (Հավելված 3.9),
մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով կուրսային աշխատանքի կատարման և
գնահատման կարգում (Հավելված 3.10), մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով
մագիստրոսական թեզի կատարման և գնահատման կարգում (Հավելված 3.11):
Համալսարանի կրթական ծրագրերում գնահատման մեթոդներն ընտրվում են
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կրթական ծրագրի կազմման ժամանակ, ներառված են ծրագրի կառուցվածքի մեջ և
ամրագրված են կրթական վերջնարդյունքներին: Այսինքն, թվարկված են գնահատման
այն մեթոդները, որոնց միջոցով գնահատվում են ուսանողների գիտելիքները և
իմացությունը, գործնական մասնագիտական և ընդհանրական կարողությունները
(տես որևէ կրթական ծրագրի մասնագիր):
Կրթական

ծրագրերը

կազմելիս

գնահատման

մեթոդների

ընտրության

ժամանակ հաշվի են առել «ALIGN մասնագիտության կրթական ծրագրերի և
որակավորումների

ազգային

շրջանակների

միջև

համապատասխանեցման»

ուղեցույցում տրված գնահատման մեթոդների ընտրության մոտեցումները, դասական
մեթոդների փորձը, փորձառու մասնագետների առաջարկությունները, ուսումնասիրել
են այլ առաջատար բուհերի գնահատման ձևերը և մեթոդները, տարբեր հեղինակների
կողմից առաջարկվող գնահատման ժամանակակից մոտեցումները: Ուսանողների
գնահատման համար ընտրվել են ուսումնառության արդյունքների գնահատման
այնպիսի մեթոդներ, որ հնարավոր լինի գնահատել ուսանողի յուրաքանչյուր
ձեռքբերում, բացահայտել և գնահատել նրա մասնագիտական հմտություններն ու
կարողությունները,

տրված

են

ընտրության

հնարավորությունները:

Խմբերում

կատարվել է նաև ընտրված մեթոդների համադրում և վերլուծություն այլ առաջատար
բուհերում կիրառվող մեթոդների հետ (հավելված 3.1.8, հավելված 3.2.8, հավելված
3.3.8):
Ինչպես վկայում են վերլուծությունները՝ դիտարկված ՄԿԾ-երն ընդգրկում են
կրթական

վերջնարդյունքների

գնահատման

համար

ընդունելի

գնահատման

մեթոդների նախնական հաստատված ցանկն և ընտրության հնարավորություններ:
Գնահատման մեթոդների ավելի նպատակային և ընդգրկուն ցանկը ներկայացվում է
մասնագիտության

համապատասխան

դասընթացների

ծրագրերում,

ձևավորվող

կոմպետենցիաների գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները ներառում են նաև
դասընթացների շրջանակներում:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ գրեթե բոլոր բուհերում կիրառվում
են գնահատման նույն մոտեցումները, օրինակ.
➢ գիտելիքների

և

իմացության

գնահատման

համար

հիմնականում

կիրառվում են տեսության բանավոր հարցումներ, հաշվեգրաֆիկական, գործնական և
անհատական առաջադրանքներ, սեմինար պարապմունքներ, միջանկյալ գրավոր և
բանավոր

քննություններ,

միջանկյալ

ստուգումներ,

եզրափակիչ

բանավոր

քննություններ, կուրսային և ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն և
այլն,
➢ հմտությունների

գնահատման

համար

կիրառվում

են

գործնական

պարապմունքներ, միջանկյալ գրավոր և բանավոր քննություններ, միջանկյալ
ստուգումներ, եզրափակիչ բանավոր քննություններ, կուրսային և ավարտական
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աշխատանքների պաշտպանություն և այլն,
➢ կարողությունների գնահատման համար կիրառվում են գործնական
առաջադրանքներ, զեկուցումներ սլայդների օգնությամբ, ռեֆերատներ, խմբային
աշխատանքներ,

օտարալեզու

ուսումնական

արտադրական

և

մասնագիտական
պրակտիկաներ,

գրականության
կուրսային

և

ընթերցում,
ավարտական

աշխատանքների պաշտպանություն և այլն:

Վերլուծենք, թե Համալսարանում ինչպես է ապահովվում ակադեմիական
ազնվությունը, գրագողության դեմ պայքարի ինչպիսի մեխանիզմներ են գործում, և
որքանով են նրանք արդյունավետ (Հավելված 3.7):
Համալսարանում գնահատման կարգին ուսանողների տեղեկացված լինելն
օգնում է ապահովել գնահատման ազնվությունն ու թափանցիկությունը: Ըստ
կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի`
ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը (կուրատորները) ֆակուլտետներում
նոր ուսումնական տարվա առաջին տասնօրյակում` հիմնականում առաջին կուրս
ընդունված ուսանողների
խորհրդատվություններ,

հետ,

նրանց

իրականացնում

են

խմբային

և

անհատական

ծանոթացնելով

Համալսարանում

ուսանողների

գնահատման կարգին, իսկ բարձր կուրսերի ուսանողներին ներկայացնում են
գնահատման կարգում տեղի ունեցած փոփոխությունները՝ եթե այդպիսիք կան:
2019թ. համալսարանում մշակվել և ներդրվել է ակադեմիական ազնվության
կանոնակարգը, որով առաջին քայլերն են արվում ակադեմիական բարևարքության
մշակույթի

ձևավորման

ուղղությամբ:

Կանոնակարգում

սահմանված

են

ակադեմիական ազնվության և անազնվության հասկացությունները, անազնվության
դրսևորումները, դրանց կանխարգելման և պատասխանատվության ենթարկման
կարգը:

Հստակեցված

են

բոլոր

գործող

անձանց՝

ռեկտորից

մինչև

ուսանող

պատասխանատվությունները և իրավասությունները: Դասախոսները և ուսանողները
ծանոթացվել են կանոնակարգին և տեղեկացվել, որ այն կգործի 2019-20ուսումնական
տարվա սկզբից:
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:
ՄԿԾ
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի «Շրջանավարտների
աջակցման և կարերիայի կենտրոնի կարգը, Հավելված 3.12
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանողների
ակադեմիական շարժունության կարգը, Հավելված 3.13

Ներկայացնենք այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը (նշելով երկիրը և ուսանողների
թվաքանակն ըստ տարիների), որոնց հետ հաստատությունն ունի ուսանողների
փոխանակումն ու շարժունությունն ապահովող գործող համաձայնագրեր:
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Ուսանողների ներհոսք
Երկիր, հաստատություն
2016 2017
2018 2019
1
Ուսանողների արտահոսք
Երկիր, հաստատություն
2016 2017
2018 2019
1
Ներկայացնենք այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը (նշելով երկիրը և
դասավանդողների թվաքանակն ըստ տարիների), որոնց հետ հաստատությունն ունի
դասավանդող անձնակազմի փոխանակումն ու շարժունությունը ապահովող գործող
համաձայնագրեր:
Դասավանդողների ներհոսք
Երկիր , հաստատություն
2016 2017
2018 2019
1
Դասավանդողների արտահոսք
Երկիր ,հաստատություն
2016 2017
2018 2019
1
Վերլուծենք և հիմնավորենք մասնագիտության կրթական ծրագրերի բովանդակային
հուսալիությունը, ՄՈՒՀ-ի և այլ հաստատութունների համապատասխան մասնագիտական
ծրագրերի հետ համադրելիությունը, ինչպես նաև այդ մոտեցումների արդյունավետությունը /
կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Ինչքանո՞վ է այն
նպաստում ուսումնառողների ու դասավանդողների շարժունությանը:

Համալսարանը մինչ 2016-2017 ուստարին մշակել է սեփական կրթական
ծրագրեր` հենվելով
ծրագրերին:

ՀՀ-ում գործող

Կրթական

ուսումնասիրել

են

համալսարանների

ծրագրեր

ՀԱԱՀ-ի,

ուսումնական հաստատությունների կրթական
կազմելիս

ՀԱՊՀ-ի,

համապատասխան

ԵՊՀ-ի,

մասնագիտական
ՀԱՊՇՀ-ի

կրթական

և

ամբիոնները

ՌԴ-ի

ծրագրերը,

առաջավոր

իրականացրել

համեմատական վերլուծություն. (Հավելված 3.1.3 , հավելված 3.2.3, հավելված 3.3.3),
- կրթամասերի միջև կրեդիտների բաշխվածության (Հավելված 3.1.4, հավելված 3.2.4,

հավելված 3.3.4, հավելված 3.1.9, հավելված 3.2.9, հավելված 3.3.9, հավելված 3.1.10,
հավելված 3.2.10, հավելված 3.3.10, հավելված 3.1.11, հավելված 3.2.11, հավելված
3.3.11 ),
- ըստ ծրագրի նպատակների և խնդիրների (հավելված 3.1.5, հավելված 3.2.5,
հավելված 3.3.5)
- ըստ դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների, գնահատման մեթոդների

(հավելված 3.1.7 , հավելված 3.2.7, հավելված 3.3.7, հավելված 3.1.8 , հավելված 3.2.8,
հավելված 3.3.8 ),
- ըստ ծրագիրն իրականացնող դասընթացների ցանկի և նրանց կրեդիտների

(հավելված 3.1.9, հավելված 3.2.9, հավելված 3.3.9),
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-

ըստ

մասնագիտության

դասընթացների

բովանդակության

համադրելիության

(հավելված 3.1.12, հավելված 3.3.12):
Այս վերլուծությունների արդյունքները վկայում են Համալսարանի կրթական
ծրագրերի բովանդակային հուսալիության մասին, և քանի որ համադրելի են այլ
առաջատար բուհերի համապատասխան կրթական ծրագրերի հետ, հետևաբար, նրանք
կապահովեն մեր ուսանողների շարժունությունը:
Մասնավորապես համեմատվել են.
➢ Համալսարանի, ՀԱԱՀ-ի և ԵՊՀ-ի համապատասխան մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանները (հավելված 3.1.10, հավելված 3.2.10,

հավելված 3.3.10), որոնք համադրելի են իրենց կառուցվածքով, կրթամասերով,
կրթամասերում

կրեդիտների

թվով,

դասընթացներով

և

նրանց

հատկացված

կրեդիտներով (շարժունության կամ տեղափոխման դեպքում ուսանողների հավաքած
կրեդիտների թիվն ըստ կիսամյակների չպետք է գերազանցի 20-ը):
Համալսարանն

ուսումնասիրել

է

իր

շրջանավարտների

հետագա

աշխատանքային գործունեությունը գործատուների շրջանում անցկացվող հարցման
միջոցով (հավելված 1.3), որն անց է կացվել 2019թ.: Հարցման համապատասխան
բաժինը

նպատակ

ունի պարզելու

տարբեր

կազմակերպությունում

աշխատող

Համալսարանի շրջանավարտների մասնագիտական կարողությունները, գործնական
հմտությունները և անձնային որակները, ինչպես նաև վերհանել գործատուների
առաջարկները ուսուցման պրոցեսի բարելավման վերաբերյալ:
Կրթության որակի շարունակական բարելավման համար Համալսարանը
կարևորում է հայաստանյան ու արտերկրի առաջատար բուհերի առաջավոր փորձը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈւՀ-ում առկա է մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման,
արդյունավետության գնահատման, բարելավման քաղաքականություն:
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանողների կարիքների
վերհանման քաղաքականության կարգ, Հավելված 3.14
Դասախոսների կարիքների գնահատման հարցումների կազմակերպման
կարգ,
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի կրթական ծրագրի գնահատման
Հիմքեր

քաղաքականություն և ընթացակարգ,
«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի ակադեմիական
ազնվություն կանոնակարգ, Հավելված 3.7
Կրթական ծրագրերի գնահատման քաղաքականությունը և
ընթացակարգերը, Հավելված 3.15

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

Համալսարանն

առաջնորդվելով

կրթության

որակի

բարձրացման

և

բարելավման արդի պահանջներով վարում է ընտրված մասնագիտությունների
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կրթական ծրագրերի գնահատման, վերանայման հստակ քաղաքականություն:
Համալսարանը մինչև 2018-2019 ուստարին տարբեր մասնագիտություններով
կրթությունն իրականացրել է ուսումնական պլաններում ներառված դասընթացների
առարկայական ծրագրերով, որոնց մշակումը իրականացվել է Համալսարանի
ամբիոնների դասախոսների և ամբիոնի վարիչների կողմից, քննարկվել է ամբիոնի
նիստերում,

այնուհետև

համապատասխան

ֆակուլտետների

խորհուրդների

նիստերում, որից հետո ներկայացվել է ՇՏՀ-ի գիտական խորհուրդ, որտեղ քննարկվել
են ուսումնական պլանները, առարկայական ծրագրերը, կատարվել են դրանց
բարելավման առաջարկություններ (հավելված 3.16):
Համալսարանի գիտական խորհրդում քննարկվելուց հետո ուսումնական
պլանները և առարկայական ծրագրերը հիմնադիրի և կրթության պետական
կառավարման լիազորված մարմնի համաձայնությամբ հաստատվել են:
Համալսարանի

գիտական

խորհուրդն

է

ընդունում

որոշումներ

նոր

մասնագիտություններով կրթական ծրագրեր իրականացնելու մասին և ներկայացնում
այն կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի հաստատմանը:
Կրթական

ծրագրերի

մշտադիտարկման,

բարելավման

և

գնահատման

գործընթացների իրականացմանը մասնակցում են տվյալ մասնագիտությանը առնչվող
շահագրգիռ կողմերը, ինչը նպաստում է գործընթացների անաչառությանը: Ըստ ՇՏՀ-ի
դասախոսների

բանավոր

հարցումների

արդյունքների

կարելի

է

նշել,

որ

առարկայական ծրագրերը դասախոսների կողմից վերանայվել են հաշվի առնելով՝
-

նախորդ ուստարվա կրթական գործընթացի արդյունքները,

− դասընթացի շրջանակներում ուսանողների հաջողությունները և ձախողումները,
− ուսանողների կողմից կատարված առաջարկները,
− փոխադարձ դասալսումների շնորհիվ փորձի փոխանակման արդյունքում նոր
մեթոդների ձեռք բերման,
− կրթական համակարգի փոփոխությունների և բարեփոխումների պահանջները,
− կրթության ասպարեզում համալսարանի ռազմավարության պահանջների
փոփոխությունները,
− գործատուների և աշխատաշուկայի պահանջների փոփոխությունները,
−

ՀՀ

առաջատար

բուհերի

համապատասխան

առարկայական

ծրագրերի

փոփոխությունները,
− գիտության ժամանակակից նվաճումների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
զարգացումները:
Համալսարանում
առարկայական

առկա

ծրագրերի)

են

ՄԿԾ-երի

մշտադիտարկման

(ուսումնական
և

բարելավման

պլանների

և

գործընթացների

անաչառությունը երաշխավորող հետևյալ մեխանիզմները.
•

պետական քննական, ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական
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թեզերի

պաշտպանության

հանձնաժողովների

նախագահների

հաշվետվությունները (հավելված 3.22)
•

մասնագիտացնող ամբիոնների և առաջավոր կազմակերպությունների կապը
(հավելված 3.23)
Կրթական ծրագրի արդյունավետությունը գնահատվում է շրջանավարտի ձեռք

բերած վերջնական գիտելիքներով, հմտություններով և կարողություններով (արդյոք
տվյալ կրթական ծրագիրը բավարար չափով նպաստում է շրջանավարտի կրթական
վերջնարդյունքի ձևավորմանը): Ցավոք կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման,
գնահատման և բարելավման գործընթացներում ցածր է ուսանողնության դերը և
ուսանողներից ստացված արձագանքները համակարգված բնույթ չեն կրում:

Այդ

նպատակով նախատեսվում է ստեղծել մասնագիտական կրթական ծրագրերի
գնահատման

հարցաթերթ,

որին

պատասխանելու

են

շրջանավարտները,

գործատուները և նրանց այն աշխատակիցները, որոնք Համալսարանի նախորդ
տարիների շրջանավարտներն են:
Նկարագրենք վերջին 3 տարիների ընթացքում մասնագիտության կրթական ծրագրի
վերանայման շրջանակներում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները և դրանց
հիման վրա իրականացրած բարելավումները:
Համալսարանը գործում է 2016թ-ից: Ինքնավերլուծության մեջ ներկայացված
մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերանայման շրջանակներում կատարված
հիմնական ուսումնասիրությունները կատարվել են 2018-19 թվականների ընթացքում:
Կատարված

լայնածավալ

աշխատանքների

հիման

վրա

արդիականացվել

իրականացվող ծրագրերը, իսկ 2019-2020 ուսումնական տարում

են

կներդրվեն

ամբողջությամբ կրթական վերջնարդյունքների վրա հիմնված մասնագիտության
կրթական ծրագրեր:

Ուժեղ կողմեր (Strengths)

Հնարավորություններ(Opportunities)

1. ԱՀ աշխատաշուկային ՄԿԾ-ների
համապատասխանություն:
2. ՄԿԾ-ների
որակավորումների

1. Համագործացություն ՀՀ-ի և ՌԴի առաջատար ՄՈՒՀ-երի հետ:

համադրելիութուն
ազգային

2. Արտաքին

և

ներքին

շրջանակի շահակիցների մասնակցություն ՄԿԾ-

հետ:

ների

մշակման

և

վերանայման

3. ՄԿԾ բարելավման, ուսումնական գործընթացներում:
գործընթացների
կառավարման
համեմատական

կազմակերպման
առաջավոր

և

3. ՄԿԾ-ների

փորձի հրապարակայնության ապահովում:

վերլուծության

4. Դասավանդման

նյութերի

և
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(բենչմարքինգի)

իրականացման ռեսուրսների

քաղաքականության առկայություն:

արդիականացման

քաղաքականության մշակում:
5. Դասավանդման

և

ուսումնառության

մեթոդների

ընտրության

քաղաքականության

մշակում:
6. Շրջանավարտներից

և

պրակտիկանտ

ուսանողներից

արտաքին

շահակիցների

բավարարվածության
ուսումնասիրություններ:
Թույլ կողմեր (Weaknesses)

Վտանգներ (Threats)

1. Դասավանդման և ուսումնառության
նոր

մեթոդների

կիրառման

ցածր

մակարդակը:

1. Մասնագիտության
նոր

կրթական

չափորոշիչների

բացակայությունը:

2. Գնահատման
ուսանողների

համակարգում

հմտությունների

կարողությունների

և

գնահատման

մեթոդների անկատարությունը:
3. Գրագողության

դեմ

2. ՄԿԾ-ների
բարելավման
պետական

իրականացման

համար

ոչ

բավարար աջակցությունը:
պայքարի

3. Աշխատաշուկայում
պահանջարկի

ազնվության

պայմանավորված

մակարդակի

ապահովման մեխանիզմների նորությունը:
4. ՄԿԾ-ների մշակման և վերանայման
գործընթացներում

անհրաժեշտ

ֆինանսավորման

արդյունավետ մեթոդների, ակադեմիական
բավարար

և

փոփոխություններով
ՄԿԾ-ների

վերանայման արտաքին շահակիցների
թույլ արձագանքը:

արտաքին

շահակիցների թույլ ներգրավվածություն:
5. ՄԿԾ-ների

արդյունավետության

գնահատման

մեխանիզմների

բացակայությունը:
6. Մասնագիտության

կրթական

ծրագրի պատասխանատուի ինստիտուտի
բացակայությունը:
Ներկայացնենք թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները:

Ցանկացած ՄՈՒՀ-ի առաքելության իրականացման հիմնական նախապայմանը
ՈԱՇ-ի պահանջներին համապատասխան ՄԿԾ-ների առկայությունը, իրականացումը,
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գնահատումը և բարելավումն է, որի համար Համալսարանը նախատեսում է.
➢ մշակել և ներդնել ՄԿԾ-երի արդյունավետության գնահատման հստակ
մեխանիզմներ,
➢ բարձրացնել ՄԿԾ-երում կամընտրական դասընթացների չափաբաժնի և
պրակտիկաների պլանավորման և իրականացման արդյունավետությունը,
➢ մշակել և ներդրել դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրության
քաղաքականություն,
➢ բարելավել գնահատման համակարգում ուսանողների հմտությունների և
կարողությունների գնահատման մեթոդները,
➢ դասավանդողների համար կազմակերպել կրթական ծրագրերի մշակման
գործընթացին վերաբերող վերապատրաստումներ,
➢ կիրարկել գրագողության դեմ պայքարի նախատեսված մեթոդները, մշակել
գրագողության դեմ պայքարի արդյունավետ մեթոդների, ակադեմիական
ազնվության բավարար մակարդակի ապահովման նոր մեխանիզմներ,
➢ համագործակցել

առաջատար

ՄՈՒՀ-երի

հետ`

ուսանողների

և

դասավանդողների փոխանակման նպատակով,
➢ մշակել

և

ներդրել

արտաքին

և

ներքին

շահակիցների

կրթական

պահանջմունքների ուսումնասիրման նոր արդյունավետ մեխանիզմներ,
➢ համակարգել հարցումների արդյունքների մշակումը, ապահովել հարցումների
արդյունքների հրապարակայնությունը:

IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը իր Ռազմավարական ծրագրում որպես «արժեք
է դիտարկում ուսանողակենտրոն միջավայրի ստեղծումը և առաջնահերթություն է
համարում ուսանողի բավարարվածությունն ուսումնական միջավայրից և նրա
կրթական ձեռքբերումները»: Ռազմավարական ծրագրի կարևորագույն խնդիրներից է՝
բարձրացնել ուսանողների բավարարվածության մակարդակը Համալսարանում
ստացած կրթությունից /ՇՏՀ ՌԾ,նպատակ 1/:
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ուսանողներին տրամադրում է համապատասխան աջակցություն`

կրթական միջավայրի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և
ընդունելության իրականացման հստակ մեխանիզմներ:
Ուսանողների ընդունելության անցկացման քաղաքականությունը և
Հիմքեր

ընթացակարգերը Հավելված 4.4
Յուրաքանչյուր մասնագիտության կրթական ծրագրում ընդգրկված
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ուսանողների թիվը` Հավելված 4.1
Ընդունելության արդյունավետությունն արտահայտող այլ հիմքեր և
վերլուծություններ վերջին 3 տարիների համար Հավելված 4.2,
Հավելված 4.3
Բարելավմանն ուղղված ծրագրեր Հավելված 4.6
Ուսումնական հաստատությունում ուսանողների թիվը`ըստ կրթական ծրագրերի և
ուսուցման ձևերի:

առկա

2016
108
171
58

2017
423
635
88

2018
342
648
99

հեռակա

1

1

-

առկա

25

26

30

Ուսանողների թիվը
առկա

Բակալավրի

հեռակա

Մագիստրոսի

Հետազոտողի

հեռակա

Ուսումնառողների շարժունությունը
Ուսումնառողների շարժը վերջին 3 տարվա կտրվածքով
Ուսանողների արտահոսք

2016 2017

Հաստատություն/երկիր

2018

1

ՀՀ Ճարտ.և շին.Հայ.ազգ.համալսարան

2

ՀՀ ՀԱԱՀ

1

-

3

ԱՀ ԱրՊՀ

1

-

4

ԱՀ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան

1

-

1

-

Ուսանողների ներհոսք

2016 2017

Հաստատություն/երկիր

2018

1
Հեռացումներ և վերականգնումներ

337

Ուսանողների թիվ
1

Դուրս մնացած ուսանողների տոկոսը/ թիվը

14,79 %/ 50

2

Վերականգնված ուսանողների տոկոսը/թիվը

2,95%/10

1146
7,49%/86
1,31%/15

1089
6,67%/72
2,13%/23

Վերլուծենք հաստատությունում գործող ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և
ընդունելության իրականացման մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարենք
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:

ՇՏՀ վարած քաղաքականությունը ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և
ընդունելության ուղղությամբ ամրագրված է զարգացման ռազմավարական ծրագրի 5րդ

նպատակում՝

«Զարգացնել

Համալսարանի

ընդունելության

գովազդային
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գործընթացները, oպտիմալացնել ընդունելությունը և այն համապատասխանեցնել
տարածաշրջանի

զարգացման

կարիքներին,

հանրության

և

աշխատաշուկայի

պահանջներին»:
Քանի որ ՇՏՀ դիմորդների 98%-ը կազմում են Արցախի Հանրապետության
շրջանավարտները

(ԳԱՑ,

Ցուցանիշ

1.3)

դիմորդների

հավաքագրման

և

մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ նպատակային աշխատանքներ են
կատարվում պրոռեկտորի նախապես մշակված ժամանակացույցով և ՄՈՒՀ-ի
տարբեր ստորաբաժանումների աշխատողների, ուսանողների մասնակցությամբ
կազմակերպվում են հանդիպումներ Արցախի Հանրապետության դպրոցներում:
Հանդիպումների ժամանակ դիմորդները պարզում են իրենց հետաքրքրող բոլոր
հարցերի

պատասխանները՝

կապված

ընդունելության

կարգի,

ՄՈՒՀ-ում

իրականացվող կրթական ծրագրերի, ուսման վարձերի չափերի, ինչպես նաև
զեղչման,

ուսանողական

նպաստների

տրամադրման,

հանրակացարանի

առկայության, առկա ուսուցման համակարգում փոխատեղման կարգի մասին, որոշ
կրթական

ծրագրերի

ընդունելության

կազմակերպումը

համապատասխան

ավարտական փաստաթղթի գնահատականներով:
Հանդիպումների ժամանակ դիմորդներին տրամադրվում են բուկլետներ, որոնց
միջոցով իրազեկվում է պաշտոնական կայքի և ֆեյսբուքյան էջի մասին: Ամեն տարի
նաև ՄՈՒՀ-ի մասին տեսաֆիլմ-հոլովակ է նկարահանվում, որը ցուցադրվում է
Արցախի

Հեռուստատեսությամբ:

Այն

մանրամասնորեն

տեղեկացնում

է

ընդունելության կարգի, մասնագիտությունների ցանկի, պահանջվող փաստաթղթերի,
ինչպես նաև տեղերի քանակի մասին:
Դիմորդներին

Համալսարնի

վերաբերյալ

տեղեկատվության

տրամադրման

կիրառվող մեխանիզմներից է ավագ դպրոցների և քոլեջների սովորողների համար
կազմակերպվող

ամենամյա

«Բաց

դռների

օրերը»

և

ճանաչողական

այցեր

համալսարան (ՌԾ Խնդիր 5-ի 1.6)/Քաշաթաղի միջն դպրոց,Ստեփանակերտի Ֆիզմաթ դպրոց, Շուշիի միջն. դպրոց/ :
Հեռավոր գյուղերից դիմորդների հավաքագրման գործընթացը համակարգված
կազմակերպելու և արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Համալսարանի
դասախոսների կողմից օնլայն ակնարկային դասախոսություններ են կարդացվում
այդ դպրոցների ավարտական դասարանների աշակերտների համար. օրինակ, նման
օնլայն հանդիպումներ են եղել Հադրութի տարածաշրջանի Ազոխ և Մարտունու
շրջանի Կարմիր Շուկա համայնքների դպրոցների աշակերտների հետ:
Համալսարանը կարևորում է նաև իր կայքէջի զարգացումը` դիմորդների
մասնագիտական կողմնորոշմանը նպաստելու տեսակետից: Իրականացնելով իր ՌԾի 5.1.4 խնդիրը` վերանայվել է ՇՏՀ-ի կայքէջի «Ընդունելություն» բաժինը, որտեղ
տեղադրվել է տեղեկատվություն 2019/2020 ուստարվա ուսման վարձավճարները ըստ
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մասնագիտությունների, ներբուհական քննությունների գրաֆիկի, անվճար/վճարովի
տեղերի քանակի, հանրակացարանի պայմանների մասին:
Դիմորդների ընդունելությունը բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման
համակարգ իրականացվում է ԼՂՀ կառավարության 2012թ. մայիսի 14-ի N301-Ն
որոշմամբ հաստատված «ԼՂՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների

ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրերի)

կարգ»-ի

Ընդունելությունն

համաձայն:

իրականացվում

է

Հանրապետական

միասնական քննությունների արդյունքներով: Ըստ կառավարության որոշման որոշ
պահանջված մասնագիտություններ՝ «Պարենամթերքի տեխնոլոգիա», «Ագրոնոմիա,
սելեկցիա

և

գենետիկա»,

«Անասնաբուժություն»,

«Գյուղատնտեսության

մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» դիմորդներն ընդունվում են վճարովի
ուսուցմամբ ավարտական փաստաթղթի գնահատականներով:
ՇՏՀ ընդունելության գործընթացը կազմակերպում և իրականացնում է ընդունող
հանձնաժողովը,

որը

դիմորդի

դիմում-հայտի

լրացման

ժամանակ

դիմորդին

տրամադրում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
Բակալավրիատի

հեռակա

ուսուցման

համակարգում

ընդունելությունն

իրականացվում է ԼՂՀ կրթության, գիտության նախարարի 2014թ. հուլիսի 16-ի N150-Ն
հրամանով հաստատված «ԼՂՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
հեռակա ուսուցման կարգ»-ով:
Մագիստրատուրայի

ընդունելությունը

կատարվում

է

ԼՂՀ

կրթության

և

գիտության նախարարի 2008թ. ապրիլի 25-ի N 57/Մ հրամանով հաստատված «ԼՂՀ
բարձրագույն

ուսումնական

հաստատություններում

մագիստրատուրայի

ընդունելության և ուսուցման կարգ»-ի համաձայն:
Մագիստրատուրայի ընդունելությունը կազմակերպելու նպատակով կազմվում է
ընդունող հանձնաժողով՝ ռեկտորի նախագահությամբ: Քննությունների անցկացման
համար

ռեկտորի

հանձնաժողովներ:
իրականացվում
ընդունելությունն

հրամանով
Անվճար

է

երկու
ըստ

և

ձևավորվում
վճարովի

փուլով:

են

առարկայական

տեղերի

Առաջին

մասնագիտությունների

համար

փուլով

քննական

ընդունելությունն

մագիստրատուրայի

անցկացվում

է

ըստ

ԼՂՀ

կառավարության կողմից տվյալ տարվա հաստատված ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար):
Երկրորդ փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությունն անցկացվում է ըստ
կրթության կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հաստատված ուսման վարձի
մասնակի զեղչի կիրառման (վճարովի):
Պարբերաբար վերանայվում է ընդունելության մասնագիտական կրթական
ծրագրերի ցանկը: 2017թ. ընդունելության ցանկը համալրվել է «Պարենամթերքի
տեխնոլոգիա» կրթական ծրագրով՝ աշխատաշուկայի պահանջից ելնելով:
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Համաձայն «Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր
առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների՝ համապատասխան բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում ուսուցումը շարունակելու կարգ»-ի՝ ՇՏՀ-ում
2017թ. շարունակական կրթություն ստանալու նպատակով հաշվեգրվել է 51 դիմորդ,
2018թ.՝ 15:
Շարունակական կրթություն
Հաստատություն/երկիր

2016

2017

2018

ՀԱԱՀ Ստեփանակերտի

առկա

-

41

-

մասնաճյուղ/ԱՀ

հեռակա

-

10

-

ՇՏՀ/ԱՀ

առկա

-

-

2

հեռակա

-

-

13

2018թ.առկա ուսուցմամբ շարունակող դիմորդների թիվը նվազել է ԼՂՀ
կրթության մասին oրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ կետի պատճառով(խմբ. 26.02.2015թ
ՀՕ-1-Ն), որի համաձայն բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտները իրավունք
ունեն ուսումը շարունակելու միայն հեռակա ուսուցման համակարգում:
2019թ. մարտի 01-ից, ՇՏՀ-ն ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի
թույլտվությամբ, առաջին անգամ կազմակերպել է նախապատրաստական վեցամսյա
դասընթացներ օտարերկրյա վեց դիմորդի համար /հնդկաստանի քաղաքացիներ/:
Ըստ կարգի նախապատրաստական ծրագիրն ավարտելուց և ընդունելության
քննությունը

հանձնելուց

տեխնոլոգիաներ

հետո

ուսումը

կշարունակեն

ՇՏՀ

Տեղեկատվական

մասնագիտությամբ: Հնարավորություն է տրվել օգտվելու

ՇՏՀ

հանրակացարանից և գիտխորհրդի որոշմամբ խմբին տրամադրվել է խորհրդատու՝
ինտեգրման գործընթացը արդյունավետ դարձնելու համար:
Վերհանենք հեռացումների և վերականգնումների պատճառները և տրամադրենք տվյալ
խնդիրների լուծման տարբերակները / կատարենք համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/: Հավելված 4.14
Հեռացումները և վերականգնումները իրականացվում են ԼՂՀ ԿԳ նախարարի
2012թ. փետրվարի 07-ի թիվ 10-Ն հրամանով հաստատված «ԼՂՀ բարձրագույն
ուսումնական
վերականգնման

հաստատությունների
կարգի»-ի

ուսանողների

համաձայն:

Դուրս

հեռացման
մնացած

և

/ազատման/

և

վերականգնված

ուսանողների թվերը և տոկոսները ներկայացվում են նկար 4.1-ում:
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Նկար 4.1 Դուրս մնացած և վերականգնված
ուսանողների տոկոսները
20.00%

Դուրս մնացած
ուսանողների
տոկոսը

15.00%
10.00%

14.79%
7.49%
1.31%

2.95%

5.00%

Վերականգնված
ուսանողների
տոկոսը

6.67% 2.13%

0.00%
2016/2017

2017/2018

2018/2019

Նկար 4.1.-ում ներկայացվում են դուրս մնացած և վերականգնված ուսանողների
տոկոսները 2016-2019թթ.: Հեռացված ուսանողների տոկոսը նվազման միտում ունի,
որին

նպաստում

մասնագիտական

են

ՇՏՀ-ում

իրականացվող

խորհրդատուի,

մի

շարք

ուսումնամեթոդական

գործընթացներ՝

բաժնի,

դեկանատի

փոխկապակցված աշխատանքների:
Ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս վերհանել հեռացման երեք հիմնարար
պատճառները՝ ուսման վարձը չվճարելը, անբավարար առաջադիմությունը, ներքին
կանոնադրության խախտումը (բացակայություններ, ակադեմիական արձակուրդից
սահմանված ժամկետում դիմում չներկայացնել և այլն):
Այդ ուղղությամբ ուսումնամեթոդական բաժինը և դեկանատները տեղեկացնում
են ժամկետային զինծառայությունն ավարտած ուսանողներին սահմանված ժամկետի
մասին, վարձի մուծման ժամկետը երկարաձգելու համար համապատասխան
դիմումները հավաքագրվում են և ներկայացվում գիտխորհուրդ:
Նկար 4.2. Հեռացված ուսանողների թիվը ըստ
պատճառների
60
50
40

48

30

38

20
10

Անբավարար
առաջադիմություն

48

6

0
3
2016/2017

6
5
3
2017/2018

1
2018/2019

Ուսման վարձը
սահմանված
ժամկետում չվճարելու

Հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների թիվը ընդհանուր համակազմում
երեք տարիների ընթացքում մնացել է կայուն գերակշռող /ԳԱՑ, Ցուցանիշ 1.9/: Դա
պայմանավորված է սոցիալական խնդիրներով, որոնք պատճառ են հանդիսանում, որ
ժամկետային զինծառայությունից վերադարձած ուսանողները առկա համակարգից
տեղափոխվեն հեռակա ուսուցման համակարգ, որպեսզի ուսումը համատեղեն
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աշխատանքի հետ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ունի ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման
քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման
քաղաքականություն, Հավելված 3.14
ՇՏՀ որակի ապահովման քաղաքականություն, Հավելված 2.8

Հիմքեր

ՇՏՀ ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն, Հավելված.2.16
Կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելման հանձնաժողովի
գործունեության կարգ, Հավելված 4.15

Վերլուծենք ուսանողների կարիքների վերհանման ՄՈՒՀ-ի քաղաքականության և
ընթացակարգերի իրականացման մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարենք
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:

ՇՏՀ-ի համար առաջնահերթություն է ուսանողի բավարավածությունն
ուսումնական միջավայրից, որի հիմքում ուսանողների կարիքների վերհանումն է:
Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման ուղղությամբ Համալասարանի
մոտեցումները ամրագրված են Գիտական խորհրդի կողմից հաստատված «Շուշիի
տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման
քաղաքականությունը»

և

«Շուշիի

տեխնոլոգիական

համալսարանի

քաղաքականությունը որակի ապահովման ոլորտում» փաստաթղթերի մեջ:
Կարիքների վերհանման քաղաքականության նպատակներից է այն, որ
«ուսումնասիրվեն և վերլուծվեն ուսանողների վերհանած կարիքները՝ կրթական
գործունեության բարելավման և կրթական համակարգի զարգացման տեսակետից,
սպառողի

կարիքներին

և

պահանջներին

համապատասխան»:

Իսկ

Որակի

ապահովման քաղաքականությամբ կարևորվում է, որ «մշակվեն, իրականացվեն և
մշտապես կատարելագործվեն

ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման

մեխանիզմները՝ որակյալ կրթական ծառայություններ մատուցելու և արդյունավետ
կրթական միջավայր ապահովելու նպատակով»:
Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման համար գործում են մի քանի
մեխանիզմներ:
Կարիքների վերհանման հիմնական մեխանիզմներից է ուսանողների շրջանում
դասավանդման որակից և ստացած կրթությունից բավարվածության վերաբերյալ
կազմակերպվող հարցումները, օրինակ՝ Դասախոսը ուսանողի աչքերով: Այն ուղղված
է ուսանողների կողմից դասախոսի գործունեության որակի, դասընթացի որակի
գնահատմանը:
Հարցման նպատակն է՝ գնահատել Համալասարանի
պրոֆեսորադասախոսական կազմի դասավանդման որակը և արդյունավետությունը,
որպեսզի մշակվեն և ներդրվեն մեխանիզմներ՝ բացթողումները և տեղ գտած
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թերությունները շտկելու, ուսումնական միջավայրն ավելի ուսանողակերնտրոն
դարձնելու համար:
Ուսանողները

ընդգրկված

են

Համալսարանի

Գիտական

խորհրդի

և

Ֆակուլտետների խոհուրդների կազմերում /25%/, Էթիկայի, Որակի կառավարման
հանձնաժողովներում /25%/, որի շնորհիվ լսելի են դարձնում իրենց հուզող հարցերը:
Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանումը ուսանողական խորհրդի
գործունեության հիմնական ուղղություններից և նպատակներից է (ՇՏՀ ուսանողական
խորհրդի կանոնադրություն): Ուսանողները ուսխորհրդին հիմնականում դիմում են
բանավոր, վերհանված խնդիրները հնարավորության սահմաններում լուծվում են,
հակառակ դեպքում՝ ներկայացվում են Ֆակուլտետի և Գիտական խորհրդի
նիստերում:
Ուսանողները իրենց հուզող հարցերով կարող են դիմել Համալսարանի բոլոր
ստորաբաժանումներին /տես Դիմում –բողոքների կարգ/ (Չափորոշիչ 4.դ):
2018թ. սեպտեմբերին ուսումնամեթոդական բաժնի և ֆակուլտետների կողմից 4րդ երկժամյակի հաճախումների պարբերական ստուգումները բացահայտեցին, որ
ուսանողների մեծ մասը բացակայում է ուսումնական պարպմունքներից: Ուսխորհրդի
ընդլայնված նիստում որոշվեց ուսումնական պարապմունքների 4-րդ երկժամյակները
տեղափոխել զրոյական ժամ /8:40/ ՝բավարարելով ուսանողների կարիքները:
Մեկշաբաթյա ստուգումների արդյունքները տվեցին իրենց դրական ցուցանիշները:
2018թ.

տեղադրված

ցուցատախտակիկից

է

մասնաշենքի
արկղ»,

«Դիմում-բողոքների

հայտարարությունների
որը

ուսանողներին

հնարավորություն է տալիս դիմում- առաջարկներով բարձրացնելու իրենց հուզող
հարցերը:
Յուրաքանչյուր

կուրսի

համար

նշանակված

է

կուրսղեկ,

ով

պատասխանատվություն է կրում տվյալ կուրսի համար, ծագող խնդիրների դեպքում
դիմում է Համալսարանի համապատասխան օղակներին, քանի որ ուսանողների
կարիքների բացահայտման և դրանց բավարարման գործընթացում ներգրավված են
Համալսարանի բոլոր կազմակերպական օղակները:
Հաշվի առնելով Արցախի տարածաշրջանի կարգավիճակը՝ առաջնագծում
գտնվող

հեռակա

ուսուցման

համակարգի

մարտական

հերթափոխություն

իրականացնող ուսանողների կարիքները վեր են հանվում և հատուկ մեխանիզմներ
են մշակվում դրանք բավարարելու համար:
2018թ. ՇՏՀ թողարկել է 39 շրջանավարտ, իսկ 2019թ՝ 41: Ըստ համալսարանում
ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման
հարցման արդյունքների՝ մագիստրոսները բավարարված են իրենց կրթական
կարիքների վերհանումից:
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Նկար 4.3 Շրջանավարտների բավարարվածությունը ստացած կրթությունից

100.00%

91.80%
85.20%
80.60%

88.40%
86.20%
75.60%

Կրթական ծրագրերից և ուսումնական
գործընթացի կազմակերպումից
շրջանավարտների
բավարավածությունը
Համալսարանի ուսումնական
ռեսուրսների ու օժանդակ
ծառայությունների աշխատանքը

80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

Բավարավածությունը համալսարանի
3.60% միջավայրից

0.00%

0.00%
2017/2018

Հարցումների

Կոռուպցիոն դրսևորումները
Համալսարանում

2018/2019

արդյունքներով

վերհանվեց

կոռուպցիոն

ռիսկերը

և

այն

նվազեցելու նպատակով կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելման հանձնաժողովը
մշակեց հսկողությունը խստացնող միջոցառումներ այն չեզոքացնելու համար:
Նկար

4.4-ում

վերլուծված

արդյունքներով

տեսանելի

է

շրջանավարտների

բավարարվածությունը ուսումնաօժանդակ ծառայություններից:
Նկար 4.4 ՇՏՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների
բավարարվածության գնահատման հարցման արդյունքներ

5.00

4.81 4.76 4.76

4.70 4.63 4.73

4.29
3.86

Դեկանատ

4.00

Ամբիոն

3.00

Ուսումնամեթոդակ
ան բաժին
Ուսխորհուրդ

2.00
1.00
0.00
2017/2018

2018/2019

Շրջանավարտների բավարվածությունը բոլոր ստորաբաժանումներից գնահատվել է
նախորդ տարվա համեմատ ավելի բարձր: Առավել բարձր է գնահատվել ուսխորհրդի
կատարած աշխատանքը, որի արդյունքները բարձրացել են 10%:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը ստեղծում է լրացուցիչ պարապմունքների կազմակերպման և
խորհրդատվություն տրամադրելու հնարավորություններ`ուսանողների արդյունավետ
ուսումնառությանը նպաստելու համար:
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Պատասխանել հետևյալ հարցին:

%

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված խորհրդատվական

90,4%

ծառայությունների մասին:

34,5%

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է ընդգրկված լրացուցիչ խորհրդատվական
պարապմունքներում:
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված խորհրդատվական

84,6%

ծառայություններից:
Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ:

ԱՅՈ

Արդյոք ուսումնառողներին հատկացվու՞մ են խորհրդատուներ:

Այո

ՈՉ

Եթե ոչ, արդյոք դա նախատեսվու՞մ է:

Վերլուծենք լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների և ակադեմիական
օժանդակություն ու ուղղորդում տրամադրելու համար գործընթացի կազմակերպման
արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:

Համալսարանի

քաղաքականությունը

լրացուցիչ

պարապմունքների

կազմակերպման և խորհրդատվություն տրամադրելու ուղղությամբ ամրագրված է
ՌԾ 1-ին նպատակի 1.1.6. խնդրի մեջ,այն ենթադրում է մշակել լրացուցիչ կրթական և
խորհրդատվական ծառայությունների ծրագրեր:
Խորհրդատվական ծառայությունը նախատեսված է ուսանողներին օժանդակելու
և ուղղորդելու համար: Ուսանողները ցանկացած հարցով նախապես դիմում են իրենց
կուրսղեկներին, որոնց գործունեությունը կանոնակարգված է կարգով և անմիջապես
բխում է ուսանողների շահերից, այդ թվում նրանց իրավունքների պաշտպանության
տեսանկյունից: Խնդրի լուծումից կամ պարզաբանումից չբավարարվելու դեպքում
կուրսղեկը

դիմում

է

նաև

մյուս

իրավասու

ստորաբաժանումներին:

Նկար 4.5 Խորհրդատուի աշխատանքից
բավարարվածությունը
Գյուղատնտեսական ֆակուլտետ
4.60
4.40
4.20

Ճարտարապետաշինարարական
ֆակուլտետ
Տեխնոլոգիական ֆակուլտետ

4.42 4.30 4.43
2018/2019 ուստարի

2018/2019 ուստարում իրականացված հարցումների համաձայն ուսանողները
խորհրդատուի/կուրսղեկ/ աշխատանքից բավարարվածությունը 5 միավորանոց
սանդղակով գնահատել են 4,38: Ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետի
դեկանը ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ վեր է հանել պատճառները և
մշակել մեխանիզմներ այն բարելավելու:
Բացի խորհրդատվական ծառայություններից/կուրսղեկներ/ ամբիոնները ըստ
հաստատված

ժանակացույցների

կազմակերպում

են

անվճար

լրացուցիչ
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մասնագիտական

խորհրդատվություն՝

տվյալ

կիսամյակում

ամբիոնի

կողմից

դասավանդվող առարկաների գծով: Պարապմունքներին մասնակցում են այն
ուսանողները,

ովքեր

դասավանդվող

առարկաներից

ունեն

լրացուցիչ

խորհրդատվության անհրաժեշտություն՝ կապված տվյալ թեման չյուրացնելու, տվյալ
դասից բացակայելու, թեմայի վերաբերյալ անհրաժեշտ աղբյուր չգտնելու հետ և այլն:
Լրացուցիչ խարհրդատվական պարապմունքները նպաստում են ուսանողների
առաջադիմության բարձրացմանը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկաներից
լրացուցիչ բացատրությունների ու խոհրդատվությունների միջոցով ուսանողների
մասնագիտական գիտելիքների խորացմանը:
Նկար 4.6 Լրացուցիչ խարհրդատվական պարապմունքներից
բավարարվածությունը
Գյուղատնտեսական ֆակուլտետ
3.95 4.17 4.39

5.00
4.00
3.00

Ճարտարապետաշինարարական
ֆակուլտետ
Տեխնոլոգիական ֆակուլտետ

2018/2019 ուստարի

Հարցումները կազմակերպվել են 2018-19 ուսումնական տարվանից և առայժմ
իրականացվել են միայն առկա ուսուցման համակարգի սովորողների համար:
Գյուղատնտեսական
պայմանավորված

ֆակուլտետի
են

ուսման

ուսանողների
նկատմամբ

նրանց

ցածր

ցուցանիշները

բավականին

բարձր

պահանջկոտությամբ:
90.0
85.0
80.0
75.0

Գյուղատնտեսական
Նկար 4.7 Առաջադիմության միջին տարեկան ցուցանիշը
ֆակուլտետ (%)
85.20
85.0
83.3

73.8

75.3

76.5

79.1

78.2
75.4

Տեխնոլոգիական
ֆակուլտետ (%)
Ճարտարապետաշի
նարարական
ֆակուլտետ (%)

70.0
65.0
2016/2017

Խորհրդատվական

2017/2018

ծառայությունների

2018/2019

արդյունավետության

բարձրացմանը

նպաստում է Լավագույն ուսանող անվանակարգի առկայությունը /ԼՂՀ կրթության
և գիտության նախարարի 2014թ.նոյեմբերի 18-ի հրաման N223/Մ/,

խորհրդատու-

ամբիոն-դեկանատ-ուսումնամեթոդական

արդյունավետ

փոխհամագործակցությունը,

բաժին

ուսանող-Համալսարան-ծնող

կապի

արդյունավետ

իրականացումը:
Համալսարանում ամփոփիչ ատեստավորումից առաջ ուսանողների համար
հաստատված գրաֆիկով կազմակերպվում են խորհրդատվություններ (ակնարկային
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դասախոսություններ), ինչպես նաև ավարտական աշխատանքների/նախագծերի
նախապաշտպանություններ: Հավելված 4.5
Նկար 4.8 Ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները
100.00%

51.28%
25.64%
23.08%31.71%

48.78%

Գերազանց

19.51%

Լավ

0.00%
2017/2018

Բավարար

2018/2019

Նկար 4.8-ում ներկայացված է մագիստրատուրայի ամփոփիչ ատեստավորման
արդյունքները: Գերազանց գնահատկանի նվազումը պայմանավորված է թեզի
նկատմամբ պահանջների խստացմամբ, բայց նաև լրացուցիչ խորհրդատվական
ծառայությունների շնորհիվ նվազել է բավարար գնահատականների թիվը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ում սահմանված է ուսանողներին օժանդակություն և ուղղորդում
տրամադրելու նպատակով վարչական աշխատակազմին դիմելու հստակ կանոնակարգ և
ժամանակացույց:

Ուսումնառողներին` վարչական կազմի կողմից հավելյալ
Հիմքեր

օժանդակման և ուղղորդման կանոնակարգը, Հավելված 4.7

Պատասխանել հետևյալ հարցին:

%

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված իրեն վերաբերող վարչական

91,8 %

ծառայությունների մասին:

76,1%

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ ծառայություններից:

89,4%

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված այդ ծառայություններից:

Վերլուծենք լրացուցիչ վարչական օժանդակություն ու ուղղորդում տրամադրելու համար
գործընթացի կազմակերպման արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/:

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում վարչական անձնակազմի կողմից
ուսանողներին հավելյալ օժանդակություն և ուղղորդում տրամադրումը համակարգված
է հատուկ այդ նպատակով մշակված և համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից
2019թ. ապրիլին հաստատած կանոնակարգով: Այդ կանոնակարգով սահմանված է, թե
ուսանողները օժանդակության համար համալսարանի վարչական որ պաշտոնյային
կամ կառույցին կարող են դիմել՝ սկսած ռեկտորից մինչև դեկաններ և ամբիոնների
վարիչներ:
Կանոնակարգը տեղադրված է համալսարանի կայքէջում, որտեղից ուսանողները
տեղեկանում են օժանդակության և ուղղորդման առումով վարչական կառույցներին
դիմելու հնարավորությունների մասին: Բացի այդ, նրանց ուղղորդում են կուրսղեկները`
խնդիրները ճիշտ պաշտոնյային հասցեագրելու առումով:
Համալսարանում

պարբերաբար

կազմակերպվում

են

ուսանողների
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հանդիպումներ

վարչական

աշխատակազմի

(ռեկտոր,

պրոռեկտոր

և

այլն)

ներկայացուցիչների հետ:
Հանդիպումների ժամանակ ուսանողների կողմից հնչեցված հարցերը ստացել են
իրենց լուծումները: Օրինակ՝ մասնագիտական կարողությունները ամրապնդելու
ուղղությամբ ուսանողները

Երևանի անասնաբուժական կլինիկայում մասնակցել են

վիրահատումների, փորձադաշտերում ինքնուրույն գեոդեզիական չափագրումներ են
անցկացրել և այլն: Հավելված 4.8
Ուսանողներն իրենց հուզող հարցերով ու խնդիրներով, բանավոր և գրավոր
դիմում են ֆակուլտետների դեկաններին, ուսումնամեթոդական բաժնին և այլ
վարչական կառույցների:
Տեղափոխումների

և

վերականգնումների

հետ

կապված

խնդիրները

կանոնակարգված են ուսումնամեթոդական բաժնի կողմից: Երեք օրվա ընթացքում
ուսանողներին տրամադրվում է տեղեկություն նրանց ակադեմիական շարժունության
վերաբերյալ, ուղղորդվում նրանց հետագա ուսումնական գործընթացը:
Ուսումնամեթոդական բաժնի կողմից ուսումնական տարվա սկզբին վեր են
հանվում ուսանողների սոցիալական որոշ խմբերի, բակալավրի առկա ուսուցմամբ
սովորող

սպաների

երեխաների

ընդգրկվածությունը,

ինչպես

նաև

դրամական

փոխհատուցում ստացող ուսանողների ցանկը, պահանջվում համապատասխան
տեղեկանքները և պարբերաբար վերանայվում յուրաքանչյուր կիսամյակի նախօրյակին:
Հաշվապահությանը ուսանողները դիմում են հիմնականում ուսման վարձի
փոխանցման, մնացորդի, սոցփաթեթի ուսվճարից օգտվելու հարցերով: Կրթաթոշակը
տրամադրվում է ուսանողական քարտերով:
Նկար 4.9Ուսանողների բավարարվածությունը ուսումնաօժանդակ
ծառայություններից
4.80
4.60
4.40

4.53

4.41

4.35
4.18

4.20

4.71
4.624.60
4.51

4.65
4.58 4.55

4.11

Ուսումնամեթոդական
բաժնից

Դեկանատի
աշխատակիցներից

4.39

4.16

3.99
4.00
3.80
3.60
Գյուղատն. ֆակուլտետ
Ճարտարապ. ֆակուլտետՏեխնոլ. ֆակուլտետ

Ամբիոնի
աշխատակիցներից
Գրադարանի
մասնագիտական
գրականության
առկայությունից
Ինչքանո՞վ եք
բավարարված
հաշվապահության
աշխատանքից

2018/2019 ուստարում անցկացված հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ
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ուսանողները բավարարված են դեկանատների, ամբիոնների և ուսումնամեթոդական
բաժնի տւրամադրած օժանդակությունից և ուղղորդումից:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայություններ:

Ուսումնառողների կարիերային նպաստող ծառայությունների

Հիմքեր

կանոնակարգերը, Հավելված 3.12

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:

%

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

88,0%
35%

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

Վերլուծենք ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայությունների արդյունավետությունը /
կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Քանի

որ

Համալսարանի

ստեղծման

պահին

կարիերային

նպաստող

ծառայություններ իրականացնող ենթակառուցվածքը բացակայում էր, հետևաբար
ուսումնառողների

կարիերային

ուսումնամեթոդական
ուսանողական
ընկերության

նպաստող

բաժնի,

խորհուրդի

գործառույթները իրականացվում

ամբիոնների,

կողմից:

գործունեությունը

գիտահետազոտական

Համալսարանի

ևս

նպաստել

է

սեկտորի,

ուսանողական
ուսանողների

էին

գիտական

կարիերային:

Մասնակցելով կազմակերպված գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական
զեկուցումներին՝
գիտելիքները,

ուսանողները

ձեռք

են

ավելի

բերում

են

խորացնում

հետազոտական

իրենց

մասնագիտական

աշխատանքներ

կատարելու

հմտություններ, ինչը նպաստում է հետագայում ուսումը մագիստրատուրայում
շարունակող ուսանողների գիտական գործունեության ձևավորմանը:
2018թ.ապրիլի

4-ին

և

5-ին

Համալսարանի

դասախոսների

և

ՈՒԳԸ-ի

նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է գիտաժողով նվիրված Արցախյան շարժման 30ամյակին: Զեկույցներով հանդես են եկել 38 ուսանողներ, մագիստրանտ և հետազոտող:
Գիտաժողովին մասնակցել են նաև արտաքին շահակիցները: Գիտաժողովը նպաստել է
գործատուների

կողմից

զեկուցողների

մասնագիտական

ունակությունների

վերհանմանը, որի արդյունքում գործատուների կողմից նրանք մասնագիտությամբ
աշխատելու հնարավորություն են ստացել:
2019թ. մայիսի 7-ին կազմակերպվել է գիտաժողով, որին մասնակցել է 40
մագիստրանտ: Գիտաժողովին հրավիրված էին Կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարության,

գյուղնախարարության

ներկայացուցիչները,

տարբեր բուհերից

դասախոսներ և արտաքին շահակիցներ:
Համալսարանի հետազոտական լաբորատորիայում աշխատանքի են ընդունվել
բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներ և մագիստրանտներ:
Համալսարանի

ամփոփիչ

ատեստավորման

հանձնաժողովների

կազմում
52

տարածաշրջանի գործատուների 50% մասնակցությունը հնարավորություն է տալիս
ուսանողներին գերազանց դրսևորվելու դեպքում արժանանալու նրանց ուշադրությանը
և աշխատանքի հրավեր ստանալու:
Ուսանողների կապն աշխատաշուկայի հետ ամրապնդելու նպատակով 2018թ.
ձևավորվեց ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների գծով ռեկտորի տեղակալի
հաստիքը, իսկ 2019թ. սկզբին ստեղծվեց «Արտաքին կապերի, ուսանողների հետ
տարվող աշխատանքների և կարիերայի կենտրոնը», որի նպատակներից է՝
✓

ձևավորել

ուսանողների

մոտ

ուսումնառության

հետ

զուգահեռ

առջև

ծառացած

աշխատանքային որոշակի փորձ,
✓

ներգրավել

շրջանավարտներին

Համալսարանի

խնդիրների լուծմանը,
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը աջակցում է ուսանողներին` ներգրավվելու հաստատության
գիտահետազոտական աշխատանքներում:
ՄՈՒՀ-ի ռազմավարական ծրագիր 2016-2021թթ. Հավելված 1.2
Հիմքեր

Ուսանողական խորհրդի ստեղծման և գործունեության կարգ,
Ուսանողական գիտական ընկերության կարգ, Հավելված 4.13

ՄՈՒՀ-ի համար գերակա գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված ուսանողների
թիվը`ըստ կրթական ծրագրերի
Ուսումնառողներ

2016

2017 2018

Բակալավր

1

3

Մագիստրոս

1

3

5

9

Հետազոտող

2

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

Գիտահետազոտական ծրագիր

2016

2017 2018

1

Մաշկի և խնամքի միջոցներ

2

ԱրոմաԱրց-ծաղկափոշով

6

3

ԱրոմաԱրց-մասուրի պտղայուղով

6

4

Մաշկի մաքրման, հղկման միջոց/սկրաբ/

6

5

Լեդի Դի /մաշկի խնամքի միջոց/

6
7

1

2

Մեղուների վարիտոզ հիվանդության դեմ

1

պայքարի միջոց
Առևտրային ռազմավարություն

1

Ուսումնառողների հեղինակությանբ և/կամ համահեղինակությամբ տպագրված
աշխատանքների թիվը

Տպագրված աշխատանք
1

Գյուղատնտեսական

2016

2017 2018
15

2013

2014

11
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2

Ճարտարապետաշինարարական

3

Տեխնոլոգիական

1

6

4

6

5

4

Վերլուծենք հաստատության գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսանողների
ներգրավվածության արդյունավետությունը / կատարենք համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/:

Համալսարանի ՌԾ 2-րդ՝ հետազոտություն և նորարարություն նպատակում
ամրագրված է ընդլայնել դասախոսական կազմի և ուսանողների ներգրավումը
հետազոտական աշխատանքներում և խնդիր 2.1 միտված է դրան:
Համալսարանի

մագիստրոսական

գիտահետազոտական

կրթական

աշխատանքների,

ծրագրով

պրակտիկաների

նախատեսված
իրականացում

է
և

մագիստրոսական թեզի կատարում:
Ըստ

մագիստրոսական

ծրագրի

իրականացման

կարգի՝

յուրաքանչյուր

մագիստրանտի առաջին կուրսից կցվում է գիտական ղեկավար, որը ներկայացնում է
տարբեր

գիտական

ուղղություններ,

իսկ

յուրաքանչյուր

կիսամյակի

վերջում

ամփոփվում է կատարված աշխատանքի արդյունքը տեղեկագրում:
ՇՏՀ

ուսանողական

գիտական

ընկերությունը

ստեղծվել

է

2017թ,

որտեղ

ընդեգրկված են 15 ուսանող: ՈՒԳԸ-ն ունի կանոնակարգ: Այն կազմակերպում է
ուսանողների գիտական գործունեության լուսաբանումը ամսագրերում, օժանդակում է
ուսանողական

ամենամյա

գիտաժողովների,

խորհրդակցությունների,

ժողովների

կազմակերպմանը և ուսանողների գիտական աշխատանքների հրատարակմանը
/Հավելված 4.9/:
2018 թ. ՈՒԳԸ-ի կողմից առաջադրված բակալավրի մեկ ուսանող ԱՀ կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարության կողմից կազմակերպված

Լավագույն

ուսանող հանրապետական մրցույթի անվանակարգում արժանացել է մրցանակի:
Համալսարանը
գիտաժողովներին:
Լեհաստանի

աջակցում
ՇՏՀ

է

ուսանողներին՝

մագիստրանտը

Չեստախովա

քաղաքում

մասնակցել
անցկացված

մասնակցելու
է

2016թ.

միջբուհական

դեկտեմբերի

միջազգային

7-9

գիտաժողովին:

Զեկուցումը նվիրված է եղել թափոնաջրերի էներգետիկ ներուժի օգտագործման
խնդիրներին և արժանացել մասնագետների բարձր գնահատականին:
2017թ. Թբիլիսիում կայացած միջազգային օլիմպիադայում ՇՏՀ ներկայացնող
մագիստրանտը նվաճել է հիդրոտեխնիկայից ուսանողական միջազգային օլիմպիադայի
ոսկե մեդալը:
2017թ.

Լեհաստանի տեխնոլոգիական համալսարանի կողմից Համալսարանը

հրավեր է ստացել մասնակցելու Լեհաստանում Օպտիմիզացված էներգետիկ ներուժի
կոնստրուկցիաներ -ը

թեմայով

գիտաժողովին:

Գիտաժողովին

մասնակցել

է

2

մագիստրանտ:
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2018թ. դեկտեմբերի 5-7-ը Լեհաստանի Չեստոխովա քաղաքում անցկացված
«Նյութերի

և

էներգիայի

պահպանման

տեխնոլոգիաները:

Էներգետիկ

ներուժի

օպտիմալացման կառուցվածքը խորագրով XV միջազգային գիտաժողովին մասնակցել
են 2 մագիստրանտներ, որոնց զեկույցները կազմկոմիտեի որոշմամբ ճանաչվել են
լավագույնը (անգլերենով) ուսանողական սեկցիայում:
Բազմաթիվ

հանդիպումների

ժամանակ

ընդգրկված

ուսանողները

իրենց

գոհունակությունն են հայտնել նման հնարավորություն ընձեռելու համար:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում է ուսանողների իրավունքների պաշտպանության համար
պատասխանատու մարմին:
Ուսումնառողների իրավունքները արտացոլող փաստաթուղթը
Հավելված 4.11

Հիմքեր

ՇՏՀ ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն,
Ուսանողների դիմում-բողոքների քննարկման կարգ, Հավելված 4.10

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:

%

Ուսանողների որ տոկոսն է տեղեկացված համապատասխան ծառայությունների

87,1%

վերաբերյալ:
Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում համապատասխան ծառայությունից:

44,8%

Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացից:

79,4%

Վերլուծենք ՄՈՒՀ-ում գործող ուսումնառողների իրավունքների պաշտպանության համար
պատասխանատու մարմնի աշխատանքների արդյունավետությունը / կատարենք համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:

Ուսանողներն իրենց իրավունքներին և պարտականություններին տեղեկանում են
ուսումնական խորհրդատուից, ուսանողական կառույցներից, ուսանողի ուղեցույցից,
Համալսարանի էլեկտրոնային կայքից, հայտարարությունների տախտակից և այլն:
Համալսարանում իր ստեղծման պահից գործում է ուսանողական խորհուրդ, որի
գործունեության
իրավունքների

առաջնահերթությունն
ու

շահերի

է

Համալսարանում

պաշտպանությունը:

Խորհուրդը

սովորողների
ուսանողական

ինքնակառավարման ընտրովի մարմին է, որը գործում է ըստ ԼՂՀ կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարի կողմից հաստատված կարգի (տես Հավելված 4.9)
Ուսխորհրդի հիմնական նպատակներից է նաև «ուսուցման կազմակերպման ու
կրթության որակի ապահովման գործում և հասարակական կյանքում Համալսարանի
սովորողների ակտիվության և սոցիալական դերի բարձրացումը, արդի հասարակական
և տնտեսական գործընթացներին շրջանավարտների գործուն մասնակցության և
արդյունավետ

գործունեության

սատարումը,

մասնագիտական,

հոգևոր

և

ստեղծագործական զարգացման նպաստումը»:
Ուսխորհրդի կազմում ընդգրկված է ուսանողների 4%-ը: Ուսխորհուրդը ունի
ֆեյսբուքյան էջ, որի միջոցով իրազեկում է բոլոր միջոցառումների մասին, ինչպես նաև
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լուսաբանում է ուսանողական կյանքը Համալսարանում (Հավելված 4.12):
Գրավոր

դիմում-բողոքներ

չեն

արձանագրվել,

բացառությամբ

ուսման

վարձավճարների մուծման ժամկետը երկարաձգելու մասին դիմումներից, որոնց տրվել
է համապատասխան ընթացք ի օգուտ ուսանողների:
Ուսանողական խորհրդի աշխատանքից Համալսարանի ուսանողների հարցման
արդյունքում բավարավածությունը 5 բալային համակարգով ունի հետևյալ տեսքը.
Նկար 4.10 Ուսանողների
բավարարվածությունը ուսանողական
խորհրդի աշխատանքից
4.05

5.00
4.00
3.00

Գյուղատնտեսական
ֆակուլտետ

4.52 4.44

Ճարտարապետաշինա
րարական ֆակուլտետ

2018/2019 ուստարի

Նկար 4.10-ից երևում է, որ ուսանողների բավարվածությունը 5 միավորանոց
սանդղակով գնահատվել է 4,34:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ը. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ
մատուցվող ծառայությունների գնահատման և որակի ապահովման մեխանիզմներ:

Հարցումների կազմակերպման կարգ, Հավելված 2.9
ՇՏՀ շրջանավարտի վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի

Հիմքեր

ուսումնասիրություն, Հավելված 1.3
Վերլուծենք ՄՈՒՀ-ում գործող ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ
օժանդակող ծառայությունների գնահատման և դրանց որակի ապահովման մեխանիզմների
արդյունավետությունը / կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ուսուցման որակը և կրթական ծրագրերի
արդիականությունը

Համալսարանի

մրցունակության

և

նրա

շրջանավարտների

աշխատանքի անցնելու հնարավորության հիմնական երաշխիքներն են՝ ՇՏՀ վարում է
հստակ քաղաքականություն՝ ուղղված կրթական, խորհրդատվական և օժանդակ այլ
ծառայությունների
ամրագրված

է

մատուցմանը,
Համալսարանի

գնահատմանը
ՌԾ

նպատակ

և

որակի
1

ապահովմանը:

խնդիր

1.2-ում

և

Այն
ՇՏՀ

քաղաքականությունը որակի ապահովման ոլորտում 3-րդ բաժնի 8-րդ կետում:
Որպես երիտասարդ ուսումնական հաստատություն` Շուշիի տենոլոգիական
համալսարանի Որակի ներքին ապահովման համակարգը ներդրման փուլում է:
Մշակված են որակի ապահովման քաղաքականությունը և որոշ ընթացակարգեր:
Քաղաքականության
ծառայությունների

խնդիրներից

է

մշտադիտարկումը

համալսարանի
և

կողմից

արդյունավետության

մատուցվող
բարձրացումը:

Մասնավորապես, ներ են դրվում մեխանիզմներ ծառայությունների գնահատման
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համար:
Ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և օժանդակ այլ ծառայությունների
գնահատումը և որակի ապահովումը Համալսարանում իրականացվում է «Դասախոսը
ուսանողների աչքերով
շրջանավարտի

սոցիոլոգիական հարցման, ՇՏՀ-ում ստացած կրթությունից

բավարվածության

վերաբերյալ

հարցման,

ուսանողների

բավարարվածությունը վարչական կազմից, խորհրդատվական ծառայություններից և
ենթակառուցվածքներից հարցումների հիման վրա: Հարցումների արդյունքները հիմք
են հանդիսացել այս չափանիշի վերլուծության համար:
Հարցումները
գնահատմանն

ու

ներդրվել են

2019թ.-ին և

համապատասխան

ուղղված են

մեխանիզմների

առկա իրավիճակի

կիրառմամբ՝

որակի

բարձրացմանը:
Շրջանավարտների զբաղվածության մակարդակը վերջին երեք տարվա համար (թվով):

1 Ավարտելուց անմիջապես հետո
2 Նախքան ավարտելը

26

32

3 Մասնագիտությամբ

13

13

4 Ոչ մասնագիտությամբ

23

23

5,1%

5%

7,7%

12,2%

5
6

Ավարտելուց հետո ուսումը շարունակող
ուսանողների տոկոսը
Ավարտելուց 2-5 տարի հետո
զբաղվածության մակարդակը

7 Գործազուրկ ուսանողների տոկոսը
8

Ավարտելուց 5 տարի հետո զբաղվածության
մակարդակը

9 Ավարտելուց անմիջապես հետո
Վերլուծենք Չափանիշ 4-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը,
արտաքին հնարավորությունները և վտանգները:
Ներկայացնենք թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները:
Ուժեղ կողմեր(Strengths)

Հնարավորություններ(Opportunities)

1. Համալսարանում ուսանողներին
վերաբերող գործընթացների փաստաթղթերի
առկայությունը:
2. Մասնագիտությունների պարբերաբար
վերանայումը:
3. Որոշ մասնագիտությունների համար
վճարովի համակարգում ընդունելության
հատուկ մոտեցումը՝ ավարտական
քննություններով:
4. Համալսարանի մասնագիտությունների

1. ԱՀ քոլեջների և դպրոցների հետ
համագործակցություն:
2. Այլ ՄՈՒՀ-երի հետ
համագործակցություն, փորձի
փոխանակում:
3. Շրջանավարտների և կարիերայի
կենտրոնի համագործակցության:
ակտիվացումը գործատուների հետ
4. ԱՀ–ում լուրջ մրցակից ՄՈՒՀ-երի
բացակայությունը:
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վարձավճարների ցածր լինելը:
5. ՈՒԳԸ-ի և ՈՒԽ-ի ակտիվ
գործունեությունը և համագործակցությունը
այլ ՄՈՒՀ-երի հետ:
6. Ուսանողների կրթական կարիքների
վերհանման մեխանիզմների
բազմազանությունը:
7. Օտարերկրյա (հնդիկներ)
ուսանողների նախապատրաստական
կուրսում ներգրավվածությունը:
8. Ակտիվ համագործակցությունը
պետական գերատեսչությունների հետ:
9. Ուսանողների Համալսարանի
հետազոտական լաբորատորիայում
ներգրավվածությունը:
10. Հակակոռուպցիոն հանձնաժովի
առկայությունը:
Թույլ կողմեր(Weaknesses)

Վտանգներ(Threats)

1. Գիտահետազոտական
աշխատանքներում ուսանողների պասիվ
ներգրավվածությունը:
2. Հեռակա ուսուցման համակարգի
ուսանողների պակաս ներգրավվածությունը
Համալսարանի կառավարման,
գործունեության գնահատման և որակի
ապահովման գործընթացում:
3. Ուսումնառողների վարչական
աշխատակազմին դիմելու հստակ
սահմանված ժամանակացույցի
բացակայությունը:

1. ԱՀ-ում դեմոգրաֆիական
խնդիրների պատճառով դիմորդների
թվի նվազումը:
2. Ուսման նկատմամբ
շահագրգռվածության պակասը:
3. ԱՀ ուսանողների ոչ վճարունակ
լինելը:
4. Աշխատատեղերի սահմանափակ
քանակը հանրապետությունում և
գործազրկության մակարդակի
բարձրացումը:
5. Ուսանողների որոշ մասի մոտ
առկա անտարբերությունը սեփական
իրավունքների պաշտպանության
գործընթացի նկատմամբ:
ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
✓ Խորհրդատուների աշխատանքային պլանների վերանայում և բարելավում
✓ Հստակեցնել ուսումնառողների վարչական աշխատակազմին դիմելու
սահմանված ժամանակացույցը
✓ Բոլոր տեսակի հարցումներում հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողներին
ընդգրկում
✓ Գործատուների հետ համալսարանի կապի ամրապնդում
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✓ Ուսանողների իրազեկվածության բարձրացում սեփական իրավունքների
պաշտպանության գործընթացի նկատմամբ
V. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ և ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը հասնելու և ՄԿԾ-ների նպատակներն իրականացնելու
համար հաստատությունը ապահովված է անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմով:
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը 2016-2021 Ռազմավարական ծրագրով խնդիր է
դրել ունենալ դասախոսական կազմի ընդունման և որակավորման բարձրացման

ծրագիր՝

ուղղված

դասախոսական

կատարելագործման

չափանիշների

և

կազմի

համալրման,

գործընթացների

գնահատման

ներդրմանը,

և

երիտասարդ

դասախոսների մանկավարժական և հոգեբանական հմտությունների զարգացմանը,
դասախոսների ինքնազարգացումը խթանող միջավայրի ձևավորմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերն իրականացնելու համար
անհրաժեշտ որակավորումներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ
կազմի ընտրության քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական
կազմի ընտրության կարգը, Հավելված 5.1
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական
կազմին տարակարգեր շնորհելու կարգը, Հավելված 5.2
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի դեկանի ընտրության կարգը,
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ամբիոնի վարիչի ընտրության

Հիմքեր

կարգը,
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ներքին կարգապահական
կանոններ,
Պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի
ուսումնական
բեռնվածության հաշվարկման և բաշխման չափոփոշիչներ, Հավելված
5.3

Վերլուծենք Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի
մասնագիտական որակների համապատասխանությունը Համալսարանի առաքելությանը և
կրթական ծրագրի նպատակներին:
Համալսարանի դասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող
հիմնական պահանջները ձևակերպված են ՇՏՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

ընտրության կարգում, որոնց զուգահեռ դիտարկվում են տվյալ մասնագիտության կրթական
ծրագրերում

սահմանված

վերջնարդյունքներից

բխող

պահանջները,

որոնք

համապատասխանում են ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակի վեցերորդ և յոթերորդ
(բակալավրական, մագիստրոսի) աստիճանների բնութագրիչներից (Հավելված 5.1):
Համալսարանը

կրթական

գիտամանկավարժական

ծրագրերի

կադրերով,

որոնք,

իրականացման
որպես

կանոն,

համար
ունեն

ապահովված

է

դասընթացների
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դասավանդման ուղղվածությանը համապատասխանող բազային կրթություն, զբաղվում են
դասավանդման ոլորտին առնչվող հետազոտական և գիտամեթոդական գործունեությամբ:
Հատուկ մասնագիտացման դասընթացներ դասավանդող դասախոսները ունեն գիտական
աստիճան (գիտական կոչում) և /կամ համապատասխան գործունեության ոլորտում
աշխատանքային փորձ: Համատեղության կարգով աշխատանքի են հրավիրվում ոլորտի
հայտնի 35 մասնագետներ և գործատուներ:
Ներկայացնենք

Համալսարանի

2018-2019

ուստարվա

պրոֆեսորադասախոսական

անձնակազմը՝ ըստ պաշտոնների քանակի և գիտական աստիճանի:

ՇՏՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը
2018-2019 ուստարի

ն, էներգետիկայի և

Ընդամենը
ֆակուլտետում

թիվն ըստ գիտ.աստ.

Ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետ
Գիտ.թեկնածու
5

8

9

3

13

38 Տ.գ.դ. Տ.գ.թ. Ա.գ.թ Գ.գ.թ.

ջրային
համակարգերի
2. Ճարտարապետուամբիոն
թյան ամբիոն

Ընդամենը

Ընդամենը

Դասախոս

Ասիստենտ

Ավագ

դասախոս

ՊԴԱ

5

-

4
8

1
13

4

Ընդ

1. Քաղաքաշինությա

Դոցենտ

Ամբիոնի անվանումը

Պրոֆեսոր

Հ/Հ

ՊԴԱ կազմն ըստ պաշտոնների

7

12

20

50

7
դ

9

1
ճթ

-

1

1

47

18
8

1

1

7

%

12

19 38

Գյուղատնտեսական ֆակուլտետ

2

4

2
4

7

1
10

6

6
1

15

5
10

34
Տ.գ.դ.

Տ.գ.թ.

2

7

14

Դ

Գ.գ.թ Ա.գ.թ.

27

Գ.գ.դ.

3

Կ.գ.դ.
1

ֆակուլտետում

1

4

10

18

13

30

75

4

29

11
1

2

5

26

9

Տ.գ.թ. Գ.գ.թ.
2

Ընդամենը

Ընդ.

կառավարման
ամբիոն
4. Անասնաբուժությա
նև
5. Ագրոնոմիայի
անասնաբուծությա
ամբիոն
ն ամբիոն

2

41

6

19

24

32

Ընդ

3. Էկոնոմիկայի և

18

Տեխնոլոգիական ֆակուլտետ
6. Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների

2

2

7

5

22

38

Տ.գ.դ. Ք.գ.թ ֆ/մ.գ.
.

թ.

60

և բնագիտական

7.

2

առարկաների
Հումանիտար
և
ամբիոն

-

3

6

6

22

37

-

լեզունների ամբիոն

Գյուղատնտեսությ
8. ան մեքենայացման

Դ.

1

1

3

-

8

13

և

2

3

7

Պ.գ.թ Բ.գ.թ.
1

4

3

Տ.գ.դ.

Տ.գ.թ.

1

1

2

Ընդամենը
տրանսպորտային
ֆակուլտետում
փոխադրումների

3

6

16
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Համալսարանի կրթական ծրագրերը համապատասխան դասախոսական կազմով
ապահովելու համար նախատեսված են աշխատանքային պայմանագրերի տարբեր ձևեր՝
հիմնական, ներքին և արտաքին համատեղություն: Գործում է նաև ժամավճարային
աշխատաձևը,

ինչը

ապահովվածությունը
մասնագետներով:

թույլ
նեղ

է

տալիս

երաշխավորելու

մասնագիտացում

և

գործնական

կրթական
հմտություններ

ծրագրերի
ունեցող

Ներկայումս Համալսարանը ունի հիմնական ու ներքին համատեղությամբ աշխատող 131
դասախոս (այդ թվում՝ գիտությունների 4 դոկտոր-պրոֆեսոր, գիտությունների 22 թեկնածու),
արտաքին համատեղությամբ՝ 67 դասախոսներ (այդ թվում՝ գիտությունների 7 դոկտորպրոֆեսոր, գիտությունների 17 թեկնածուներ), ժամավճարային հիմունքներով աշխատող՝ 15
դասախոս (այդ թվում՝ գիտությունների 1 դոկտոր-պրոֆեսոր, գիտությունների 2 թեկնածուդոցենտ):
ՇՏՀ պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմում ընդգրկված են
Համալսարանի 13 ուսանող և շրջանավարտ:
Շրջանավարտներին աշխատանքի ընդունելու նման քաղաքականությունը, ինչպես նաև
նրանց ընդգրկումը գիտահետազոտական ծրագրերում, նախ և առաջ խթանում է բուհի
ուսանողների բարձր առաջադիմությունը, ապահովում է Համալսարանը տեղացի երիտասարդ
հեռանկարանային կադրերով:

Վերլուծենք Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի
աշխատանքի ընդունման և հեռացման քաղաքականության և ընթացակարգերի
արդյունավետությունը:
Համալսարանում պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի
աշխատանքի ընդունման և հեռացման քաղաքականությունը, որպես առանձին փաստաթուղթ,
դեռևս գտնվում է մշակման փուլում, իսկ աշխատանքի ընդունվելը, այլ աշխատանքի
փոխադրվելը, աշխատանքի պայմանների փոփոխությունը և աշխատանքային պայմանագրի
լուծումը կատարվում են ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված, ինչպես նաև
Համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնների պահանջներին համապատասխան
(Հավելված 2.15):
Աշխատանքի

ընդունելիս

կամ

այլ

աշխատանքի

փոխադրելիս

Համալսարանի
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ղեկավարությունը աշխատողին պարտադիր կարգով ծանոթացնում է.
1. աշխատանքային պայմանագրին.
2. աշխատանքի պայմաններին,
3. համալսարանի ներքին կարգապահական կանոններին,
4. ինչպես նաև անվտանգության տեխնիկայի, սանիտարական, հակահրդեհային

կանոններին:
Համալսարանում աշխատողի հետ աշխատանքային հարաբերությունները դադարում են
ԱՀ օրենսդրության և Համալսարանի կոլեկտիվ պայմանագրով սահմանված կարգով՝
աշխատանքային պայմանագրի լուծման միջոցով:
ՇՏՀ աշխատակազմի բաղկացուցիչ մասն է կազմում ուսումնաօժանդակ անձնակազմը,
այդ թվում՝ ավագ լաբորանտներ և լաբորանտներ, գործավարներ, որոնք ևս իրականացնում են
բուհի ընթացիկ գործունեությունը: Օժանդակ կազմն աշխատանքի է ընդունվում դիմումի
համաձայն` հաշվի առնելով բարձրագույն կրթությունը և մասնագիտական փորձը:
Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի համալրումը պայմանավորված
է Համալսարանի առաքելության և կրթական ծրագրերի նպատակները պատշաճորեն
իրականացնելու անհրաժեշտությամբ:
Համալսարանի դասախոսական կազմը համալրելու համար հայտարարվում է մրցույթ,
որի միջոցով ստուգվում են մրցույթին դիմած դասախոսների մասնագիտական որակների
համապատասխանությունը
տվյալ
ժամանակահատվածի
կրթական
ծրագրերի
առաքելությանը և նպատակներին, կամ հրավիրվում են աշխատանքի բարձր որակավորում
ունեցող մասնագետներ: Իսկ աշխատող դասախոսական կազմի մասնագիտական որակները
պարբերաբար ստուգվում են ամբիոնների վարիչների կողմից՝ փոխադարձ դասալսումների
միջոցով, ուսումնամեթոդական բաժնի կողմից առարկայական ծրագրերի կատարողականի,
դասամատյաններում կատարված
տետրերի ստուգման միջոցով:

լրացումների

և

ուսանողների

դասախոսությունների

Համալսարանում հիմնական և համատեղությամբ դասավանդող դասախոսների թիվը
տարեցտարի աճել է՝ 78-ից հասնելով 198 դասախոսի: Այն կապված է նոր խմբերի ձևավորման,
դասընթացների ժամաքանակների, ամբիոնային ծանրաբեռնվածությունների ավելացման
հետ:
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0

Հիմնական և համատեղությամբ

Ժամավճար

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Ժամավճարային հիմունքով դասավանդողների թիվը տարեցտարի նվազում է, քանի որ
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Համալսարանը համալրվում է տեղացի հիմնական դասավանդողներով:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

բ.ՄՈՒՀ-ի

յուրաքանչյուր

կրթական

ծրագրի

համար

սահմանված

են

պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող հստակ
պահանջներ:
Հիմքեր

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական բեռնվածության
հաշվարկման և բաշխման չափոփոշիչներ, Հավելված 5.3
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի
ընտրության կարգը Հավելված 5.1

Հիմնավորենք
պրոֆեսորադասախոսական
կազմի
կոմպետենցիաների
համապատասխանությունը մասնագիտության կրթական ծրագրերի սահմաններում շնորհվող
որակավորումներին:
Պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

մասնագիտական

որակներին

ներկայացվող

հիմնական պահանջները որպես առանձին փաստաթուղթ դեռևս ձևակերպված չկան, սակայն
Համալսարանում իրականացնում են գործընթացներ անհրաժեշտ դասախոսական կազմ
ձևավորելու ուղղությամբ:
Քանի որ, ներկայումս պրոֆեսորադասախոսական կազմի համալրումը իրականացվում է
մրցույթային կարգով կամ հրավերով, մրցույթային հանձնաժողովները և ղեկավարությունը
առանձնակի ուշարություն են դարձնում ընտրվող կադրերի մասնագիտական որակներին:
Բակալավրի պատրաստման հիմնական կրթական ծրագրերը ապահովված են այնպիսի
գիտամանկավարժական կադրերով, որոնք, ունեն դասընթացների դասավանդման
ուղղվածությանը
գիտամեթոդական

համապատասխանող
գործունեության

բազային

փորձ:

կրթություն

Հատուկ

և

հետազոտական

մասնագիտացնող

ու

դասընթացներ

դասավանդող դասախոսները, որպես կանոն, ունեն գիտական աստիճան (գիտական կոչում,
արվեստի ոլորտի պատվավոր կոչում և այլն) և /կամ համապատասխան գործունեության
ոլորտում աշխատանքի փորձ:

Հիմնական դասախոսական կազմում գիտական աստիճան ունեցող դասախոսների
հաշվեկշիռը 2016-2017 և 2017-2018 ուսումնական տարիներին մնացել է համարյա անփոփոխ
(32,4-33,1%), իսկ 2018-2019 ուսումնական տարում այն նվազել է (18,3%), որը պայմանավորված
է հրավիրված մասնագետները տեղի երիտասարդ և խոստումնալից մասնագետներով
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փոխարինելով:
ՇՏՀ-ում դոցենտի և պրոֆեսորի գիտական կոչումները շնորհվում են համաձայն ԲՈԿ-ի
կողմից ՀՀ «Գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ
շնորհելու» կարգի (հաստատված է ՀՀ կառավարության 2001թ. հուլիսի 9-ի հ. 615 որոշմամբ):
2016-2019թթ. Համալսարանի 5 դասախոսի ԲՈԿ-ի կողմից շնորհվել է գիտությունների
թեկնածուի, 5 դասախոսի՝ դոցենտի գիտական աստիճան:
Համալսարանի

գիտական

խորհրդի

կողմից

2016թ.

նոյեմբերին

հաստատվել

է

պրոֆեսորադասախոսական կազմին տարարակարգեր շնորհելու (Հավելված 5.2), իսկ 2017թ.
հունվարին՝ պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրության կարգեր (Հավելված 5.1), որոնց
մեջ ներառված են դասախոսական կազմի տարակարգերի մասին ընդհանուր դրույթներ և
պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման ընտրությունների կարգ:
Համաձայն

վերոնշյալ

կարգերի

Համալսարանում

գործում

են

պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետևյալ տարակարգերը
պրոֆեսոր, գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր,
դոցենտ, գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, գիտությունների թեկնածու, դոցենտ ավագ
դասախոս, գիտությունների դոկտոր, ավագ դասախոս, գիտությունների թեկնածու, ավագ
դասախոս, ասիստենտ, գիտությունների դոկտոր, ասիստենտ, գիտությունների թեկնածու,
ասիստենտ, դասախոս:
Համալսարանում կիրառվում են հստակ մշակված չափանիշներ և ընթացակարգեր՝
կրթական

ծրագրերին

համապատասխան

կադրային-ռեսուրսային

ապահովվածության

գնահատման համար: Կիրառվում են մի շարք մեխանիզմներ դասախոսական կազմի
մասնագիտական կարողությունները և մանկավարժական հմտությունները գնահատելու
համար (Հավելված 5.5):
Ուսանողների կողմից կատարված հարցումների արդյունքների ամփոփումից պարզվել
է,

որ

ուսանողները

դասախոսական

կազմի

մասնագիտական

կարողություններից

և

մանկավարժական հմտություններից բավարարված են 90% -ից ավելի չափով:
Թ
իվ

2018-2019 ուստարի
Հարցի բովանդակությունը

1

Նյութը մատուցում է պարզ և մատչելի:

1-ին
կիս.
4,60

2-րդ
կիս.
4,65

Ընդ.
միջ.
4,63

2

Ժամանակը լսարանում արդյունավետ է օգտագործում:

4,60

4,66

4,63

3

Հետևում է լսարանի կարգապահությանը:

4,59

4,66

4,63

4

Ընդգծում է մատուցվող նյութի կարևոր կողմերը, մասնագիտական

4,61

4,64

4,63

և գործնական նշանակությունները:
5

Առարկայի ուսումնասիրման տարբեր աղբյուրներ է առաջարկում:

4,50

4,57

4,54

6

Հարցերին տալիս է սպառիչ պատասխան:

4,60

4,63

4,62

7

Ուսանողին հնարավորություն է տալիս իրեն դիմել լսարանից

4,61

4,63

4,62

4,61

4,66

4,64

դուրս՝ դասընթացին առնչվող հարցերով:
8

Պահանջները համապատասխանում են ծրագրին:
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9

Սեփական տեսակետի արտահայտման հնարավորություն է

4,63

4,65

4,64

ընձեռում:
10

Խրախուսում է ուսանողի մասնագիտական ձգտումները:

4,57

4,62

4,60

11

Դրդում է բանավեճի:

4,27

4,29

4,28

12

Մղում է ինքնակրթության, ստեղծագործական աշխատանքի:

4,52

4,59

4,56

13

Գնահատման ժամանակ օբյեկտիվ է և կոռումպացված չէ:

4,65

4,68

4,67

Ամփոփիչ ատեստավորման նախագահների հաշվետվությունների վերլուծությունները
նույնպես թույլ են տալիս եզրակացնել, որ դասախոսները իրենց դասավանդման մեթոդներով
ու մասնագիտական կարողություններով հաջողությամբ իրականացնում են կրթական
ծրագրերի նպատակները:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը սահմանել է հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր
դասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման համար:
ՇՏՀ-ում դասավանդողների մասնագիտական որակների և նրանց
աշխատանքի գնահատման ընթացակարգ , Հավելված 5.11
Հիմքեր

ՇՏՀ շրջանավարտի վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի
ուսումնասիրություն, Հավելված 1.3
Հարցումների կազմակերպման կարգ, Հավելված 2.9

Վերլուծենք և հիմնավորենք պրոֆեսորադասախոսական կազմի
գնահատման քաղաքականության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը:

պարբերաբար

ՇՏՀ 2016-2021 թթ. ռազմավարական ծրագրի 1.3-ի խնդրի պահանջներից ելնելով
Համալսարանը իր առջև նպատակ է դրել բուհը համալրել որակյալ կադրերով: Այս խնդրի
լուծման նպատակով Համալսարանն իրականացնում է դասախոսական կազմի բազմաչափ
գնահատում՝ ըստ մասնագիտական պատրաստության, մանկավարժական վարպետության,
անձային որակների և տարիքային կազմի:
Ելնելով

Համալսարանի

ռազմավարական

ծրագրի

նշված

խնդրի

պահանջներից

Համալսարանում գործում են «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի դասավանդողների
մասնագիտական որակների և նրանց աշխատանքի գնահատման», «Շուշիի տեխնոլոգիական
համալսարանում հարցումների

կազմակերպման» կարգերը, որոնցով նախատեսվել և

իրականացվել են դասախոսների աշխատանքի գնահատման, որակավորման բարձրացման,
մասնագիտական վերապատրաստման և ատեստավորման գործառույթներ:
Պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

աշխատանքի

մշտադիտարկման

և

նրանց

ներկայացվող պահանջների վերանայման գործընթացներում ակտիվորեն ներգրավված են
նաև ուսանողները Համալսարանի գիտխորհրդի, Որակի կառավարման հանձնաժողովի,
ֆակուլտետների խորհուրդների կազմերում ունեցած իրենց ներկայացուցիչների միջոցով:
Կարևորվում են նաև անմիջական ուսանողի կողմից կատարվող հիմնավորված գրավոր
առաջարկները, որոնց համար առանձնացված է Դիմում –բողոքների և առաջարկությունների
արկղ:
Առանձնակի

դեր

է

տրվում

ամեն

կիսամյակ

ուսանողների

մոտ

անցկացվող

դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ հարցումներին: (Հավելված 2.9):
Գնահատման արդյունքները ներկայացվում են յուրաքանչյուր դասախոսի (դասընթացի)
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համար հաշվարկված գնահատականների միջին թվաբանականով և միջին քառակուսային
շեղումով, որտեղ միջին թվաբանականը արտացոլում է միջին խմբային արձագանքը, իսկ
միջին

քառակուսային

շեղումը`

խմբի

ներսում

(գնահատման

մասնակիցների

միջև)

փոխհամաձայնության աստիճանը:
Ուսանողական

հարցման

արդյունքները

քննարկվում

են

համապատասխան

ամբիոններում: Քննարկման արդյունքում, անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան
ամբիոնում մշակվում են առաջարկություններ` ուղղված տվյալ դասախոսի դասավանդման
որակի բարելավմանը և բացահայտված թերությունների շտկմանը:
Ուսանողների գրավոր կարծիքները քննարկվում են ֆակուլտետի խորհրդի նիստում:
Քննարկման

արդյունքում

մշակվում

են

համապատասխան

առաջարկություններ

և

երաշխավորություններ` ուղղված դասախոսի դասավանդման որակի բարելավմանը:
Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման մեխանիզմներից է նաև
ամբիոնների և դեկանների կողմից իրականացվող դասալսումները: Դասալսումներն անց են
կացվում

համաձայն

ամբիոնների

հաստատված ժամանակացույցի, իսկ

նիստերում

յուրաքանչյուր

կիսամյակի

սկզբում

արդյունքները լրացվում են ամբիոններում՝ հատուկ

մատյաններում: 2019թ. մայիսին հաստատվել է դրանց կազմակերպման կարգ, համաձայն որի
նախատեսվում է կազմակերպել նաև բաց և փոխադարձ դասալսումներ (Հավելված 5.6):
Դասալսումների արդյունքները հաշվի են առնվում դասախոսի հետ

նոր

աշխատանքային պայմանգիր կնքելիս, դասախոսների վերապատրաստումների թեմաների
ընտրության և ժամանակացույցերի կազմման ժամանակ:
Պրոֆեսորադասախոսական
ուսումնասիրելու

համար

կազմի

Համալսարանում

վերաբերյալ

շրջանավարտների

իրականացվում

է

ստացած

կարծիքը

կրթությունից

բավարարվածություն հարցումներ (Հավելված 1.5), որոնց արդյունքների ամփոփումից պարզ է
դարձել, որ շրջանավարտները հիմնականում գոհ են իրնեց դասավանդողների
մասնագիտական պատրաստվածության աստիճանից և որակներից:

Շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության
միջոցով
անուղղակի
տեղեկատվություն
ենք
ստանում
Համալսարանի
պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական կոմպետեցիաների, դասավանդման
որակի և արդյունավետության վերաբերյալ (Հավելված 1.3):
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Կատարված հարցումների արդյունքների ամփոփումից նույնպես երևում է, որ
շրջանավարտների տեսական գիտելիքների, գործնական հմտությունների, հաղորդակցվելու
կարողության

և

քննադատական-վերլուծական

պատրաստվածությունից

արտաքին

շահակիցները բավարարված են 90%-ից ավել:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Պարբերաբար իրականացվող ներքին և արտաքին գնահատումների
արդյունքում բացահայտված կարիքներին համապատասխան` ՄՈՒՀ-ն իրականացնում է
դասավանդողների կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ:
Հիմք

ՇՏՀ գիտխորհրդի արձանագրություններ Հավելված 5.4

Վերլուծենք և հիմնավորենք պրոֆեսորադասախոսական կազմի կատարելագործման
գործընթացների արդիականությունը:
ՇՏՀ իր կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքներին հասնելու համար խնդիր է դրել
Համալսարանը համալրել բարձրորակ պրոֆեսորադասախոսական կազմով, ինչպես նաև
նրանց համար ստեղծել շարունակական կատարելագործման հնարավորություններ և
բարենպաստ աշխատանքային միջավայր:
Կապված Համալսարանի նոր ձևավորվելու հանգամանքի հետ, բուհը դեռևս չունի
Կրեդիտային համակարգով դասախոսների որակավումների բարձրացման կրթագիտական
հաստատված

ծրագիր,

բայց

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

կատարելագործմանն

ուղղությամբ զգալի աշխատանքներ են իրականացվել:
-ՀՀ առաջավոր բուհերում իրականացվում են դասախոսների վերապատրաստման
դասընթացներ: Մասնագիտական որակավորման բարձրացմանը մասնակցել են՝ 2016-2017
ուստարում հումանիտար ամբիոնի չորս, 2017-2018 ուստարում տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և բնագիտական առարկաների ամբիոնի չորս, 2018-2019 հումանիտար
ամբիոնի չորս դասախոսներ:
-Արտերկրից և ՀՀ-ից հրավիրվում են բարձր որակավորում ունեցող

մասնագետներ

դասախոսական կազմի և ուսանողների համար տարբեր ոլորտներով դասախոսություններ
կարդալու նպատակով: Մասնավորապես, դասախոսություններով հանդես են եկել ԱՄՆ
Ռենոյի համալսարանի պրոֆեսոր՝ Պերճ Բերբերյանը, Օքսֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր՝
Հրաչ

Չիլինգարյանը,

դոկտոր

Ռաֆֆի

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր՝
Ղազարյանը, պատմական

Շխուկեան՝

Գրիգոր

(ԱՄՆ),

երկրահանքաբանական

Գաբրիելյանցը, ակադեմիկոս՝ Էդուարդ

գիտությունների դոկտոր,

պրոֆեսոր՝ Պավել Ավետիսյանը,

վաստակավոր ճարտարապետ՝ Հրաչյա Պողոսյանը, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր՝
Արևշատ Վարդանյանը (Մոսկվա) և ուրիշներ:
-Դասախոսների և ուսանողների օտար լեզուների իմացությունը խորացնելու նպատակով
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կազմակերպվում են անգլերենի լրացուցիչ դասընթացներ:
-Համալսարանի

դասախոսները

ընդգրկված

են

գիտահետազոտական

մի

շարք

ծրագրերում, որոնք նույնպես խթանում են նրանց մասնագիտական առաջընթացին: ՇՏՀ ունի
երկու տասնյակից ավելի գյուտերի արտոնագրեր, որոնց հեղինակները Համալսարանի
դասախոսները և ուսանողներն են:
-Համալսարանի

դասախոսները

ակտիվորեն

մասնակցում

են

միջազգային,

հանրապետական և ներբուհական տարբեր գիտաժողովների:
-Համալսարանը ունի գիտական «Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների» անգլալեզու
պարբերական,

որտեղ դասախոսները կարող են անվճար հիմունքներով հրատարակել

ուսումնագիտական հոդվածներ:
-Համալսարանի դասխոսների կողմից մշակված մենագրությունները,

դասագրքերը,

ինչպես նաև ուսումնամեթոդական և ուսումնաօժանդակ ձեռնարկերը

բուհի կողմից

հրատարկվում են անվճար հիմունքներով:
Համալսարանը

իրականացնում

նախարարությունների

կողմից

է

Արցախի

ներկայացվող

հանրապետության

համալսարանի

տարբեր

մասնագիտական

ուղղվածության հետ առնչվող տարբեր աշխատանքներ
Հաշվետու ժամանակաշրջանում Համալսարանը ունի հետևյալ ձեռքբերումները.
հրատարակվել է 1 մենագրություն, 3 դասագիրք, 22 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 331
գիտական հոդված և ստացել է 22 գյուտի արտոնագիր:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ը երաշխավորում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի
համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կազմով ապահովվածության կայունությունը:
Ակադեմիական աշխատակազմի կայունության ապահովման
քաղաքականությունը և ընթացակարգը, Հավելված 5.7

Հիմքեր

Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի և համատեղությամբ
աշխատող դասավանդողների ցանկը Հավելված 5.13, Հավելված 5.14

Վերլուծենք և հիմնավորենք պրոֆեսորադասախոսական
կարողությունների արդիականությունը:

կազմի

մասնագիտական

ՇՏՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը համալրվում է՝ ելնելով Համալսարանի
առաքելության

և

կրթական

ծրագրերի

խնդիրներն

ու

նպատակները

իրագործելու

անհրաժեշտությունից:
Համալսարանում աշխատող 213 դասախոսից հիմնական է 131-ը: Համալսարանի
ադմինիստրացիայից ներքին համատեղությամբ դասավանդում է 37 դասախոս, իսկ Երևանից
հրավիրված է 28 դասախոս:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման մեխանիզմներն ու կատարելագործման
ծրագրերը հնարավորություն են տալիս Համալսարանը համալրել ներքին և արտաքին
շահակիցների կրթական կարիքները բավարարող բարձրորակ կադրերով:
2019թ. մարտին գիտխորհրդում հաստատվեց «ՇՏՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի
կայունությունն ապահովող քաղաքականությունը և ընթացակարգերը» (Հավելված 5.7), մինչ
այդ

բարձրորակ

կադրերի

կայունությունը

ապահովելու

համար

Համալսարանում

իրականացվում էին մի շարք քայլեր:
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Համաձայն ՇՏՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմին տարակարգեր շնորհելու կարգի
պահանջների (Հավելված 5.2) տեղի են ունենում տարակարգերի փոփոխություններ և դրան
համապատասխան էլ պարբերաբար բարձրացվում է աշխատավարձը:
ՇՏՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին աշխատվարձի չափը ըստ տարակարգերի
(հազ.դրամ)
Դասախոսի տարակարգը

Միջին աշխատավարձ

Դոկտոր պրոֆեսոր

464 762,00

Դոկտոր դոցենտ

414 867,00

Դոկտոր ավագ դասախոս

260 640,00

Գիտությունների թեկնածու դոցենտ

303 189,00

Գիտությունների թեկնածու ավագ

285 236,00

դասախոս
Գիտությունների թեկնածու ասիստենտ

245 333,00

Ավագ դասախոս

227 319,00

Ասիստենտ

153 440,00

Դասախոս

144 668,00

Դասախոսական միջին աշխատավարձը

277 717,11

ԱՀ միջին աշխատավարձը

161 181,00

Դասախոսական կազմի միջին

1,72

աշխատավարձի հարաբերությունը
արցախյան պաշտոնական միջինին
Ինչպես երևում է աղյուսակից Համալսարանում առկա է պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի տարբերակված աշխատավարձ և դասախոսական միջին աշխատավարձը 1,72
անգամ բարձր է արցախյան պաշտոնական միջինին:
Նման

քաղաքականությունը

նպաստում

է

ինչպես

Համալսարանի

պրոֆեսորադասապոսական անձնակազմի կայունության ապահովմանը, այնպես էլ՝ խթանում
է մասնագիտական առաջխաղացմանը: Բացի այդ, նշված կարգում դասախոսի
գիտամանկավարժական գործունեության տարբեր ձևերի համար սահմանված են ժամային
որոշակի նորմեր, որոնց հիման վրա ձևավորվում է տվյալ տարակարգի դասախոսի մեկ
ուսումնական տարվա անհատական բեռնվածությունը:
Համալսարանում բարենպաստ են բարձրորակ մասնագետների կայունություն
ապահովելու համար աշխատանքային միջավայրը, առկա են աշխատանքի համար
անհրաժեշտ ռեսուրսներն ու ծառայությունները և պարբերաբար համալրվում են նոր
միջոցներով:
Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը ազատորեն բարձրացնում են
իրենց հուզող հարցերը ամբիոններոի նիստերում, ֆակուլտետների խորհուրդների նիստերում,
առանձին հանձնաժողովներում, գիտխորհրդում և ստանում են համապատասխան լուծումներ:
2019թ. մայիսին Համալսարանի գիտական խորհրդի նիստում հաստատվել է
մենթորության քաղաքականությունը (Հավելված 5.9), համաձայն որի սկսնակ դասախոսներին
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աջակցում են փորձառու մասնագետները: Այս քաղաքականությունը կնպաստի սկսնակ
դասախոսների մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը, ինչպես նաև կնպաստի
կայունության ապահովմանը:
Դասախոսական
Համալսարանում

կազմի

կայունության

գիտաժողովների,

կազմակերպումը,

ինչպես

գիտաժողովներին,

նաև՝

ապահովմանը

վերապատրաստումների
արտերկրի

ֆորումներին

նպաստում

տարբեր

Համալսարանի

են

նաև

և

դասընթացների

բուհերում

կազմակերպված

դասախոսների

մասնակցության

աջակցությունը:
Համալսարանի

գիտխորհրդի

հաստատմանն

է

ներկայացվել

նաև

անձնակազմի

խրախուսման քաղաքականությունը, որի ուղղությամբ տարվող աշխատանքները նույնպես
կնպաստեն դասախոսական կազմի կայունության ապահովմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ.ՄՈՒՀ-ում գործում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական
առաջընթացի ապահովման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր:
Շուշիի

տեխնոլոգիական

համալսարանի

ներքին

կարգապահական

կանոններ, Հավելված 2.15
Հիմքեր

Սկսնակ դասավանդողների մենթորության քաղաքականությունը և
ընթացակարգերը, Հավելված 5.9
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական
կազմին տարակարգեր շնորհելու մասին, Հավելված 5.2

Վերլուծենք Համալսարանում գործող պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական
առաջընթացի ապահովման քաղաքականության ու ընթացակարգերի արդյունավետությունը
Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմին տարակարգեր շնորհելու կարգը
խթանում է, որ դասավանդողները բարձրացնեն իրենց մասնագիտական որակներն ու
կարողությունները և ունենան առաջխաղացում, որի համար ստանում են համապատասխան
աշխատավարձ: Դա է պատճառը, որ Համալսարանում հիմնական դասախոսական կազմը
աստիճանաբար աճել է:
Պահպանվել են դասախոսական կազմում տարիքային բաշխման մասնաբաժինները, և
միջին տարիքը կազմում է 48, որը տարածաշրջանային բուհի համար լավ ցուցանիշ է: Մինչև 35
տարեկան դասավանդողները նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել են 19,06%-ով:

Համալսարանում

երիտասարդ

դասախոսների

մասնագիտական

առաջընթացին

աջակցում են փորձառու դասախոսները, որոնք մշտական խորհրդատվությունների միջոցով
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ուղղություն են տալիս: Դասալսումների միջոցով նույնպես փորձառու մասնագետները իրենց
փորձն են փոխանցում երիտասարդ դասախոսներին:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմ
ռազմավարական նպատակների իրականացման համար:
Ներքին կարգապահական կանոններ,

Հիմքեր

Վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմ, Հավելված 5.10

Վերլուծենք ՄՈՒՀ-ի վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի արդյունավետությունը:
Շուշիի

տեխնոլոգիական

համալսարանի

վարչական

և

ուսումնաօժանդակ

աշխատակազմի հաստիքացուցակի ձևավորումը, աշխատողների պարտականությունների
սահմանումն ըստ պաշտոնների, ընտրությունը և առաջխաղացումը կարգավորվում են
Համալսարանի կանոնադրությամբ և առանձին ստորաբաժանումների կանոնակարգերով:
Համալսարանում ուսումնական գործընթացը արդյունավետ կազմակերպելու համար
գործում

են

հետևյալ

ուսումնամեթոդական

ստորաբաժանումները՝

վարչություն,

ռեկտորատ,

վարչատնտեսական

վարչություն,

հաշվապահություն,
մասնագիտական

կրթության որակի ապահովման բաժին, 3 ֆակուլտետ և 8 ամբիոն:
ՇՏՀ ներկայումս ունի 54 վարչական և 26 ուսումնաօժանդակ աշխատող, որոնց
աշխատանքները նպատակաուղղված են ստորաբաժանումների առջև դրված խնդիրների
իրականացմանը:
Համալսարանում վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի որակն ապահովվում
է մի շարք մեխանիզմներով, որոնցից են նրանց տարեկան աշխատանքային պլանների
կազմումը,

կատարած

աշխատանքների

հաշվետվությունները:

Հաշվետվողականության

միջոցով պարզաբանվում են վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակիցների կատարած
աշխատանքները, որոնց միջոցով հնարավոր է պարզել հաջողություններն ու բացթողումները:
Համալսարանում անընդհատ կատարելագործվում են հարցումների կազմակերպման
գործընթացները, որն ամրագրվել է համապատասխան կարգում և հաստատվել է գիտխորհրդի
կողմից

(Հավելված

2.9):

Համալսարանի

վարչական

և

ուսումնաօժանդակ

ստորաբաժանումների աշխատանքների արդյունավետությունը բացահայտելու նպատակով
ուսանողական հարցման միջոցով բացահայտվել է նաև ուսանողների բավարարվածությունը
ֆակուլտետների դեկանների, դեկանատի աշխատակիցների աշխատանքներից:

Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի բավարարվածության
ուսումնասիրության հարցման միջոցով բացահայտվել է նաև ուսումնաօժանդակ անձնակազմի
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աշխատանքների խոչընդոտող հանգամանքները, որոնց վերացման համար բարելավվում են
Համալսարանի ռեսուրսներն ու ծառայությունները:
Անց են կացվել նաև հարցումներ բուհի ղեկավարությունից պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի բավարարվածության վերաբերյալ: Արդյունքների ամփոփումից կարելի է
եզրակացնել, որ անձնակազմի գերակշիռ մասը գոհ են ղեկավարից ստացած աշխատանքային
աջակցությունից,

և

Համալսարանի

ղեկավար

կազմը

բոլորին

զարգանալու

նույն

հնարավորություններն է տալիս:
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

83%
72%

Բավարվածությունը ղեկավարությունից

46%

4%3%8%

24% 19%
12%

27%
0%3%

Բուհի ղեկավարությունը
ապահովու՞մ է Ձեզ
համապատասխամ
աշխատավարձով
Դուք գո՞հ եք անմիջական
ղեկավարից ստացած
աշխատանքային
աջակցությունից
Համալսարանի ղեկավար
կազմը բոլորին տալի՞ս է
զարգանալու նույն
հնարավորությունները

ՇՏՀ–ում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ շրջանավարտների
հարցման միջոցով ևս պարզվում է Համալսարանի վարչական ու ուսումնաօժանդակ
աշխատակիցների աշխատանքներից բավարարվածությունը:
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Վերլուծենք Չափանիշ 5-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը,
արտաքին հնարավորությունները և վտանգները:
Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները:
ՈՒժեղ կողմեր (strengths)
1. Համալսարանի առաքելությանը և
կրթական ծրագրերի նպատակներին
համապատասխան
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի
առկայությունը:
2. Համալսարանի անձնակազմի
կայունության ապահովման
քաղաքականությունը:
3. Համալսարանում
պրոֆեսորադասախոսական և
ուսումնաօժանդակ անձնակազմի

Հնարավորություններ (Opportunitirs)
1.

ՀՀ և արտերկրի բուհերի հետ ակտիվ

համագործակցումը:
2.

Հրավիրված դասախոսների շնորհիվ

ՀՀ տարբեր բուհերի առաջավոր փորձի
փոխանակումը:
3.

Համագործակցությունը

արտասահմանյան ՄՈՒՀ-երի հետ:
4.

Գիտական գործունեության մեջ

ընդգրկված դասախոսների թվի ավելացում:
5.

Օտար լեզուների իմացության

մակարդակի բարձրացում:

գործունեությունը կանոնակարգող
փաստաթղթերի առկայությունը:
4. Պրոֆեսորադասախոսական և
ուսումնաօժանդակ անձնակազմի և
հրավիրված մասնագետների աշխատելու,
ստեղծագործելու, հանգստանալու
պայմանների առկայությունը:
5. Դասավանդման որակի գնահատման
մեխանիզմների առկայությունը:
6. Սկսնակ դասավանդողների
մենթորության քաղաքականության
առկայությունը:
7. Գիտական ծրագրերում
Համալսարանի դասախոսների
ընդգրկվածությունը:
Թույլ կողմեր (Weaknesses)
1. Կրեդիտային համակարգով

Վտանգներ (Threats)
1. Միջազգային հարթակներում

դասախոսների որակավորման

Արցախի Հանրապետության

բարձրացման կրթագիտական

չճանաչվածության հանգամանքը:

հաստատված ծրագրի բացակայությունը:
2. Օտար լեզուների իմացության ոչ
բավարար մակարդակը:

2. Տարածաշրջանում սոցիալական
վիճակի վատթարացումը:
3. Կրթական ծրագրերին ներկայացվող
պահանջների անընդհատ փոփոխությունը:
4. Արտաքին շահակիցների
անտարբերությունը:
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5. Միջազգային կրթական
6. ծրագրերում տեղացի դասախոսների
մասնակցության ցուցանիշների նվազում`
պայմանավորված օտար լեզուների
իմացության ոչ բավարար մակարդակով:

Քանի որ Համալսարանը տարածաշրջանում միակ տեխնոլոգիական համալսարանն է և
պրոֆեսորադասխոսական կազմի կոմպետեցիաների բարձր մակարդակը թույլ է տալիս
ապահովել կրթական բարձր արդյունքներ և աջակցել տեղացի երիտասարդ դաավանդողների
գիտական անհրաժեշտ մակարդակի բարձրացմանը, անհրաժեշտ է լրացուցիչ աշխատանք
տանել՝ երիտասարդ դասախոսների խրախուսման և աշխատողների սոցիալական վիճակի
բարելավման, նյութատեխնիկական բազայի ընդլայնման ուղղություններով:
Համալսարանը
պրոֆեսորադասախոսական,
վարչական
և
ուսումնաօժանդակ
աշխատակազմի

գործունեության

արդյունավետությունը

բարձրացնելու

նպատակով

նախատեսում է.
➢ մշակել անհրաժեշտ որակավորումներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական և
ուսումնաօժանդակ կազմի ընտրության քաղաքականություն և ընթացակարգեր,
➢ մշակել կրեդիտային համակարգով դասախոսների որակավորման բարձրացման
կրթագիտական ծրագիր և կիրառել երիտասարդ դասախոսների մասնագիտական
առաջընթացի

խրախուսման

կազմակերպել

գիտական

և

աջակցության

միջոցառումներ,

մեխանիզմներ,

հանդիպումներ

հաճախակի

տարածաշրջանի

առաջավոր մասնագետների հետ

VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ապահովում է հետազոտական գործունեության իրականացումը և կապն

ուսումնառության հետ:

Շուշիի

տեխնոլոգիական

համալսարանի

հետազոտական

հետաքրքրություններն ու հավակնություններն ամրագրված

ոլորտում

են 2016-2021թթ

ռազմավարական ծրագրի 2-րդ՝ «Հետազոտություն և նորարարություն» բաժնում,
համաձայն որի Համալսարանը նպատակ ունի «ընդլայնել դասախոսական կազմի և
ուսանողների
ակադեմիական

ներգրավումը

հետազոտական

համագործակցության

աշխատանքներում,

ընդլայնմանը

և

նպաստել

հետազոտական

աշխատանքների միջազգայնացմանը»:
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում առկա է հետազոտական ոլորտում իր հետաքրքրությունները և
հավակնություններն արտահայտող ռազմավարություն:
Մագիստրոսական թեզերի թեմաների առաջադրման, հաստատման,
ձևավորման և պաշտպանության կարգ Հավելված 3.10
Ամբիոնների գործունեության կարգ, Հավելված 2.3

Հիմքեր

Վերլուծենք Համալսարանում առկա հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների և
հավակնությունների ռազմավարության արդյունավետությունը:
Համալսարանը որպես հետազոտական ուղղություններ դիտարկում

է

առաքելությամբ առանձնացված գործունեության ոլորտներում ԱՀ հիմնախնդիրների
լուծումը, այն է, տեղեկատվական և այլ տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության,
ճարտարապետության,
գիտահետազոտական

շինարարության
աշխատանքների

և

հարակից

իրականացումը

և

ոլորտներում
ծառայությունների

մատուցումը:
Այդ նպատակներին հասնելու և առաջադրված խնդիրներին լուծում տալու
ուղղությամբ են գործում մասնագիտական ամբիոնները, որոնց հետազոտական
աշխատանքները կազմակերպվում են ըստ ռազմավարական ծրագրի, արտահայտվում
ամբիոնների

աշխատանքային

պլաններում

և

կարգավորվում

ամբիոնների

գործունեության կարգով (Հավելված 2.3):
Մասնագիտացված ամբիոնները ունեն այնպիսի գիտահետազոտական գերակա
ուղղություններ, որոնք տարածաշրջանի համարվում են առաջնահերթություն և
կարևորություն:
Հետազոտական ոլորտում Համալսարանը կատարել է զգալի աշխատանքներ և
արդյունքները հասարակությանն է ներկայացրել առանձին հոդվածների, գիտական
ժողովածուների, պարբերականների, գրքերի ու ինֆորմացիայի տարածման այլ
միջոցներով:
2016-2019թթ Համալսարանի դասախոսական կազմի և ուսանողների տպագրված
հոդվածների, մենագրությունների, թեզիսների, ուսումնական ձեռնարկների քանակը
տրված է ստորև.
2016-2017

2017-2018

2018-2019

88

96

147

Ընդամենը
331

1

1

2

1

1

N

Հրատարակություն

1

Հոդված

2

Մենագրություն

3

Դասագիրք

4

Ուսումնական ձեռնարկ

1

1

5

Ուսումնամեթոդական

3

5

2
4

12

ձեռնարկ
6

2

Զեկուցումների թեզիսներ
Ընդամենը

92

105

2
153

350
75

Համաձայն ռազմավարական ծրագրի խնդիր 2.3 պահանջների հաշվետու
ժամանակաշրջանում

Համալսարանի

գիտահետազոտական

լաբորատորիայում

մշակվել և ստացվել է երկու տասնյակից ավել պատենտներ, որոնցից 22-ը ՀՀ մտավոր
սեփականության գործակալության կողմից արտոնագրվել է, իսկ «Քուին Էսթեր»
(Էսթեր թագուհի) մաշկի խնամքի միջոցը փորձաքննություն է անցել Եվրամիության
«Eurofins

Bel/Novamann»

լաբորատորիայում՝

Սլովակիայում.

փորձաքննության

արդյունքները գնահատվել են դրական և ճանաչվել անվտանգ բնական միջոց մաշկի
համար (Հավելված 6):
Բուհը

առանձնահատուկ

ուշադրություն

է

դարձնում

երիտասարդ

դասավանդողների գիտական գործունեությունը: 2016-2019թթ. ընթացքում թեկնածուի
գիտական ատենախոսություն են պաշտպանել Համալսարանի հինգ դասախոսներ (2ը՝

տեխնիկական

գիտությունների

բնագավառում,

2-ը՝

գյուղատնտեսական

գիտությունների, 1-ը՝ տնտեսական): Ներկայացնենք տվյալները:
N

1

2

Անուն,
ազգանուն,
հայրանուն
Բարդուղ
Սարիբեկի
Գալստյան
Արմանուշ
Ալեքսանդրի
Առաքելյան

Ծնն. Օր,
ամիս, տարի

Թեկնածուական/դոկտորական
ատենախոսության թեմա

Տարեթիվ

Գիտական
աստիճան

28.04.1981թ.

Դիետիկ կաթնաշորի
տեխնոլոգիայի
կատարելագործում
Խնձորենու առավել տարածված
սնկային հիվանդությունները
ԼՂՀ-ում և պայքարի համալիր
միջոցառումները նախալեռնային
գոտու պայմաններում
Օտարերկրյա ներդրումների դերը
ԼՂՀ տնտեսության զարգացման
գործում և դրանց ներգրավման
հի,նախնդիրները
Մի քանի ագրոտեխնիկական
միջոցառումների ազդեցությունը
սիսեռի բերքի քանակի և որակի
վրա ԼՂՀ միջին լեռնային գոտու
պայմաններում
ԱՀ հիդրոէլեկտրակայանների
գլխամասային հանգույցների
հիդրոլոգիական և
հիդրավլիկական ապահովվումը

2016թ.

տեխ.գ.թ.

2017թ.

գ.գ.թ.

2018թ.

տնտ.գ.թ.

2018թ.

գ.գ.թ.

2019թ.

տեխն.գ.թ.

12.05.1971թ

3

Տաթևվիկ
Վլադիմիրի
Վերդյան

23.10.1989թ.

4

Ռուզաննա
Սուրենի
Իսրայելյան

05.11.1988թ

Վրեժ
Գագիկի
Հայրապետյան

29.10.1993թ

5

Հիմք

ընդունելով

Համալսարանը
ներգրավումը

ռազմավարական

կարևորում

է

հետազոտական

ծրագրի

երիտասարդ

2.4

խնդրի

գիտնականների

նախագծերում:

պահանջները

ու

ուսանողների

Համալսարանում

աշխատանքի

ընդունված 13 շրջանավարտից և ուսանողից գիտահետազոտական նախագծերում
ընդգրկված են 6-ը: Դա կկրի շարունակական բնույթ:
Բուհի դասախոսական կազմը ակտիվ մասնակցություն է ունենում ՀՀ-ում և
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արտերկրում կազմակերպվող գիտաժողովներին:
N

Կազմակերպման վայրը

1

ՀՀ-ում կազմակերպված

2016

2017

2018

2019

Ընդամենը

2

2

միջազգային գիտաժողովներ
2

Արտերկրում կազմակերպված

4

7

6

3

20

4

7

8

3

22

միջազգային գիտաժողովներ
Ընդամենը

Գիտահետազոտական աշխատանքներում առանձնակի ուշադրություն է տրվում
տարածաշրջանի խնդիրներին առնչվող թեմաներին: Հաշվետու ժամանակաշրջանում
Համալսարանում կազմակերպվել է «Արցախյան շարժման 30-ամյակին»,
եռատոնին»

նվիրված

և

այլ

գիտաժողովներ,

ինչպես

նաև

«Մայիսյան

ԱՀ

տարբեր

գերատեսչությունների ղեկավարների մասնակցությամբ ներկայացվել են ուսանողների
հետ համատեղ ծրագրեր, բիզնես-պլաններ, որոնցից 3-ը ֆինանսավորվել է:
«ԱՀ Պատարա համայնքի տոհմային կայանի զարգացման հիմնախնդիրները»
թեմայով կազմակերպվել է գիտական ֆորում, որի արդյունքում Համալսարանի
դասախոսների հիմնավորված առաջարկությունները օգտագործվել է կայանի հետագա
գործունեության մեջ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ունի երկարաժամկետ ռազմավարություն և միջնաժամկետ ու
կարճաժամկետ ծրագրեր, որոնք արտահայտում են հետազոտության ոլորտում ՄՈՒՀ-ի
հետաքրքրությունները և հավակնությունները:
Հիմքեր

Միջնաժամկետ ծրագիր, Հավելված 6.1
Պլան-ժամանակացույց, Հավելված 2.17
Հետազոտությունների մեթոդաբանությունը ու հրապարակումներին
ներկայացվող պահանջները https://ext40.host.am:2096/, Հավելված 6.2

Վերլուծենք Համալսարանում առկա հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների և
հավակնությունների միջնաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերի իրականացման
արդյունավետությունը:
Համալսարանում
գիտահետազոտական
հետաքրքրություններն
ու

հավակնությունները

ձևավորվել

են

համաձայն

2016-2021թթ

երկարաժամկետ

ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջնաժամկետ և կարճաժամկետ պլանների
և պլան ժամանակացույցի:
Ինչպես երևում է գծապատկերից հետազոտության ոլորտներում 2017-2018
ուստարում աճել է հետազոտական աշխատանքների, գիտական հրատարակումների
թիվը և գիտական հրատարակում/դասախոս հարաբերակցությունը կազմել է 1,16, իսկ
2018-2019 ուստարում՝ 0,69:
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Բուհը

ունի

գիտական

գրադարան,

որը

տարեցտարի

համալրվում

է

մասնագիտական անհրաժեշտ գրականությամբ: Աշխատանք է տարվում ստեղծել
դասավանդվող հիմնական դասագրքերի թվայնացված տարբերակ:
Բուհում ավելացել է նաև գիտության համակարգի համար նախատեսված
ինտերնետային

կապերի

հաշվեկշիռը,

ինչպես

նաև

հետազոտական

աշխատանքներում օգտագործված համակարգիչների թիվը (ԳԱՑ 5.5) :
Համալսարանը նախատեսում է մշակել այնպիսի քաղաքականություն, որի
առանցքային խնդիրը կլինի միջամբիոնային կապերի ամրապնդումը, լավագույն
փորձի փոխանցումը, երիտասարդ գիտնականներին աջակցությունը, ժամանակակից
սարքավորումների ձեռքբերումը և այլն: Միջամբիոնային կապերի ամրապնդման
նպատակով

բուհում

տարբեր

մասնագիտություններով

մագիստրանտներին

մագիստրոսական թեզերի խմբային հանձնարարություն է տրվում. արդյունքում
ներկայացվում է թեզի թեմայի շրջանակներում համընդգրկուն աշխատանք (Հավելված
3.11):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է հետազոտությունների իրականացումը և իր
զարագացումը` հստակ քաղաքականության և ընթացակարգերի միջոցով:
Հետազոտության և զարգացման համար հատկացված բյուջեն (Հավելված
7.1, Հավելված 7.2, Հավելված 7.3 )
Հիմքեր
Ակադեմիական ազնվությունը (օբյեկտիվություն) երաշխավորող և
գրագողությունը կանխարգելող միջոցների քաղաքականությունն ու
ընթացակարգերը, Հավելված 3.7

Վերլուծենք Համալսարանի հետազոտությունների զարգացմանն ու նորարարություններին
նպաստող
քաղաքականության
ու
ընթացակարգերի
արդյունավետությունը
և
արդիականությունը:
Համալսարանը դեռևս չունի հետազոտական աշխատանքների հաստատված
քաղաքականություն ու ընթացակարգեր, բայց այդ ուղղության գործառույթները
միտված են ստեղծելու և զարգացնելու գիտական ուղղությունները, արձագանքելու
տարածաշրջանի կարիքներին և գիտության զարգացման միջազգային տենդենցներին՝
գիտական լաբորատորիաների ու կենտրոնների ստեղծման ճանապարհով: Արդեն իսկ
Համալսարանն ունի 8 լաբորատորիա, որոնք տարեց տարի համալրվում են
ժամանակակից սարքավորումներով: Այդ ուղղությամբ պակասը լրացնելու համար
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բուհը հնարավորինս փորձում է օգտվել Համալսարանի հետ համագործակցող ՀՀ
հաստատությունների գիտահետազոտական լաբորատորիաներից:
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության, ԲՈԿ-ի կողմից սահմանված
կանոնակարգերը ևս նպաստում են Համալսարանի հետազոտական աշխատանքների
ակտիվացմանը՝ կարևորելով դասախոսների հետազոտական աշխատանքների
արդյունքներն ու ձեռքբերումները գիտական աստիճաններ կամ կոչումներ շնորհելիս
(թեկնածու, դոկտոր, դոցենտ, պրոֆեսոր և այլն):
Գիտական
ներուժի
արդյունավետությունը
բարձրացնելու
և
հետազոտությունների ոլորտում ծավալի աճ ապահովելու համար բուհը ձգտում է
բարելավել հետազոտական գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ
տարածքային և նյութատեխնիկական պայմանները, զարգացնել և արդիականացնել
Համալսարանի ուսումնական և գիտական լաբորատոր բազան՝ աշխատակիցներին և
ուսանողությանը
տրամադրելով
գիտակրթական
անհրաժեշտ
ռեսուրսներ:
Ռազմավարական խնդրի իրականացման կարևոր ձեռքբերումներից է 2016թ. լույս
տեսած գիտական հոդվածների «Տեղեկագիր բարձր տեխնոլագիաններ» անգլալեզու
պարբերականը, որն ապահովում է Համալսարանի, ինչպես նաև ՀՀ և արտերկրի այլ
բուհերի պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի կողմից իրականացված
գիտամեթոդական աշխատանքների հրապարակայնությունը, նպաստում գիտական
մտքի զարգացմանը: 2016-2019թթ. ընթացքում «Տեղեկագիր բարձր տեխնոլագիաններ»
պարբերականում տպագրվել է 102 հոդված, որից 65 հոդվածը
64%-ը՝ բուհի
պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից: Ինչպես երևում է աղյուսակից ըստ
տարիների նկատվում է հրատարակումների աճի տենդենց:
2016

Հեղինակ

%

Քան

ակ
27

այլ

բուհերից

2018
%

Քան

54%

ակ
16

21

42%

2

4%

Քան
1 ՀՀ

2017

2019
%

Քան

%

29%

ակ
20

26%

ակ
8

53%

31

57%

49

64%

6

40%

7

13%

7

9%

1

6.6%

հրավիրված
դասախոսներ
2 Տեղացի
դասախոսներ
3 Այլ հեղինակներ

50

Ընդամենը

54

76

15

Գիտական հանդեսի հրատարակման ծախսերը հոգում է բուհը:
Դասախոսներին խրախուսելու համար Համալսարանն ապահովում է նաև
մենագրությունների, գրքերի, մեթոդական աշխատանքների անվճար հրատարակումը:
Համալսարանի երիտասարդ հետազոտողները և ուսանողները մասնակցում են բուհի
և այլ կազմակերպությունների կողմից պարբերաբար կազմակերպվող գիտական
կոնֆերանսներին:

Բուհը

ունի

ուսանողական

գիտական

ընկերություն,

որի

գործառույթները ամրագրված են համապատասխան կարգում (Հավելված 4.13):
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ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպվում են ամենամյա գիտական կոնֆերանսներ.
զեկուցումները նույնպես անվճար հիմունքներով տպագրվում է Համալսարնում՝
գիտաժողովի

նյութերի

ժողովածուի

մեջ:

ՈՒԳԸ–ի

Համալսարանում գործում է «Բանավեճի ակումբ», որը

նախաձեռնությամբ

հնարավորություն է տալիս

ուսանողներին իրենց տեսակետները դարձնել հանրային քննարկման առարկա և
լավագույն կարծիքները հաշվի առնել հետագա գործունեության մեջ: ՈՒԳԸ –ի
անդամները ակտիվ համագործակցում են ՀՀ և ԱՀ բուհերի ուսանողության հետ,
մասնակցում են տարբեր գիտաժողովների, ֆորումների և այլ միջոցառումների: ՈՒԳԸն ունի

առանձին կայքէջ, որտեղ մանրամասն ներկայացվում է կատարած

աշխատանքների մասին տեղեկատվություն (Հավելված 6.3)
Ուսանողության համար Համալսարանում հաճախակի կազմակերպվում են
սեմինարներ` գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման հիմնական
սկզբունքներին ծանոթացնելու նպատակով: Տրամադրվում են մեթոդականներ, որտեղ
ներկայացված
են
գիտական
աշխատանք
կատարելու,
ինչպես
նաև
հաշվարկագրաֆիկական աշխատանքներ, ռեֆերատներ, կուրսային և ավարտական
աշխատանքներ գրելու համար անհրաժեշտ հիմնական տեղեկատվությունը:
Համալսարանի բյուջեում նախատեսված է զարգացման ֆոնդ, որն օգտագործվում
է գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման ֆինանսավորման համար:
Վերահսկվում է հետազոտական աշխատանքներում՝ գիտական հոդվածներ,
գիտաժողովներում ներկայացվող զեկույցներ, թեզիսներ և այլն,

գրագողությունը

համաձայն ակադեմիական ազնվության կարգի պահանջների (Հավելված 3.7):
Մենագրությունները և ուսումնական ձեռնարկները քննարկվում են ֆակուլտետների
գիտական խորհուրդներում, ապա նոր միայն երաշխավորվում հրատարակչության:
Անհրաժեշտության

դեպքում

դրանք

գրախոսվում

են

նաև

ՀՀ

բուհերի

համապատասխան ամբիոններում, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի (ԳԱԱ)
մասնագիտական

կառույցների

և

այլ

հետազոտական

հաստատությունների

հեղինակավոր մասնագետների կողմից: «Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների»
գիտական պարբերականում հրատարակվող հոդվածների նկատմամբ կիրառվում են
գիտական մակարդակի բարձր պահանջներ: Հանդեսում տպագրվում են գրախոսված և
խմբագրական խորհրդի կողմից երաշխավորված հոդվածները: Այն հնարավորինս
բացառում է գրագողությունն ու նպաստում ակադեմիական ազնվությանն ու
օբյեկտիվությանը: Հանդեսի խմբագրական խորհրդի կազմում ընդգրկված են մեկ
տասնյակից ավել գիտական ճանաչում և վաստակ ունեցող գիտնականներ (Հավելված
6.4):
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կարևորում է հետազոտական գործունեության միջազգայնացումը:
Հիմքեր

ՇՏՀ-ի միջազգային
Հավելված 9

համագործակցության

քաղաքականություն

,
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ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկ
Վարկա
նիշը

Ամսագիրը (երկիրը)

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

13

14

15

16
17
18

Сборник
научных
трудов,
современной науки25, РИНЦ,
Россия

Проблемы
Ставрополь

Сборник статей XIII международной научнопрактической конференции EUROPEAN
RESEARCH ч.1, РИНЦ, Пенза, Россия
ИЗВЕСТИЯ Самарской государтсвенной
сельскохозяйственной академии №3, Россия
«Современная экономика: Актуальные вопросы,
достижения и инновации» сборник статей IX
Международной
научно-практической
конференции, 25 сентября, 2017 г, Пенза,
МЦНС «Наука и просвещение», Россия
XX Международная научная конференция
«Современная экономика», сборник статей
конференции, 30.12.2017г, Кемерово, Россия
Международная
научная
конференция
«Техноконгресс»
Cборник
статей
XXIII
международной
научной
конференции
«Техноконгресс», 19 марта 2018 г., Кемерово
2018, Россия
«Наука и просвещение» European scientific
conference Пенза 07 сентября, Россия
Collected pepers VII International Scientific And
Technical Conference “Modern Problems Of Water
Management, Environmental Protection,
Architecture And Construction, Tbilisi
Материалы Международной конференции
«Экологически безопасные технологии
природообустройства и водопользования:
теория и практика», Новосибирск: НГАСУ
(Сибстрин), 2017г.
Լոգոս» միջազգային գիտական հոդվածների
կենտրոն, Ստավրոպոլ, 2018թ.
Сборник статей III Международной научнопрактической конференции, «Наука ХХI века –
взгляд в будущее», Россия, Ставрополь, 2018г.
Գիտական կոնֆերանսի նյութեր, ՌԴ,
ք.Ստավրոպոլ, էջ 37-43, 2018թ.
III Международной научно-практическая
конференция, «НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД:
ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ,
ПОЛИТОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ», «ЛОГОС», г.
Ставрополь, 2018г.,
“Логос” Ставрополь, 2017г.
Материалы международной конференции,
Экологические безопасные технологии
природообустройства и водопользования:
теория и практика, посвященной 25 летию
программы, УНИТВИН /кафедры ЮНЕСКО,
Новосибирск – 2017г.
“Economics” ամսագիր, 2017թ. Ռուսաստան
բրիտանական “Journal of economic studies”
ամսագիր, 2018թ.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АКТУАЛЬНЫХ
ИСЛЕДОВАН, Краснодар 2016г.

2016

2017

2018

2019

2020

1

1
1

1

1

1

1

1

1

2
2
1

1

1

1

1
1
1

81

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АКТУАЛЬНЫХ
1
ИСЛЕДОВАН, Краснодар 2016г
Ընդամենը
4
9
8
Օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկը
Վարկա 2016
2017
2018
2019
Ամսագիրը (երկիրը)
նիշը
Материалы межд. Научной конференции г.
1
1
София (Болгария), 2017г.,
19

2

3

4

5

6

VI Международная научно- техническая
конференция Современные проблемы водного
хозяйчтва , охраны окружающей среды,
архитектуры и стоительства сборник научных
трудов Тбилиси- Телави, Грузия, 2016 г.
VII Международная научно- техническая
конференция Современные проблемы водного
хозяйчтва , охраны окружающей среды,
архитектуры и стоительства сборник научных
трудов Тбилиси, Грузия, 2017 г
Материалы межд. Научной конференции г.
Прага (Чехия), 2016г.,
VIII Международная научно- техническая
конференция Современные проблемы водного
хозяйчтва , охраны окружающей среды,
архитектуры и стоительства сборник научных
трудов Тбилиси, Грузия, 2018 г
UNESCO-ի
կազմակերպած
«Экологически
безопасные технологии природообустройства и
водопользования: теория и практика» միջազգային

2020

2

3

1

2

1

գիտաժողովում, 2017թ․, Նովոսիբիրսկ, ՌԴ.
«Construction of optimizes energy potential» XIV
7

միջազգային

գիտաժողովում,

2017թ,

1

Չեստախովա, Լեհաստան.
8

«Construction of optimizes energy potential» XV
միջազգային գիտաժողովում, 2018թ,
Չեստախովա, Լեհաստան
Ընդամենը

1

4
5
ՀՀ-ում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկը
Վարկա 2016
2017
Ամսագիրը
նիշը
1
ՄՄ Լրատու ISSN1829-4227, Երևան, 2017թ.
1
«Մխիթար Գոշ» գիտական հոդվածներ 2(47),
2
1
Երևան 2017թ.
3

Բնագետ N 3, Երևան 2017թ.

4

Ագրոգիտություն ,ՀՀ
Մշակութային աստղագիտությունը հայկական
լեռնաշխարհում, Երիտասարդական
գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016թ., էջ 54-60
Университет Х.Абовяна, Հայ գրական հանդես,
Ереван-2017г., 1(35), стр. 71-77
Ереван, 2017г., издательство «ГИТУТЮН» НАН
РА.
Известия ГАУА, Ереван,
/ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտու-

5

6
7
8
9

3

2018

2019

2020

2
6

4

1

1
1
1

1
1

1
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10

11

12

13

14

թյան ինստիտուտ: Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»
հրատ
«Այլընտրանք» եռամսյա գիտական հանդես 2016
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալտնտեսական կայուն զարգացման
հիմնախնդիրները գիտական հոդվածների
ժողովածու – 1(23) Երևանի «Անանիա
Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների
համալսարան, Երևան 2016թ. Էջ 192-199
Միջազգային գիտական կոնֆերանսի նյութեր
նվիրված ՀԱԱՀ-85 ամյակին Երևան, 2016թ
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի
Հանրապետությունում գիտական հոդվածների
ժողովածու, 2016թ.

1

4

2

1

1

1

Բանբեր Հայաստանի պետական
տնտեսագիտական համալսարանի Երևան, 2017

1

Ընդամենը

12

15

2

1

Վերլուծենք
Համալսարանի
հետազոտական
գործունեության
միջազգայնացման
քաղաքականության արդյունավետությունը:
Համաձայն Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի խնդիր 3-ի նախատեսվում է

խթանել արտաքին կապերը և միջազգայնացումը, որը կարևոր քայլ է ինչպես
Համալսարանի ճանաչման, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության համար:
Այս խնդրի լուծման նպատակով Համալսարանը խթանում և ապահովում է
դասախոսների և ուսանողների մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին,
ավելացնում

է

միջազգային

շահակիցների

հոդվածների

տպագրությունը

Համալսարանի անգլալեզու տեղեկագրում: Քայլեր է ձեռնարկվում Համալսարանում
միջազգային գիտաժողովներ կազմակերպելու ուղղությամբ: Բուհի դասախոսները
իրենց մասնակցությունն են ունենում ՀՀ

հանրապետության և այլ երկրների բուհերի

կողմից կազմակերպվող միջազգային գիտաժողովներին: 2016-2019թթ. ընթացքում
Համալսարանի

դասախոսները

ուսանողների

հետ

համատեղ

մասնակցել

են

արտերկրում կազմակերպված հետևյալ միջազգային գիտաժողովներին՝
N Գիտ.
Բնագավա
ռներ
1
2

Բնագիտա
կան
Տեխնիկա
կան
Ընդամենը

2016
գիտաժո
ղով

2017
զեկո
ւյց

գիտաժո
ղով

2018
զեկո
ւյց

2019

գիտաժո
ղով

զեկո
ւյց

2

2

գիտաժո
ղով

2

2

2

5

2

4

3

2

2

2

5

4

6

3

Արտասահմանյան

երկրների

գիտական

հանդեսներում

Ընդամենը
զե
կու
յց

-

գիտա
ժողով

զեկ
ույց

2

2

9

11

11

13

Համալսարանի

դասավանդողների հրատարակած գիտական աշխատանքների թիվը 2016-2019թթ.
կազմել է ընդհանուր հրատարակությունների (13) թվի 14,3% -ը: Ներկայացված
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վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դեռևս սահմանափակ է ԱՊՀ և օտարերկրյա
գրախոսվող ամսագրերում հրապարակումների թիվը, սակայն ներկայացված ցանկն
ամբողջությամբ չի արտացոլում իրական պատկերը, քանի որ հոդվածների զգալի մասը
լույս է տեսել գիտաժողովների նյութերի տեսքով: Այդուհանդերձ, քայլեր է ձեռնարկվում
ԱՊՀ և միջազգային գրախոսվող ամսագրերում գիտական հրապարակումներն
ընդլայնելու ուղղությամբ:
Համալսարանը կարևորում է նաև դասախոսների մասնակցությունը միջազգային
գիտական
և
գիտատեխնիկական
նախագծերին
ու
դրամաշնորհներին,
ուսումնառողներին և դասավանդողներին աջակցում է՝ տրամադրելով անհրաժեշտ
տեղեկատվություն միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի և գիտական նախագծերի
մասնակցության վերաբերյալ, օժանդակում դրանց հայտադիմումների ձևակերպմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են հետազոտական գործունեության և ուսումնական
գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմներ:
Հիմքեր
Մագիստրոսական թեզերի թեմաների առաջադրման, հաստատման,
ձևավորման և պաշտպանության կարգ Հավելված 3.11
Ամբիոնների գործունեության կարգ, Հավելված 2.3

Վերլուծենք Համալսարանում գործող հետազոտական գործունեության և ուսումնական
գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմների արդյունավետությունը:
Լինելով Հանրապետության գիտակրթական խոշորագույն հաստատություն,

Համալսարանը

կարևորում է ուսումնական գործընթացների փոխկապակցումը

հետազոտական

գործունեությանը:

Դասավանդվող

առարկաների

բաշխումը

կատարվում է համաձայն դասավանդողների նեղ մասնագիտացման, հաշվի է առնվում
նրանց հակումներն ու կարողությունները, ուսանողների կուրսային և ավարտական
թեմաները առաջադրվում են հիմնականում ամբիոնների գիտական ուղղվածությանը և
գիտական

ղեկավարների

հետազոտական

աշխատանքների

թեմատիկային

համապատասխան:
Համալսարանի

պրոֆեսորադասախոսական

գիտահետազոտական

աշխատանքները

կազմի

կողմից

կազմակերպվում և

ղեկավարվող

իրականացվում են

համաձայն 2016թ. գիտական խորհրդի կողմից հաստատված «ՈՒսումնառության
առկա

համակարգում

ձևավորման

և

մագիստրոսական

պաշտպանության»

թեզերի

(Հավելված

առաջադրման,
3.11)

և

2019թ.

հաստատման,
հաստատված

«Պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կարգերով (Հավելված 2.10):
Ամբիոնների

կողմից

կատարվող

գիտահետազոտական

աշխատանքները

մեծապես նպաստում են ինչպես ուսումնական գործընթացի արդյունավետության
բարձրացմանը, այնպես էլ ժամանակի նորարական փոփոխություններին պատշաճ
արձագանքելու կարողությունների մեծացման ու տարածաշրջանի հիմնախնդիրներին
ուղղված առաջարկությունների մշակմանը: Դասավանդողներն ուսանողներին իրենց
կատարած հետազոտական արդյունքներին հաղորդակից են դարձնում ոչ միայն
դասավանդվող առարկաների, առանձին թեմատիկ դասախոսությունների միջոցով
84

կամ

ինքնուրույն,

կուրսային

ու

ավարտական

աշխատանքների

համար

հանձնարարվող գրականությամբ այլև վերջիններիս ներառում են հետազոտական
աշխատանքներում՝ փոխհարստացնելով ու ամբողջացնելով այն պրակտիկաների
միջոցով: Օրինակ, «Ագրոնոմիա» մասնագիտության մագիստրանտները ընդգրկվել են
Համալսարանի կողմից իրականացվող «Ազնվամորի», «Սխտոր» և այլ ծրագրերի
շրջանակներում և մագիստրոսական թեզերի ուսումնասիրությունները արել են նշված
մշակաբույսերի դաշտային փորձերի հիման վրա, «Պարենամթերքի տեխնոլոգիա»
մասնագիտության մագիստրանտը իր թեզի թեմայի շրջանակներում ուսումնասիրել է
տարբեր եթերայուղատու բույսերից եթերայուղի ստացման տեխնոլոգիաները, իսկ
համակարգեր մասնագիտության մագիստրանտները թագիստրոսական թեզի նյութ
ծառայել են ուսանողների 2016-2019թթ. Ժամանակահատվածում Համալսարանի
ուսանողների կողմից կարդացվել են շուրջ 55 ուսումնագիտական զեկույցներ: Դրանց
պատրաստումը կատարվել է ամբիոնների խորհրդատվությամբ և աջակցությամբ:
Ուսանողների լավագույն հետազոտական աշխատանքները տպագրվում են բուհի
գիտական հանդեսներում:
Վերլուծենք Չափանիշ 6-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը,
արտաքին հնարավորությունները և վտանգները:
Ներկայացնենք թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները:
Չափանիշ 6-ի վերաբերյալ ներկայացնել SWOT վերլուծություն 5 տարիների համար:

Ուժեղ կողմեր (Strengths)
1. Գիտական հետազոտությունների

Հնարավորություններ (Opportunities)
1. Համալսարանի հետ

ոլորտում բազմամյա փորձառու

համագործակցող ՀՀ

պրոֆեսորադասախոսական

հաստատությունների

անձնակազմի առկայությունը:

գիտահետազոտական

2. Ձևավորված հետազոտական
միջավայր՝ երիտասարդ

լաբորատորիաներից օգտվելը:
2. Հանրապետական և միջազգային

գիտնականների և ուսանողների

գիտաժողովներին մասնակցության

պատշաճ ներգրավմամբ:

ընդլայնումը:

3. Ամբիոններում

3. Գիտատեղեկատվական

գիտահետազոտական գերակա

ներհամալսարանական ցանցի

ուղղությունների առկայությունը:

կատարելագործում:

4. Անգլալեզու «Տեղեկագիր բարձր

4. Հանրապետական և

տեխնոլոգիաներ» գիտական

տարածաշրջանային հետազոտական

պարբերականի առկայությունը:

ծրագրերում Համալսարանի

5. Բուհի գիտական հանդեսներում
Համալսարանի աշխատակիցների
գիտական հոդվածների տպագրումը:

մասնակցության նախաձեռնում:
5. Արտաքին շահառուների,
մասնավորապես պայմանագրերով
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6. Համալսարանի ուսանողների և

ամրագրված խոշոր գործատուների և

դասավանդողների ակտիվ

հասարակության հետ կապերի

մասնակցությունը տարածաշրջանային

կատարելագործում:

և հանրապետական
ցուցահանդեսներին:
7. ՈՒԳԸ-ի ակտիվ
գործունեությունը:
Թույլ կողմեր (Weaknesses)

Վտանգներ (Threats)

1. ՀՀ գիտահետազոտական

1. Միջազգային հարթակներում

կազմակերպությունների

Արցախի Հանրապետության

համագործակցության, գիտաժողովների

չճանաչվածության հանգամանքը:

մասնակցության ֆինանսական թույլ
աջակցությունը պետության կողմից
2. Պետական ֆինասնավորմամբ
գիտական թեմաների սակավությունը:
3. Գիտական հետազոտության

2. Երկրի տնտեսական վիճակով
պայմանավորված գիտությամբ
զբաղվողների սոցիալական
պայմանները:
3. Պետության կողմից գիտական

համար անհրաժեշտ

թեմաների ոչ բավարար

նյութատեխնիկական բազայի ոչ բարձր

ֆինանսավորումը:

մակարդակը:

4. Համաշխարհային

4. Համալսարանի գիտական
ներուժի ոչ բավարար

տեխնոլոգիական առաջընթացին ոչ
համահունչ զարգացումը:

ներգրավվածությունը պետական
պատվերով և նպատակային
ֆինանսավորմամբ իրականացվող
գիտական հետազոտություններում:
5. Բարձր վարկանիշով
հանդեսներում տպագրված
աշխատանքների քիչ քանակը:
6. Փոխկապակցված
գիտահետազոտական
նախաձեռնություններ իրականացնելու
նպատակով այլ համալսարանների հետ
գործընկերային հարաբերությունների
ցածր մակարդակը:
Բուհը լինելով տարածաշրջանում միակ տեխնոլոգիական Համալսարանը, եռամյա
գործունեության

ընթացքում

պրոֆեսորադասխոսական

կազմի

կոմպետեցիաների

բարձր մակարդակի շնորհիվ ապահովել է կրթական և գիտական զգալի արդյունքներ՝
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աջակցելով

տեղացի

երիտասարդ

դաավանդողների

գիտական

անհրաժեշտ

մակարդակի բարձրացմանը և քայլեր է ձեռնարկում հետազոտական աշխատանքների
միջազգայնացման ուղղությամբ:
Համալսարանը

հետազոտական

գործունեության

իրականացման

արդյունավետության բարձրացման և ուսումնառության հետ կապն ամրապնդելու
համար նախատեսում է.
✓ մշակել հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների և հավակնությունների
ռազմավարություն,

երիտասարդ

աշխատակազմի

հետազոտական

գործունեությունը խրախուսելու քաղաքականություն ու ընթացակարգեր,
✓ միջազգային

հետազոտական

նախաձեռնություններում

ուսումնառողների

և

դասավանդողների ներգրավվածությունը խրախուսող կանոնակարգեր,
✓ բարելավել որակյալ հետազոտությունների իրականացման համար պայմանները,
✓ ավելացնել հետազոտության և զարգացման համար նախատեսված բյուջեն,
✓ հաճախակի կազմակերպել գիտական միջոցառումներ՝ կոնֆերանսներ, գիտական

քննարկումներ, կլոր սեղաններ, սեմինարներ, տրեյնինգներ և այլն, ՀՀ և
արտերկրի,

տարածաշրջանի

գիտնականների,

առաջավոր

մասնագետների

մասնակցությամբ:

▪

VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ` ուսումնական միջավայրի

ստեղծման և սահմանված առաքելության և նպատակների արդյունավետ
իրականացման համար:
Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի 4-րդ «Որակյալ ենթակառուցվածքներ»
նպատակում ամրագրված է՝ ապահովել կրթական ծրագրերի իրականացման
պահանջներին բավարարող համալսարանական ենթակառուցվածքներ, որտեղ
որպես խնդիրներ են դրված.
4.1.

Զարգացնել

անհրաժեշտ

ուսումնագիտական

լսարանային,

գործընթացի

լաբորատոր

իրականացման

պայմանները,

համար

արդիականացնել

Համալսարանի ենթակառուցվածքները:
4.2.

Զարգացնել

անհրաժեշտ

ուսումնագիտական
տեղեկատվական

գործընթացի
համակարգերը

իրականացման
և

համար

գրադարանային

ենթակառուցվածքները:
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում առկա է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի
իրականացման համար անհրաժեշտ ուսումնական միջավայր:
Հաստատության մասնաշենքերը և դրանց օգտագործման

Հիմքեր

նպատակները, Հավելված 7.9

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:

%

Արդյո՞ք ուսումնառողները բավարարված են ռեսուրսների

84%

ապահովվածությունից:
Արդյո՞ք դասավանդողները բավարարված են ռեսուրսների

74%

ապահովվածությունից:
Վերլուծենք ՄՈՒՀ-ում առկա մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման
համար անհրաժեշտ ուսումնական միջավայրի արդյունավետությունը նշելով շահակիցների
բավարարվածության աստիճանը: Հիմնավորենք մոտեցումը և արդյունավետությունը /
կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Հաստատության մասնաշենքերը և դրանց օգտագործման նպատակները
2019 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ համալսարանի առկա և հեռակա
ուսուցման

համակարգերում

սովորում

են

1234

ուսանողներ,

որոնց

համար

ուսումնական պարապմունքները կազմակերպվում են 4 ուսումնական մասնաշենքերի
60 լսարաններում: Համալսարանի ուսումնական տարածքները լիովին բավարարում
են միահերթ ուսուցում կազմակերպելու համար (ԳԱՑ 2019թ., ցուցանիշ 4.1,4.2,4.3):
Պարբերաբար տարվում են աշխատանքներ լաբորատորիաների ու այլ շինությունների
արդիականացման և վերանորոգման ուղղությամբ: Համալսարանում գործում է
ուսումնական 7 լաբորատորիաներ, համակարգչային 6 լսարաններ (Բ-II-17, Բ-II-18, ԲIII-25, Գ-I-13, Դ-II-11, թիվ 113 լսարանը հանրակացարանում) և ինտերակտիվ
ուսուցման 3 լսարաններ (Ա-V-33, Բ-IV-30, Գ-I-12):
2017թ. դեկտեմբերին կահավորվել են ինտերակտիվ ուսուցման լսարաններ՝
անհրաժեշտ էլեկտրոնային սարքավորումներով /smart-գրատախտակ, պրոյեկտոր,
համակարգիչ/, որը ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռում Skype ակնթարթային
հաղորդակցման միջոցով անց կացնել հանդիպումներ առաջատար մասնագետների
հետ:
ՇՏՀ-ն բավականին միջոցներ է ներդրել միասնական ինֆորմացիոն միջավայր
ստեղծելու համար՝ ինտերնետային կապ, համակարգչային ներքին ցանց (lan), Kerio
WinRoute

OS

սերվերային

համակարգ,

ինչը

հնարավոր

է

դարձնում

ստորաբաժանումների միջև ինֆորմացիայի արագ փոխանակությունը և նվազեցնում
թղթաշրջանառությունը: Ներքին ցանցին միացված են 123 համակարգիչ:
Համալսարանը իր ուսանողներին և դասախոսներին ապահովում է գերարագ և
անվճար ինտերնետով: Բացի այդ կան անվճար Wi-Fi անկյուններ հանրակացարանում
88

(14 հատ), նիստերի դահլիճում (1 հատ) և ԲII-17 համակարգչային կաբինետում (1
հատ):
Կրթական ծրագրերի պահանջներից ելնելով՝ տեխնոլոգիապես վերազինվում են
առկա լսարաններն ու ուսումնական լաբորատորիանները, ձևավորվում նորերը:
Արդիականացվել և տեխնիկապես հագեցվել է նիստերի դահլիճը:
Լաբորատորիաները,

ուսումնական

կաբինետները,

արվեստանոցները,

արհեստանոցները և դրանց օգտագործման նպատակները
Համալսարանում գործում են մասնագիտական լաբորատորիաներ, ուսումնական
կաբինետներ և արվեստանոցներ, որոնք նպաստում են ուսումնական գործընթացի
կազմակերպմանը: Սակայն համալսարանը դեռևս չունի կահավորված արհեստանոց,
որը կնպաստի գույքի ընթացիկ վերանորոգմանը:
Գրադարանների, պաշտոնական ինտերնետային կայքերի և գրականության
հասանելի այլ աղբյուրների ցանկը
Գրադարանի զարգացումը Համալսարանի կարևորագույն ռազմավարական
ուղղություններից է:

/ՌԾ, խնդիր lVԲ (4.2.4, 4.2.5, 4.2.6)/:

Համալսարանի 122 քմ

մակերեսով գրադարանն ունի 4 գրապահոց, 1 ընթերցասրահ` 49 քմ. մակերեսով:
Ընթերցասրահը ապահովված է համապատասխան կահույքով, ինտերնետ
կապով և տեխնիկական սարքավորումներով` համակարգիչներով, տպիչ սարքերով,
որից հաճախակի օգտվում են ուսանողները:
ՈՒսումնագիտական

գործընթացի

արդյունավետ

կազմակերպման

համար

հիմնարար նշանակություն ունի հաստատության գրքային և տեղեկատվական բազան,
որը կենտրոնացված է գրադարանում: Տարեցտարի գրադարանի գրքային ֆոնդը
համալրվում է ժամանակակից գրականությամբ, համապատասխան տեղեկատվական
տարբեր նյութերով:
Գիտական

գրադարանն

աշխատանքներ

է

տանում

գրադարանային

գործընթացների որակի բարելավման ուղղությամբ, նպատակ ունենալով ստեղծել
թվային գրադարան, թվայնացել գրադարանի աշխատանքների բոլոր գործառույթները`
(էլեկտրոնային

գրացուցակի

ստեղծում,

սպասարկման

աշխատանքների

ավտոմատացում):
Գիտական գրադարանի ֆոնդը

ունի հայերեն, ռուսերեն և օտար լեզուներով

գիտական, ուսումնական, գեղարվեստական գրականության հարուստ ֆոնդ, որը
կազմում

է

31050

միավոր

համակարգչում:

Այն

տպագրված

ՇՏՀ

ուսումնամեթոդական

գրականություն:

պարբերաբար

համալրվում

դասախոսների
ձեռնարկներով,

Գրքային
է

ինչպես

գիտական
այնպես

էլ

ֆոնդը

ներառված

է

համալսարամում

մենագրություններով,
առանձին

անհատների

նվիրատվություններով և սեփական ձեռքբերումներով:
Գրադարանի

տարեկան

միջին

համալրումը

կազմում

է

670

միավոր
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գրականություն / ԳԱՑ, ցուցանիշ 4.4, 4.5,4.6/: Ուսանողները հնարավորություն ունեն
օգտվելու ինչպես ՀԱԱՀ-ի գիտական գրադարանի էլեկտրոնային գրքային ֆոնդից,
այնպես էլ այլ գրադարանների էլեկտրոնային պաշարներից:
2017թ. Համալսարանի գրադարանը մեծ քանակությամբ նվիրատվություն է
ստացել

Երևանի

Ի.Վ.Եղիազարովի

անվան

Ջրային

հիմնահարցերի

և

հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի կողմից ( 12100 միավոր գրականություն):
Համալսարանը ապահովված է անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, որոնք
նպաստում են ուսումնական գործընթացի օպտիմալ կազմակերպմանը, սակայն
Համալսարանը կարիք ունի մարզադահլիճի և մարզահրապարակի՝ ֆիզկուլտուրա
առարկայի պարապմունքները արդյունավետ անց կացնելու համար:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ը, իր առաքելությունն և նպատակներն իրականացնելու
համար, հատկացնում է համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներ` անհրաժեշտ
միջոցներով և սարքավորումներով ապահովելու ու գործարկելու համար:
Բյուջեի բաշխումը` ըստ մուտքերի և ծախսերի, Հավելված 7.1,
Հավելված 7.2, Հավելված 7.3
ՄՈՒՀ-ի ռազմավարական ծրագիր 2016-2021թթ.

Հիմքեր

Ուսումնական գործունեությունից ստացվող մուտքերի
բաշխումը` պետական ֆինանսավորում, ուսման վճարներ,
վերապատրաստումներ և այլն (արտահայտված տոկոսներով)

/ Հավելված 7.6, Հավելված 7.7, Հավելված 7.8/
Վերլուծենք բյուջեի բաշխման արդյունավետությունը: Արդյո՞ք ուսումնական գործընթացին
վերաբերող ծախսերի բաշխումը համապատասխանում է հաստատության ռազմավարական
նպատակներին: Հիմնավորենք մոտեցումը և արդյունավետությունը / կատարենք համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ՇՏՀ-ում ֆինասական հոսքերի կառավարումը և վերահսկողությունը
իրականացնելու նպատակով կազմվում է բյուջետային մուտքերի և ելքերի տարեկան
նախահաշիվ /տես հավելված 7.1, 7.2, 7.3/, իսկ ֆինասական տարվա ավարտից հետո
ներկայացվում է տարեկան բյուջեի կատարողականը: 2016-2018թթ. ՇՏՀ բյուջեի
հիմնական եկամտային հոդվածներն ունեն հետևյալ բաշխվածությունը. ուսման
վճարները կազմում են ՇՀՏ բյուջեի մուտքային մասի շուրջ 8.92%, պետական
ֆինանսավորումը 89,2%, այլ եկամուտները 1,5% /ԳԱՑ ցունանիշ 3,4/:
Վերջին տարիներին ֆինանսական մուտքերի անալիզը ցույց է տվել, որ
յուրաքանչյուր տարի համալսարանի եկամուտները աճում են, ինչը պայմանավորված
է վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների թվաքանակի աճի հետ:
Ըստ ԳԱՑ-ում ներկայացված տվյալների՝ վերջին 3 տարիների ընթացքում
համալսարանի եկամուտները վճարովի ուսուցման համակարգից աճել են 13,08%-ով,
աճել է նաև պետական բյուջեի ֆինանսավորումը:
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Յուրաքանչյուր տարվա ընդհանուր ծախսերի ավելացմանը զուգահեռ աճել են
նաև

ուսումնական

ծախսերը.

արդյունքում

մեկ

ուսանողին

բաժին

ընկնող

ուսումնական ծախսներն ավելացել են: 2016 -2018թթ.-ի ընթացքում ուսանողների թվի
ավելացմանը զուգընթաց աճել է և ուսումնական՝ մոտ 4,88%, և ուսումնաօժանդակ
ծախսերը՝ մոտ 6,5%, և մեկ ուսանողին ընկնող տեսակարար ուսումնական ծախսերը
0,14%-ով:

Ընդհանուր

տարեկան

ծախսերում

ուսումնաօժանդակ

ծախսերի

հաշվեկշիռը ավելացել է 1,68%-ով /ԳԱՑ, ցուցանիշ 3.8, 3.9/:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի
նպատակների իրականացումն ու շարունակականությունն ապահովող և
երաշխավորող ֆինանսական միջոցների բաշխման քաղաքականություն:
ՇՏՀ ֆինանսական քաղաքականությունը Հավելված 7.11

Հիմքեր

Ֆինանսական աուդիտի նշանակման և աուդիտի արդյունքների
ամփոփման կարգ Հավելված 2.5

Վերլուծենք ՄՈՒՀ-ում գործող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի նպատակների
իրականացումը ու շարունակականությունը ապահովող և երաշխավորող ֆինանսական
միջոցների բաշխման քաղաքականության արդյունավետությունը: Հիմնավորենք մոտեցումը և
արդյունավետությունը /կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:

Համալսարանում

ֆինանսական

միջոցները

բաշխվում

են

հետևյալ

հաջորդականությամբ. կազմվում է բյուջեի նախագիծ՝ համաձայն հաշվապահության
ներկայացրած եկամուտների, կատարվելքի ծախսերի (աշխատավարձ, եկամատային
հարկ, կոմունալ վճարումներ, հարկեր, ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություներ, և այլն)
և համալսարանի ստորաբաժանումների կարիքներից բխող հայտերի: Կոնկրետ ըստ
մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ֆինանսական ռեսուրսների բաշխում չի
կատարվում,

քանի

որ

համալսարանում

իրականացվող

ծրագրերի

մի

մասը

ռազմավարական կարևորություն ունեն Արցախի հանրապետության համար, չնայած
որ ֆինանսական տեսակետից շահութաբեր չեն համալսարանի համար:
Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին դեկանատները համալսարանի
ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին են ներկայացնում հաջորդ
ուսումնական
կատարվում

տարվա
է

ամբիոնային

դասախոսների

բեռնվածությունը,

հաստիքների

որոնց

ձևավորումը

հիման
և

վրա

էլ

աշխատանքի

վարձատրությունը:
Համալսարանը հետևում է բյուջեի կատարմանը և յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ
քննարկվում են բյուջեի կատարողականը, որոշվում կատարվելիք անհրաժեշտ
փոփոխությունները, պլանավորվում հաջորդ եռամսյակի եկամուտները և ծախսերը:
Համաձայն համալսարանի կանոնադրության յուրաքանչյուր տարվա համար
կատարվում է անկախ աուդիտորական

ստուգում, որի արդյունքում տրվում է

համապատասախան եզրակացություն /Հավելված 7.4, Հավելված 7.5/: Ըստ աուդիտորի
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եզրակացության

ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով

ճշմարիտ են ներկայացնում Հիմնադրամի ֆինանսական վիճակը 2018թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ, ինչպես նաև այդ ամսաթվին ավարտված տարվա ֆինանսական
արդյունքն ու դրամական միջոցների հոսքերը՝ ֆինանսական հաշվետվությունների
միջազգային ստանդարտների համաձայն (ՖՀՄՍ-ներ)
Թեև համալսարանի միջոցները կառավարվում են հնարավորինս արդյունավետ,
սակայն դրանց կառավարման և օգտագործման արդյունավետության բարձրացումը
լինելով համալսարանի ռազմավարական ընթացիկ գերակայություն գտնվում է
համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի և ռեկտորի ուշադրության կենտրոնում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ի ռեսուրսային բազան հնարավորություն է ընձեռում
մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և ռազմավարական պլանի
իրականացման համար, ինչը նպաստում է որակի շարունակական բարելավմանը և
կայունությանը:
ՇՏՀ Ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջնաժամկետ պլան
2016-2019թթ., Հավելված 2.18,

Հիմքեր

Գնումների գործընթաց, Հավելված 8.3

Վերլուծենք որակի շարունակական բարելավումն ու կայունությունը ապահովելու
նպատակով ՄՈՒՀ-ի ռեսուրսային բազայի արդյունավետությունը: Հիմնավորենք մոտեցումը և
արդյունավետությունը /կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:

Ռեսուրսների

ժամանակին

բաշխելու

մեխանիզմները,

գործընթացները

և

ընթացակարգերը
Համալսարանի կրթական գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսների պլանավորումը կատարվում է «Գնումների մասին» ԱՀ օրենքի պահանջի
համաձայն: Համալսարանը նախապես պլանավորում է առաջիկա ֆինանսական
տարվա համար պահանջվող ռեսուրսները՝ դրանց գնման գործընթացն ըստ օրենքի
պահանջի

(մրցույթի

հայտարարում,

մատակարարների

ընտրություն

և

այլն)

իրականացնելու համար: Ռեսուրսները ժամանակին բախշելու մեխանիզմները և
ընթացակարգերը կանոնակարգվում են Համալսարանի կանոնադրությամբ և ներքին
իրավական ակտերով, աշխատանքային պայմանագրերով, հայտ-պահանջագրերով և
աշխատանքների կատարման ժամանակացույցով՝ հաշվի առնելով Համալսարանի
գործունեության առանձնահատկությունները:
Համալսարանի ռեսուրսների ձեռք բերման և ժամանակին
նպատակով

ստորաբաժանումների

կողմից

նախօրոք

ապահովման

ներկայացվում

է

հայտ-

պահանջագրեր ռեկտորատին, ըստ այդմ էլ կազմակերպվում է գնման, բաշխման
գործընթացը համապատասխան փաստաթղթերի ձևակերպմամբ:
Ուսումնական գործընթացների որակի ապահովման համար դասավանդողների և
ուսումնառողների կարիքների բավարարման մեխանիզմները
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Ռեսուրսների ձեռք բերումն իրականացվում է կենտրոնացված ձևով՝ բոլոր
կրթական ծրագրերի համար համատեղ, իսկ դրանց բախշումը՝ ըստ առանձին
ծրագրերի ռեսուրսային կարիքների:
Ռեսուրսների պլանավորման և ձեռքբերման տեսանկյունից կարևորագույն
գործոններ

են

հանդիսանում

մասնագիտությունների

աշխատաշուկայի

կրթական

ծրագրերի

պահանջներից

փոփոխությունները

և

ելնելով
նրանցում

ուսանողների թվաքանակը: Քանի որ ընդունելությունը կազմակերպվում է ըստ
պլանավորված և ԱՀ ԿԳՆ-ի կողմից հաստատված տեղերի թվերի, ուստի ռեսուրսների
կարիքների կտրուկ ավելացումներ կամ նվազեցումներ, որպես կանոն, տեղի չեն
ունենում:

Այդուհանդերձ,

ուսանողների

թվի

որոշակի

ավելացման

դեպքում

Համալսարանը ի վիճակի է անհրաժեշտ քանակի ռեսուրսներ ապահովել:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում առկա է տեղեկատվությունը և փաստաթղթավորման
գործընթացները կառավարելու հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգ:
ՄՈՒՀ-ի ռազմավարական ծրագիր 2016-2021թթ.,
Հիմքեր
Վելուծենք ՄՈՒՀ-ում գործող տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության
գործընթացների
կառավարման
քաղաքականության
և
ընթացակարգերի
արդյունավետությունը: Հիմնավորենք մոտեցումը և արդյունավետությունը /կատարենք
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կառավարման բարելավումը

Համալսարանի ռազմավարական կարևորագույն խնդիրներից է:
Տեղեկատվական
համապատասխան

ռեսուրսների
զարգացումը

և

ժամանակակից

դրանց

արդյունավետ

չափանիշներին
օգտագործման

և

մատչելիության ապահովումը ևս ռազմավարական խնդիր է, որի լուծման ուղղությամբ
տարվել ու տարվում են համապատասխան աշխատանքներ:
Համալսարանի

տեղեկատվության

և

փաստաթղթաշրջանառության

կառավարումն իրականացվում է միասնական ներքին ցանցով, էլեկտրոնային
տեղեկատվական համակարգով և կայքէջով:
Համալսարանի կայքէջոմ զետեղվում են Համալսարանի գիտական խարհրդների
որոշումները,

նիստերի

արձանագրությունները,

կանոնադրությունները,

կանոնակարգերը, կարգերը, հայեցակարգերը, ռեկտորատի որոշումները, նիստերի
արձանագրությունները,

ամբիոնների

ուսումնական

պլանները,

կրեդիտային

համակարգի ուղեցույցները, դեկաններիի, ամբիոնի վարիչների թափուր պաշտոնների
մրցույթների

վերաբերյալ

հայտարարությունները,

իրադարձություններ,

հայտարարություններ, նորություններ և այլն:
Նորմատիվ բոլոր փաստաթղթերը հաստատվելուց հետո հրապարակվում են
Համալսարանի կայքէջում:
Ակտիվ գործում է ուսանող-դասախոս էլեկտրոնային շփումը: Էլեկտրոնային
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փոստով

ուսանողներին

ուղարկվում

են

ինքնուրույն

աշխատանքների

հանձնարարություններ, ուսումնական լրացուցիչ նյութեր, գրականություն և այլն:
2016թ-ից Համալսարանում ստեղծվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և
լրատվական

բաժին,

որը

իրականացնում

է

Համալսարանի

համակարգչային

տեխնիկայի սպասարկումը, լուսաբանում է ներհամալսարանական միջոցառումները
(գիտաժողովներ, գիտխորհրդի նիստեր, ռեկտորատի նիստեր, ամբիոնի նիստեր,
տոնական, մարզական միջոցառումներ, ինտելեկտուալ խաղեր): Բաժնում ստեղծված է
նաև տպարան, որտեղ տպագրվում են գիտական հոդվածներ, ուսումնական ծրագրեր,
մեթոդական ձեռնարկներ:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը ստեղծում է ապահով և անվտանգ միջավայր
առողջապահական և անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների
միջոցով` հաշվի առնելով հատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողներին:
Հիմքեր

Ներքին անվտանգության ապահովման և պահակային ծառայության
կարգ, Հավելված 7.10

Վերլուծենք առողջության և անվտանգության պահպանման ծառայությունների
արդյունավետությունը, հիմնվելով շահեկիցների արձագանքների վրա:
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի միջավայրի ապահովության, առողջության և անվտանգության
պահպանմանն ուղղված ծառայությունների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և
արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից:/

Համալսարանում

աշխատակիցների

և

անվտանգության պահպանմանն ուղղված

ուսանողների

առողջության

և

ծառայությունների գործունեությունը

գտնվում է Համալսարանի ղեկավարության անմիջական ուշադրության կենտրոնում:
Համալսարանի առողջապահական ոլորտի կարևոր ծառայություն է իրականացնում
ուսումնական մասնաշենքում տեղակայված բուժկետը, որն ապահովված է առաջին
բուժօգնության համար անհրաժեշտ դեղորայքով և սարքավորումներով: Բուժկետում
աշխատում է մեկ բուժաշխատող, որը իր պարտականությունների շրջանակում
անհրաժեշտության դեպքում տեղում ցույց է տալիս առաջին բուժօգնություն, իսկ
առանձին դեպքերում աշխատողներին կամ ուսանողներին բուժզննման նպատակով
ուղեկցում է քաղաքային և հանրապետական պոլիկլինիկաներ կամ հիվանդանոցներ՝
հետագա բուժսպասարկման համար:
Համալսարանի ուսանողների և աշխատակիցների առողջության պահպանման,
մարմնակրթության գործում զգալի ներդրում ունեն հումանիտար և լեզուների ամբիոնի
կազմի մեջ մտնող ռազմագիտության և ֆիզկուլտուրայի դասախոսներն, որոնց
հիմնական խնդիրը ռազմագիտության և ֆիզիկական դաստիրակության առարկաների
ուսումնական ծրագրերի պահանջներին: Ամբիոնը կազմակերպում է ընդհանուր և
սեկցիոն դասընթացներ, մրցույթներ տարբեր մարզաձևերից (Ֆուտբոլ, շախմատ,
սեղանի թենիս,բասկետբոլ, վոլեյբոլ և այլն):
Համալսարանը

հնարավորինս

միջոցներ

է

հատկացնում

մարզասենյակների
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բարելավման և մարզագույքի ձեռք բերման համար:

Համալսարանին կից գործում է ուսանողական հանրակացարան, որն ունի 69
բնակելի սենյակներ` 217 ուսանողի համար: Յուրաքանչյուրում առկա է կահավորված
սանհանգույց և բաղնիք, ապահովված տաք և սառը ջրով: Բոլոր հարկում կան
հանգստի սենյակներ, խոհանոցներ և լվացարաններ՝ կահավորված անհրաժեշտ
գույքով:
Համալսարանի ուսումնական մասնաշենքերում և հանրակացարանում գործում է
ճաշարաններ, ինչպես նաև նրանց հարևանությամբ գործում են սննդի կետեր:
Հրավիրված դասախոսների համար կահավորված է տեխնիկապես հագեցված թվով
երկու

առանձնասենյակներ:

Հրավիրված

դասախոսներին

և

ուսանողներին

հանրակացարանը տրամադրվում է անվճար:
Անվճար

է

նաև

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

և

ուսանողների

տեղափոխումը Ստեփանակերտից Շուշի և Շուշիից Ստեփանակերտ:
Համալսարանը համալրված է ներքին անվտանգության ծառայության, քաղ.
պաշտպանության և հակահրդեհային անվտանգության մասնագետներով, որոնք
առաջնորդվում են գիտխորհրդի կողմից հաստատված կանոնակարգով:
Արտակարգ

իրավիճակներում

ուսանողների

և

աշխատակիցների

քաղ.

պաշտպանությունն իրականացնում է համալսարանի քաղ. պաշտպանության շտաբը՝
մասնաշենքերում գործող ՔՊ տարհանման հանձնաժողովների, ֆակուլտետների
դեկանատների, ամբիոնների և հանրակացարանի դռնապահ պահակների միջոցով:
Համալսարանի

ուսումնական

մասնաշենքերի

և

հանրակացարանի

բոլոր

հարկերում փակցված են տարհանման սխեմաները և ելքի ցուցանակները: Ա և Դ
մասնաշենքերի կողային մասերը ապահովված են արտակարգ ելքերի աստիճաններով:
Մասնաշենքերն

ունեն

անհրաժեշտ

թվով

մուտքեր՝

ուսանողների

և

աշխատակիցների տարհանումն արդյունավետ իրականացնելու համար:
Ուսումնական շենքերի և հանրակացարանի նկուղային հարկերում առկա են
հարմարեցված ժամանակավոր թաքստոցներ: Համալսարանում ստեղծված են ՔՊ
իրականացման

համար

կազմակերպվում

են

անհրաժեշտ

ուսումնական

խմբեր,

որոնց

դասընթացներ:

Ըստ

հետ
ՔՊ

պարբերաբար
շտաբի

պլանի

պարբերաբար անց է կացվում անձնակազմի տարհանման վարժանքներ:
Համալսարանի

տարածքում

տեղադրված

է

հակահրդեհային

վահանակ՝

անհրաժեշտ սարքավորումներով:
Շուրջօրյա
մասնաշենքերի

հերթապահության
և

ռեժիմով

հանրակացարանի

գույքի

իրականացվում
պահպանության,

է

համալսարանի
ուսանողների

և

աշխատակիցների անվտանգության ապահովման գործառույթները:
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ- ում գործում են ուսանողներին և դասավանդողներին
տրամադրվող ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության
գնահատման մեխանիզմներ:
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում հարցումների

Հիմքեր

կազմակերպման կարգ,

Վերլուծենք ուսանողներին և դասավանդողներին տրամադրվող ռեսուրսների
կիրառելիության, հասանելիության
և արդյունավետության
գնահատման գործող
մեխանիզմների և ծառայությունների արդյունավետությունը: Հիմնավորենք մոտեցումը և
արդյունավետությունը /կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:

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 իրենց կարծիքներն
են

հայտնում

տրամադրվող

ռեսուրսների

Մատուցվող ծառայությունների

և

ծառայությունների

վերաբերյալ:

բարելավմանը ուղղված միջոցառումները հաճախ

հիմնվում են աշխատակիցների և ուսանողների կողմից այս մեխանիզմով ստացվող
տեղեկատվության հիման վրա: ՈՒսանողները հնարավորություն ունեն տրամադրվող
ռեսուրսների

վերաբերյալ

պատասխաններ

իրենց

ֆակուլտետների

հուզող

հարցերը

գիտական

բարձրացնել

խորհուրդների

ու

և

ստանալ

դեկանատների

նիստերի ժամանակ:

Ուժեղ կողմեր (Strengths)
1. Համալսարանի գործունեության

Հնարավորություններ (Opportunities)
1. Տեղական, մասնավոր և

իրականացման համար անհրաժեշտ

միջազգային

ենթակառուցվածքների և ռեսուրսների

կազմակերպությունների կողմից

առկայությունը:

ֆինանսական միջոցների

2. ԱՀ կառավարության կողմից
համալսարանի տարածքի և

տրամադրումը:
2. Տարածաշրջանում լրացուցիչ

ենթակառուցվածքների անհատույց, անժամկետ

կրթական ծառայություններ

տրամադրումը:

մատուցելը:

3. Անվճար, անսահմանափակ գերարագ

3. ԱՀ կառավարփության

համացանց (օպտիկամալուխային կապուղի) և

կողմից նպատակային ծրագրերի

WI-FI կապերի առկայությունը:

ֆինանսավորումը:

4. Համացանցի ռեսուրսներից օգտվելու
հնարավորությունը /գրադարան, տպարան,
համակարգչային կահավորված լսարաններ,
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հանրակացարան և այլն/:
5. ԱՀ կառավարության կողմից
ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների
պարբերաբար տրամադրումը:
6. Օնլայն լսարանների առկայությունը:
7. Անվտանգության, քաղ. պաշտպանության
և հակահրդեհային ծառայության
առկայությունը:
8. Ռեսուրսների գնահատման
մեխանիզմների առկայություն:
9. ՈՒսանողների և դասախոսների համար
հարմարավետ հանրակացարանի
առկայությունը:
10. Սեփական տրանսպորտային միջոցների
առկայությունը:

Թույլ կողմեր (Weaknesses)

Վտանգներ (Threats)

1. Մասնագիտական գրականության

1. Այլ ֆինանսական մուտքերի

պակասը գրադարանումը:

բացակայությունը:

2. Որոշ համակարգիչների ոչ արդիական

2. Տարածաշրջանի սոցիալ-

լինելը:

տնտեսական վիճակի

3. Բուժկետի թերի հագեցվածությունը:

վատթարացումը:

4. Մարզադահլիճի և բաց
մարզահրապարակի բացակայությունը:
5. Արհեստանոցի բացակայությունը:
Համալսարանի առաքելությունն իրականացնելու և նպատակներին հասնելու
համար որոշիչ դեր են խաղում ռեսուրսները և ենթակառույցները, քանզի կրթական
գործընթացների հաջող ընթացքը և ավարտը անմիջականորեն կախված են մարդկային
և նյութական միջոցներից: Գործող ենթակառուցվածքներն ունեն հստակ սահմանված
գործառույթներ, որոնք բխում են Համալսարանի ռազմավարական ծրագրից:
Նյութական ռեսուրսների ավելացման ուղղությամբ բուհը նախատեսում է վարել
այնպիսի

քաղաքականություն,

շրջանակները,
ուսումնասիրվեն

գտնվեն

որպեսզի

ֆինանսական

կրթական

ընդլայնվեն

հոսքերի

լրացուցիչ

արտաքին

ավելացման

նոր

ծառայություններ

շահակիցների
ուղիները

և

մատուցելու

հնարավորությունները:
Համալսարանի ենթակառուցվածքների գործունեության արդյունավետություն
բարձրացնելու համար նախատեսվում է.
▪

ձեռք բերել ժամանակակից տեխնիկական սարքավորումներ,
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▪ ավելացնել և բազմազանեցնել ֆինանսական մուտքերը,
▪ պահպանել ուսման վարձավճարները (այլ ԲՈՒՀ-երի համեմատ մատչելի՝
հաշվի առնելով տարածաշրջանի սոցիալ տնտեսական վիճակը),
▪ համալրել բուժկետի հագեցվածությունը,
▪ մարզադահլիճի և բաց խաղահրապարակի կառուցում,
▪ պարբերաբար թարմացնել մասնագիտական գրականությունը,
▪ վերազինել ուսումնական լաբորատորիաները,
▪ արհեստանոցի ստեղծում:

VIII. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Ը

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն իր տրամադրած կրթության, իրականացրած հետազոտության և

օգտագործած ռեսուրսների համար հաշվետու է պետությանը և հասարակությանը:

Համալսարանն ապահովում է իր իրականացրած կրթական գործընթացի
թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը, իր գործունեության մասին ամենամյա
հաշվետվությունների հրապարակումը և դրանց հանրամատչելիությունը
(ՇՏՀ-ի
կանոնադրություն Հավելված 1(V. 2):
Համալսարանի
գործունեությունը
նպատակաուղղված
է
գիտելիքահեն
տնտեսության և ժամանակակից հասարակության պահանջները բավարարող,
բարձրագույն
կրթությամբ
մրցունակ
մասնագետների
պատրաստմանը,
գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացմանը և ծառայությունների
մատուցմանը («ՇՏՀ» հիմնադրամի 2016-2021 թթ. ռազմավարական ծրագիր, Հավելած
1.2),արտաքին կապի զարգացմանը և միջազգայնացմանը («ՇՏՀ» հիմնադրամի 2016-2021
թթ. ռազմավարական ծրագիր(3.1):

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի հաշվետվողականության սահմանված կարգ:

Հիմքեր

«ՇՏՀ» հիմնադրամի 2016-2021 թթ. ռազմավարական ծրագիր, Բարձրագույն և
հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին ԱՀ օրենքը, Հավելված 8
ՇՏՀ-ի կանոնադրություն Հավելված 1(V. 2)
Կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելման հանձնաժողովի գործունեության
կարգ, Հավելված 4.15

Վերլուծենք, թե որքանով է ՄՈՒՀ-ի հաշվետվողականությունը նպաստում կառավարման
բարելավմանը: Հիմնավորենք մոտեցումը և արդյունավետությունը /Կատարենք համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Համալսարանի հաշվետվողականության գործընթացը կանոնակարգվում

է

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին ԱՀ օրենքով,
համալսարանի կանոնադրությամբ, նրա կառուցվածքային ստորաբաժանումների
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կանոնակարգերով:
Կրթական գործընթացի թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը
բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական
քաղաքականության սկզբունքներից է Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության մասին ԱՀ օրենքը, Հավելված 8:
գործում է աստիճանակարգային (վարից վեր, վերից վար)

Համալսարանում

հաշվետվողականության սկզբունքը:
Յուրաքանչյուր
ներկայացնում

ուսումնական

իր

ամսվա

աշխատանքային

վերջում

դասախոսը

անհատական

ամբիոն

զարգացման

է

պլանի

կատարողականի վերաբերյալ:
Առանձնացվում են դասախոսի կողմից պլանավորված, սակայն չիրականացված
աշխատանքները` դրանք հետագայում իրականացնելու նպատակով:
Տարեկան աշխատանքային պլանի համաձայն` ամբիոնի վարիչը ամբիոնում
իրականացված

ուսումնագիտական

աշխատանքների

և

հրատարակությունների

մասին հաշվետվություն է տալիս ամբիոնին և ֆակուլտետի գիտական խորհրդին, ինչը
հնարավորություն

է

տալիս

գնահատելու

ամբիոնի

գործունեության

արդյունավետությունը, վերհանելու թերությունները, քայլեր ձեռնարկելու դրանք
վերացնելու ուղղությամբ:
Ֆակուլտետի խորհրդի տարեկան աշխատանքային պլանի կատարողականի
վերաբերյալ

դեկանը

հաշվետվություն

է

տալիս

ֆակուլտետի

խորհրդին

և

Համալսարանի գիտական խորհրդին, ինչը նպաստում է ֆակուլտետի ձեռքբերումների
և բացթողումների վերհանմանը, թերությունների պատճառների բացահայտմանը,
աշխատանքային պլանների վերանայմանը և դրանց բարելավմանը:
ՇՏՀ–ի կոռուպցիոն ռիսկերի վերլուծության և նվազեցման միջոցառումների
հանձնաժողովը (ՇՏՀ-ի գիտխորհրդի որոշում, Հավելված 8.1) մշակել և ՇՏՀ-ի գիտական
խորհրդի հաստատմանն է (ՇՏՀ-ի գիտխորհրդի որոշում, Հավելված 8.2) ներկայացրել
գործունեության համապատասխան կարգ և Համալսարանում հնարավոր կոռուպցիոն
երևույթների կանխարգելման 2018-2020 թթ. համալիր միջոցառումների ծրագիր, ըստ
որի

աշխատանքներ են տարվել առանձին ուղղություններով («Գիտելիքների

գնահատում,

ուսումնական

տեղափոխություններ»,

գործընթացի

«Քարոզչական

և

վերահսկում,

փոխատեղում

նախազգուշական

և

աշխատանքների

իրականացում, տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում», «Ուսանողական
հարցումներ», «Ներքին իրավական ակտեր», «Ուսանողական կազմակերպություններ,
աշխատանք

ուսանողների

հետ»,

«Անձնակազմի

կառավարում

և

գնումների

գործընթացը»): Հրավիրվել է հանձնաժողովի 3 նիստ և քննարկվել կամ նշվել են
Համալսարանում

կոռուպցիոն

ռիսկերի

նվազեցման

ու

կանխարգելման

միջոցառումները, 2018-2020 թթ. համալիր միջոցառումների ծրագրի իրականացման
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ընթացքը և այլ հարցեր:
Հանձնաժղովի գործունեությունը նպաստում է Համալսարանի կոռուպցիոն
ռիսկերի և երևույթների կանխարգելմանը, դրանց նկատմամբ շարունակական
հսկողության

իրականացմանը,

իրազեկվածության

թափանցիկության

մակարդակի

ապահովմանն

բարձրացմանը,

ու

Համալսարանի

բարոյահոգեբանական առողջ մթնոլորտի պահպանմանն ու զարգացմանը:
Համալսարանի

ստորաբաժանումների

հաշվետվությունների

հիման

վրա

ռեկտորը Համալսարանի տարեկան գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն է
ներկայացնում
նիստում,

Համալսարանի

ապա

գիտական

Համալսարանի

խորհրդի

տարեվերջյան

հոգաբարձուների

խորհրդի

ընդլայնված

նիստում

(ՇՏՀ-ի

կանոնադրություն. 33.10, 41.15, հավելված 1):
Ռեկտորը հաշվետվությունը ներկայացնում է ըստ Համալսարանի 2016-2021թթ.
Ռազմավարական

ծրագրի

պլան-ժամանակացույցով

նախատեսված

գործողությունների իրականացման ընթացքի, ֆինանսական տարվա եկամուտների ու
ծախսերի:
Ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունները հրապարակվում են Համալսարանի
պաշտոնական կայքում (shushitech.am 2016 թ., 2017 թ.): Դրանք հիմնված են
Համալսարանի գործունեության մշտադիտարկման տվյալների վրա, նպաստում են
ներքին և արտաքին շահակիցների առջև հաշվետվողականության և թափանցիկության
ապահովմանը:

Հաշվետվության

պատրաստման

ներկայացված

առաջարկները

նպաստում

են

և

քննարկման
կառավարման

գործընթացում
համակարգի

բարելավմանը:
Համալսարանի
գնահատելու,

գործունեության

ձեռքբերումները

արդյունավետությունը

և

թույլ

կողմերը

և

կատարողականը

վերհանելու

նպատակով

Համալսարանը յուրաքանչյուր տարի համալրում է իր գործունեության առանցքային
ցուցանիշների

(ԳԱՑ)

վերաբերյալ

տեղեկատվությունը,

որը

վերլուծվում,

հրապարակվում է:
Հաշվետվողականության
կառավարման

այս

բարելավմանը,

համակարգը

գնահատվում

են

նպաստում

է

կատարված

Համալսարանի
աշխատանքների

արդյունավետությունը, ձեռքբերումները և երևան են հանվում բացթողումները` դրանց
պատճառները

բացահայտելու,

Համալսարանի

հետագա

գործունեությունը

բարելավելու նպատակով:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է ընթացակարգերի, գործընթացների
թափանցիկությունը և հասանելիությունը հասարակությանը:
Հիմքեր

Ռեկտորի հաշվետվություններ(2016թ., 2017թ.,2018թ.), Հավելված 1.8

Վերլուծենք հասարակությանը հաշվետվողականությունն ապահովող մեխանիզմների
արդյունավետությունը: Հիմնավորենք մոտեցումը /Կատարենք համառոտ մեջբերումներ
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համապատասխան հիմքերից/:
Հանրային կապերի ոլորտում

Համալսարանի

քաղաքականությունը,

դրա

նպատակները, խնդիրներն ու իրականացման մեխանիզմները մշակման փուլում են:
Ռեկտորի,

ենթակա

կառուցվածքային

ստորաբաժանումների,

հասարակական

միավորումների (ուսանողական գիտական ընկերություն, ուսանողական խորհուրդ և
այլն), այլ պաշտոնատար անձանց գործունեության վերաբերյալ հասարակությանն
իրազեկվում է Համալսարանի պաշտոնական կայքի (shushitech. аm.), և սոցիալական
ցանցերի (Facebook.com) միջոցով:
2016 թ. փետրվարի 2-ից գործում է Համալսարանի կայքը ( shushitech. аm. ), որը
ՇՏՀ-ի

գործունեության

լուսաբանման,

թափանցիկության

ապահովման

ամենամատչելի և կարևոր միջոցներից է:
Համալսարանի

ընդհանուր

և

ընթացիկ

կառավարման

գործընթացների

հասանելիությունն ապահովելու նպատակով ՇՏՀ-ի կայքէջի «Իրավական ակտեր»
բաժնում պարբերաբար տեղադրվում են ՇՏՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի, գիտական
խորհրդի

որոշումներն

ու

նիստերի

արձանագրությունները,

Համալսարանի

կանոնադրությունը, հայեցակարգերը, Համալսարանի ռեկտորատի որոշումներն ու
նիստերի արձանագրությունները և այլ նորմատիվ փաստաթղթեր:
Դասախոսների
տեղեկացնելու,
նպաստելու

գիտական

աշխատանքների

տարածաշրջանում

նպատակով

ու

ԱՀ-ում

և

ձեռքբերումների

գիտական

մտքի

մասին

զարգացմանը

«http://bulletin.am/բարձր-տեխնոլոգիաների-տեղեկագիր»

կայքում տեղադրվում են «Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր» ամսագրի գիտական
հոդվածների բոլոր ժողովածուները և գիտական այլ հրապարակումներ:
Համալսարանի պաշտոնական կայքի (shushi tech. am) «Մեդիա» բաժնի «Մամուլը
մեր մասին» էջում տեղադրված են 2016-ից ցայժմ Համալսարանի մասին տարբեր ԶՏՄներում հրապարակված հոդվածները, իսկ տեսադարան ու ֆոտոդարան բաժիններում
բոլոր տեսանյութերն ու լուսանկարները:
Համալսարանի էլ.կայքի` որպես նրա գործընթացների հրապարակայնության և
թափանցիկության ապահովման գլխավոր միջոցի վերաբերյալ 2019թ. բուհում
անցկացվել են ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ
անձնակազմի, շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ հարցումներ,
որոնց միջոցով պարզվել է հարցման մասնակիցների իրազեկվածությունը կայքի
կառուցվածքից,

տեղեկատվության

ստացման

հարմարավետությունից,

լիարժեքությունից, նորությունների լուսաբանումից, կայքի ընդհանուր գրավչությունից
(դիզայնից):
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Տեղեկացվա՞ծ եք արդյոք
Համալսարանի
պաշտոնական էլ.կայքի
մասին

76.47%
76.50%
76.00%

Տեղեկանում են
Համալսարանի
գործունեությա
ն խնդիրների
մասին էլ.
կայքից

74.79%

75.50%
75.00%
95.12%

Գյուղատնտ
եսական
ֆակուլտետ

89.05%

90.32%

74.50%
74.00%
73.50%
2018/2019

Ներկայացված դիագրամները ցույց են տալիս, որ հարցման մասնակիցները
բավարարված են հատկապես կայքի կառուցվածքից, նրա միջոցով տեղեկատվության
ստացումից, նորությունների լուսաբանումից:
Հանրային

կապերի

(PR-public

relations)

ոլորտում

Համալսարանի

քաղաքականության շրջանակներում պարբերաբար իրականացվում են մի շարք
աշխատանքներ, որոնք լուսաբանվում են Համալսարանի կայքի գլխավոր էջի
լրահոսում:
Համալսարանի դասախոսներն այցելել են հանրապետության հանրակրթական մի
շարք դպրոցներ և նպաստել շրջանավարտների մասնագիտական կողմնորոշմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող
հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմներ:
Համալսարանի կայք

Հիմքեր

Shushi University of Technology
Վերլուծենք ՄՈՒՀ-ում գործող հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող
հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմների արդյունավետությունը: Հիմնավորենք մոտեցումը
/Կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագրի 6 նպատակները և
դրանցից բխող խնդիրները հանգում են հասարակության հետ կապի հետագա
ամրապնդմանը

և

հանրային

ծրագրերում

Համալսարանի

առավելագույն

ներգրավվածությանը(ՌԾ):
Հասարակության հետ հետադարձ կապի ապահովման արդյունավետ միջոցներ
են

հարցումները,

համալսարանական

ու

հանրապետական

տարատեսակ

միջոցառումների կազմակերպումը կամ դրանցում մասնակցության ապահովումը,
պարբերական այցելությունները սահմանային ու վերաբնակեցված համայնքներ,
զորամասեր, ուսումնական և արտադրական կազմակերպություններ և այլն:
Հարցումները հնարավորություն են տալիս պարզելու արտաքին և ներքին
շահակիցների կարծիքը Համալսարանի վերաբերյալ, վերհանելու բուհի ուժեղ և թույլ
կողմերը, նպաստում են նրա գործունեության հետագա բարելավմանը:
Հասարակության հետ հետադարձ կապի մեխանիզմներից են 2016 թվականից
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գործող կայքը և Facebook սոցիալական ցանցում գործող խումբը (Shushi University of
Technology), որոնց միջոցով օգտատերերը իրազեկվում ու հաղորդակցվում են:
Այսուհանդերձ, հասարակության հետ հաղորդակցության ոլորտում հետադարձ
կապի գործիքների կիրառումը և այդ մեխանիզմների կարևորումը դանդաղ է
զարգանում և դեռևս ունի կայացման խնդիր:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակությանը գիտելիքի (արժեքների)
փոխանցման մեխանիզմներ:
Հիմքեր

Չափորոշիչ 4, չափանիշ գ

Վերլուծենք հաստատության կողմից լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական
ծառայությունների իրականացման արդյունավետությունը և արդիականությունը:
Հիմնավորենք մոտեցումը /Կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան
հիմքերից/:
Հասարակության շրջանում գիտելիքի տարածումը, նրա կրթական

գիտամշակութային

մակարդակի

բարձրացումը

ամրագրված

է

որպես

և

ՇՏՀ-ի

գործունեության հիմնական նպատակներից մեկը (ՇՏՀ-ի կանոնադրություն Հավելված
1): Համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագրում սահմանված են մի շարք
խնդիրներ, որոնց վերջնանպատակն է նպաստել հասարակության մտավոր, կրթական,
տնտեսական,

գիտական

առաջընթացին՝

հասարակության

պահանջները

և

հանրապետության կարիքները բավարարող տեխնիկական ու տեխնոլոգիական
կրթությամբ որակյալ կադրեր թողարկելու միջոցով (ՌԾ, Հավելված 1.2):
Կրթական ծառայություն իրականացնելիս Համալսարանը հաշվի է առնում
աշխատաշուկայի պահանջարկը, միջազգային չափանիշները և առաջնորդվում է
հետևյալ արժեքներով. Որակյալ կրթություն, կիրառականություն, ակադեմիական
ազատություններ,

ուսանողակենտրոն

արդյունավետություն,

նորարարության

ուսուցում,
հոտևողական

գործունեության
խրախուսում,

առողջ

բարոյահոգեբանական մթնոլորտ և սոցիալական պատասխանատվության մշակույթ
(ՌԾ, Հավելված 1.2):
Համալսարանի

և

հանրակրթական

դպրոցների

միջև

փոխադարձ

կապի

ամրապնդման նպատակով կազմակերպել էր առցանց դասախոսությունների շարք`
Համալսարանի առաջատար դասախոսների մասնակցությամբ:
Համալսարանն իր ներդրումն ունի Հանրապետության գիտական, մշակութային և
հասարակական կյանքի կազմակերպման գործում: Այդ մասին են վկայում տարբեր
գիտաժողովների,

ինտելեկտուալ

խաղերի,

ցուցահանդեսների,

գրական-

գեղարվեստական, երաժշտական միջոցառումների, երթերի (մասնավորապես Մեծ
եղեռնի զոհերի հիշատակին և Մայիսի 9-ին նվիրված), նախապատրաստական և
վերապատրաստման

դասընթացների

կազմակերպումը:

Ոչ

ֆորմալ

կրթության

շրջանակներում Համալսարանը պարբերաբար հյուրընկալում է հանրապետության
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տարբեր

բուհերի

ասպիրանտների,

և

ինստիտուտների

բարձրաստիճան

պրոֆեսորների,

պաշտոնյաների,

ԱՀ

գիտաշխատողների,
պաշտպանության

նախարարության զորամասերի, պետական գերատեսչությունների, քաղաքացիական և
հասարակական

կառույցների

ներկայացուցիչների,

արվեստագետների,

անվանի

քաղաքացիների (տես կայքը):
Ներկայացնենք քաղաքացի դաստիարակելու գործում հաստատության ունեցած դերն ու
կատարած ներդրումները: Նշել հիմնական ձեռքբերումներն ու խոչընդոտները:
Համալսարանի առաքելությունն է պատրաստել բարձր որակավորում ունեցող
մասնագետ, կրթել ու դաստիարակել հայրենասեր քաղաքացիներ և նրանց փոխանցել
գիտելիքներ ըստ Արցախի Հանրապետության կարիքների (ՌԾ, Հավելված 1.2)::
Ուսումնառության բոլոր տարիների ընթացքում ուսանողների մեջ գիտելիքների
հետ
սերմանվել են հայրենասիրություն ու մարդասիրություն, բարեկիրթ վարվեցողություն,
դժվարությունները հաղթահարելու կամք ու լավատեսություն, իսկ սահմանամերձ
գոտու

վաղվա

պաշտպանին`

խաղաղությունը

պաշտպանող

վճռականություն,

թշնամուն

հերոսաբար

զինվորին`

երիտասարդներին՝

դիմադրելու

տոկունություն,

քաղաքացիական

զորություն,

արիակամություն,

ակտիվ

դիրքորոշում,

սկզբունքայնություն:
Իրենց հայրենասիրական ու քաղաքացիական պարտքը կատարող ուսանողների`
արժանի քաղաքացի լինելու մասին են վկայում ՊԲ զորամասերից ստացված
բազմաթիվ դրական արձագանքները (գովասանական նամակներ, շնորհակալագրեր և
այլն), ինչպես նաև մարտական հերթապահության ընթացքում սխրագործությունները:
Համալսարանի

շրջանավարտների

վերաբերյալ

արտաքին

շահակիցների

կարծիքի
ուսումնասիրության

հարցման

արդյունքները

ցույց

են

տալիս,

որ

մեր

շրջանավարտներն աչքի են ընկնում աշխատանքային պատասխանատվությամբ,
թիմային աշխատանք կատարելու հմտություններով.
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ՇՏՀ-ի շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին
շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրությունը
4.51 4.43 4.00 4.57 5.00
4.14
6.00
4.00
2.00
0.00
2018/2019պատրաստվածությունը
Շրջանավարտի մասնագիտական
Շրջանավարտի համակարգչային տեխնիկայի և կիրառական
ծրագրերի անհրաժեշտ իմացությունը
Շրջանավարտի մասնագիտական օտար լեզուների
իմացությունը
Շրջանավարտի գործընկերների հետ համագործակցությունը և
թիմային աշխատանքը

Վերլուծենք Չափանիշ 8-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը,
արտաքին հնարավորությունները և վտանգները:
Ներկայացնենք թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները:

Ուժեղ կողմեր(Strengths)
1. Համալսարանի

Հնարավորություններ(Opportunities)

պաշտոնական

կայքի

առկայությունը:

կապերի

2. Արտաքին կապի, ուսանողների հետ
տարվող

աշխատանքների

1. Հասարակության

և

կարիերայի

ակտիվ

հանրային

հետ ՇՏՀ-ի

զարգացումը

ծրագրերում

և

նրա

առավելագույնս ներգրավումը:

կենտրոնի առկայությունը:

2. Համալսարանի

զարգացման

3. PR քաղաքականության առկայությունը

ծրագրերում

շրջանավարտների,

4. Facebook սոցիալական ցանցում գործող

նվիրատու կազմակերպությունների

Համալսարանի կամ նրա աշխատակիցների

և

տարբեր էջերի ու խմբերի առկայությունը:

ծավալի մեծացումը:

5. Հասարակությանը

անհատների

ներդրումների

գիտելիքի

3. ՇՏՀ-ի (որպես հիմնադրամի)

(արժեքների) փոխանցման մեխանիզմների

կողմից բիզնես ծրագրերի մշակումը

առկայությունը:

և իրականացումը:
4. Համագործակցությունը
տարածաշրջանի
կրթական,

հասարակական,

տնտեսական

և

մշակութային կառույցների հետ:
Թույլ կողմեր(Weaknesses)
1. Հաշվետվողականության
գնահատման
անկատարությունը:

Վտանգներ(Threats)
համակարգի
մեխանիզմների

1. Որակյալ

կադրերի

արտագաղթը:
2. Հասարակության
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2. Համալսարանի տրամադրած կրթության
որակի

նկատմամբ

գործատուի

կողմից

հասարակության

և

վերահսկողության

անտարբերությունը Համալսարանում
տեղի

3. Համալսարանի

3. Մարդկային և նյութական ռեսուրսների
հասարակայնության

հետ

որոշ

համայքներում

համացանցի

անհասանելիությունը:

կապի և մամուլի աշխատանքներում:
4. Հասարակության

գործընթացների

նկատմամբ:

մեխանիզմների անկատարությունը:
սակավությունը

ունեցող

4. Ֆինանսական

հետ

կապի

մուտքերի

նվազումը:

ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի
մեխանիզմների

անկատարությունը

և

բենչմարքինգի բացակայությունը:
5. Հասարակությանը

տրամադրվող

ծառայությունների և գովազդային նյութերի
սակավաթիվությունը:
6. Հասարակությանը
(արժեքների)

գիտելիքի

փոխանցման

մեխանիզմների

անկատարությունը:
Ներկայացնենք թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները:
Վերը նշված հնարավոր վտանգներից խուսափելու և հայտնաբերված թերությունները
վերացնելու համար Համալսարանը նախատեսում է`
✓ Կատարելագործել

հաշվետվողականության

համակարգի

գնահատման

մեխանիզմները
✓ Ուղիներ որոնել հասարակության և գործատուի կողմից կրթության որակի
վերահսկման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ
✓ Ընդլայնել մարդկային ու նյութական ռեսուրսները հասարակայնության հետ
կապի և մամուլի աշխատանքներում
✓ Բարելավել հասարակության հետ կապի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ
կապի մեխանիզմները և բենչմարքինգ իրականացնել
✓ Բազմազանեցնել
գովազդային

հասարակությանը

նյութերը

տրամադրվող

(Համալսարանի

վերաբերյալ

ծառայությունները
ֆիլմ

և

նկարահանել,

խտասկավառակներ պատրաստել և այլն)
✓ Կատարելագործել հասարակությանը գիտելիքի (արժեքների) փոխանցման
մեխանիզմները
✓ Ֆինանսական մուտքերի նվազումը կանխելու նպատակով մշակել և

իրականացնել տարբեր բիզնես-ծրագրեր:
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IX. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ

Համալսարանի ռազմավարական ծրագրում առանձնացված է «Արտաքին կապեր և
միջազգայնացում» ոլորտը, որտեղ որպես նպատակ ձևակերպված է. «Խթանել արտաքին
կապերը և միջազգայնացումը»: Նպատակի իրականացման ուղղությամբ երկու խնդիր է
դրված՝
3.1. Մշակել և իրականացնել միջազգայնացմանը նպաստող քաղաքականություն,
3․2 Միջազգայնացնել հետազոտական գործունեությունը:
ՉԱՓԱՆԻՇ: Արտաքին կապերի միջոցով ՄՈՒՀ-ը խրախուսում է փորձի փոխանակումն ու

զարգացումը` նպաստելով հաստատության միջազգայնացմանը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող
միջավայր ստեղծելու նպատակով ՄՈՒՀ-ն իրագործում է արտաքին կապերի հաստատումը
խրախուսող քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
Հիմքեր
ՇՏՀ-ի միջազգային համագործակցության քաղաքականություն, Հավելված 9

Վերլուծենք փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող
քաղաքականության ու ընթացակարգերի արդյունավետությունը: Հիմնավորենք մոտեցումը
/կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
ՇՏՀ-ի արտաքին կապերի հաստատմանն ուղղված և, մասնավորապես,

միջազգայնացմանն առնչվող գործները ուղղված են Համալսարանի 2016-2021թթ.
Ռազմավարական ծրագրի 3-րդ գլխի խնդիրների լուծմանը:
Արտաքին կապերի և միջազգայնացման ոլորտում քաղաքականություն մշակելիս՝
ՇՏՀ-ն հաշվի է առել Արցախի Հանրապետության քաղաքական և տնտեսական
մեկուսացվածության
արտասահմանցի

վիճակը

և

գործընկերների

որդեգրել

այնպիսի

համար

ստեղծվեն

ռազմավարություն,
գրավիչ

որ

պայմաններ՝

Համալսարանի հետ համագործակցելու առումով, իսկ ներքին շահակիցների դրսի հետ
կապերը իրականացվեն ՀՀ համապատասխան կառույցների միջոցով կամ ներկայացվեն
որպես աշխատակիցների անձնական նախաձեռնություններ:
ՇՏՀ-ն կարևորում է արտաքին կապերի և միջազգայնացման խթանումն ու
ընդլայնումը՝ այն համարելով բուհի գլխավոր ռազմավարական ուղղություններից մեկը:
Համալսարանը ձգտում է դառնալ միջազգային բարձրագույն կրթական տարածքի
մի

մասը,

լինել

մրցունակ,

առաջատար

կրթական,

գիտահետազոտական

և

խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող կենտրոն:
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը միտում ունի կապեր հաստատել
հայաստանյան, ԱՊՀ երկրների, արտասահմանյան բուհերի և գիտակրթական այլ
հաստատությունների

հետ

և

ինտեգրվել

եվրոպական

բարձրագույն

կրթական

տարածքին, աջակցել արցախյան գիտնականներին՝ արտասահմանյան բուհերում
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ներկայացնելու հայկական գիտությունը, համապատասխանեցնել Համալսարանի և
արտասահմանյան առաջատար բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
կրթական

ծրագրերը

և

ուսումնական

պլանները,

ապահովել

ուսանողների

շարժունակությունը:
Միջազգային

համագործակցության

ոլորտում

Համալսարանի

հիմնական

նպատակներն են.
✓ արտերկրում Համալսարանի հեղինակության բարձրացումը,
✓ որակի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հետազոտական
և կրթական ծրագրերի ներդնումը,
✓ Համալսարանի

և

մասնագիտական

արտասահմանյան
կրթական

առաջատար

ծրագրերի

և

բուհերում

ուսուցման

գործող

պլանների

ներդաշնակեցումը,
✓ ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի շարժունության
ապահովումը՝ Արցախից արտերկիր և հակառակը, աշխատակիցների
ընդգրկումը միջազգային կրթական գործընթացներում և Համալսարանը
արտերկրից

ժամանած

ուսանողների

ուսուցման

տարածաշրջանային

կենտրոն դարձնելը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ապահովման
ենթակառուցվածքը երաշխավորում է կանոնակարգված գործընթաց:
Հիմքեր

ՇՏՀ-ի միջազգային համագործակցության քաղաքականություն

Վերլուծենք ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ապահովման ենթակառուցվածքի
աշխատանքների արդյունավետությունը: Հիմնավորենք մոտեցումը /կատարենք համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Արտաքին
կապերի
և
միջազգայնացման
համար
պատասխանատու

ենթակառուցվածքը Համալսարանում ստեղծվել է 2019թ.-ի ապրիլին: Այն վերանվանվել
է Արտաքին կապերի, ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների և կարիերայի
կենտրոն: Այժմ կենտրոնը ունի մեկ հաստիք: 2019/2020 ուսումնական տարվա սկզբից
այն կհամալարվի նոր հաստիքներով:
Մինչ բաժնի ստեղծումն այդ աշխատանքները 2016թ.-ի նոյեմբերից Համալսարանում
համակարգել է ռեկտորը:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն արդյունավետորեն համագործակցում է տեղական և միջազգային
հաստատությունների և կառույցների հետ:
Հիմքեր

Արտաքին կապերի և միջազգայնացմանը վերաբերող բոլոր համաձայնագրերը

Ներկայացնենք վերջին 3 տարում արտաքին կապերի և միջազգայնացման գործընթացներում
հաստատության հիմնական նվաճումները, համաձայնագրերի չգործելու պատճառները:
Վերլուծենք ՄՈՒՀ-ի համագործակցության արդյունավետությունը: Հիմնավորենք մոտեցումը
108

/կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանն ունի համագործակցության պայմանագիր

Կազանի պետական ճարտարապետաշինարարական համալսարանի հետ:
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը Շինարարական բուհերի միջազգային
ասոցիացիայի անդամ է:
Համալսարանը

համագործակցում

է

Հայաստանի

ազգային

ագրարային

համալսարանի հետ. 2018թ. գյուղատնտեսական ֆակուլտետի «Անասնաբուժություն»
մասնագիտության

թվով 13

ուսանող

փորձուսուցում

են անցել

ՀԱԱՀ-ին

կից

անասնաբուժական կլինիկայում:
Համալսարանի

ուսանողներն

ամեն

տարի

/2016-2018թթ/

մասնակցում

են

Լեհաստանի տեխնոլոգիական համալսարանում անցկացվող գիտաժողովներին: Նրանց
զեկույցները

(անգլերենով)

ուսանողական

սեկցիայում

կազմկոմիտեի

որոշմամբ

ճանաչվել են լավագույնը:
Լիբանանաբնակ

գործարար-բարերարի

հրավերով

Համալսարանի

ուսանողներները փորձուսուցման են մեկնել Լիբանանի Զահլե քաղաքում գտնվող
«Gardenia Grain D՚or» ընկերության խոշոր պահածոների գործարան:
2019թ.

«Eurasia

Partnership

Foundation-Armenia»

ընկերությունը

Երևանում

կազմակերպել է «Քննադատական մտածողության դպրոց», որին մասնակցել են
Համալսարանի երկու ուսանողներ:
2019թ Համալսարանի երևանյան ներկայացուցչությունում բուհի ուսանողները
մասնակցել են

կրթական հաստատություններում ուսումնառության մակարդակը

բարձրացնելու նպատակով հոլանդական հանրաճանաչ

PUM կազմակերպության

փորձագետ Էլեն Էգենհուզենի կողմից անցկացված դասընթացներին:
2018թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկի Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնում
Գյուղատնտեսական ֆակուլտետի ուսանողները՝ ԱՀ Նախագահի խորհրդական, բուհի
հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ,
մասնակցել

են

«Կենտրոնական

բանկի

խնդիրները

տնտեսական

զարգացման

համատեքստում» խորագրով շնորհանդեսին:
2019թ. փետրվարի 27-ից մարտի 4-ը ՀՀ Դիլիջան քաղաքում «Հայ-ռուսական
երիտասարդական միություն» հասարակական կազմակերպության ու Հանրային
դիվանագիտության

կենտրոնի

նախաձեռնությամբ

և

Գորչակովի

հիմնադրամի

մասնակցությամբ կազմակերպվել է «Քաղաքացիական գիտակցություն. Եվրասիական
տարածաշրջանի պետությունների փորձը» առաջին միջազգային գիտակրթական
դպրոցը: Արցախը ներկայացրել է ՇՏՀ-ի ուսանողը:
Արտաքին կապերի զարգացման նպատակով հրավիրվում են վաստակաշատ,
փորձառու մասնագետներ: ՇՏՀ-ում դասախոսություններով հանդես են եկել` Օքսֆորդի
համալսարանից հ.գ.դ Հրաչ Չիլինգիրյանը, ամերիկահայ դոկտոր Րաֆֆի Շխուկեանը:
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2018թ. Համալսարան է այցելել «Arm Sec» հիմնադրամի տնօրեն, տեղեկատվական
անվտանգության փորձագետ, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս Սամվել
Մարտիրոսյանը:
ՇՏՀ-ն համագործակցում է նաև ՀՀ փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի, ՀՀ
Էկոնոմիկայի նախարարության Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի հետ:
Հայաստանի Գործատուների Հանրապետական Միության հետ ստորագրվել է
համագործակցության հուշագիր, որի արդյունքում փոխայցելություններ են կատարվում:
ՇՏՀ-ն մասնակցել է «Կրթություն XXI դար» միջազգային մասնագիտացված
ցուցահանդեսին:
2019թ. հայ-բուլղարական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի շրջանակում
Բիզնես Արմենիան կազմակերպել է Հայաստան-Բուլղարիա գործարար համաժողով,
որտեղ մասնակցեց նաև ՇՏՀ-ը:
2016թ. Համալսարանի մեկ դասախոս, մասնակցել է «Գիտական մտքի նորություն»
միջազգային գիտաժողովին, որը տեղի է ունեցել Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում:
2017թ. Համալսարանի մեկ դասախոս, մասնակցել է «Գիտության ոլորտի
զարգացման նորությունները» խորագրով միջազգային գիտաժողովին, որը տեղի է
ունեցել Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում:
2019թ. ՌԴ Պետրոզավոդսկ քաղաքում կայացել է «Մանկավարժական կոչում»
խորագրով

միջազգային

գիտամեթոդական

մրցույթ,

որտեղ

Համալսարանի

ուսումնական աշխատանքների գծով ռեկտորի տեղակալի հոդվածն արժանացել է
առաջին աստիճանի դիպլոմի:
2019թ. մայիսի 18-ին Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոնը
Երևանում անց է կացրել միջբուհական 5-րդ գիտաժողովը, որին մասնակցել է ՇՏՀ-ի
դասախոսը:
Ընդհանուր առմամբ, վերջին 3 տարվա ընթացքում Համալսարանում նկատվել է
միջազգային հաստատությունների և կազմակերպությունների հետ գործակցության
դրական տեղաշարժեր: Սա խոսում է այն մասին, որ համալսարանը փորձում է
կազմակերպել

միջազգայնացման

և

արտաքին

կապերի

գործընթացն

իր

հնարավորությունների սահմաններում:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է ներքին շահակիցների օտար լեզվի իմացության
անհրաժեշտ մակարդակ` միջազգայնացման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար:
Հիմքեր

Օտար լեզուներով տեղեկատվական նյութերը

Օտար լեզուներին տիրապետող դասավանդողների, վարչական աշխատողների թիվը և տոկոսը
վերջին 3 տարիների համար:
2016
2017
2018
Աշխատակիցներ
Քանակ %
Քանակ %
Քանակ %
Դասավանդող
103
171
213
110

Վարչական աշխատող
67
67
104
Օտար լեզուներին տիրապետող ուսանողների թիվը և տոկոսը վերջին 3 տարիների համար:
2016
2017
2018
Ուսանողներ
Քանակ %
Քանակ %
Քանակ %
Բակալավր
215
78
720
69 713
72
2018/2019
Ռուսերեն
Ագլերեն
Ֆրանսերեն
Այլ լեզուներ
Դաս.

Վարչ.

Դաս.

աշխ
1%

Կարդում և

7%

Վարչ.

Դաս.

աշխ
29%

23%

Վարչ.

Դաս.

Վարչ.աշխ

6% գերմ,

2%

0.5% հուն

3%ադրբ, 1%

աշխ
1%

1%

թարգմանում են
բառարանով

գերմ,

իտալ.

Կարդում և
կարողանում են

22%

35%

22%

11%

2%

2%

4% գերմ,
3% ադրբ,
1%լատ.

77%

55%

13%

3%

2%

1%

1% գերմ,
3% ադրբ.

բացատրել
Տիրապետում են
ազատ

1% գերմ, 4%
ադրբ,
1%պարս.,1%
իսպ.
3% գերմ, 2%
ադրբ.

Ներկայացնենք և վերլուծենք վերոնշյալ գործընթացներում հաստատության վերջին 3 տարվա
նվաճումները: Հիմնավորենք մոտեցումը /կատարենք համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/:
2016-2019 ուսումնական տարիների համար օտար լեզուների իմացության

մակարդակը Համալսարանի դասավանդողների և վարչական աշխատակազմի համար
վերլուծվել է անձնական թերթիկներում նշված տվյալների հիման վրա: Այդ տվյալների
մշակման արդյունքում կարող ենք ասել, որ դասավանդողների 77%-ն ազատ
տիրապետում է ռուսերենին, 13%-ն ազատ տիրապետում է անգլերենին, 2%-ն ազատ
տիրապետում

է

ֆրանսերենին:

Վարչական

աշխատակազմի

55%-ն

ազատ

տիրապետում է ռուսերենին, 3%-ն ազատ տիրապետում է անգլերենին, ֆրանսերենի
տարրական իմացություն ունի 2%-ը: Դասավանդողների մեջ կան գերմաներենին,
իտալերենին,

իսպաներենին,

հունարենին,

լատիներենին,

ադրբեջաներենին

տիրապետող դասախոսներ:
Հումանիտար առարկաների և օտար լեզուների ամբիոնի դասավանդողները
գերազանց տիրապետում են մասնագիտությանը: Ընդհանուր առմամբ, ՇՏՀ-ի ողջ
աշխատակազմի և ուսանողների օտար լեզվի իմացության մակարդակը կարելի է
որակել բավարար:
Համալսարանում հաճախակի կազմակերպվել են անգլերեն լեզվի դասընթացներ՝
արտերկրից

հրավիրված

առաջատար

մասնագետների

ուժերով:

Ներկայումս

Համալսարանում նախատեսվում է ստեղծել անգլերենի ուսուցման կենտրոն: Կենտրոնի
հիմնական խնդիրն է լինելու հաստատված ծրագրերով անգլերենի բարձր որակավորում
ունեցող դասախոսների միջոցով սկսնակ և ոչ սկսնակ ուսանողներին հիմնական
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կրթական ծրագրերից դուրս ուսուցանումը և բարձրագույն կրթություն ունեցող այլ
մասնագետների

վերապատրաստումը:

Նախատեսվում

է

կազմել

նաև

հստակ

ժամանակացույց, ըստ որի կիրականացվի ուսուցումը:
Այսպիսով, ՇՏՀ-ում օտար լեզվի իմացությունն ապահովելու համար ներկայումս
ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցառումներ, որոնք շարունակական բնույթ են
կրում: Հաշվի առնելով ՇՏՀ-ի միջազգայնացման նպատակադրումը՝ նախատեսվում է
այդ միջոցառումների հետագա ընդլայնումն ու կատարելագործումը:
Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով ՄՈՒՀ-ը
կատարել է արտաքին կապերի ու միջազգայնացման քաղաքականության և ընթացակարգերի
բենչմարքինգ (առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն):

ՇՏՀ չի իրականացրել արտաքին կապերի և քաղաքականության ու ընթացակարգերի
բենչմարքինգ:

Այն մշակման

փուլում

է նոր ձևավորված

Արտաքին կապերի,

ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների և կարիերայի կենտրոնի կողմից: ՇՏՀ-ն
պլանավորում է ուսումնասիրել չճանաչված հանրապետությունների ուսումնական
հաստատությունների միջազգայնացման փորձը, որը կարող է օգտակար լինել
Համալսարանի համար, ինչպես նաև մշակել ռազմավարություն, որն ուղղված կլինի
չճանաչված հանրապետությունների բուհերի հետ կապերի հաստատմանը:
Վերլուծենք Չափանիշ 9-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը,
արտաքին հնարավորություններն ու վտանգները:

Ուժեղ կողմեր (Strengths)
1. Օտար

Հնարավորություններ(Opportunities)

լեզուների

տիրապետող

դասավանդողների առկայությունը:
2. ՇՏՀ-ի

պաշտոնական

էլ.

1. ՀՀ

և

ԱՀ

ՄՈՒՀ-երի

համապատասխան կառույցների հետ
կայքի

առկայությունը:

համագործակցությունը:
2. Համագործակցություն ՀՀ-ի
արտաքին կապերի և միջազգայնացման
ծրագրերում ընդգրկված
դասավանդողների հետ:
3. Կապերի հաստատում Արցախի
նման չճանաչված
հանրապետությունների բուհերի հետ:

Թույլ կողմեր (Weaknesses)
1. ՇՏՀ-ում

արտաքին

միջազգայնացման
ռազմավարական

Վտանգներ (Threats)
կապերի

և

1. Միջազգային հարթակում Արցախի

ուղղությամբ

Հանրապետության չճանաչվածության

ծրագրի

բացակայությունը:
2. Օտար

լեզվով

հանգամանքը:
2. Պատերազմական իրավիճակը:

դասավանդվող

3. Ֆինանսական սահմանափակ
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ծրագրերի բացակայությունը:
3. Ուսանողների

հնարավորությունները:

փոխանակման

համաձայնագրերի բացակայությունը:
4. Օտարալեզու

PR

նյութերի

քիչ

քանակությունը:
5. Աշխատակազմի
նախատեսված

համար
օտար

դասընթացների

լեզվի

ցանկի

և

ժամանակացույցի բացակայությունը:
Ներկայացնենք թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները:
Համալսարանի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ուղղությամբ անելիքները
շատ են:
Համալսարանի կայքէջի քառալեզու տարբերակը նպաստում է արտաքին կապերի
հաստատմանը,

համագործակցությանը

և

միջազգայնացմանը:

Համալսարանը

բացթողումներ ունի արտաքին կապերի և միջազգայնացման գործունեության ոլորտում,
հետևաբար, անհրաժեշտություն կա համապատասխան կառույցի գործունեության
ակտիվացման,

որն

էլ

քայլեր

կանի

Համալսարանի

արտաքին

կապերի

և

միջազգայնացման նպաստող քաղաքականության և մեխանիզմների մշակման, ինչպես
նաև օտարալեզու /մասնավորապես ֆրանսերեն, անգլերեն և ռուսերեն/ PR նյութերի
հրատարակման և տարածման գործում:
Արցախի նման չճանաչված հանրապետությունների բուհերի միջազգայնացման
փորձի

ուսումնասիրությունը

կարող

է

օգտակար

լինել

Համալսարանի

ռազմավարության մշակման առումով և նպաստել նմանատիպ հաստատությունների
հետ համագործակցության հաստատմանը:

X. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
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ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի որակի ապահովման ներքին համակարգ, որը նպաստում է

հաստատության բոլոր գործընթացների շարունակական բարելավմանը և որակի
մշակույթի ձևավորմանը:
ՇՏՀ արժեքներից է կրթության որակը, երբ կարևորվում է առաքելության
իրագործմանն ուղղված որակի ապահովման ներքին մշակույթի ձևավորումը և
զարգացումը: Ռազմավարական ծրագրի կարևորագույն խնդիրներից է՝

Ներդնել և

կատարելագործել որակի ներքին ապահովման համակարգ՝ հավատարմագրման
պետական չափանիշներին համապատասխան /ՇՏՀ ՌԾ, նպատակ 1 –ի Խնդիր 1.4/:
Համալսարանը առաջնորդվում է իր քաղաքականությամբ որակի ներքին
ապահովման ոլորտում, որի նպատակն է բարձրացնել ՇՏՀ-ի ուսումնական և
հետազոտական աշխատանքների, հասարակությանը մատուցվող ծառայությունների
որակը և կառավարման գործընթացների արդյունավետությունը՝ դրանք համապատասխանեցնելով ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքներին:

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի որակի ապահովման քաղաքականություն ու
ընթացակարգեր:
Շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի
ուսումնասիրության հարցաթերթ, Հավելված 10.1
Որակի կառավարման հանձնաժողովի կազմը, Հավելված 10.2
Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնժողովի հաշվետվություններ,
Հավելված 10.3

Հիմքեր

Շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի
ուսումնասիրության վերլուծություն, Հավելված 10.4
Քաղաքականությունը որակի կառավարման ոլորտում, Հավելված 2.8
ՇՏՀ գիտական խորհրդին կից որակի կառավարման հանձնաժողովի

կանոնակարգ, Հավելված 2.19,
Ներկայացնենք և վերլուծենք ՄՈՒՀ-ի որակի ապահովման ներքին համակարգի
քաղաքականության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը: Հիմնավորենք մոտեցումը և
արդյունավետությունը / կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Որակի ապահովման գործընթացներն իրականացնելիս Համալսարանն
առաջնորդվում է «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի քաղաքականությունը
որակի ապահովման ոլորտում» փաստաթղթով, որը հաստատվել է 2019թ. ապրիլի 30ին

/Հավելված

2.8/:

Քաղաքականությունում

ներկայացված

են

«որակի

հասկացությունը» Համալսարանում, որակի ապահովման սկզբունքները, ինչպես նաև
քաղաքականության
ապահովում

է

նպատակը

սույն

և

հիմնական

քաղաքականության

խնդիրները:

արդյունավետ

Ղեկավարությունը

իրականացումը,

որը
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ներառում

է

կառավարման

բոլոր

աստիճանները:

ՇՏՀ

ղեկավարությունը

և

աշխատակիցները գիտակցում են, որ իրենց աշխատանքի որակից, արտաքին և
ներքին

շահակիցների

բավարարվածությունից

է

կախված

հաստատության

բարօրությունը և նրա աշխատակիցների բարեկեցությունը:
Որակի ապահովման համակարգը, որպես այդպիսին, ՇՏՀ-ում գտնվում է
ձևավորման փուլում: Առանձին մեխանիզմներ և ընթացակարգեր ՇՏՀ-ում գործել են,
օրինակ`

կրթության

շրջանավարտների

որակից

բավարարվածության

բավարարվածության

հարցումներ

հարցումներ
/2018թ.-ից/,

/2018թ.-ից/,

դասալսումներ

/2016թ-ից./, հաշվետվողականություն և այլն: Կան որակի ապահովման գործող
ընթացակարգեր, սակայն դրանց հիմնական մասը մշակման կամ փորձարկման
փուլում են և հաջորդաբար կներդրվեն գործունեության մեջ:
Ներկայումս ներդրվել են Որակի ապահովման մի շարք մեխանիզմներ և
ընթացակարգեր, որոնք նպատակաուղղված են Մասնագիտական կրթական ծրագրերի,
պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ, վարչական կազմի, ուսանողների
գնահատման համակարգի և ուսումնառության ռեսուրսների որակի գնահատմանը:
Դրանք են.
1. Համալսարանի բոլոր գործընթացների և ստորաբաժանումների աշխատանքների
տարեկան պլանավորումները և ամենամյա հաշվետվությունները, որոնց միջոցով
ապահովվում

է

ՇՏՀ

բոլոր

գործընթացների

հաշվետվողականությունը

և

թափանցիկությունը, վեր են հանվում թերությունները և բացթողումները:
2. Բակալավրի

և

մագիստրոսի

մասնագիտական

կրթական

ծրագրերի

կառուցվածքն ու բովանդակությունը սահմանող նորմատիվ փաստաթղթերի փաթեթի
ստեղծումը, որը պարունակում է ծրագրերի որակի ապահովման մեխանիզմները:
3. Իրականացվող

բակալավրական

ծրագրերի

վերջնարդյունքների`

որակավորումների ազգային շրջանակին և միջազգային առարկայական հենանիշներին
համապատասխանության /բենչմարք/ քաղաքականությունը ընթացակարգը:
4. Համալսարանում ստացած կրթությունից մագիստրոսների բավարարվածության
հարցումները /2018թ., 2019թ./, որոնց միջոցով գնահատվում է կրթական ծրագրերի
բովանդակությունից, ուսումնառության ռեսուրսներից և ուսանողական օժանդակ
ծառայություններից,
օբյեկտիվությունից

ուսումնական

գործընթացի

/կոռուպցիոն գործոն/

և

կազմակերպումից,

ընդհանուր կրթական

գնահատման
միջավայրից

բավարարվածության մակարդակը:
5. Մագիստրոս շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների շրջանում
անցկացվող հարցումները, որոնց միջոցով պարզաբանվում են արտաքին շահակիցների
կարծիքները Համալսարանի շրջանավարտների տեսական գիտելիքների իմացության,
գործնական

հմտությունների,

քննադատական-վերլուծական

կարողության,

մասնագիտական խոսքի, տեխնոլոգիաներին տիրապետելու մակարդակը, թողարկվող
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մասնագիտությունների պահանջվածությունը աշխատաշուկայում:
6. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովներում արտաքին շահակիցների
մասնակցությունը և նրանց կողմից լրացված արձանագրություններում տեղ գտած
առաջարկությունների և դիտողությունների օգտագործումը:
7. Համալսարանում գործող գնահատման համակարգի վերաբերյալ դասախոսների
և ուսանողների շրջանում անցկացվող հարցումները՝ համակարգի խնդիրների
վերհանման և բարելավման նպատակով:
8. Դասավանդման արդյունավետության և որակի վերաբերյալ ուսանողական
հարցումները,

որոնց

օգնությամբ

գնահատվում

են

դասախոսական

կազմի

մասնագիտական որակը, ինչպես նաև առանձին դասընթացների և ուսումնական
մոդուլների մատուցման որակը: Այս հարցման միջոցով ուսանողները գնահատում են
ուսումնամեթոդական բաժնի, ֆակուլտետների, ամբիոնների, կարիերայի կենտրոնի,
ուսումնական խորհրդատուների աշխատանքները: Արդյունքները օգտագործվում են
բարելավող միջոցառումների մշակման և իրականացման համար, ինչպես նաև
դասախոսական կազմի վերապատրատումների, առաջքաշման և պարգևատրման
գործընթացները:
9. Դասալսումների

անցկացումը

գործող

կարգին

համապատասխան,

որը

ուսումնական պրոցեսի որակի ապահովման մեխանիզմներից է /Հավելված 5.6/`:
Հարցումների

արդյունքների

վերլուծությունները

օգտագործվում

են

համապատասխան ոլորտների խնդիրների բացահայտման և շտկման համար:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. Որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման
նպատակով ՄՈՒՀ-ը տրամադրում է մարդկային, նյութական և ֆինանսական
ռեսուրսներ:
ՇՏՀ գիտական խորհրդին կից որակի կառավարման
հանձնաժողովի կանոնակարգ,
Հիմքեր

Որակի կառավարման հանձնաժողովի կազմը
Որակի ապահովման ենթակառուցվածքը` ներառյալ մարդկային

ռեսուրսները և նրանց աշխատանքային նկարագրերը
Վերլուծենք որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման համար տրամադրվող
ժամանակային, մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետությունը:
Հիմնավորենք մոտեցումը / կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան
հիմքերից/:
Համալսարանի ստեղծման պահից գործում էր «Կրթական ծրագրերի, որակի
ապահովման,

աուդիտի

Հոգաբարձուների

և

խորհրդի

պրակտիկայի
կողմից

բաժին:

2019թ.

հաստատված

մայիսի

16-ին

կառուցվածքում

ՇՏՀ
այն

վերակազմավորվել է Որակի ապահովման բաժնի:
Որակի ապահովման բաժինն ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանում է,
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որի

հիմնական

նպատակն

է

Եվրոպական

չափորոշիչների

և

ուղենիշների

համապատասխան Համալսարանում որակի ներքին ապահովման մեխանիզմների
մշակումը և գործադրումը, որակի շարունակական բարելավման մշակույթի խթանումը:
Բաժինն ունի երկու հաստիք: Նախատեսվում է նոր ուսումնական տարուց տրամադրել
բաժնին առանձին սենյակ և համակարգիչներ: Որակի ապահովման

բաժնի

ընթացակարգը մշակման փուլում է:
Սույն թվականի փետրավրի 27-ի գիտխորհրդի որոշմամբ գիտխորհրդին կից
ստեղծվել է Որակի կառավարման հանձնաժողով: Հանձնաժողովը ունի հաստատված
կանոնակարգ,

որում

ամրագրված

են

հարնձնաժողովի

իրավունքներն

ու

պարտականությունները և աշխատանքի կազմակերպումը:
Որակի կառավարման հանձնաժողովի անդրանիկ նիստը կայացել է 2019թ.
հունիսի 7-ին: Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված են 25% գործատուներ, 25%
պրոֆեսորադասախոսական կազմ, 25% վարչական և 25% ուսանողներ: Ընտրվեց
հանձնաժողովի
ծանոթացան

նախագահի

ՇՏՀ

որակի

տեղակալ
ապահովման

և

քարտուղար:

Նիստի

քաղաքականությանը

մասնակիցները

և

կառավարման

հանձնաժողովի կանոնակարգին:
Բացի

հաստիքային

աշխատակիցներից

Համալսարանի

ինստիտուցիոնալ

կարողությունների ինքնավերլուծությունը իրականացնելու համար ձևավորվել է
աշխատանքային խումբ, որում ներգրավված են ՇՏՀ տարբեր ստորաբաժանումների
աշխատակիցներ և ուսանողներ: Աշխատանքային խումբը գործում է հասարակական
հիմունքներով:
ՇՏՀ ներքին և արտաքին շահակիցների շրջանում տարաբնույթ հարցումների
նախապատրաստման,

անցկացման,

արդյունքների

մշակման

և

ամփոփման

աշխատանքների համար հատկացվում են մարդկային, նյութական և ֆինանսական
ռեսուրսներ:
2019թ. Համալսարանի որակի ներքին ապահովման գործընթացներն արդյունավետ
իրականացնելու համար տարբեր ստորաբաժանումների վեց աշխատակիցներ
գործուղվել են ՈԱԱԿ վերապատրաստումներին մասնակցելու համար:
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. Ներքին և արտաքին շահակիցները ներգրավված են որակի
ապահովման գործընթացներում:
Ուսանողների կրթական կարիքների վերհամնան
քաղաքականություն Հավելված 3.14,
Դասալսումների անկացման կարգ Հավելված 5.6,
Հիմքեր

ՇՏՀ ուսանողների վարչական կազմի կողմից հավելյալ օժանդակման և
ոևղղորդման կանոնակարգ, Հավելված 4.7,

Շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների
կարծիքի ուսումնասիրություն, Հավելված 1.3
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ՇՏՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների
բավարարվածության վերաբերյալ հարցումների
կազմակերպման կարգ, Հավելված 1.5
Ներկայացնենք որակի ներքին ապահովման գործընթացներում ներքին և արտաքին
շահակիցների ներգրավվածության աստիճանը և վերլուծենք արդյունավետությունը:
Հիմնավորենք մոտեցումը / կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Որակի ապահովման իր որդեգրած սկզբունքների ցանկում ՇՏՀ-ն կարևորել է
շահակիցների

ներգրավմանը

մասնակցություն

և

վերաբերող՝

բ/ուսանողների

և

ա/անձնակազմի

արտաքին

գնահատողների

ընդլայնված
ներգրավում

պահանջող սկզբունքները: Առաջինով ՇՏՀ-ն խրախուսում է դասախոսական և
վարչական

կազմերի

ընդլայնված

մասնակցությունը

ՈԱ

և

բարելավման

գործընթացներում, խթանում անհատական նախաձեռնությունները ուսումնական
(ֆակուլտետ,

ամբիոն,

բաժին)

և

վարչական

ստորաբաժանումների

ՈԱ

գործընթացներում։
Մյուս սկզբունքով` Համալսարանը համակարգի արդյունավետության հիմնական
երաշխիքներից է համարում ուսանողների, շրջանավարտների և գործատուների
լիարժեք մասնակցությունը ՈԱ գործընթացներում՝ մասնակցության հետևյալ ձևերով.
•

դասավանդման արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումներ,

•

ՇՊՀ-ում

ստացած

կրթությունից

շրջանավարտների

բավարարվածության

հարցումներ,
•

շրջանավարտներից գործատուների բավարարվածության հարցումներ,

•

ինքնագնահատման

բուհական,

ֆակուլտետային

և

կրթական

ծրագրային

գործընթացներ։
Շահակիցների

մասնակցության

ձևը

և

պատասխանատվությունները

կանոնակարգված են համապատասխան կառույցների կանոնադրություններով կամ
գործընթացների կանոնակարգերով: ՇՏՀ-ն ձգտում է ներգրավվել իր հիմնական
ներքին/ուսանողներ, դասախոսներ/ և արտաքին /շրջանավարտներ, գործատուներ,
պետական

և

հասարակական

կազմակերպություններ

/շահակիցներին

որակի

ապահովման գործընթացներին կամ կառույցների աշխատանքներին վերը նշված
սկզբունքներին համապատասխան:
Ներքին և արտաքին շահակիցները ներգրավված են Համալսարանի գիտական
խորհրդում և ֆակուլտետների խորհուրդներում, գիտական խորհրդին կից որակի
կառավարման հանձնաժողովում, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովներում
(50%-ը արտաքին շահակից, 50%-ը ներքին):
Շահակիցների

ներգրավվածության

արդյունավետության

վերլուծություններ

դեռևս չեն իրականացվել, քանի որ որակի ապահովման մեխանիզմները նոր են
ներդրվել:
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉդ.Որակի ներքին ապահովման համակարգը պարբերաբար վերանայվում Է:
Որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար
Հիմքեր

վերանայման մեխանիզմները և գործիքները

Համապատասխան այլ հիմքեր և վերլուծություններ
Վերլուծենք որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար վերանայման
մեխանիզմների արդյունավետությունը: Հիմնավորենք մոտեցումը / կատարենք համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
Քանի որ ՇՏՀ նոր ձևավորված ԲՈՒՀ է հետևապես վերանայման քաղաքականություն,
ընթացակարգեր և մեխանիզմները բացակայում են:
Ներկայացնենք այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով ՄՈՒՀ-ը
կատարել է որակի ապահովման գործընթացների քաղաքականության և ընթացակարգերի
բենչմարքինգ (առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն):
Որակի ապահովաման բաժնի կողմից ուսումնասիրվել է ներքոնշյալ առաջատար
ՄՈՒՀ-երի որակի ներքին ապահովման համակարգը.
•

Երևանի պետական համալսարան

•

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

•

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է բավարար
հիմքեր որակի ապահովման արտաքին գնահատման գործընթացների համար:
Տարեկան ինքնավերլուծությունները և հաշվետվությունները ըստ
Հիմքեր

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման չափանիշների և
չափորոշիչների:

Հիմնավորենք տրամադրված հիմքերի հավաստիությունը և մոտեցման արդյունավետությունը /
կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:

ՇՏՀ-ում

ինստիտուցիոնալ

իրականացվում է
ապահովման

ազգային

հաստատության
ձևաչափով,

առաջին

կարողությունների

անգամ:

կենտրոնի

Աշխատախումբը
մշակած

ինստիտուցիոնալ

ինչպես

նաև

առաջնորդվել

«Մասնագիտական

կարողությունների

ՈԱԱԿ-ի

էլեկտրոնային

տեղեկատվության

քանակությամբ:

ապահովման

ուսումնագիտական

և

ինքնավերլուծությունն

Օգտագործվել

Որակի

ուսումնական

ինքնավերլուծության»

հարցաշարով
է

է

պահանջվող

Համալսարանի

ստորաբաժանումներում

որակի

հավաքագրվող

տեղեկատվությունը և Գիտական խորհրդի կողմից հաստատված փաստաթղթերը:
Ինքնավերլուծության արդյունքում ՇՏՀ-ն ներկայումս հստակեցրել է անհրաժեշտ
տեղեկատվության քանակը և որդեգրել է մի մոտեցում, որ ապահովի մրցունակությանը
և կայունությունը կրթական ծառայությունների շուկայում, գիտական և նորարարական
գործունեությունը:
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է ՄՈՒՀ-ի
գործունեության թափանցիկությունը` տրամադրելով ՄՈՒՀ-ի գործընթացների որակի
մասին տեղեկատվություն` ներքին և արտաքին շահակիցների համար:
Շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի
Հիմքեր

ուսումնասիրության վերլուծություն, Հավելված 10.4
Ռեկտորի հաշվետվություններ(2016թ., 2017թ.,2018թ.),

Վերլուծենք ՄՈՒՀ-ի գործունեության թափանցիկությունը ապահովող մեխանիզմների
արդյունավետությունը / կատարենք համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:

Համաձայն ՌԾ-ի խնդիր 1.4-ի /Ներդնել որակի ներքին ապահովման համակարգ:/
Համալսարանը սահմանում է` ապահովել որակի ներքին գնահատման չափանիշների
թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը համալսարանի ներքին և արտաքին
շահակիցների համար, ուսանողների մասնակցությունը և հետադարձ կապը որակի
գնահատման գործընթացներում:
Ներքին և արտաքին շահակիցների համար ՇՏՀ գործունեության թափանցիկությունը
ապահովելու համար կարևոր է նրանց տեղակացվածությունն ապահովող համակարգերի
առկայությունը:

Այդ

նպատակով

գործադրված

են

տեղեկատվության

մի

շարք

մեխանիզմներ, որոնցից են.
✓ Համալսարանի ռեկտորի ամենամյա զեկույցը Հոգաբարձուների խորհրդին, որտեղ
ամփոփվում են համալսարանի նախորդ ուսումնական տարվա գործունեության
արդյունքերը:
✓ Համալսարանի ֆակուլտետների և այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների
գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունները ղեկավարությանը:
✓ Համալսարանի

գործունեության

գնահատման

առանցքային

ցուցանիշների

լրակազմը հրատարկման փուլում է և նպատակ ունի քանակական ցուցանիշների
օգնությամբ

ներկայացնել

Համալսարանի

գործունեության

արդյունքները

և

ձեռքբերումները:
✓ Ներքին

և

արտաքին

շահակիցների

շրջանում

անցկացվող

տարաբնույթ

հարցումների արդյունքները:
✓ ՇՏՀ պաշտոնական էջում (shushitech.am) հրապարակվում է բուհի գործունեության,
կառուցվածքային

միավորների,

առկա

մասնագիտությունների,

ընդունված

որոշումների, նորությունների և այլնի մասին թափանցիկ տեղեկատվություն:
✓ Բացի այդ ներքին և արտաքին շահակիցները Համալսարանի գործունեության
վերաբերյալ իրենց կարծիքն արտահայտելու հնարավորություն ունեն ֆեյսբուքյան
էջում (https://www.facebook.com/shushtech/):
Համալսարանի ինքնավերլուծությունը, որը պարունակում է գործունեության բոլոր
ոլորտների վերաբերյալ տեղեկատվություն շահակիցների համար նույնպես տեղադրված
է կայքէջում/Հաշվետվություններ բաժնում/:
120

Նախատեսվում
ուսումնական

այլ

է

ուսանողների

գործընթացների

առաջադիմության
վերաբերյալ

և

շարժի,

ինչպես

տեղեկատվությունը

նաև

տեղադրել

Համալսարանի կայքէջում:
Համալսարանը

դեռևս

չունի

միասնական

կենտրոնացված

տեղեկատվական

համակարգ: Համալսարանի համար այն հանդիսանում է ռազմավարական խնդիր, ինչն
ամրագրված է ՌԾ խնդիր 4.2.-ում:
Վերլուծենք Չափանիշ 10-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը,
արտաքին հնարավորությունները և վտանգները:
Ներկայացնենք թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները:
Ուժեղ կողմեր(Strengths)
1. Որակի ապահովման ոլորտին առնչվող
ռազմավարական նպատակների և խդիրների
սահմանումը Համալսարանի զարգացման
ռազմավարական ծրագրում:
2. Կրթության որակի բնագավառում

Հնարավորություններ(Opportunities)
1. ՈԱԱԿ հետ ակտիվ
համագործակցություն:
2. Գիտական խորհրդին կից որակի
կառավարման հանձնաժողովի
առկայությունը:

Համալսարանի քաղաքականության
առկայությունը:
3. Գնահատման առանցքային
ցուցանիշների առկայությունը
Համալսարանում:
4. Համալսարանի ղեկավարության բարձր
շահագրգռվածությունը ՈԱ ներքին
համակարգի ձևավորման և ներդրման
հարցերում:
Աշխատակիցների մասնակցությունը ՈԱԱԿ-ի
կողմից պարբերաբար կազմակերպվող
վերապատրաստումներին:
Թույլ կողմեր(Weaknesses)
1. ՈԱ կառույցներում անձնակազմի
մասնագիտական փորձի պակասը:
2. Որակի ապահովման ձեռնարկի
բացակայությունը:

Վտանգներ(Threats)
1. Որակյալ կադրերի
պակասությունը:
2. Հավատարմագրման փորձի
բացակայությունը:

3. ՈԱ ներքին համակարգի խնդիրների
վերաբերյալ համալսարանական հանրության
ցածր տեղեկացվածությունը:
Մոտիվացվածությամբ մարդկային
ռեսուրսների պակասը:
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ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
✓ Մշակել և հրատարակել որակի ապահովման և ներքին համակարգի ձեռնարկ,
✓ Մշակել որակի ներքին ապահովման համակարգի վերանայման
քաղաքականություն,
✓ Որակի ապահովման գործընթացներում ներգրավվել բուհի բոլոր
ստորաբաժանումներին,
✓ Ներգրավել որակի ապահովման գործընթացում Համալսարանի ներքին
շահակիցների,
✓ Իրականացնել որակի ներքին ապահովման բենչմարքինգ առաջավոր
համալսարանների հետ,
✓ Մշակել և իրականացնել նոր մեխանիզմներ ներքին և արտաքին շահակիցների
համար Համալսարանի գործունեությունը առավել թափանցիկ դարձնելու ,
✓ Որակի ապահովման գործընթացի շարունակականությունն
ապահովելունպատակով իրականացնել վերապատրաստումներ:

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Հավելվա

Անվանում

ծի N
1.1

ՄՈՒՀ-ի կանոնադրություն
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1.2
1.3
1.4

ՄՈՒՀ-ի ռազմավարական ծրագիր 2016-2021թթ.
Շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրություն
Դասախոսների կարիքների գնահատման հարցումների կազմակերպման կարգ

1.5
1.6
1.7
1.8
2.1

ՇՏՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ
հարցումների կազմակերպման կարգ
ՇՏՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգ
ՇՏՀ-ի ֆակուլտետի գործունեության կանոնակարգ
Ռեկտորի հաշվետվություններ(2016թ., 2017թ.,2018թ.)
ՇՏՀ հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգ

2.2
2.3
2.4
2.5

ՇՏՀ ռեկտորատի կանոնակարգ
ՇՏՀ-ի ամբիոնների գործունեության կանոնակարգ
ՇՏՀ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն
Ֆինանսական աուդիտի նշանակման և աուդիտի արդյունքների ամփոփման կարգ

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի էթիկայի կանոնագիրքը
Քաղաքականությունը որակի կառավարման ոլորտում
Հարցումների կազմակերպման կարգ
Պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ
Հոգաբարձուների խորհրդում պրոֆեսորադասախոսական կազմից անդամների ընտրության
ընթացակարգ

2.12

Ֆակուլտետի դեկանի ընտրության կարգ

2.13
2.14
2.15

Ամբիոնի վարիչի ընտրության կարգ
Կառուցվածք
Ներքին կարգապահական կանոններ

2.16
2.17

Ուսանողական խորհրդի ստեղծման և գործունեության կարգ
ՇՏՀ 2016-2021թթ. Ռազմավարական ծրագրի իրականացման պլան ժամանակացույց

2.18
2.19

ՇՏՀ Ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջնաժամկետ պլան 2016-2019թթ.
ՇՏՀ գիտական խորհրդին կից որակի կառավարման հանձնաժողովի կանոնակարգ

2.20
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Կրթության որակի գնահատման ցուցիչների անվանացանկի սահմանման կարգ
ՄԿԾ Փոխադր. և ճան.երթ.կազմ.և կառ.բակ.
ՄԿԾ Ագրոբիզնես բակ.
ՄԿԾ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ բակ.
ՄԿԾ Փոխադր. և ճան.երթ.կազմ.և կառ.մագ
ՄԿԾ Ագրոբիզնես մագ.
ՄԿԾ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ մագ.

3.7
3.8

ՇՏՀ ակադեմիական ազնվության կանոնակարգ
Բակալավրի ուսումնական համակարգի կուրսային աշխատանքի (նախագծի) հանձնարարման,
կազմակերպման, կատարման, պաշտպանության և հետագա պահպանման կարգ

3.9

Բակալավրիատի ավարտական աշխատանքների առաջադրման հաստատման, ձևավորման և
պաշտպանության կարգ
Մագիստրատուրայի կուրսային աշխատանքների (նախագծերի) առաջադրման, հաստատման,
ձևավորման և պաշտպանության կարգ

3.10
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3.11
3.12

Ուսումնառության առկա համակարգերում մագիստրոսական թեզերի առաջադրման,
հաստատման, ձևավորման և պաշտպանության կարգ
Շրջանավարտների աջակցման և կարիերայի կենտրոնի կարգ

3.13
3.14
3.15
3.16

Ուսանողների ակադեմիական շարժունության կարգ
Ուսանողների կրթական կարիքների վերհամնան քաղաքականություն
Կրթական ծրագրերի գնահատման քաղաքականությունը և ընթացակարգը
Գիտխորհրդի արձանագրություն N1-08/16

3.17

Ուսանողների գիտելիքների ստուգման, ստուգարքների և քննությունների անցկացման և
գնահատման կարգ
ՀՀ ՈԱՇ
Քաղաքականությունը մասնագիտության կրթական ծրագրերի բարելավման, ուսումանական
գործընթաների կազմակերպման և կառավարման առաջավոր փորձի համեմատական
վերլուծություն (բենչմարքինգի) իրականացման բնագավառում

3.18
3.19

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ՇՏՀ ուսանողների թիվը
Ընդունելություն ըստ փուլերի
Ընդունելություն 2016-2018թթ.
ԼՂՀ կառավարույան որոշում 2012մայիսի 14-ի N301-Ն
Լրացուցիչ խորհրդատվությունների ժամանակացույց
Ընդունելության քարոզարշավ
ՇՏՀ ուսանողների վարչական կազմի կողմից հավելյալ օժանդակման և ուղղորդման
կանոնակարգ

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Լաբորատոր- գործնական պարապմունքների ցուցակ
ՈՒԳԸ-ի հաշվետվություն
Ուսանողների դիմում-բողոքների քննարկման կարգ
Ուսանողի պայմանագրի նմուշ
ՈՒԽ-ի հաշվետվություն
Ուսանողական գիտական ընկերության կարգ

4.14
4.15
5.1
5.2
5.3

Ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգ
Կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելման հանձնաժողովի գործունեության կարգ
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրություն
Պրոֆեսորադասախոսական կազմին տարակարգեր շնորհելու մասին
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական բեռնվածության հաշվարկման և
բաշխման չափորոշիչներ
Գիտխորհրդի արձանագրություններ
«Դասախոսը ուսանողների աչքերով» սոցիոլոգիական հարցման անցկացման
Դասալսումների անկացման կարգ
Ակադեմիական աշխատակազմի կայունության ապահովման քաղաքականությունը և
ընթացակարգը
Հետբուհական մասնագիտական կրթության երրորդ աստիճանի համակարգում
ընդունելության կարգ
Սկսնակ դասավանդողների մենթորության քաղաքականությունը
Վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմ
ՇՏՀ-ում դասավանդողների մասնագիտական որակների և նրանց աշխատանքի գնահատման
ընթացակարգ

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
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5.12

Դասախոսական կազմի քանակը և աշխատավարձը

5.13

Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմ

5.14

Համատեղությամբ աշխատող դասավանդողների ցանկը

5.15

Ժամավճարային հիմունքներով աշխատողների ցանկ

6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

Եվրոմիության լաբորատորայի եզրակացություն
Միջնաժամկետ-ծրագիր
Հետազոտությունների մեթոդաբանությունը և հրապարակումներին ներկայացվող
պահանջները
ՈՒԳ-ի կայքէջ
Գիտաժողովի խմբագրական խորհուրդ
Բյուջեի բաշխում 2016թ.
Բյուջեի բաշխում 2017թ.
Բյուջեի բաշխում 2018թ.
Աուդիտի եզրակացություն 2017թ.
Աուդիտի եզրակացություն 2018թ.
Կատարողական 2016թ.
Կատարողական 2017թ.
Կատարողական 2018թ.
Մասնաշենքները և դրանց օգտագործման նպատակները
Ներքին անվտանգության ապահովման և պահակային ծառայության կարգ
ՇՏՀ ֆինանսական քաղաքականությունը

8
8.1
8.2
8.3
9

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին ԱՀ օրենքը
Գիտխորհրդի արձանագրություն N1-12/16
Գիտխորհրդի արձանագրություն N1-01/17
ԱՀ գնումների մասին օրենք, Գնումների գործընթաց
ՇՏՀ-ի միջազգային համագործակցության քաղաքականություն

9.1
10.1

Միջազգայնացման գործընթացներ
Շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության
հարցաթերթ
Որակի կառավարման հանձնաժողովի կազմը
Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնժողովի հաշվետվություններ
Շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության
վերլուծություն

10.2
10.3
10.4
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