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Հարցման նպատակը՝ 

Ուսանողների կրթական կարիքների վերաբերյալ հարցման նպատակները. 

1. Ներքին հաղորդակցության արդյունավետության բարձրացում, 

2. Բացակայությունների ու բացթողումների կանխարգելում, 

3. Ուսանողի տեղեկացվածության բարձրացում՝ գնահատման չափորոշիչների վերաբերյալ, 

4. Դասախոսի անհատական մոտեցման կիրառում, 

5. Բուհ ընդունվելու շարժառիթներ, 

6. Ուսանողի իրավունքների ու պարտականությունների իրազեկվածության աստիճան:        

Խնդիրները՝ 

Ուսանողների կրթական կարիքների պարբերաբար ստուգումը հնարավորություն կտա՝ 

 Գնահատել   սովորողների  ներքին  հաղորդակցության բաղադրիչների 

արդյունավետությունը, բացակայությունների ու բացթողումների պատճառները, 

ուսանողի տեղեկացվածությունը և պատկերացումը գնահատման չափորոշիչների, 

ուսանողի իրավունքների ու պարտականությունների մասին, դասախոսի 

անհատական մոտեցման կիրառումը, 

 Հաջողության դեպքում ամրապնդել ստացված արդյունքները, 

 Խնդիրների դեպքում իրականացնել պատճառների համակողմանի 

ուսումնասիրություն, ինչը հնարավորություն կտա անհրաժեշտ  միջոցառումների  

միջոցով բարելավել առկա խնդիրները: 

Մեթոդաբանությունը՝ 

      Ուսանողի կրթական տարբեր կարիքների բացահայտում կարող են իրականացնել ինչպես 

դասախոսները, այնպես էլ Հյուսիսային համալսարանի (այսուհետ՝ Համալսարան) 

ուսումնական գործընթացը կազմակերպող և վերահսկող ստորաբաժանումները (ամբիոններ, 

ուսումնական վարչություն, որակի ապահովման վարչություն և այլն):  Որպես թիրախային 

խումբ կարող է լինել ինչպես ամբողջ կուրսը, այնպես էլ՝ պատահական կամ նպատակային 

ընտրությամբ խմբեր:  

 

 

 

 

 



Հարցման արդյունքներ 

 

1. Ի՞նչ եք ակնկալում ԲՈՒՀ-ում սովորելիս. 

 

 Ուղղակի ստանալ դիպլոմ, 

 Ստանալ մասնագիտական 

որակավորում, 

 Ունենալ մասնագիտական 

աշխատանք, 

 

 

 

2. Ինչո՞ւ եք ընտրել տվյալ մասնագիտությունը. 

 

 Ծնողներս են խորհուրդ տվել, 

 Միավորները միայն այդ բաժնի 

համար էին բավարար, 

 Արդի մասնագիտություն է, 

 Վարձավճարը ավելի ցածր է այլ 

բուհերի վարձավճարների 

համեմատությամբ: 

 

 

3. Գիտե՞ք արդյոք Ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները. 

 

 Այո 

 Ոչ 

 Մասամբ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26%

33%

41%

Ստանալուղակի դիպլոմ

Ստանալմասնագիտական

որակավորում

Ունենալ մասնագիտական

աշխատանք

18%

36%
36%

10%

Միավորներըմիայնայդ բաժնի

համարէին բավարար

Արդի մասնագիտությունէ

Վարձավճարըավելի ցածր է այլ

բուհերիվարձավճարների

համեմատությամբ

Ծնողներսեն խորհորդտվել

35%

42%

23%
Այո

Մասամբ

Ոչ



4. Եթե այո, ապա որտեղի՞ց եք տեղեկացել Ձեր իրավունքների և պարտականությունների 

մասին. 

 

 Ուս. պայմանագրից 

 Դեկանատից 

 Համալսարանից 

 Դասախոսներից 

 Ուսանողներից 

 Ինքնուրույն 

 Կանոնակարգից 

 

 

 

5. Արդյո՞ք հետադարձ կապ ունեք գիտական խորհրդի հետ և եթե այո ՝ ու՞մ միջոցով 

 

 Դեկանատի 

 Ավագի 

 Մասնակիցների 

 Դասախոսների 

 Ֆակ. ուս. խորհրդի. 

 Չեմ տեղեկացել 

 Հետաքրքիր չէ 

 

 

6.   Արդյո՞ք հետադարձ կապ ունեք ուսանողական խորհրդի հետ.   

 

 

 Ղեկավար 

 Ավագ 

 Ֆակ. ուս. խորհ. անդամ 

 Մասնակից 

 Չեմ տեղեկացել 

 Հետաքրքիր չէ 

 

 

 

 

 

19%

19%

15%7%
9%

8%

23%

Դեկանատի

Ավագի

Մասնակիցների

Դասախոսների

Ֆակ. Ուս. խորհրդի

Չեմտեղեկացել

Հետաքրքիրչէ

9%

15%

8%

15%23%

30%

Ղեկավար

Ավագ

Ֆակ.ուս. խորհ. անդամ

Մասնակից

Չեմտեղեկացել

Հետաքրքիրչէ

16%

25%

25%

18%

8%
8%

Ուս. պայմանագրից

Դեկանատից

Համալսարանից

Դասախոսներից

Ուսանողներից

Ինքնուրույն

Կանոնակարգից



7. Դուք տեղյակ ե՞ք, թե տվյալ առարկայի վերջնարդյունքում ինչ պետք է իմանաք. 

 

 

 

 Այո               

 Ոչ 

 Մասամբ 

 

 

 

 

 

8. Գիտե՞ք արդյոք, թե ինչ չափորոշիչներով է դասախոսը գնահատում Ձեր գիտելիքները. 

 

 

 

 

 Այո 

 Ոչ 

 

 

 

 

9. Ինչպե՞ս է արտահայտվում դասախոսների անհատական մոտեցումը. 

 Հանձարարություններով՝ 

ելնելով գիտելիքներից ու 

կարողություններից 

 Հանձնարարություններով՝ Ձեր 

անհատական 

հետաքրքրությունների հիման 

վրա 

 Հնարավորություն է ընձեռում 

դիմել իրեն նաև լսարանից դուրս 

 Արտահայտվում է գիտելիքի  

ստուգման գործընթացում 

 Արտահայտում է գիտելիքի  

գնահատման գործընթացում 

 

 

14%

7%

28%37%

14%

Հանձարարություններով՝ելնելով

գիտելիքներիցու կարողություններից

Հանձնարարություններով՝Ձեր

անհատականհետաքրքրությունների

հիմանվրա

Հնարավորությունէ ընձեռում դիմել

իրեն նաև լսարանիցդուրս

Արտահայտվումէ գիտելիքի

ստուգմանգործընթացում

Արտահայտում է գիտելիքի

գնահատմանգործընթացում

45%

23%

32%

Այո Ոչ Մասամբ

61%

39% Այո

Ոչ



10. Գնահատականի ձևավորման վրա արդյո՞ք ազդում են հետևյալ  հանգամանքները. 

 Ուսանողի կարողությունները, 

 Ուսանողի պահվածքն ու 

արտաքին տեսքը, 

 Ուսանողի հաճախումները, 

 Ձգտումը ուսման նկատմամբ , 

 Գիտելիքը, 

 Ինքնուրույն մտածելակերպը, 

 Գիտելիքը կիրառելու 

հմտությունը: 

 

 

 

11. Ի ՞նչ չափորոշիչներով եք գնահատում Ձեր դասախոսի մասնագիտական 

կարողությունները. 

 Դասավանդման մեթոդներ, 

 Դասընթացի 

արդյունավետություն, 

 Մանկավարժահոգեբանական 

մոտեցում, 

 Ուսանողների նկատմամաբ 

վերաբերմունք, 

 Գնահատման մեթոդներ, 

 Գնահատման 

արդարամտություն: 

 

12. Որո՞նք են դասաժամերից բացակայելու և դրանք պարբերաբար ձախողելու 

պատճառները. 

 

 

 Լսարանային պայմաններ 

 դասավանդման մեթոդիկան                

ձանձրացնում է, 

 Նյութատեխնիկական բազայի  

բացակայություն, 

 Առողջական վիճակն ու 

անձնական խնդիրները, 

 Դասախոսը չի առաջացնում 

հետաքրքրություն իր առարկայի 

հանդեպ, 

 Աշխատանքային խնդիրներ: 

 

14%

8%

14%

21%

25%

18%

Ուսանողիկարողությունները

Ուսանողիպահվածքնու արտաքին

տեսքը

Ուսանողիհաճախումները

Ձգտումը ուսմաննկատմամբ

Գիտելիքը

Ինքնուրույն մտածելակերպը

Գիտելիք կիրառելու հմտությունը

16%

18%

8%
21%

21%

16%

Դասավանդմանմեթոդներ

Դասընթացիարդյունավետություն

Մանկավարժահոգեբանական

մոտեցում

Ուսանողներինկատմամբ

վերաբերմունք

Գնահատմանմեթոդներ

Գնահատմանարդարամտություն

1%
15%

23%

23%

8%

30%

Լսարանայինպայմաններ

Դասավանդմանմեթոդիկան

ձանձրացնումէ

Նյութատեխնիկականբազայի

բացակայություն

Առողջականվիճակն ու

անձնականխնդիրներ

Դասախոսըչի առաջացնում

հետաքրքրություն իրառարկայի

հանդեպ
Աշխատանքայինխնդիրներ



13. Ինչպե՞ս եք գնահատում Ձեր ստացած կրթության որակը Համալսարանում. 

 

 Գերազանց 

 Լավ 

 Չեմ կարող ասել 

 Վատ 

 

 

 

 

14. Որակյալ կրթությունը ենթադրում է. 

/բաց հարց/ 

 

 

15. Ձեր կարծիքով ի՞նչն է խոչընդոտում Համալսարանում ստանալ որակյալ կրթություն  

/բաց հարց/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21%

29%
17%

25%

8%

Գիտելիքներիմատուցում

Մոտիվացվածուսանող

Գերազանցտիրապետում

մասնագիտությանը

Գերազանցգիտելիքներմասնագիտացված

ոլորտում

Ուսանողիև դասախոսիճիշտ

հարաբերություններ

Մրցունակմասնագետներ

30%

46%

15%

9%
Գերազանց Լավ

Չեմ կարողասել Վատ

19%

19%

11%13%

15%

19%
4%

Ոչինչ

Դասախոսներիոչ խիստմոտեցումը

Ուսանողներիմոտեցումը

Նյութատեխնիկականհագեցվծությունը

Դասախոսիանհատականմոտեցումը

Գնահատմանկարգը

Ամուսնացած լինելը ևաշխատանքը



16.  Նշված ոլորտներում ի՞նչ կցանկանայիք բարելավվեր. 

 Ուսանողների 

տեղեկացվածություն և 

ընթացիկ 

խորհրդատվություններ. 

 Կարիերային 

խորհրդատվություն. 

 Դասախոսի անհատական 

մոտեցում. 

 

 

17. Ձեզ համարո՞ւմ եք Հյուսիսային համալսարանի մասնիկ և փորձո՞ւմ եք այն ավելի լավը 

դարձնել. 

 

 Այո              

 Ոչ 

 Մասամբ 

 

 

 

 

16. Արդյո՞ք խորհուրդ կտաք Ձեր ծանոթներին սովորել Հյուսիսային համալսարանում, 

որպես որակյալ կրթություն ապահովող ՄՈՒՀ-ի և ինչո՞ւ: 

 

 

 Այո,  

 Ոչ,  

 Մասամբ 

 

 

 

 

 

 

23%

23%

15%
9%

15%

15%

կազմակերպվենմիջբուհականխաղ-
մրցույթներ

Խիստ չափորոշիչներիսահմանում

Հաճախումներիվերահսկում

Հանդիպումներոլորտումաշխատող

մասնագետներիհետ

Դասախոսներիսակավթվաքանակ

Սուբյեկտիվվերաբերմունքդասախոսների

կողմից

63%
3%

34%

Այո Ոչ Մասամբ

53%38%

9%

Այո Մասամբ Ոչ



19. Խնդրում ենք նշել, թե Համալսարան ընդունվելիս տեղեկատվության ո՞ր ձևն է ավելի 

արդյունավետ: 

 Գովազդը հեռուսատացույցով, 

 Համացանցի տեղեկատվությունը,  

 Համալսարանի 

կայքի՝(Northern.am)-ի 

տեղեկատվությունը, 

 Համալսարանի կողմից 

կազմակերպվող բաց դռների օրը, 

 Համալսարանի ներկայացուցչի 

հետ հանդիպումը ձեր դպրոցում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2%
16%

16%

25%

41%

Գովազդըհեռուսատացույցով

Համացանցիտեղեկատվությունը

Համալսարանիկայքի՝(Northern.am)-ի
տեղեկատվությունը

Համալսարանիկողմից

կազմակերպվողբաց դռների օրը

Համալսարանիներկայացուցչիհետ

հանդիպումը ձեր դպրոցում



ՈԻՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

        Բարեփոխումների ընթացքը բարձրագույն կրթության համակարգում բազմաբևեռ 

գործընթաց է, որն առընչվում է այսպես կոչված շահակիցներին՝ բարձրագույն կրթության 

խնդիրներում շահագրգռված բազմաթիվ խմբերին:  Դրանցից թերևս առավել մեծ 

դերակատարություն ունեն կրթական գործընթացներում անմիջականորեն ներգրավված 

կողմերը՝ ուսանողները և դասախոսական կազմը, ինչպես նաև արտաքին շահակիցները: 

      Դժվար է պատկերացնել, որ առանց դասախոսական կազմի անմիջական մասնակցության 

և շահագրգռվածության, կարելի է իրականացնել արդյունավետ բարեփոխումներ, որոնք 

էապես կնպաստեն կրթության որակի բարելավմանը: Սակայն բարեփոխումների ընթացքի 

թերևս ամենակարևոր շահակիցներն առաջին հերթին ուսանողներն են՝ կրթական 

գործընթացի այն մասնակիցները, որոնք և հանդիսանում են  կրթության հիմնական 

պատվիրատուները: 

     Բարձրագույն կրթության հայեցակարգը ժամանակակից աշխարհում բխում է այն 

սկզբունքից, որ կրթությունն այժմ ոչ միայն հասարակական, ազգային արժեք է, այլև անհատի 

կրթական պահանջմունքների բավարարման ասպարեզ, ուստի կրթական բարեփոխումները 

պետք է բխեն ուսանողների կրթական կարիքներից: 

Հարցման արդյունքում վեր են հանվել մասնագիտական որակյալ կրթություն ստանալուն 

խոչընդոտող հետևյալ խնդիրները. 

 Ուսանողների շրջանում առկա է իրավունքների և պարտականությունների 

իմացության խնդիր, քանի որ տվյալ հարցի շուրջ արձանագրվել են «մասամբ» և «ոչ» 

պատասխանները՝ որոշակի տոկոսային հարաբերակցությամբ: 

Առաջարկություն՝  

Համապատասխան ստորաբաժանման գլխավորությամբ հաճախակի կազմակերպել 

միջոցառումներ՝ ուղղված ուսանողների իրազեկվածության մակարդակի 

բարձրացմանը: 

 Առկա է իրազեկվածության ապահովման խնդիր, քանի որ ուսանողները իրենց 

իրավուքների և պարտականությունների մասին տեղեկանում են տարբեր 

աղբյուրներից: 

Առաջարկություն՝  

Ուսանողների շրջանում հստակեցնել իրազեկվածությունն ապահովող 

ստորաբաժանումների ցանկը՝ հասանելի դարձնելով այն բոլոր կուրսերում: 

 ՄՈՒՀ-ում գործող կառույցներում (Ուսանողական խորհուրդ, Ուսանողական 

գիտական ընկերություն, Որակի ապահովման վարչության ուսանողական 

հանձնաժողով) ուսանողների ներգրավվածության և հետադարձ կապի վերաբերյալ 

առկա է խնդիր, քանի որ կան ուսանողներ, ովքեր տեղյակ չեն կամ մասամբ են 

տեղեկացված կառույցների գործունեությունից: 

Առաջարկություն՝  



Ուսանողների շրջանում իրականացնել իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնող 

տեղեկատվական հանդիպումներ, իրազեկել կառույցների կանոնադրություններով 

սահմանված իրականացվելիք գործունեության, նպատակների և խնդիրների մասին, 

ինչպես նաև ներգրավել ուսանողներ՝ ըստ իրենց նախասիրությունների: 

 Առարկայի վերջնարդյունքի իմացության վերաբերյալ առկա է խնդիր, քանի որ 

ուսանողների մի մասը չգիտեն կամ մասամբ են տեղեկացված, թե առարկայի 

վերրջնարդյունքում ինչ պետք է իմանան: 

Առաջարկություն՝  

Միջոցառումներ ձեռնարկել առարկայի վերջնարդյունքի վերաբերյալ 

իրազեկվածության բարձրացման համար: 

 Ուսանողների մի մասը նաև չգիտեն, թե ինչ չափանիշներով են գնահատվում իրենց 

գիտելիքները և ներգրավված չեն գնահատման գործընթացում: 

Առաջարկություն՝  

Ուսանողներին ներգրավվել գնահատման գործընթացում, հանգամանորեն 

ներկայացնելով նրանց գնահատման մեխանիզմները: 

 Հարցում է իրականացվել նաև այն հանգամանքի վերաբերյալ, թե որո՞նք են 

դասաժամերից բացակայելու և դրանք պարբերաբար ձախողելու պատճառները 

հանդիսանում ուսանողների համար և արձանագրվել են խնդիրներ կապված՝ 

լսարանային պայմանների, դասավանդման մեթոդիկայի, նյութատեխնիկական բազայի 

բացակայությունը, առողջական վիճակն ու անձնական խնդիրները, աշխատանքային 

խնդիրները և դասախոսի հետաքրքրություն չառաջացնելը իր առարկայի նկատմամբ: 

Առաջարկություն՝  

Վերոնշյալ խնդիրները, որոնք անմիջականորեն կապված են ՄՈՒՀ-ի գործունեության 

հետ. անհրաժեշտ է բարելավել լսարանային պայմանները, հետաքրքիր դարձնել 

դասավանդման մեթոդիկան՝ դրանում ներառելով ժամանակակից մեթոդներ, ինչպես 

նաև ապահովել նյութատեխնիկական հագեցվածություն ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների զարգացմանը համընթաց: 

 Ոլորտի բարելավման ուղղությամբ ուսանողները ներկայացրել են իրենց 

տեսակետները, որոնք անհրաժեշտ է իրագործել: 

Առաջարկություն՝  

Կայացած մասնագետների հետ նեղ մասնագիտական խորհրդատվություն-

դասախոսության կազմակերպում: Կազմակերպել կարիերային 

խորհրդատվություններ, ամրապնդել բուհ-գործատու կապը: 

Ներբուհական և արտաբուհական ակտիվ միջոցառումների կազմակերպում, այդ 

թվում՝  ինտելեկտուալ և սպորտային խաղեր: 

 

 

 

 

 

Հյուսիսային համալսարանի 

Որակի ապահովման վարչություն 


