
Որակի ապահովման վարչություն 

Ընթացիկ հաշվետվություն 

Ուսանողների կրթական կարիքների բացահայտմանն ուղղված  հետազոտության  

արդյունքում ներկայացված առաջարկությունների  հիման վրա կատարված 

գործողություններ (2019-2020 ուս տարի, 2-րդ կիսամյակ) 

Հյուսիսային համալսարանի որակի ապահովման վարչությունը 2019-2020 ուս տարվա 

աշխատանքային պլանով նախատեսված՝ 2019 թ. 15.11.-15.12. ժամանակահատվածում 

իրականացրել է հետազոտություն, որի նպատակն էր ուսանողների կրթական 

կարիքների բացահայտման միջոցով բարելավմանն ուղղված միջոցառումների 

իրականացումը: Հետազոտության արդյունքում ներկայացված առաջարկությունների հիմքի 

վրա մշակվել են գործողությունների իրականացման պլաններ 6 ուղղություններով, որոնք 

քննարկվել են համապատասխան ստորաբաժանումների պատասխանատուների հետ և 

հաստատվել ռեկտորի կողմից (8.01.2020 թ.): 

Հաստատված պլանների շրջանակում կատարվել են հետևյալ 

գործողությունները. 

 ՈՒսանողներին իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ 

խորհրդատվություն   իրականացնելու ուղղությամբ՝ 

 Հանդիպում լրատվության և հասարակայնության բաժնի աշխատակիցների 

հետ,  որի ընթացքում հաստատված պլանի հիման վրա մշակվել է 

գործողությունների քայլեր (հանդիպման մասնակիցներ՝ ՈԱ վարչության 

պետ՝ Ն.Սիրականյան, գլխավոր մասնագետ՝ Ս.Ավագյան, Լրատվության և 

հասարակայնության բաժնի ղեկավար՝ Գ.Հակոբյան, գլխավոր մասնագետ՝  

Ա.Ալեքսանյան): 

 լրատվության և հասարակայնության բաժնի ներկայացուցիչների կողմից 

մշակվել է հարցաթերթիկ (իրազեկվածության աղբյուրները, 

հավաստիություն և որոշ այլ մանարամասներ հստակեցնելու նպատակով): 

 հարցաթերթիկներին կից մշակվել է իրազեկվածության թերթիկ (բուկլետ)՝ 

ուսանողների իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ:  

 իրականացվել է միջոցառում, որի ընթացքում ուսանողների կողմից լրացվել 

են հարցաթերթերը, և տրամադրվել են իրազեկվածության թերթիկները: 



  Կատարված աշխատանքները լուսաբանվել են Հյուսիսային համալսարանի  

կայքում: 

 ՈՒսանողական գիտական ընկերության և ուսանողական խորհուրդի որակի 

ապահովման ուսանողական հանձնաժողովի   գործունեությունների վերաբերյալ 

ուսանողների իրազեկվածությունը բարձրացնելու, նրանց նշված խմբերում 

ակտիվորեն ներգրավելու ուղղությամբ՝  

 Հանդիպում գիտական հետազոտությունների նորարարական ծրագրերի և 

հետբուհական մասնագիտական կրթության կենտրոնի աշխատակիցների հետ, որի 

ընթացքում հաստատված պլանի հիման վրա ՈւԳԸ-ի աշխատանքներում  

ուսանողների ներգրավվածության ընդլայնման և գործունեության ակտիվացման   

միջոցառումներ  ձեռնարկելու նպատակով  մշակվել է գործողությունների քայլեր 

(հանդիպման մասնակիցներ՝ ՈԱ վարչության պետ՝ Ն.Սիրականյան, 

գլխավոր մասնագետ՝ Ս. Ավագյան, կենտրոնի ղեկավար՝ Գ. Ասատրյան): 

Նույն նպատակով ՈւԽ-ի գործունեության  բարելավման պլանի շրջանակում 

առանձին հանդիպում է կայացել ՈՒԽ-ի անդամների հետ (մասնակիցներ՝ 

ՈԱ վարչության գլխավոր մասնագետ Ս. Ավագյան, ՈՒԽ նախագահ՝ Ա. 

Ալեքսանյան և անդամներ): 

 Պլանի համաձայն հաջորդ գործողությունները կատարվել են ըստ 

ժամանակացույցի՝ ՈԱ գլխավոր մասնագետ  Ս .Ավագյանը ուսանողների 

հետ իրականացրել է ֆոկուս խումբ, որի ընթացքում ՈՒԳԸ-ում 

անդամագրված ուսանողների հետ քննարկվել է ՈՒԳԸ-ի գործունեությունը, 

ուսումնասիրվել գործունեության պլանը: ՈւԳԸ-ի գործունեությունը 

համեմատվել է համալսարանում գործող մյուս կառույցների 

գործունեությունների հետ՝ արձանագրելով էական կողմերը: Քննարկման 

արդյունքում առաջ են եկել կառույցները նոր անդամներով համալրելու  

տարբեր գաղափարներ: Նույն նպատակով առանձին հանդիպում 

իրականացվել է նաև ՈՒԽ-ի կազմի և ՈԱ վարչության ուսանողական 

հանձնաժողովի անդամների հետ: 

 Ի լրումն նախորդ գործողությունների ՈԱ գլխավոր մասնագետ Ս. 

Ավագյանի,  ՈՒԳԸ-ի, ՈՒԽ-ի և ՈԱ վարչության ուսանողական խորհուրդի 



անդամների կողմից մշակվել է պլան ուսանողների  ցանկը վերոնշյալ 

կառույցներում ընդլայնելու նպատակով:  

 Ըստ մշակված պլանի ուսանողների հետ իրականցվել է շրջայց տարբեր 

կուսերում՝ իրազեկելով գործող ուսանողական կառույցների 

գործունեությունների, նմանությունների և տարբերությունների վերաբերյալ:  

 Կատարված միջոցառման արդյունքում անդամագրվել են նոր ուսանողներ՝ 

ընդհանուր թվով՝ 37, որոնցից  ՈՒԳԸ՝ 16, ՈՒԽ՝ 14, որակի ապահովման 

վարչության ուսանողական հանձնաժողով՝ 7, այն տրամաբանությամբ, որ 

ՈԱ վարչության կազմը ներառում է իր մեջ  ՈՒԳԸ  և ՈՒԽ կազմը: 

 

 

 

 

 

 

 Հետազոտության արդյունքում, ելնելով ուսանողների կարիքներից և 

առաջարկություններից, նախատեսվել էր նաև կազմակերպել լրացուցիչ 

սեմինարներ և դասընթացներ ուսանողների ընդհանրական կոմպետենցիաների 

(հետազոտական աշխատանքների իրականացում, օտար լեզվի ուսուցում, ՏՀՏ-ի 

կիրառում և այլ) ձեռք բերման վերաբերյալ և կազմակերպել ներբուհական և 

միջբուհական ակտիվ միջոցառումներ, այդ թվում՝  ինտելեկտուալ և սպորտային 

խաղեր, մրցույթներ ուսանողների հետաքրքրության խթանման նպատակով:  

       Առաջին մասով հետազոտական աշխատանքների իրականացման 

համատեքստում ՈԱ վարչության ուսանողական հանձնաժողովի նախագահ 

Ս.Ավագյանը ՈՒԳԸ-ի անդամների հետ նախատեսել են ուսանողների 

հետազոտական կարողությունների զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ 

իրականացնել հետևյալ ձևաչափով՝ իրականացնել սեմիանար–քննարկում  

«Հետազոտական աշխատանք» խորհագրով, որը շարունական բնույթ կկրի՝ 

ստանալով հետևյալ զարգացումը. սեմինարի մասնակից ակտիվ ուսանողներն, 

ովքեր ավելի լավ կյուրացնեն նյութը և ձեռք կբերեն հմտություններ,  կընտրվեն 

որպես սեմինարավար և կիրականացնեն սեմինարներ նույն սցենարով՝  



գիտելիքներ փոխանցելով  ուսանողներին,  սովորեցնելով նրանց՝ միաժամանակ  

կզարգացնեն   սեփական կարողությունները և ձեռք կբերեն փորձ:   

 Սեմինարի իրականացման համար թիրախային առաջին խումբը 

ղեկավարի հետ միասին պատրաստել են «Հետազոտական աշխատանք» 

խորագրով նյութի սահիկահանդեսը:  

 Կազմակերպել ուսանող-ոլորտի մասնագետ, անկախ փորձագետ, ուսանող-

գործատու ձևաչափով  հանդիպումներ, կլոր սեղաններ, դասախոսություններ 

ուսանողների՝ մասնագիտական կիրառական ոլորտի վերաբերյալ 

պատկերացումներն ընդլայնելու, մասնագիտական խորհրդատվության 

ապահովման և համալսարան-գործատու կապի ամրապնդման նպատակով: 

 Այս ուղղությամբ հաստատված պլանի համաձայն ՈԱ վարչության 

աշխատակիցները շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի ղեկավարի 

հետ մշակվել  է գործողությունների քայլեր, որը նախատեսում է ըստ 

ֆակուլտետների հանդիպումներ համապատասխան ոլորտների 

մասնագետների հետ՝ ուսանողներին մասնագիտական 

խորհրդատվություն իրականացնելու, պրակտիկ գործունեության 

արդիական մարտահրավերների ծանոթացնելու նպատակով: Ծրագիրը 

քննարկվել է նաև համապատասխան ամբիոնների վարիչների հետ:   

 Նշված պլանի շրջանակում ՈԱ վարչության և շրջանավարտների և 

կարիերայի կենտրոնի կողմից մշակվել է հարցաթերթ Հյուսիսային 

համասլարանի շրջանավարտների պատրաստման որակի և 

աշխատաշուկայի պահանջների համապատասխանության ստուգման 

նպատակով, ուղղված գործատուներին: Հարց ումներն իրականացվել են, 

արդյունքները վերլուծվել և ներկայացվել առաջարկներ բուհ-գործատու 

կապի ամրապնդման համար: 

 Գրադարանը և էլեկտրոնային գրադարանը համալրել  մասնագիտական 

գրականությունով,  իրականացնել ընթերցասրահի  բազային և էլեկտրոնային 

գրականության  արագ հասանելության  ապահովման միջոցառումներ:  

 Այս ուղղությամբ, ՈԱ վարչության և գրադարանի աշխատակիցների 

կողմից, մշակված պլանի համաձայն իրականացվել են բոլոր 

աշխատանքները՝ հետազոտության արդյունքում ուսանողների 



առաջարկություններից ելնելով, և արդյունքն ամփոփվել է միջոցառումով: 

Այս գործունեությանը պարբերաբար անդրադարձ է կատարվելու ՈԱ 

վարչության ուսանողական հանձնաժողովի և ուսանողների 

բավարարվածության մակարդակի ստուգման  միջոցով, որպեսզի 

բարելավման աշխատանքները կրեն շարունակական բնույթ:  Առկա են 

նաև գրադարանի կողմից կազմված արձանագրությունը ողջ 

աշխատանքների, ռեսուրսների և միջոցառման ընթացքի վերաբերյալ: 

Լուսաբանված է համալսարանի կայքում: 

Արդյունքների գնահատումը նախատեսված է բարելավման ուղղությամբ 

բոլոր միջոցառումներն իրականացնելուց հետո: 

 

 

 Հյուսիսային համալսարանի որակի ապահովման  

վարչության  գլխավոր մասնագետ՝                                      Ս. Ավագյան 

 


