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2020-2021 ուստարվա ուսանողների բավարարվածության ստուգման 

արդյունքների հիման վրա կատարված բարելավումների կատարողականի  

հաշվետվություն 

 

     Հյուսիսային համալսարանի (այսուհետ՝ Համալսարան) Որակի ապահովման 

վարչությունը (այսուհետ՝ Վարչություն) 2020-2021 ուստարում իրականացրել է 

հարցումներ, այդ թվում՝ «Ուսանողների բավարարվածությունը Հյուսիսային 

համալսարանից»: 

    Հետազոտությունների արդյունքում վեր են հանվել մի շարք խնդիրներ, որոնց 

կապակցությամբ ներկայացվել են առաջարկներ և տրվել հնարավոր լուծումներ: 

Համալսարանում առկա խնդիրներին էր դասվում այն, որ կախված եղանակային 

պայմաններից առաջանում էր   ջրի ջերմաստիճանի փոփոխություն, որը խնդիր էր 

առաջացնում խմելու ջրի համապատասխան ջերմաստիճանի ապահովման համար: 

Վարչությունը քննարկելով պատասխանատու կառույցների հետ ձեռնարկել է 

միջոցառումներ խնդիրը լուծելու նպատակով՝ ավելացնելով ջրի դիսպենսեր սարքերի 

քանակը, ապահովելով բավարար հասանելիություն: 

Ելնելով այն հանգամանքից, որ ուսանողների մի մասը դեռևս չեն տիրապետում իրենց 

իրավունքներին և պարտականություններին՝ ներկայացվել էր առաջարկություն, 

որպեսզի կազմակերպվեն միջոցառումներ ուսանողների իրավունքների և 

պարտականությունների իմացության մակարդակը առավել բարձրացնելու համար: 

Համապատասխան կառույցի՝ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի հետ համատեղ մշակվել է միջոցառումների պլան, որպեսզի 

իրազեկվածությանն ուղղված միջոցառումները կրեն շարունակական բնույթ: 

Հետամուտ լինելով խնդրի լուծմանը՝ Ուսումնական վարչության կողմից սույն 

ուստարվա հոկտեմբերի 5-ին առկա ուսուցման համակարգում ուսումնառողների 

շրջանում և նոյեմբերի 1-ին հեռակա համակարգում ուսումնառողների շրջանում 

կազմակերպվել են միջոցառումներ1 ուղղված՝ ուսանողների իրավունքների ու 

պարտականությունների մասին իրազեկմանը, ԲՈՒՀ-ի ուսումնական գործընթացի 

առանձնահատկություններին:   

Հարցումների արդյունքում արձանագրվել էր խնդիր, որ ՈՒԳԸ-ի աշխատանքներին 

ուսանողները ոչ միայն ներգրավված չեն, այլև  ուսանողների 50%-ը տեղյակ չեն նշված 

կառույցի գործունեությունից և տվյալ խնդրի լուծման համար առաջարկ էր 

ներկայացվել Ուսանողական գիտական ընկերության արդյունավետ 

գործունեությունը ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքները համակարգող 

մասնագետի թափուր հաստիքը համալրել հնարավորինս սեղմ ժամկետում:  Հրավիրել 

նիստ համապատասխան ստորաբաժանումների և պատասխանատուների 

ներգրավմամբ, մշակել միջոցառումների ծրագիր ՈՒԳԸ-ի գործունեությունը 

վերաակտիվացնելու նպատակով, որին հետամուտ լինելով Գիտական 

հետազոտությունների, նորարարական ծրագրերի և հետբուհական մասնագիտական 

                                                           
1 https://northern.am/index.php/hy/news/499-irazek 

 https://northern.am/index.php/hy/news/511-heraka-handipum  

https://northern.am/index.php/hy/news/499-irazek
https://northern.am/index.php/hy/news/511-heraka-handipum
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կրթության կենտրոնի (այսուհետ՝ Կենտրոն) պատասխանատուի հաստիքը 

համալրվել է համապատասխան մասնագետով /Կենտրոնի պատասխանատուի 

պաշտոնը զբաղեցնում է իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ՝ 

Ավետիք Համլետի Հարությունյանը2/: 

Ինչպես նաև, ուսանողների իրազեկվածության ապահովման, մոտիվացվածության 

բարձրացման նպատակով գործարկվել է համապատասխան սոցիալական էջը:3 

 

ՈՒԽ-ի վերաբերյալ ուսանողների մեծ մասը նշել էր, որ տեղյակ է տվյալ կառույցի 

գործունեությունից, իսկ որոշ մասը՝ 7,8%-ը նշել էին, որ  ներգրավված են: 

Առաջարկություն էր ներկայացվել, որպես առաջնահերթություն դիտարկել 

ուսանողների տեղեկացվածության բարձրացումը տվյալ կառույցի գործունեության 

վերաբերյալ, ապահովել իրազեկվածության պարտադիր հասանելիություն 

ուսանողների ողջ թվակազմում: Հետամուտ լինելով խնդրի լուծմանը Վարչության 

նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել ուսանողական խորհրդի ընդլայնված կազմի հետ 

առաջին հանդիպումը4, որի հագեցած օրակարգը հնարավորություն է տվել 

անդրադառնալու մի շարք կարևոր հարցերի: Հանդիպման սկզբում ներկաները 

ծանոթացել են երեք՝ Ուսանողական խորհրդի, Ուսանողական գիտական 

ընկերության, Որակի ապահովման վարչության ուսանողական հանձնաժողովի նոր 

անդամների հետ, որից հետո նախորդ ուստարվա ընթացքում ծավալած 

գործունեության վերաբերյալ համակողմանի տեղեկատվություն են փոխանցել  

հանձնաժողովների ավագ ներկայացուցիչները: Այնուհետև քննարկվել են 

համապատասխան հանձնաժողովների նախագահներին ներկայացվող պարտադիր 

պահանջները, նրանց գործառույթները, ներկայացվել է   բոլոր հանձնաժողովների 

ընդհանրությունների ու տարբերությունների մասին:  Քանի որ հանդիպման 

ընթացքում պետք է ընտրվեին ուսանողական հանձնաժողովների նոր նախագահներ, 

ուստի՝թեկնածուներին նախապես հանձնարարված էր ներկայացնել իրենց 

նախագծային հեռանկարները, որոնց հիման վրա էլ տեղի են ունեցել 

ընտրությունները: Փակ քվեարկության արդյունքում Ուսանողական խորհրդի 

նախագահ է ընտրվել /Իրավագիտության ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանող՝ Էդգար 

Տոնոյանը/, և ուսանողական խորհրդի փոխնախագահ՝ /Տնտեսագիտության, 

կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Մարի 

Ղազարյանը/:5 

 Որակի ապահովման վարչության ուսանողական հանձնաժողովի և Ուսանողական 

գիտական ընկերության հանձնաժողովների ընտրությունները նույնպես անցկացվել 

են ըստ ընթացակարգի՝ ապահովելով շահակիցների իրազեկվածությունը և 

պլանավորված միջոցառումների6 և համապատասխան վերջնարդյունքների 

                                                           
2 https://northern.am/index.php/hy/news/488-
avetiq?fbclid=IwAR19hPnuH9hlol0JU5_SgnUKBH79jVUTRWM6TBMjxh5WgidcN2dJYd-JYGg  
3 https://www.facebook.com/profile.php?id=100075775606322  
4 https://northern.am/index.php/hy/news?start=9 
5 https://northern.am/index.php/hy/news/504-
usxorhurd?fbclid=IwAR2dzdjpTPUrkv6_J51v0wfD3DYrbVTnQLU76Zc7qip3ijJeg5k4-yI5aSQ 
6 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417812266585248&id=100050694332450  

https://northern.am/index.php/hy/news/488-avetiq?fbclid=IwAR19hPnuH9hlol0JU5_SgnUKBH79jVUTRWM6TBMjxh5WgidcN2dJYd-JYGg
https://northern.am/index.php/hy/news/488-avetiq?fbclid=IwAR19hPnuH9hlol0JU5_SgnUKBH79jVUTRWM6TBMjxh5WgidcN2dJYd-JYGg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075775606322
https://northern.am/index.php/hy/news/504-usxorhurd?fbclid=IwAR2dzdjpTPUrkv6_J51v0wfD3DYrbVTnQLU76Zc7qip3ijJeg5k4-yI5aSQ
https://northern.am/index.php/hy/news/504-usxorhurd?fbclid=IwAR2dzdjpTPUrkv6_J51v0wfD3DYrbVTnQLU76Zc7qip3ijJeg5k4-yI5aSQ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417812266585248&id=100050694332450
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վերաբերյալ:7ՈՒսանողական խորհրդի գործունեությունը ակտիվացնելու և 

ուսանողների ընդգրկվածությունը բարձրացնելու  խնդիրը ներկայացվել է ՈՒԽ-ը նոր 

ներկայացուցիչներին, որի համար ուսանողները վերաակտիվացրել են 

գործունեությունը լուսաբանող և հետադարձ կապ (ֆիդբեք) ապահովող էջեր օնլայն 

հարթակում:8 

ՄՈՒՀ-ում գործող կառույցներում /լաբորատորիաներում/ (Լինգաֆոնային կաբինետի, 

հեռավար ուսուցման լաբորատորիայի, կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայի, 

Veritas/Վերիտասի)հասանելիության և հագեցվածության վերաբերյալ հարցաթերթի 

այլ մեկնաբանություններ բաժնում ուսանողները նշել էին, որ անհհրաժեշտ է դրանց  

հագեցվածությանը առավել մեծ ուշադրություն դարձնել, որի կապակցությամբ 

լաբորատորիաներում կազմակերպվել է համապատասխան մոնիթորինգ և համալրվել 

են անհրաժեշտ պարագաներով, ինտերնետ կապով:9 /հավելված 1՝ Արձանագրություն 

ՄՈՒՀ-ում գործող կառույցներում /լաբորատորիաներում/ առկա նյութատեխնիկական 

ռեսուրսների հագեցվածության գնահատման նպատակով իրականացվող 

մոնիթորինգի/: 

Առկա էր խնդիր էլեկտրոնային գրականության հասանելիության և առհասարակ 

տեղեկացվածության վերաբերյալ, ինչը փաստում էին էլեկտրոնային գրականության 

հասանելիության վերաբերյալ բացասական գնահատականները, ինչպես նաև «այլ 

մեկնաբանություններ» բաժնում ուսանողների կողմից արձանագրված արդյունքը, որ 

չեն կարողանում օգտվել էլեկտրոնային գրադարանից: 

Ելնելով այն հանգամանքից, որ էլետրոնային գրադարանի հասանելիությունը 

ուսանողներին չէր բավարարում և նրանց մոտ առկա էր իրազեկվածության 

բացակայություն, ուստի՝ տվյալ բաժնի պատասխանատուին առաջարկվել էր 

իրականացնել էլեկտրոնային գրականության հասանելիության մակարդակը 

բարձրացնելուն ուղղված համապատասխան միջոցառումներ: Առաջարկը տեղ է գտել 

2021-2022 ուստարվա աշխատանքային պլանում, որի կատարողականի վերաբերյալ 

հիմքերը կներկայացվեն մյուս ուստարվա աշխատանքների ամփոփման 

համպատասխան հաշվետվությունում, գրադարանը հերթական անգամ համալրվել է 

գրքերով:10 

Սանիտարահիգիենիկ խնդիրների լուծման հետ կապված իրականացվել են մի շարք 

միջոցառումներ, այդ թվում՝ հրավիրվել են հատուկ կազմակերպության 

մասնագետներ, ովքեր իրականացրել են սանհանգույցների մաքրում՝ քիմիական 

նյութերով և գոլորշիով: 

Ուսանողները առաջադրել էին նաև ճաշարանի բացակայության խնդիրը, որին ևս 

տրվել է ընթացք և Համալսարանում սույն ուստարվա ընթացքում գործարկվել  է 

                                                           
7  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=429331868766621&id=100050694332450 
8 https://www.facebook.com/profile.php?id=100079336776378 
   https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1CCgHlz-  
XpQ8wTMa-fjQazDZgk-d8Ng36z5f063rSbO38ebIwOil-qDFk&h=AT2k1Ddh-loNuM-
_mZazpcTojfO6FqGyu6XRL5lZzY9qAIrp7gou4p5FfhaWWuZW3EmLwZkSEjuEeOqFmgdOWh_vqbd94qMPprE3CDxYy
Nyxi4SsnDUnJHnhgyoiqnnakAfw 
9 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=408615320838276&id=100050694332450 
10 https://northern.am/index.php/hy/news/550-grqi-ton  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=429331868766621&id=100050694332450
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079336776378
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1CCgHlz-%20%20XpQ8wTMa-fjQazDZgk-d8Ng36z5f063rSbO38ebIwOil-qDFk&h=AT2k1Ddh-loNuM-_mZazpcTojfO6FqGyu6XRL5lZzY9qAIrp7gou4p5FfhaWWuZW3EmLwZkSEjuEeOqFmgdOWh_vqbd94qMPprE3CDxYyNyxi4SsnDUnJHnhgyoiqnnakAfw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1CCgHlz-%20%20XpQ8wTMa-fjQazDZgk-d8Ng36z5f063rSbO38ebIwOil-qDFk&h=AT2k1Ddh-loNuM-_mZazpcTojfO6FqGyu6XRL5lZzY9qAIrp7gou4p5FfhaWWuZW3EmLwZkSEjuEeOqFmgdOWh_vqbd94qMPprE3CDxYyNyxi4SsnDUnJHnhgyoiqnnakAfw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1CCgHlz-%20%20XpQ8wTMa-fjQazDZgk-d8Ng36z5f063rSbO38ebIwOil-qDFk&h=AT2k1Ddh-loNuM-_mZazpcTojfO6FqGyu6XRL5lZzY9qAIrp7gou4p5FfhaWWuZW3EmLwZkSEjuEeOqFmgdOWh_vqbd94qMPprE3CDxYyNyxi4SsnDUnJHnhgyoiqnnakAfw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1CCgHlz-%20%20XpQ8wTMa-fjQazDZgk-d8Ng36z5f063rSbO38ebIwOil-qDFk&h=AT2k1Ddh-loNuM-_mZazpcTojfO6FqGyu6XRL5lZzY9qAIrp7gou4p5FfhaWWuZW3EmLwZkSEjuEeOqFmgdOWh_vqbd94qMPprE3CDxYyNyxi4SsnDUnJHnhgyoiqnnakAfw
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=408615320838276&id=100050694332450
https://northern.am/index.php/hy/news/550-grqi-ton
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ճաշարան, որի գործունեությունը կասեցվել է COVID-19 համավարակով և/կամ այլ 

հանգամանքներով պայմանավորված: 

Իրավաբանական կլինիկայի շրջանակներում իրականացվել են մի շարք 

միջոցառումներ (սեմինարներ, այցելություններ) ուղղված՝ ուսանողների կողմից 

բարձրացված այն խնդրի լուծմանը, որ ուսանողները նշել էին, տեսական 

դասընթացներին զուգահեռ կազմակերպել նաև գործնական պարապմունքներ, 

նպաստելով՝ ուսանողների պրակտիկ դրսևորումների ձևավորմանը: Ինչպես նաև 

կազմակերպել այցեր համապատասխան կառույցներում (դատախազություն, 

դատարաններ, քննչական կոմիտեներ և այլն): Կատարողականները տեսանելի են 

համապատասխան ֆեյսբուքյան էջում11: 

Ուսանողները հարցման «Այլ մեկնաբանություններ» բաժնում նշել էին նաև, որ 

կցանկանաին ԲՈՒՀ-ը տեսնել կանաչապատված, միջանցքներում լինեին բույսեր և 

ծաղիկներ: Նշված առաջարկությունը քննարկվել է Որակի ապահովման վարչության  

ուսանողական հանձնաժողովի և Ուսանողական խորհրդի կողմից և մարտի 1-ին 

տրվել է «Ես իմ տանն եմ» խորագրով համալիր միջոցառումների մեկնարկը: 

Կանաչապատման գործընթացին իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ցուցաբերել 

ԲՈՒՀ-ի բժշկական քոլեջի ուսանողները, ավագ դպրոցի աշակերտները, երեք 

ֆակուլտետների ուսանողները, ֆակուլտետների նախագահները, Ուսանողական 

խորհրդի անդամները, Ուսանողական գիտական ընկերության և Որակի ապահովման 

վարչության հանձնաժողովի ներկայացուցիչները, Որակի ապահովման վարչության 

աշխատակիցները, ինչպես նաև ֆակուլտետների դեկանները: Կանաչապատման 

գործընթացը կրելու է շարունակական բնույթ:  

Սույն գործընթացի կատարողականները12 տեսանյութերի ձևով հասանելի են Որակի 

ապահովման վարչության ֆեյսբուքյան էջում13: 

Սույն հաշվետվությունը ենթակա է քննարկման ՈԱ վարչության ուսանողական 

հանձնաժողովի հետ և հավանության արժանանալուց հետո ենթակա է 

հրապարակման: 

Աշխատանքը կատարեցին՝ 

Որակի ապահովման վարչության առաջատար մասնագետ Ա. Ալեքսանյանը 

Որակի ապահովման վարչության ուսանողական հանձնաժողովի նախագահ 

Ի. Վարդանյանը 

 

 

                                                           
11 https://www.facebook.com/tehmine.baghdasaryan.52 
12 https://www.facebook.com/watch/?v=3149990418661695 
    https://www.facebook.com/watch/?v=476236133959049 
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=505759087790565&id=100050694332450 
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=506346387731835&id=100050694332450 
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508254840874323&id=100050694332450 
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=510079690691838&id=100050694332450 
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=510674313965709&id=100050694332450 
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=515198573513283&id=100050694332450 
13 https://www.facebook.com/profile.php?id=100050694332450 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=510079690691838&id=100050694332450
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=510674313965709&id=100050694332450
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=515198573513283&id=100050694332450
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050694332450
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