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                       Հանդիպման նկարագիրը ______________________________________________________2 
 Նպատակը, խնդիրները, մասնակիցների ընտրանքը 

Շահակիցների իրազեկվածության բարձրացում և կատարված աշխատանքների 

արդյունավետության գնահատում ______________________________________________________3 

 Նպատակը, խնդիրները, մասնակիցների ընտրանքը 

 Հանդիպումների ընթացակարգը 

 Հանդիպման օրակարգը 

 Հանդիպումների կայացման ժամանակացույցը 

 Ընթացիկ նկարագրություն 

                    «Շահակիցների իրազեկվածության բարձրացման և կատարված աշխատանքների 

արդյունավետության գնահատման» հանդիպումների ամփոփիչ մրցույթ ____________________5 

                         «Շահակիցների իրազեկվածության բարձրացման և կատարված աշխատանքների        

                         արդյունավետության գնահատման» հանդիպումների ամփոփիչ մրցույթ ____________________6     

                         Մրցույթի ընթացիկ նկարագիր: Արդյունքների վերլուծություն և եզրակացություն_____________7 

 Մրցույթի պարտադիր պայմանները 

 Մրցույթի արդյունքների վերլուծություն և եզրակացություն 

 Շարունակության ենթակա տեքստը 

 Միտքը շարունակելու մասնակիցների տարբերակները 

 Որակի ապահովման վարչության կողմից կազմակերպված՝ որակի մշակույթի 

տարածմանը նպաստող սույն միջոցառման տրամաբանական ավարտը 

 Մրցույթի արդյունքների ամփոփման նպատակով ձևավորված հանձնաժողովի 

անդամները 

 Մրցույթի հաղթողները 

2020/21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսանողական կազմի խրախուսման նպատակով 

աշխատանքի ընդունման մրցույթ_______________________________________________________9 

 Մրցույթի ընթացակարգը 

                       Մրցույթի արդյունքների ամփոփում____________________________________________________11 

                       Համալիր միջոցառումների արդյունավետության գնահատման ցուցանիշները______________13 

                       Համալիր միջոցառումների ազդեցությունը ՄՈՒՀ-ի վրա__________________________________14 

                       Հավելվածներ________________________________________________________________________15  
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2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ «ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՀԱՄԱԼԻՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ» ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

Համալիր միջոցառումների նպատակը և խնդիրները. 

Հյուսիսային համալսարանի (այսուհետ՝ Համալսարան) Որակի ապահովման 

վարչությունը (այսուհետ՝ Վարչություն) հավատարիմ մնալով կանոնադրությամբ 

սահմանված իր նպատակներին Համալսարանում ձևավորված և շարունակաբար 

զարգացող որակի ապահովման մշակույթի տարածման միջոցով նպաստում է 

Համալսարանի առաքելության և ռազմավարական ծրագրի իրագործմանը, 

կառավարման արդյունավետության, կրթության որակի բարելավմանն ու 

մրցունակության բարձրացմանը:  

 

Որակի ապահովման մշակույթի տարածման նպատակով իրականացնում են 

տարաբնույթ միջոցառումներ: Այդօրինակ գործընթացներից է  2021 թվականի երկրորդ 

կիսամյակում մեկնարկած «Շահակիցների  իրազեկվածության բարձրացման և որակի 

մշակույթի տարածման նպատակով իրականացվող համալիր միջոցառումների 

շարքը» , այդ թվում՝ «Ուսանողների իրազեկվածության բարձրացման և կատարված 

աշխատանքների արդյունավետության գնահատման» թեմայի շրջանակում օնլայն 

հանդիպում-քննարկումները: 

 

Մասնակիցների ընտրանքը. 

Ընտրել տարբեր  թիրախավոր խմբեր, որոնք կարող են շահագրգիռ կողմ հանդիսանալ 

բարձրագույն կրթության համակարգում, մասնավորապես՝ Հյուսիսային 

համալսարանում կրթության որակի բարելավման գործընթացներում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://northern.am/index.php/hy/documents-quality
https://northern.am/index.php/hy/documents-quality
https://northern.am/index.php/hy/documents-quality
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Նպատակը. 

Համալսարանում ձևավորված և շարունակաբար զարգացող որակի ապահովման 

մշակույթի տարածում:  

Խնդիրները. 

 Իրազեկվածության բարձրացում 

 Կատարված աշխատանքների արդյունավետության գնահատում 

Մասնակիցների ընտրանքը. 

Ըստ նախնական պլանավորման՝ 

Ներքին շահակիցներ՝ Հյուսիսային համալսարնի, Ալավերդու մասնաճյուղի և  

Համալսարանի բժշկական քոլեջի ուսանողներ: 

Ըստ փաստացի ընդգրկվածության՝ 

Հանդիպումների կայացման ընթացքում մասնակցության հայտեր են ներկայացվել 

բազմաթիվ այլ արտաքին շահակիցների կողմից, այդ թվում՝ կրթական 

հաստատությունների ներկայացուցիչներ (մանկավարժներ), այլ բուհերի ուսանողներ: 

Հանդիպման ընթացակարգը՝  

 «Ուսանողների իրազեկվածության բարձրացման և կատարված 

աշխատանքների արդյունավետության 

գնահատման» թեմայի շրջանակում Որակի 

ապահովման վարչության կողմից 

կազմակերպվել են հանդիպում-

քննարկումներ:  

Հանդիպումները վարել են նախորդ 

հանդիպումների ընթացքում ակտիվություն 

ցուցաբերած և կրկին մասնակցելու 

ցանկություն ներկայացրած առաջադեմ 

ուսանողները՝ որպես մենթոր՝ վարչության 

մասնագետների ուղեկցությամբ:1 

 

 

                                                           
1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264305945269215&id=100050694332450 
 

Շահակիցների իրազեկվածության բարձրացում և կատարված 

աշխատանքների արդյունավետության գնահատում 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264305945269215&id=100050694332450
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 Հանդիպումների օրակարգը. 

 Կատարված աշխատանքների արդյունքների գնահատում, 

 Որակի ներքին ապահոովման առանցքային կետերի ներկայացումը՝ ըստ նոր ՌԾ-ի, 

 Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) 

«Ուսանողության ձայն» նախագծի ներկայացում2 

 

 Հանդիպումների կայացման ժամանակացույցը 

 

 14.02.2021թ.  

 02.06.2021թ.  

 02.07.2021թ.  

 03.03.2021թ.,  

 03.05.2021թ. 

 

 Ժամային գրաֆիկը՝ ըստ մասնակիցների թվաքանակի, 

մեկ օրում առնվազն՝ 2 հանդիպում, սահմանված 

օրակարգով, ըստ ձևավորված թիրախավոր խմբերի:  

 Հանդիպումների կայացման ձևաչափը՝ օնլայն «zoom» հարթակ: 

 

 

Վարչության նախաձեռնած 

քննարկումներին3 ակտիվ մասնակցություն 

են ցուցաբերել ինչպես ներքին 

շահակիցները, այնպես էլ՝ այլ կրթական 

հաստատությունների ներկայացուցիչները 

(Վ. Բրյուսովի անվան լեզվաբանական 

ինստիտուտ–8 ներկայացուցիչ, ԵՊՄՀ–4 

ներկայացուցիչ, ԵՊՀ–2 ներկայացուցիչ 

ինչպես նաև մանկավարժներ և 

շրջանավարտներ), որոնց մասնակցությունը 

ոգևորիչ և ողջունելի   էր: Վերոնշյալ 

հանդիպումներում ներգրավված 

շահակիցների ընդհանուր թիվը՝ 107 

մասնակից:  

 

                                                           
2 https://www.facebook.com/SVStudentsvoice 
 
 

Ընթացիկ նկարագրություն 

https://www.facebook.com/SVStudentsvoice
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«Շահակիցների իրազեկվածության բարձրացման և կատարված 

աշխատանքների արդյունավետության գնահատման» հանդիպումների 

ամփոփիչ մրցույթ 

Խրախուսման փուլ 1-ին 

Նպատակը. 

«Շահակիցների իրազեկվածության բարձրացման և կատարված աշխատանքների 

արդյունավետության գնահատման» հանդիպում-քննարկումներին մասնակցած 

շահակիցների ակտիվության խրախուսման և կատարված աշխատանքների 

արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման նպատակով: 

Հանդիպումների ավարտից հետո կայացել է մրցույթ4`սույն թեմային նվիրված բոլոր 

հանդիպումներում ներգրավված մասնակիցների համար:  

 

Մրցույթի պայմանները 

 

 

 

 

 

                                                           
4https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=272034134496396&id=10005069433245

0 

 

 Լինել սույն թեմայի շրջանակում 

հանդիպումներից որևէ մեկի 

մասնակից: 

 Քննարկումներ բաժնում 

շարունակել միտք «գաղտնիքը 

նրանում է, որ՝ …»: 

  Հավանության արժանացնել 

մասնակիցներից որևէ մեկի 

գրառումը (միայն մեկ մասնակցի): 

 Հետևել մրցույթի արդյունքների 

հրապարակմանը:                                              

 Գալ մրցանակի հետևից և 

շարունակելհամագործակցությունը: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=272034134496396&id=100050694332450
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=272034134496396&id=100050694332450
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Մրցույթի ընթացիկ նկարագիր 

Արդյունքների վերլուծություն և եզրակացություն 

 

 Շարունակության ենթակա տեքստը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Միտքը շարունակելու մասնակիցների տարբերակները 

  

 

  

  

  

 

Համախմբել մեկ գաղափարի շուրջ՝ լրագրողների, իրավաբանների, 

տնտեսագետների, մանկավարժների, դիմորդներից մինչև տարիների 

աշխատանքային փորձ ունեցող, բարձր որակավորումներով մասնագետների 

և այդպիսի բազմաբևեռ խմբերում ունենալ մեկը մյուսից հետաքրքիր, 

հագեցած և արդյունավետ քննարկումներ... 

-Այո, «իրազեկվածության բարձրացման նպատակով» մեր հանդիպումներն 

հենց այդիպիսին էին և գաղտնիքը նրանում է, որ...(մրցույթի մասնակիցները 

շարունակում են միտքը): 
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 Որակի ապահովման վարչության կողմից կազմակերպված՝ որակի մշակույթի 

տարածմանը նպաստող սույն միջոցառման տրամաբանական  ավարտը5 

 

Մասնակիցները հանդիպել են մրցույթի գնահատման հանձնաժողովի անդամներին: 

Նրանց կողմից լսել են գնահատանքի և շնորհավորանքի խոսքեր, ապա 

կազմակերպիչների կողմից ներկայացվել է գնահատման ընթացակարգը, ինչն էլ 

ուղեկցվել է ակտիվ քննարկմամբ և հաղթողներին հանձնվել են կազմակերպիչների 

կողմից ընտրված մրցանակները: 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

Մրցույթի արդյունքների 

ամփոփման նպատակով 

ձևավորված 

հանձնաժողովի 

անդամներ 

Մրցույթի կազմակերպիչ՝ Որակի ապահովման վարչության 

պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ Ս. Ավագյան, 

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի 

ուսումնապրակտիկ կենտրոի ղեկավար՝ Գ. Հակոբյան, 

Արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար՝ Ա. Թամազյան, 

Ռեկտորի ործավար՝ Ա. Ավետիսյան 

 

   Մրցույթի հաղթողները                                                                                                                          

 

Ալբինե Մանուկյան – Հյուսիսային համալսարանի Բանասիրության և մանկավարժության 

ֆակուլտետի շրջանավարտ 

Անուշ համբարձումյան - Գեղակերտի միջնակարգ դպրոցի ՍԴԱԿ, տնօրենի տեղակալ, 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի դասախոս, 

Նվարդ Թադևոսյան – Հյուսիսային համալսարանի Բանասիրության և մանկավարժության 

ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

Լիլիթ Հակոբյան – Հյուսիսային համալսարանի Բանասիրության և մանկավարժության 

ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

Մարի Ղազարյան – Հյուսիսային համալսարանի Տնտեսագիտության կառավարման և 

ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի 1-ին կուրսի ուսանողուհի  

Լիլիթ Խեչումյան - Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի 2 –րդ 

կուրսի ուսանողուհի 

Ռոզա Մինասյան- Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի 2 –րդ 

կուրսի ուսանողուհի 
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2020/2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ընթացքում (Ուսանողների խրախուսման 

կարգի համաձայն)  անցկացվել է Որակի ապահովման ուսանողական 

հանձնաժողովի, ՈՒԽ-ի և ՈՒԳԸ-ի ներկայացուցիչների համատեղ մշակման 

ուսանողների խրախուսման հերթական միջցառումների նախագիծը6: Որակի 

ապահովման վարչությունը,  ի թիվս մյուս կարևոր հիմնախնդիրների, առանձնակի 

ուշադրության է արժանացնում ուսանողների շրջանում ակտիվության 

բարձրացմանը: 

 Խրախուսումների նախագծի մասին 

տեղեկատվությունը հրապարակայնացվել է 

օնլայն/օֆլայն տարբերակներով, որից հետո սկսվել 

են մրցույթին անդամագրման աշխատանքները: 

Մրցույթի պլանավորման փուլում իրենց ակտիվ 

մասնակցությունն են ցուցաբերել Որակի 

ապահովման ուսանողական հանձնաժողովի, ՈՒԽ-

ի և ՈՒԳԸ-ի ներկայացուցիչները.  

 

Ներկայացուցիչների կողմից կազմվել է՝ 

 Մրցույթի իրականացման ժամանակացույցը (Հավելված 1) ՝ Որակի ապահովման 

վարչության ուսանողական հանձնաժողովի նախագահ Լ.Խեչումյան: 

 Մրցույթի իրականացման պլանը(Հավելված 2)՝ ՈՒԽ-ի նախագահ Ա.Ալեքսանյան : 

 Խրախուսուման նախագծի մասին իրազեկող պաստառներ7 

(Հավելված 3)՝  ՈՒԳԸ–ի ներկայացուցիչ Ս. Խաչատրյան: 

 Խրախուսուման նախագծի մասին իրազեկվածությունը օնլայն հարթակում 

(Հավելված 4)՝ Որակի ապահովման վարչության առաջատար մասնագետ 

Ա.Մուկուչյան8: 

 Աշխատանքի ընդունման հայտացուցակ (Հավելված 5)՝ Որակի ապահովման 

վարչության առաջատար մասնագետ Ա.Մուկուչյան: 

 

 

 

                                                           
6    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=272034134496396&id=100050694332450  

 
7 https://www.facebook.com/photo?fbid=267095278323615&set=pcb.267096574990152 
 
8https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267096574990152&id=100050694332450 
9  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=276315467401596&id=100050694332450 
 

2020/2021 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակի 

ուսանողական կազմի խրախուսման նպատակով աշխատանքի ընդունման 

մրցույթ 

Խրախուսում փուլ 2-րդ 

Հավելված%202_մրցույթի%20ժամանակացույց.docx
Hashvetvutyun.docx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=272034134496396&id=100050694332450
https://www.facebook.com/photo?fbid=267095278323615&set=pcb.267096574990152
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267096574990152&id=100050694332450
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=276315467401596&id=100050694332450
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Մրցույթի ընթացակարգը. 

Կիրառվող հարթակը՝ օնլայն «ZOOM» հարթակ, որում կայացել են մրցույթի 

համապատասխան փուլերը: 

Մրցույթի մասնակիցների ընտրանքը. 

Մրցույթի պլանավորման պահից նախատեսված է եղել, որ մրցույթին կարող են 

մասնակցել Համալսարանի առկա և հեռակա համակարգում սովորող ուսանողները: 

 24.02.2021թ-ին մեկնարկվել է մրցույթը: Օնլայն հարթակում տեղի են ունեցել մրցույթի 

հայտագրման աշխատանքները:  

Հայտագրված շահակիցների տվյալները. 

 Հովհաննես Հարությունյանը-《Վանանդի միջնակարգ դպրոց》ՊՈԱԿ-ում ՄԿԱ գծով 

փոխտնօրեն։ 

 Ֆլորա Մարտիրոսյանը-Երևանի համար 197 դպրոցում, որպես ուսուցչի օգնական: 

 Նազիկ Ասոյանը- Հյուսիսային համալսարանի Բանասիրության և 

մանկավարժության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

 Մինասյան Ռոզա-Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի 

ֆակուլտետի 2-րդ  ուսանողուհի  

 Նաիրա Վարդանյանը - Հյուսիսային համալսարանի Իրավագիտություն 

ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

 Տաթև Հարությունյանը-Հյուսիսային համալսարանի Իրավագիտության 

ֆակուլտետի 1-ին կուրսի ուսանողուհի 

 Միշա Անտոնյանը- Հյուսիսային համալսարանի Իրավագիտության ֆակուլտետի 5-

րդ կուրսի ուսանող 

 Ալբինե Ազատյանը-Հյուսիսային համալսարանի Բանասիրության և 

մանկավարժության ֆակուլտետի  ուսանողուհի 

 Լիլիթ Խեչումյանը- Հյուսիսային համալսարանի  Տնտեսագիտության կառավարման 

և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի 2-րդ  ուսանողուհի  

 Մարինե Ղազարյանը- Հյուսիսային համալսարանի  Տնտեսագիտության 

կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի 1-ին  ուսանողուհի  
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Մրցույթի արդյունքների ամփոփում 

Մասնակիցների կողմից տրամադրվել են ինքնակենսագրական տվյալներ, որոնք էլ 

մրցույթի առաջին փուլում հիմք են հանդիսացել համապատասխան միավորներ 

վաստակելու համար: Որպես գնահատման ցուցիչ կարևորվել են ինքնակենսագրական 

տվյալները գրագետ ներկայացնելու կարողությունը, ինչպես նաև հնարավոր կրեատիվ 

մոտեցումները: 

Ըստ մրցույթի նախնական պլանի, յուրաքանչյուր փուլում մասնակիցները ստացել են 

առաջադրանքներ, որոնց կատարման արդյունքում հավաքվել են համապատասխան 

միավորներ:   

                                                      Տես՝ հավելված 5 

 Մրցույթն ամփոփելուց հետո, 

առավելագույն միավորներ հավաքած չորս 

ուսանողներին ընձեռնվել են հետևյալ 

հնարավորությունները. 

 Առաջին և երկրորդ հորիզոնականները 

զբաղեցրած ուսանողները՝ Լ.Խեչումյանը և 

Մ.Ղազարյանը հնարավորություն են 

ստացել աշխատանքի ընդունվել 

Համալսարանի Որակի ապահովման 

վարչությունում՝ որպես կրտսեր 

մասնագետներ անցնելով 3 ամսյա վճարովի 

փորձաշրջան (կես դրույքով`ուսումնական 

գործընթացի համատեղությամբ): 

 Երրորդ և չորրորդ հորիզոնականներն 

զբաղեցրած ուսանողները՝ Ռ.Մինասյանը և 

Պ.Հայրապետյանը նշանակվել են Համալսարանի 

Որակի ապահովման վարչության՝ 

համապատասխանաբար առկա\հեռակա 

ուսանողական հանձնաժողովի նախագահի 

ժամանակավոր պաշտոնակատարներ   

աջակցեցելով ՈԱ վարչության գործընթացների 

կատարմանը, որի համար արժանացել են դրամական խրախուսման:  
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Այս փորձաշրջանի ընթացքում ես ծանոթացա հիասքանչ մարդկանց հետ։ 

Ծրագրի կազմակերպիչներից ընդօրինակեցի բազմաթիվ դրական և 

մարդկային արժեքներ։  Սովորեցի չմնալ մի տեղում, նպատակ դնել, 

շարժվել առաջ և հասնել դրան: Փորձաշրջանի ընթացքում ձեռք բերած 

գիտելիքները ես կիրառում եմ իմ կյանքում նույնպես և հիշում եմ 

գիտելիքիս աղբյուրը որտեղից է։                                        ԼԻԼԻԹ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

Ինչ տվեց ինձ այս փորձաշրջանը… 

Ավարտելով վճարովի փորձաշրջանը և ամփոփելով 

ուսանողների կատարած աշխատանքների 

արդյունքները, հաշվի առնելով փորձաշրջանի 

արդյունքում ձեռք բերած հմտությունները և 

կարողությունները, Համալսարանը՝ որպես 

աշխատակից, համագործակցությունը շարունակել է 

Լ.Խեչումյանի հետ՝ կնքելով աշխատանքային   նոր 

պայմանագիր, իսկ մյուս մասնակիցների հետ 

համագործակցությունները տեղափոխվել են այլ 

դաշտ՝ պահպանելով սերտացված 

փոխհարաբերությունները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այս փորձաշրջանը ինձ տվեց մարդկային, որակական որոշ լավ 

հատկանիշներ և բացի այդ գիտելիքների մեծ պաշար, որը թույլ կտա 

ապագայում ավելի հմտորեն մոտենալ իմ մասնագիտությանը;                  

                                                                           ՄԱՐԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

                ։                       

Փորձաշրջանն ինձ հնարավորություն տվեց դրսևորվել աշխատանքային 

միջավայրում, օգտագործել այն գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնք ձեռք էի 

բերել մինչ այդ։ Սակայն դրանք կիրառելուց բացի, այն ինձ նաև հնարավորություն 

տվեց դրանց շտեմարանը նորերով համալրել։ Աշխատելով Համալսարանում, ես 

ծանոթացա 《աշխատանքային թիմ》-ին, սովորեցի այն նրբությունները, որոնց 

պետք է հետևել՝ թիմում առողջ մթնոլորտ ապահովելու համար։ Աշխատելու 

ընթացքում բարելավեցի նաև համակարգչային գրագիտությունս, սովորեցի օգտվել 

ինձ համար նոր համակարգչային ծրագրերից և օնլայն հարթակներից։ Ուրախ եմ, որ 

ինձ ընձեռնվեց աշխատելու հնարավորություն, այլն էլ՝ 2րդ կուրսում, երբ շատ 

դռներ դեռ փակ են մեր առջև։                                                          ԼԻԼԻԹ ԽԵՉՈՒՄՅԱՆ 

Սկսած մրցութային փուլից մասնակիցների մեջ ձևավորվել է թիմային 

աշխատանքի կարողություն և զարգացել են բազմաթիվ 

հմտություններ, որոնք հետագայում ցանկացած ոլորտում 

աշխատելիս առանցքային նշանակություն կունենան և կհանդիսանան 

մասնագիտական աճի հիմք:                                       ՌՈԶԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՁԵՌՆԱԾ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

 մրցույթի մասնակիցներ 
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ՀԱՄԱԼԻՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

Բարելավման ծրագրի ուղղությունների մշակման գործընթացում, Շահակիցների 

ներգրավվածությունն ապահովելու նպատակով ձևավորված  մշակույթի համաձայն, 

արդյունավետության գնահատման հարցումների միջոցով շահակիցները 

հնարավորություն են ունենում ներկայացնել իրենց տեսակետները, գնահատման 

ենթակա գործընթացի ուժեղ և թույլ կողմերը՝ իրականացված միջոցառումների 

վերաբերյալ: Արդյունքում վեր  են հանվում շահակիցներին հուզող տարբեր 

հիմնահարցեր, հետամուտ լինելով հարցումների արդյունքներով պայմանավորված 

բարելավումների նախագծերի մշակմանը և հաջորդիվ կայանալիք նույնաբովանդակ 

միջոցառումների առավել բարելավված իրականացմանը: 
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ՀԱՄԱԼԻՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՈՒՀ-Ի ՎՐԱ 

2021 թվականի հունվար ամսին մեկնարկած «Ոսանողների իրազեկվածության 

բարձրացման և որակի մշակույթի տարածման նպատակով իրականացվող համալիր 

միջոցառումների»  ազդեցությունը ՄՈՒՀ-ի գործընթացներում առավել հատկանշական է 

նրանով, որ բարձրացվել է ուսանողների իրազեկվածությունը՝ ՈԱ վարչության 

գործընթացների,հարցումների  և դրանց հետևանքով կատարված բարեփոխումների 

վերաբերյալ։Արդյունքում ձևավորվել է  վստահություն  Վարչության «Ոչինչ թղթի վրա չի 

մնում» կարգախոսի նկատմամբ։ 

Դրա մասին վկայում են հարցումներում, ֆոկուս խմբերում ուսանողների 

ներգրավվածության թվի  աճը, ինչպես նաև հետադարձ կապի ձևավորման 

գործընթացում ուսանողների ցուցաբերած նախաձեռնողականությունը և  

հետևողականությունը առաջարկների կյանքի կոչման և  խնդիրների բարելավման 

գործընթացներում։ Գործընթացն իր արդյունավետթությամբ համարվում է վարչության 

ձեռքբերումներից, որի  շարունակական բնույթը ամրագրված է Վարչության 2020-2025 

ՌԾ-ում։ 

 

Գծապատկերը կազմված է 2017-2021թթ համապատասխան հարցումներում ցուցաբերած 

ուսանողների մասնակցության ցուցանիշից: 

 

Միջոցառման պատասխանատու կազմ․ 

Միջոցառումները համակարգվել և իրականացվել են Համալսարանի ՈԱ վարչության և 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի համագործակցությամբ, ներգրավելով 

ուսանողների: 

 

 

 

Որակի ապահովման վարչություն 

Որակի ապահովման վարչության ուսանողական հանձնաժողով 
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Հավելված 1 

 

 

Մրցույթի իրականացման 

ժամանակացույց 

 

1. ՈՒԳԸ պլանի կազմում  սեպ..1-ին հանձ. --- հոկ.5-ին ստուգում 

2. ՈՒԽ պլանի կազմում հոկ.5-ին հանձ. --- հոկ.8-ին ստուգում 

3. Որակի պլանի կազմում հոկ.12-ին հանձ. --- հոկ.15-ին ստուգում 

4. Բենչ մարքինգ հոկ.15-ին հանձ. --- հոկ.19-ին ստուգում 

5. Ֆբ.էջի վերաբերյալ առաջարկ հոկ.19-ին հանձ.--- հոկ.22-ին ստուգում 

6. ՈՒԳԸ կանոնադրության վերանայում հոկ.22-ին հանձ.--հոկ.26-ին ստուգում 

7. ՈՒԽ կանոնադրության վերանայում հոկ.26-ին հանձ.---նոյ.29-ին ստուգում 

8. Նոյ.29-ին արդյունքների ամփոփում  

9. Նոյ.30-ին հաղթողի և  /կամ / -ների  տվյալների հրապարակում. 

 

 

Աշխատանքը կատարեց ՝     

Կառավարում մասնագիտության 2-րդ   կուրսի ուսանողուհի Լիլիթ Խեչումյանը 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 
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Հավելված 2 

Մրցույթի իրականացման պլան 

Գործողության 

նկարագիրը 

և նպատակ 

Գործողության քայլերը Կատարման ժամկետը ըստ 

քայլերի 

Պ
ա

տ
ա

ս
խ

ա
ն

ա
տ

ո
ւ Քայլի կամ քայլերի 

վերջնարդյունքները 

Լրացուցիչ ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

ֆինանսական, 

նյութատեխնիկայան) 

Աշխատանքային պլանով նախատեսված գործողություններ 

Որակի 

մշակույթի 

տարածում և 

ներգրավված  

ուսանողների 

խրախուսում 

1. Մրցույթի իրականացման 

պլանի կազմում: 

2. Մրցույթի իրականացման 

ժամանակացույցի 

կազմում: 

3. Խրախուսուման 

նախագծի մասին 

իրազեկող պաստառների 

պատրաստում: 

4. Խրախուսուման 

նախագծի մասին 

իրազեկվածության 

ապահովում օնլայն 

հարթակում   

5. Մրցույթի մեկնարկ, 

հայտագրում: 

2021թ.  

1. Հունվարի երկրորդ 

շաբաթ: 

2. Հունվարի երկրորդ 

շաբաթ: 

3. Հունվարի երրորդ 

շաբաթ: 

4. Փետրվարի առաջին 

շաբաթ: 

5. Փետրվարի առաջին 

շաբաթ: 

 

Ո
ր

ա
կ

ի
 ա

պ
ա

հ
ո

վ
մ

ա
ն

 վ
ա

ր
չո

ւթ
յո

ւն
 

1. Մրցույթի 

իրականացման 

պլան: 

2. Մրցույթի 

իրականացման 

ժամանակացույց: 

3. Խրախուսման 

նախագծի մասին 

իրազեկող 

պաստառներ: 

4. Խրախուսման 

նախագծի մասին 

հայտարարություննե

ր օնլայն հարթակում: 

5. Հայտագրված 

շահակիցների 

տվյալներ: 

1. ՈՒԽ նախագահ՝ Անի 

Ալեքսանյան: 

2. Որակի ապահովման 

վարչության 

ուսանողական 

հանձնաժողովի 

նախագահ՝ Լիլիթ 

Խեչումյան: 

3. ՈՒԳԸ-ի 

ներկայացուցիչ՝ 

Սյուզի Խաչատրյան: 

4. Որակի ապահովման 

վարչության 

առաջատար 

մասնագետ՝ Անահիտ 

Մուկուչյան: 

5. Որակի ապահովման 

վարչության 

առաջատար 

մասնագետ՝ Անահիտ 

Մուկուչյան: 

Աշխատանքը կատարեց ՝    Իրավագիտության մասնագիտության 4-րդ   կուրսի ուսանողուհի Անի Ալեքսանյան
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Հավելված 3 

Խրախուսուման նախագծի մասին իրազեկող պաստառներ 

 

 

 

Աշխատանքը կատարեց ՝     

Իրավագիտության մասնագիտության  4-րդ   կուրսի  

ուսանողուհի Սյուզի Խաչատրյանը 
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Հավելված 4 

Խրախուսուման նախագծի մասին իրազեկվածությունը օնլայն 

հարթակում9 

 
Աշխատանքը կատարեց ՝     

Որակի ապահովման վարչության առաջատար մասնագետ՝  

Ա.Մուկուչյանը 

                                                           
9  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=272034134496396&id=100050694332450  
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Հավելված 5 

Աշխատանքի ընդունման հայտացուցակ 

Ա/Ա Մեկնաբա

նություն 

Հայատառ/ 

լատինատա

ռ 

Բովանդակո

ւթյուն 

Մասնակցու

թյուն 

Zoom 

հանդիպում 

Մասնակցությ

ուն 

Հանձնարարակ

անից միավոր 

                                  Գնահատում Ընդհանուր 

Հարությունյան 

Հովհաննես 

 

0 1 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 

Մարտիրոսյան  

Ֆլորա 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Ասոյան Նազիկ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Մինասյան 

Ռոզա 

0 0 0 1 1 1 0․5 6 7 8 7 5 3 39,5 

Վարդանյան  

Նաիրա 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Խեչումյան 

Լիլիթ 

0 1 0,5 1 1 1 1 10 10 10 8 5,5 5 54 

Ազատյան   

Ալբինե        

1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 

Հարությունյան 

Տաթև             

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Անտոնյան 

Միշա              

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ղազարյան 

Մարինե 

0 0 0,5 1 

 

1 1 1 7 7 8 7 6 5  44,5 

Ավետիքյան 

Լուսինե 

 

0 0 0 0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

0  

0 

 

0 

0 

 

0 

Հակոբյան Լիլիթ 0 0 0 1 

 

1 

 

 

1 
0․5 

 

 

7 

 

5 

5 

 

 

6 

 

4 

 

0 

 

30,5 

Աշխատանքը կատարեց ՝    

Որակի ապահովման վարչության առաջատար մասնագետ՝  

Ա.Մուկուչյանը 


