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ՈԻԱԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սոնյե կարգով սահմանվում է հյուսիսային համալսարանում որակի 
բարելավման, որակյալ բարձրագույն կրթության ապահովման նպատակով 
ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման 
ընթացակարգը (այսուհետ պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման 
կարգ):

1.2 Հյուսիսային համալսարանում պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
գնմահաստւմն իրականացվում է Կրթության մասին ՀՀ օրենքի հոդված 28-ի 1-ին 
և 4 ֊ րդ կետերի, ինչպես նաև սույն կանոնակարգի պահանջների հիման վրա' 
ապահովելով ZZ սահմանադրության 39 հոդվածով նախատեսված իր իրավունքի 
իրականացումը:

2. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՍՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԱՆՑԿԱՑՈԻՍԸ

2.1. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատումն իրականացվում է 
յուրաքանչյուր կիսամյակի 7-10-րդ շաբաթների ընթացքում:
2.2. Եթե պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատումն համընկնում է 
ուսումնական կամ արտադրական պրակտիկայի ժամանակաշրջանին, ապա 
գնահատումն իրականացվում է համապատասխան պրակտիկայի ավարտից հետո 
մեկ շաբաթվա ընթացքում:
2.3. Գնահատման համար ուսանողների կողմից տրամադրված հարցերի շրջանակում 
կազմվում է գնահատման թերթիկ:
2.4. Գնահատումր կատարվում է կուրսային սկզբունքով, այսինքն գնահատման 
թերթիկը կազմվում է յուրաքանչյուր կիսամյակում, յուրաքանչյուր կուրսի համար և
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ա]դ թերթիկում ընդգրկվում են տվյալ կուրսում նախորդ կիսամյակում դասավանդող 
բոլոր դասախոսները:
2.5. Գևսւհասւումե իրականացվում է նախապես կազմված գնահատման 
հարցաթերթիկով, որում ուսանողը 4 միավորից բաղկացած սանդղակով գնահատում 
է առաջադրված հարցերը:
2.6. Ուսանողական գնահատումը իրականացվում է անանուն:
2.7. Գնահատման գործընթացը ավարտվելուց հետո հարցաթերթիկները պահվում են 
որակի ապահովման վարչությունում:

3. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 4ԵՐԼՈԻԾՈԻԹՅՈԻՆԸ

3.1. Գնահատման արդյունքները որակի ապահովման վարչության կողմից 
ներկայացվում են համապատասխան ամբիոններին:
3.2. Գնահատման արդյունքները վերլուծվում են համալսարանի ամբիոններում և 
որակի ապահովման վարչությունում:
3.4. հարցաթերթում գնահատականների ուղղում, կամ այլ կերպ դրանց փոփոխում չի 
թույլատրվում:
3.5. Գնահատման թերթիկները պահվում են որակի ապահովման վարչությունում' 1 
տարի ժամկետով: Դրանից հետո դրանք պահվում են համալսարանի 
արխիվապահոցում սւռնվսպն 5 տարի:
3.6. Դասախոսներր կարող են ծանոթանալ իրենց վերաբերվող գնահատման 
արդյունքներին ամբիոններում:

4. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

4.1. համալսարանի ամբիոնը գնահատման արդյունքների վերլուծության հիման վրա 
կարող է մշակել դասավանդման որակի բարելավման ծրագրեր, հարկ եղած դեպքում 
կազմակերպել դասախոսների վերապատրաստման և կատարելագործման 
դասընթացներ:
4.2. Գնահատման արդյունքների վերլուծության վերաբերյալ հաշվետվությունները և 
առաջարկները քննարկվում են համալսարանի գիտխորհրդում:
4.3. Վերլուծության արդյունքները կարող են հիմք ծառայել 
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կոմպետենցիաների զարգացման 
ուղղությամբ բուհի կարիքների վերհանման և համապատասխան ծրագրերի 
մշակման համար:
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