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Այս ծրագիրը ֆինանսավորվել է Եվրոպական 
Հանձնաժողովի աջակցությամբ։ Սույն հրատարակությունը 

արտացոլում է միայն հեղինակների տեսակետները, և Հանձնաժողովը 
պատասխանատվություն չի կրում դրանում պարունակվող 

տեղեկատվության օգտագործման համար:
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Ներածություն 

Սույն ձեռնարկը հիմնված է ՏԵՄՊՈՒՍ-ի «ԱՐԱՐԱՏ» դրա մա շ-
նորհային ծրագրի շրջանակներում մշակված Համալսա րան-
աշխատաշուկա ազգային ցանցի (ՀԱԱՑ) ընդհանուր բնութագրի 
և «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային 
կենտրոն» հիմնադրամի ոլորտային հանձնաժողովների և հա-
մալսա րան–աշխատաշուկա ՀՀ ազգային ցանցի ձևավորման և  
գործունեության կանոնակարգի վրա և սահմանում է ՀԱԱՑ տվյալ-
ների հավաքագրման պլատֆորմի կառավարման սխեման և դրա 
գործառնության հետ կապված  ՀԱԱՑ միավորների պարտա կա-
նությունները, ներառյալ. 

Ոլորտային հանձնաժողովներ•	
Ծրագրի համակարգման խումբ•	
Հետազոտական խմբեր•	
Համալսարան-աշխատաշուկա կապի ապահովման ներհամալ-•	
սա րանական միավորներ

Առցանց պլատֆորմը ներառում է տվյալների հավաքագրման, 
մշակման և պահպանման համակարգ: Համակարգը դյուրաց նում 
է աշխատաշուկայից և ԲՈՒՀ-երից տվյալների ստացման և խմբա-
վոր ման գործընթացը՝ հեշտացնելով դրանց վերլու ծու թյունը: 

Առցանց պլատֆորմին մուտք գործելու և կիրառելու համար 
ՀԱԱՑ միավորները կարող են օգտվել կից ուղեցույցից, որն ուղ-
ղորդում է առցանց հարցաթերթերի մշակման և հարցումների 
իրականացման, տվյալների հավաքագրման և խմբավորման 
գործընթացում օգտագործելով SurveyApp գործիքը: 
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Համագործակցության սխեման

Համալսարան-աշխատաշուկա ազգային ցանցի կողմից իրակա-
նացվող հետազոտությունների շրջանակում յուրաքանչյուր միավոր 
իրականացնում է որոշակի գործառույթներ: Ոլորտային հանձնա-
ժողովն երը սահմանում են հետազոտությունների ոլորտները, 
առաջնահերթությունները և քննարկում ու հաստատում կատարված 
հետազոտությունների արդյունքները: Մինչդեռ Հետազոտական և 
Աշխատանքային խմբերը, Համալսարան-աշխատաշուկա կապի 
ապահովման ներհամալսարանական միավորների հետ համատեղ 
իրականացնում են հետազոտությունը: ՀԱԱՑ համագործակցության 
սխեման ներկայացված է Գծապատկեր 1-ում:

Գծապատկեր 1. 
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Ոլորտային հանձնաժողովները սահմանում են հետազոտու-
թյունների ոլորտները, առաջնահերթությունները և քննարկում 
ու հաստատում Հետազոտական խմբերի կողմից կատարված 
հետազոտությունների արդյունքները:

Հետազոտական խմբերը ձևավորվում են Ոլորտային հանձ-
նաժողովների կողմից և միտված են տվյալ ոլորտի կամ դրա մեջ 
մտնող ուղղությունների կոնկրետ խնդիրների հետազոտության 
իրա կանացմանը:  

Ծրագրի համակարգման խումբը համակարգում է Ոլորտային 
հանձնաժողովի և Հետազոտական խմբերի գործունեությունը, 
պատաս խանատու է տվյալների հավաքագրման համակար գի 
կառավարման համար, ներառյալ տվյալների հավաք ման 
գործընթացը համաձայն հետազոտության մեթոդա բա նության, 
ինչպես նաև իրականացնում է դրա որակի ապ ահովումը (Համալ-
սարան-աշխատաշուկա կապի ապահով ման ներհամալ սա րա-
նական միավորների կողմից տվյալների մուտքագրման գործըն-
թացի մշտադիտարկման միջոցով, խնդիրների դեպքում դրանք 
բարձրացնում է պատասխանատուների առջև):  

Համալսարան-աշխատաշուկա կապի ապահովման ներ հա-
մալ սարանական միավորներն  ապահովում են համալ սարանի 
յուրաքանչյուր ոլորտի գործատուների և այլ հիմնական շահակից-
ների (պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ, շրջանավարտ-
ներ, ուսանողներ և այլն) դուրսբերումը, ցուցակագրումը, նրանց 
հետ կապի հաստատումը և պահպանումը, ինչպես նաև նրանց 
կողմից ՀԱԱՑ-ի էլեկտրոնային հարցաշարի լրացումը:
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ՀԱԱՑ միավորների գործառույթները

Համալսարան-աշխատաշուկա ազգային ցանցի միավորների 
գործառույթները մանրամասն նկարագրված են ստորև: 

Հետազոտական խմբեր

Մշակում են հետազոտության մեթոդաբանությունը (ընտրան-- 
քի սահմանում, տվյալների հավաքման գործիքների պատրաս-
տում)
Իրականացնում են տվյալների վերամշակում - 
Իրականացնում են տվյալների վերլուծություն- 

Ծրագրի համակարգման խումբ

Համակարգում են հարցման իրականացման գործընթացը  - 
Մշակում են հետազոտության հարցաթերթերը օգտագործելով - 
SurveyApp պլատֆորմը
Ներբեռնում են հարցվողների հասցեները առցանց համակարգ - 
կամ մշտադիտարկում են Համալսարան-աշխատաշուկա կա-
պի ապահովման ներհամալսարանական միավորների կող-
մից ներբեռնման գործընթացը 
Ուղարկում են հարցաթերթը հարցվողներին- 
Հետևում են տվյալների հավաքագրման գործընթացին - 
(ուղար  կում ծանուցումներ, և այլն)
Ավարտում են հարցումը - 
Արտահանում տվյալները- 
Տրամադրում են առանձին բուհերի տվյալները իրենց Համալ-- 
սարան-աշխատաշուկա կապի ապահովման ներհամալ սա-
րանական միավորներին 
Տրամադրում են հետազոտության տվյալները Հետազոտական - 
խմբին հետագա մշակման համար 
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Համալսարան-աշխատաշուկա կապի ապահովման
ներհամա լսարանական միավորներ

Հաստատում են կապեր հնարավոր հարցվողների հետ, այդ - 
թվում՝

Գործատուներo 
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմo 
Ուսանողներo 
Շրջանավարտներ o 

Ստեղծում են և թարմացնում գործատուների էլեկտրոնային - 
բազան 
Տրամադրում են շահակիցների տվյալները Ծրագրի համա-- 
կարգ  ման խմբին ըստ սահմանված ձևաչափի (Հավելված 
1) կամ ներբեռնում են հարցվողների հասցեները առցանց 
համակարգ:
Պարբերաբար իրականացնում են դասընթացներ և սեմի-- 
նարներ հարցվողներին հարցմանը պատրաստելու համար 
Ապահովում են իրենց շահակիցների մասնակցությունը հարց-- 
մանը
Ներկայացնում են հետազոտության արդյունքները իրենց շա-- 
հակից ներին
Վերլուծում են իրենց բուհերի հետազոտության արդյունք-- 
ները
Ներկայացնում են արդյունքները իրենց ուսումնական հաստա-- 
տու թյունների Գիտական խորհուրդներին և վարչական կազմին
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Հետազոտության իրականացման քայլերը

# Գորրծունեությունը Պատասխանատու 
միավորը

1.

Հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու-
թյան մշա կում (ընտ րան քի սահ մա-
նում, տվյալ  նե րի հա վա քագր ման 
գոր  ծիք նե րի նա խագ ծում)

Հետազոտական խմբեր

2. Առցանց հարցաթերթի մշակում 
SurveyApp պլատֆորմում

Ծրագ րի հա մա կարգ ման 
խումբ

3. Հարցվողների ցանկի համալրում  
Հա մալ սա րան-աշ խա տա-
շու կա կա պի ապա հով-
ման ներ հա մալ սա րա նա-
կան մի ա վոր ներ

4.

Հարցվողների ցանկի 
տրամադրում (ըստ սահմանված 
ձևաչափի)/հարցվողների ցանկի 
ներբեռնում SurveyApp պլատֆորմ

Հա մալ սա րան-աշ խա տա-
շու կա կա պի ապա հով-
ման ներ հա մալ սա րա նա-
կան մի ա վոր ներ,  Ծրագ-
րի հա մա կարգ ման խումբ

5.

Տվյալների հավաքագրման 
գործընթացի իրականացում 
(հարցման սկիզբ, վերահսկում, 
ավարտ) 

Ծրագրի համակարգման 
խումբ

6. Հարցման արդյունքների 
արտահանում

Ծրագրի համակարգման 
խումբ

7.

Արդյունքների տրամադրում 
(Excel/SPSS ֆորմատով) 
համալսարան-աշխատաշուկա 
կապի ապահովման 
ներհամալսարանական 
միավորներին

Ծրագրի համակարգման 
խումբ

8.
Արդյունքների տրամադրում (Excel/
SPSS ֆորմատով) հետազոտական 
խմբին

Ծրագրի համակարգման 
խումբ
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9. Տվյալների մշակում և 
վերլուծություն Հետազոտական խմբեր

10.
Արդյունքների վերլուծության 
տրամադրում Ոլորտային 
հանձնաժողովներին

Հետազոտական խմբեր

11. Հետազոտության արդյունքների 
հաստատում և կիրարկում 

Ոլորտային 
հանձնաժողով 
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Հավելված 1.

Տեղեկատվություն ուսանողի վերաբերյալ

Անուն •	
Ազգանուն •	
Էլ. հասցե•	
Ոլորտ (ՏՏ, Մենեջմենթ, Մանկավարժություն) •	
Մասնագիտացում (ստացված կամ սպասվելիք) •	
Ուսումնական տարի •	
Առկա/հեռակա•	
Բակալավր/մագիստրոս•	

Տեղեկատվություն շրջանավարտի վերաբերյալ

Անուն •	
Ազգանուն •	
Էլ. հասցե•	
Ոլորտ (ՏՏ, Մենեջմենթ, Մանկավարժություն) •	
Մասնագիտացում (ստացված կամ սպասվելիք) •	
Համալսարանը ավարտելու տարին•	
Բակալավր/մագիստրոս•	

Տեղեկատվություն գործատուի վերաբերյալ 

Անուն •	
Ազգանուն•	
Էլ. հասցե•	
Ոլորտ (ՏՏ, Մենեջմենթ, Մանկավարժություն)  •	
Կազմակերպության անվանում •	
Հարցվողի պաշտոն•	
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Տեղեկատվություն պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի վերաբերյալ

Անուն  •	
Ազգանուն •	
Էլ. հասցե •	
Ամբիոն•	
Դասավանդում է մասնագիտական բաժնում (այո/ոչ)•	
Դասավանդման փորձ•	
Դրույքաչափ•	



ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ


