
.l.UUSUS"t.J,UO t 

ti u "Un "Vu 'l-I' flP.[c}-8 n P. "V 

«tflI'U "41' U. 'U U lPU'U'l-8 U'Ufl U'U"t.J, U 'U .'11 bSU "4U 'U 2: U UU l UUI'U 'U» 

l:flU'UU'l-I'UUfl llI'Utifl U'll.Ul:ll"t.J,UU'U b~ "4:UfiU~UI'UU'U 

tib'VSI' fl 'VP 

1.1. Dpwq}l wuiwhml_uwli li qwnwl{wpuwli q b.liuipnliE (w3un1-hb.ui' Y:b.liuipnli) 

qnpon1-U t L.L. opb.liu11pn1-FJWh hwuwuiwuiwuluwli ' «t}lpwq}l U. 'UwITwli113wli}l wlil{wli 

ui b.uiwqwli hwuw1uwpwli» h}luliw11pwu}l (w3un1-hb.ui' L.wuw1uwpwli) qwlinliw11pn1-FJWh 

li unqli qwlinliw11pn1-FJWh h}luwli l{pw: 

1.2. Y:b.liuipnlili n1-li}l L.wuw1uwpwli}l lunphp11wli2wlinl{ &liwFnlllF (uiw2uinliwFn111F): 

1.3. Y:b.liuirmli}l qnpon1-lib.n1-FJn1-liE ~J:iliwliuwll_npl{n1-lf t .l.wuw1uwpwli}l u}12nglib.p}lg, 

}lli~ui b.u liwli .l.L. opb.liu11pn1-FJWUp li L.wuw1uwpwli}l qwlinliw11pn1-FJWUp ~wpqb.1l{wo WJL 

wri.pJn1-plib.p}lg: 

1.4. Unqli qwlinliw11pn1-FJWh ub.2 '1imrnlun1-FJn1-lilib.pli n1- wwgn1-lfhb.pE 

}lpwqwliwglin1-U t L.wuw1uwpwli}l q}luiwqwli lunphn1-PI}E ' nb.quinp}l lib.pqw3wguwup: 

1.5. Y:b.liuipnli}l l{b.pwqwquwq b.puin1-UE qwu 1n1-owpn1-lfli }lpwqwliwglin1-U t 

L.wuw1uwpwli}l hnqwpwp&n1-lib.p}l lunphn1-PI}E' nb.quinp}l wnw2wpq}l h}luwli l{pw 

q}luiwqwli lunphp11}1 lib.pqw3wguwup: 

1.6. Y:b.liuirmtili J:ili12lin1-pn1-Jh uuinpwpwduilin1-U t, np wliu}12wqwlinpb.li b.liFwpql{n1-U 

t pnili}l nb.quinp}lli li unqli qwlinliw11pn1-FJWUp uwhuwlil{wo luli11J:iplib.p}l 1n1-olf wli 



2 .  ԿԵՆՏՐՈՆԻ  ՆՊԱՏԱԿԸ  

Կենտրոնի հիմնական նպատակը Համալսարանում որակի ներքին 

կառավարման շարժիչ սկզբունքի ձևավորումը, որակի կառավարման ու ապահովման 

մեխանիզմների գործադրումը (ապահովելով նոր առանձին ինքնակարգավորման 

մեխանիզմներ), ինչպես նաև որակի շարունակական բարելավման մշակույթի 

խթանումն է՝ որակի արտաքին ապահովման չափանիշներին ու չափորոշիչներին 

համապատասխան: 

3 .  ԿԵՆՏՐՈՆԻ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

3.1. Համալսարանի որակի կառավարման ու ապահովման քաղաքականության ու 

հայեցակարգի մշակում և պարբերական վերանայում, ինչպես նաև վարչական 

աջակցություն բոլոր մակարդակներում՝ դրանց իրագործման հետևողական 

մշտադիտարկում, խնդիրների վերհանում, ներկայացում և քննարկում 

(թերությունների պատճառների, բարելավման մեխանիզմների և այլնի) 

գիտխորհրդում: 

3.2. Կրթության որակի կառավարման ու ապահովման կազմակերպամեթոդական և 

նորմատիվային փաստաթղթերի ապահովում: 

3.3. Համալսարանի գործունեության բոլոր հիմնական ոլորտներում որակի 

միասնական չափանիշների պահպանում, որակի կառավարման ու ապահովման 

գործընթացների ներդաշնակեցման և իրականացման աջակցում: 

3.4. Համալսարանում որակի մշակույթի տարածման և բարելավման խթանում: 

3.5. Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության 

աջակցում և փոխկապակցված գործունեության ծավալում՝ կրթության որակի 

ապահովման տեսանկյունից: 

3.6. Կրթության որակի համար Համալսարանի հաշվետվողականության 

ապահովում ներքին և արտաքին շահակիցների առջև: 

3.7. Կանոնակարգային և կազմակերպական հենքի ստեղծում և վարչական 

օժանդակություն` համալսարանի և նրա կրթական ծրագրերի որակի արտաքին 

գնահատման և հավատարմագրման համար, որակի ներքին և արտաքին գնահատման 
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գործընթացների միջև տարատեսակ կապերի ապահովում: 

3.8. Ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային որակի ապահովման 

գործակալությունների և մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 

որակի ապահովման կենտրոնների հետ կապերի հաստատում և փոխշահավետ 

համագործակցության ապահովում: 

 

4 .  ԿԵՆՏՐՈՆԻ  ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ  

 

Կենտրոնը` 

4.1. համապատասխան ստորաբաժանումների հետ մշակում է Համալսարանի 

որակի կառավարման ու ապահովման կանոնակարգային, ընթացակարգային, 

չափորոշչային փաստաթղթերը, 

4.2. մշակում, իրականացնում և մշտապես բարելավում է որակի ներքին 

ապահովման գործընթացները, ներկայացնում տեղեկատվություն դրանց 

արդյունքների մասին,  

4.3. սահմանում է որակի ներքին չափանիշներ և չափորոշիչներ` ՀՀ ԿԳ 

նախարարության և ՀՀ-ում ընդունված միջազգային այլ պահանջներին 

համապատասխան, 

4.4. կազմակերպում և անցկացնում է կրթության որակի կառավարման, 

ապահովման և գնահատման վերաբերյալ խորհրդակցություններ և սեմինարներ, 

4.5. աջակցում է էլեկտրոնային տվյալների հենքի ստեղծման և էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանառության գործունեության կազմակերպմանը որպես կրթության 

որակի ապահվման աշխատանքների կազմակերպման հիմնական գործիքներ, 

4.6. մասնակցում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեությունը 

կարգավորող, համակարգող և կրթության գործընթացի առանձին փուլերին 

վերաբերող նորմատիվային փաստաթղթերի պատրաստմանը՝ բուհի 

ռազմավարության պահանջներին համապատասխան, 

4.7. աջակցում է Համալսարանի համապատասխան ստորաբաժանումների 

հաշվետվողականությանը՝ գործունեության որակի տեսանկյունից: 

4.8. համակարգում, վերլուծում և ընդհանրացնում է կրթության որակի հարցերով 

գոյություն ունեցող նորմատիվ փաստաթղթերը, 
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4.9. աջակցություն է տրամադրում որակի ապահվման գործընթացների 

իրականացմանը Համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումներում, 

4.10. համագործակցում է բուհի համապատասխան կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների որակի ապահոման պատասխանատուների, 

համակարգողների, ինչպես նաև ֆակուլտետների խորհուրդների հետ և աջակցում 

նրանց աշխատանքներին, 

4.11. աջակցում է որակի կառավարման ու ապահովման ընթացակարգերի 

պատրաստմանը կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման, ընթացիկ 

մշտադիտարկման և պարբերական վերանայման համար, համակարգում և աջակցում 

է դրանց իրականացմանը Համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումներում, 

4.12. ապահովում է որակի կառավարման ու ապահովման գործընթացների և 

ընթացակարգերի թափանցիկությունը և դրանցում Համալսարանի արտաքին ու 

ներքին շահակիցների փոխգործուն մասնակցությունը, 

4.13. ապահովում է կրթական ծրագրերի, ուսումնական պլանների մշակման և 

իրականացման որակի հսկողությունը և ստուգում դրանց համապատասխանությունը 

սահմանված չափորոշիչներին և ՀՀ ԿԳ նախարարության պահանջներին ու 

հրամաններին, 

4.14. աջակցում է կրթական ծրագրերի պարբերական վերանայման և նոր կրթական 

ծրագրերի մշակման գործընթացների կազմակերպմանը` որակի կառավարման ու 

ապահովման ընթացակարգերին համապատասխան, ստուգում է նոր և վերանայված 

կրթական ծրագրերի փաստաթղթային փաթեթները, 

4.15. մշակում է կրթության որակի մշտադիտարկման անցկացման մեթոդիկա, 

4.16. համապատասխան ստորաբաժանումների հետ մշակում և կազմակերպում է 

սոցիոլոգիական հետազոտություններ շրջանավարտների ստացված կրթությունից 

գոհունակության և պատրաստվածության որակի տեսանկյունից, կատարված 

հետազոտությունների հիման վրա մշակում է կրթության որակի գնահատման 

գործիքակազմ, ընթացակարգեր և չափանիշներ, ինչպես նաև համալսարանի 

ռեկտորին է ներկայացնում կատարված հետազոտությունների արդյունքները, 

4.17. համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ քննարկում 

է գիտական խորհրդում կրթության որակի համակարգին և որակի կազմակերպման 
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հարցերին վերաբերող որոշումները, 

4.18. աջակցում է Համալսարանի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 

ինքնագնահատման գործընթացին, համապատասխան զեկույցի պատրաստմանը և 

հաջորդող գործողությունների պլանավորմանն ու վերահսկմանը, 

4.19. մասնակցում է համալսարանի ստորաբաժանումների աշխատանքների 

համակարգմանը հավատարմագրող մարմինների փորձագիտական այցերի 

ժամանակ, 

4.20. համակարգում է Համալսարանի կրթական ծրագրերի որակի 

ինքնագնահատումը և օժանդակում դրանց արտաքին գնահատման և 

հավատարմագրման գործընթացներին, 

4.21. համագործակցում է ՀՀ մասնագիտական կրթության Որակի ապահովման 

ազգային կենտրոն հիմնադրամի, մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների որակի ապահովման կենտրոնների հետ: 

 

5 .  ԿԵՆՏՐՈՆԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ  

 
5.1. Կենտրոնի աշխատանքների համակարգումն ու ղեկավարումը իրականացնում 

է կենտրոնի տնօրենը՝ ըստ պաշտոնների նկարագրերում ամրագրված 

գործառույթների: 

5.2. Կենտրոնի տնօրենին աշխատանքի ընդունում և ազատում է Համալսարանի 

ռեկտորը՝ ըստ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի: 

5.3. Կենտրոնի հաստիքացուցակը սահմանում է Համալսարանի հոգաբարձուների 

խորհուրդը: Կենտրոնի աշխատակիցներն ընդունվում են աշխատանքի իրենց 

պաշտոնի անձնագրի դրույթների պահանջների և չափորոշիչների համաձայն: 

Աշխատանքի ընդունումն ու ազատումն իրականացվում է ռեկտորի հրամանով: 

5.4. Կենտրոնի տնօրենի բացակայության դեպքում նրա իրավասությունները 

ժամանակավորապես իրականացնում է գլխավոր մասնագետը կամ կենտրոնի 

աշխատակիցներից մեկը՝ ըստ ռեկտորի հրամանի:  
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