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ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

Բակալավրիատի շրջանավարտների կողմից բուհում ստացած կրթության, բուհի մասնագիտական 

և կազմակերպչական վարկանիշների գնահատման 

Հ Ա Ր Ց Ա Թ Ե Ր Թ Ի Կ 

Հարգելի՛ շրջանավարտ, Դուք մասնակցում եք բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական 

վարկանիշների գնահատման հարցմանը,  որը պարբերաբար անցկացվում է ՇՊՀ-ում: 

Պարբերականությունը՝ տարին մեկ անգամ, ուսումնական տարվա ավարտից հետո: 

Հարցումն անանուն է:  

Սույն հետազոտությունն իրականացվում է ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի 

ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից և նպատակ ունի բացահայտելու բուհում 

կազմակերպվող  աշխատանքների արդյունավետությունը և ուսանողի գոհունակությունը 

դրանցից՝ բարեփոխումներ իրականացնելու համար: Ակնկալվում է Ձեր անկեղծ և օբյեկտիվ 

մասնակցությունը և օժանդակությունը այս գործընթացին: 

Կանխավ հայտնում ենք շնորհակալություն հարցմանը մասնակցելու համար: 

Ընդհանուր տեղեկություններ 

1. Ամսաթիվ   

2. Սեռ՝  արական                   իգական    

3. Տարիք՝     18-20                   21-23                            23-25                   25 և ավելի  

4. Մասնագիտություն՝   

5. Առաջադիմություն՝ գերազանց (86-100)         լավ (71-85)           բավարար (40-70) 

 

Գնահատումն իրականացվում է հետևյալ սանդղակով:   

Գերազանց կամ լիարժեք 5 

Լավ կամ մասամբ 4 

Բավարար  3 

Անբավարար 2 

 

Բուհի և մասնագիտության ընտրությանը նպաստող գործոններ 

Պատրաստվում ե՞ք շարունակել  ուսումը.                                                           այո ոչ չգիտեմ 

Եթե այո, ուսումը շարունակելու ե՞ք  նույն բուհում.                                                     այո         ոչ         

Եթե այո, ուսումը շարունակելու ե՞ք  նույն մասնագիտությամբ.                        այո ոչ 

Հայտնի է՞, որտեղ եք աշխատելու.                                                                            այո ոչ 

Եթե աշխատում եք, նշեք ում օգնությամբ եք գտել Ձեր աշխատանքը. 

բուհի ազգականների ինքնուրույն 

Առաջին հայտով ե՞ք ընդունվել Ձեր մասնագիտությամբ. այո ոչ 

Նշեք, ո՞վ է ուղղորդել մասնագիտության ընտրության հարցում.                            

սեփական ընտրություն բուհի ընդունող հանձնաժողով ազգականներ 

Այլ _________________________________________________________________________ 
 

Խորհուրդ կտա՞ք Ձեր մերձավորներին և ընկերներին ընդունվել ՇՊՀ այո ոչ 

 

Ուսանողների բավարարվածությունը համալսարանական միջավայրից 

Որքանո՞վ եք բավարարված ուսանողին վերաբերող վարչական ծառայություններից. 

- տեղեկացված չեմ եղել նման ծառայությունների մասին  

-    չեմ օգտվել նման ծառայություններից 
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Ձեր ընդհանուր գոհունակությունը համալսարանի ղեկավարությունից  

Գնահատեք համալսարանի վարչական անձնակազմի աշխատանքները 

ակադեմիական և սոցիալական տարբեր բնույթի հարցերին աջակցելիս 

 

Գնահատեք համալսարանի ղեկավարության կողմից բաց քննարկումների 

անցկացման գործընթացի արդյունավետությունը 

 

Ձեր ընդհանուր գոհունակությունը ֆակուլտետի ղեկավարությունից  

Գնահատեք Ձեր ֆակուլտետի աշխատանքները ուսումնառության ռեսուրսներով 

ապահովվածության գործընթացներում 

 

Գնահատեք Ձեր ֆակուլտետի աշխատանքները ակադեմիական ազնվության և 

գործընթացների թափանցելիության ապահովման գործընթացներում 

 

Գնահատեք Ձեր ֆակուլտետի աշխատանքները կրթավճարների զեղչային 

համակարգի կիրարկման, սոցիալական ծանր կացության մեջ հայտնված 

ուսանողներին աջակցության տրամադրման գործընթացներում 

 

Ձեր գոհունակությունը ամբիոնի ղեկավարությունից՝  ուսանողների ակադեմիական 

բնույթի հարցերն ու խնդիրները լուծելու գործընթացում 

 

Գնահատեք Ձեր մասնագիտական ամբիոնի աշխատանքների  արդյունավետությունը 

դասավանդվող դասընթացների յուրացմանն ու ամրապնդմանն ուղղված 

գործընթացներում  

 

Գնահատեք Ձեր մասնագիտական ամբիոնի աշխատանքների  արդյունավետությունը 

հետազոտական և գիտահետազոտական գործընթացներում 

 

Որքանո՞վ եք բավարարված Ուսանողների աջակցության, բուհ-գործատու 

համագործակցության բաժնի իրականացրած կարիերային նպաստող 

ծառայություններից. 

- տեղեկացված չեմ եղել նման ծառայությունների մասին  

-    չեմ օգտվել նման ծառայություններից 

 

 

Ուսանողների բավարարվածությունը ԿԾ բովանդակությունից, ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպումից. 

Գնահատեք Ձեր ամբիոնի ՊԴ կազմի մասնագիտական կոմպետենցիաները 
Հատկապես ու՞մ կնշեիք որպես ֆավորիտ դասախոսներ. (նշեք ազգանուն, անուն) 

————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————— 

 

Ձեր բավարարվածությունը տրամադրվող ուսումնական նյութերից  

Գնահատեք Ձեր ամբիոնի ՊԴ կազմի մանկավարժական կոմպետենցիաները  

Գնահատեք դասընթացների մատուցման ձևերը  

Գնահատեք դասընթացների օգտակարությունը մասնագիտական գործունեություն 

ծավալելիս 

 

Որքանո՞վ է ուսումնառությունը համալսարանում նպաստել մասնագիտական 

կարողությունների ձեռքբերմանը 

 

Գնահատեք համալսարանում տրված տեսական գիտելիքների մակարդակը  

Գնահատեք համալսարանում տրված գործնական կարողությունների մակարդակը  

Որքանո՞վ է ուսումնառությունը համալսարանում ապահովում հաղորդակցական և 

կազմակերպչական հմտություններ 
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Որքանո՞վ է ուսումնառությունը համալսարանում ապահովում օտար լեզուների 

իմացություն 

 

Գնահատեք առաջարկվող ծրագրերի ուսումնամեթոդական ապահովվածությունը  

Գնահատեք պրակտիկաների արդյունավետությունը  

Գնահատեք Ձեր մասնագիտության կրթական ծրագրերի արդյունավետությունը  

Որքանո՞վ էր արդյունավետ մասնագիտության կրթական ծրագրերում կրեդիտների 

բաշխվածությունը (լսարանային և ինքնուրույն ժամաքանակի հարաբերակցությունը) 

 

Որքանո՞վ եք բավարարված լրացուցիչ պարապմունքներից և խորհրդատվական 

ծառայություններից. 

- տեղեկացված չեմ եղել նման ծառայությունների մասին  

-    չեմ օգտվել նման ծառայություններից 

 

Որքանո՞վ են Ձեր մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակը և 

ուղղվածությունը համապատասխանում աշխատաշուկայի պահանջներին 

 

Որքանո՞վ են օբյեկտիվ գնահատվում ուսանողների գիտելիքները  

Գնահատեք ավարտական ատեստավորման օբյեկտիվությունը  

Որքանո՞վ է համալսարանը նպաստել Ձեր մասնագիտական կայացմանը  

Ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս կգնահատեք ՇՊՀ-ում Ձեր ստացած կրթությունը  

     

Ուսանողների բավարարվածությունը համալսարանի ուսումնառության ռեսուրսներից և 

օժանդակ ծառայություններից 

Գնահատեք լսարանների վիճակը և կահավորանքը  

Գնահատեք ուսումնական լաբորատորիաների վիճակը և կահավորանքը  

Գնահատեք համակարգչային սրահների վիճակը, կահավորանքը և մատչելիությունը  

Գնահատեք համալսարանի գրքերի սպասարկման ծառայություններից 

բավարարվածությունը 

 

Գնահատեք համալսարանի ընթերցասրահի ծառայություններից 

բավարարվածությունը 

 

Որքանո՞վ եք բավարարված ուսանողական խորհրդի ծառայություններից. 

- տեղեկացված չեմ եղել նման ծառայությունների մասին  

-    չեմ օգտվել նման ծառայություններից 

 

 

 


