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N:
1.

Գործողություն

Ժամկետ

Պատասխանատու/կ
ատարող

Արդյունք

Որակի ապահովման կենտրոնի գործունեությունը կարգավորող
փաստաթղթերի մշակում

1.1

Որակի ապահովման կենտրոնի Կանոնակարգի քննարկում և
հաստատում

1.2

Որակի ապահովման ձեռնարկի մշակում (առաքելությունը,
ռազմավարությունը, քաղաքականությունները, հիմնական
ընթացակարգերը)

1.3

հուլիսհոկտեմբեր
հուլիսնոյեմբեր

Որակի ապահովման կենտրոնի վեբ էջի ձևավորում
www.nuaca.am կայքում

Որակի կենտրոն

հուլիս

Որակի կենտրոնի
հաստատված կանոնակարգ
Որակի ապահովման

Որակի կենտրոն

ձեռնարկի նախագիծ

Որակի

Որակի ապահովման

կենտրոն/Տեղեկատվ

կենտրոնի վեբ էջ

ական բաժին
2.

Մշտադիտարկումների արդյունքների հրապարակայնացում

ՃՇՀԱՀ-ի կայքում Որակի

(հարցումների արդյունքների տեղադրում ՃՇՀԱՀ-ի պաշտոնական

կենտրոնի բացած էջում

կայքում) – ձևաչափի մշակում և նյութերի տեղադրում

հունիս-հուլիս

Որակի կենտրոն

տեղադրված
տեղեկատվություն
հարցումների մասին

3.

Որակի ապահովման գործառույթներին վերաբերող
ընթացակարգերի մշակումն և հաստատումը

3.1

Առաջին կուրսի ուսանողների հարցման ձևաչափի և

հուլիս

Որակի կենտրոն

մեթոդաբանության մշակում (հարցաթերթի մշակում)
3.2

Դասալսումների կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգի

Մշակված և հաստատված
ընթացակարգ (հարցաթերթ)

սեպտեմբեր

Որակի կենտրոն

Հաստատված ընթացակարգ

հաստատում
4.

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և որակի գծով
պատասխանատուների ուսումնա-մեթոդական երկօրյա
վերապատրաստման ծրագրի մշակում (նպատակի,
վերջնարդյունքների, թեմաների ձևավորում և հաստատում)՝

Որակի

Թեմա 1. Կրթության որակի չափանիշները և դրանց ապահովումը
համալսարանում:
Թեմա 2. Դասավանդման ժամանակակից մեթոդները և դրանց

կենտրոն/Ուսումնակ
սեպտեմբեր-

ան մաս/Կրթական

դեկտեմբեր

ծրագրերի և

կիրառումը:
Թեմա 3. Դասավանդման վարքագծային կանոնները:

Հաստատված ծրագիր

ուսումնամեթոդական
վարչություն

Թեմա 4. Ուսանողների գիտելիքների գնահատման
ժամանակակից մեթոդները:
Թեմա 5. Կրթական վերջնարդյունքների ձևավորում:
5.

Որակի գծով պատասխանատուների մեկօրյա վերապատրաստման
ծրագրի մշակում և իրականացում.
Թեմա1. Համալսարանում որակի ապահովման գործընթացի
էությունը:

Հաստատված ծրագիր
Հուլիսհոկտեմբեր

Որակի կենտրոն

Թեմա 2.Որակի գծով պատասխանատուների գործառույթները,

Որակի գծով 13
վերապատրաստված
պատասխանատուներ

լիազորությունները, պատասխանատվությունը:
6.

Դասալսումների անցկացում (ժամանակացույցի կազմում,

հոկտեմբեր-

Որակի

դասալսող հանձնաժողովների ձևավորում, դասալսումների

դեկտեմբեր

կենտրոն/Ուսումնական

այցելություններ)

Հաշվետվություն

մաս/Կրթական
ծրագրերի և
ուսումնամեթոդական
վարչություն

7.

Կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների ձևավորման գործընթաց
(փորձնական փուլ)

7.1

«073201.01.6- Արդյունաբերական և քաղաքացիական

հուլիս -

Որակի կենտրոն/

«073201.01.6-

շինարարություն» կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների

դեկտեմբեր

ձևավորում, որպես մոդել հետագա գործարկման համար

Կրթական ծրագրերի և

Արդյունաբերական և

ուսումնամեթոդական

քաղաքացիական

վարչություն

շինարարություն» կրթական
ծրագրի հաստատված
վերջնարդյունքներ

7.2

«073201.01.6- Արդյունաբերական և քաղաքացիական
շինարարություն» կրթական ծրագրի վերջնարդյունքներին

սեպտեմբեր-

Որակի կենտրոն/

դեկտեմբեր

Կրթական ծրագրերի և

Արդյունաբերական և

ուսումնամեթոդական

քաղաքացիական

համապատասխան առարկայական վերջնարդյունքների

վարչություն

ձևավորում և մատրիցայի տեսքով ներկայացում

«073201.01.6-

շինարարություն» կրթական
ծրագրի
վերջնարդյունքներին
համապատասխան
մշակված առարկայական
մատրիցա

8.

Կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների և առարկայական
մատրիցայի ձևավորման հետ կապված համալսարանի կրթական

սեպտեմբեր-

Որակի կենտրոն/

դեկտեմբեր

Կրթական ծրագրերի և

պրոֆեսորադասախոսակա

ուսումնամեթոդական

ն անձնակազմ

ծրագրերի պատասխանատուների վերապատրաստում

Վերապատրաստված

վարչություն

9.

Ուսանողների ԿՆ/ԿԱ/ԼԱԲ/ՀԳԱ կատարման գործընթացի և
հաճախելիության մշտադիտարկում

9.1

Առաջին կիսամյակի առաջին փուլ

սեպտեմբերի

Որակի

վերջ

կենտրոն/Ուսումնական

Հաշվետվություն

մաս/որակի գծով
պատասխանատուներ

9.2

Առաջին կիսամյակ երկրորդ փուլ

նոյեմբերի

Որակի

վերջ

կենտրոն/Ուսումնական
մաս/որակի գծով

Հաշվետվություն

պատասխանատուներ

10.

Ուսանողների հաճախելիության մշտադիտարկում

10.1

Առաջին կիսամյակի առաջին փուլ

Որակի
կենտրոն/Ուսումնական

Հաշվետվություն

մաս/որակի գծով
պատասխանատուներ

10.2

Առաջին կիսամյակ երկրորդ փուլ

նոյեմբերի

Որակի

վերջ

կենտրոն/Ուսումնական
մաս/որակի գծով

Հաշվետվություն

պատասխանատուներ

11.

Առաջին կուրսի ուսանողների հարցում

հոկտեմբեր

Որակի կենտրոն/որակի
գծով
պատասխանատուներ

Հաշվետվություն

