
 

ՃՇՀԱՀ-ի ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ 

2019 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում 

Հաստատված է՝ 

Ռեկտոր՝ Գ. Գալստյան _________________ 

_______________________________________ 

«______»________________ 2019թ. 

 

N: Գործողություն 

2019թ. 

վերջնաժամկետ 

 

Պատասխանատու/ 

կատարող 
Արդյունք/Գնահատմ

ան չափանիշ 

Նշումներ կատարման 

մասին 

1.  AERES-ի հավատարմագրման 

գործընթացի շրջանակում 

ինքնագնահատման հաշվետվության 

մշակում 

Դեկտեմբեր, 2020 Որակի կենտրոն Հաստատված 

ինքնագնահատման 

հաշվետվություն 
Ընթացքում է 

2.  Կրթական ծրագրերի հավատարմագրում      

2.1 Ճարտարապետության ոլորտի կրթական 

ծրագրերի հավատարմագրման համար 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի 

կազմում 

սեպտեմբեր Որակի 

կենտրոն,Ուսումնակ

ան մաս,Կրթական 

ծրագրերի և 

ուսումնամեթոդակա

ն վարչություն, 

Ճարտարապետությա

ն ֆակուլտետ 

 

Հավատարմագրման 

համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի 

փաթեթ 

Իրականացվում է 

վերջնարդյունքների 

հստակեցում 

2.2 Շինարարության ոլորտի կրթական 

ծրագրերի հավատարմագրման համար 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի 

կազմում  

սեպտեմբեր Որակի կենտրոն, 

Ուսումնական 

մաս,Կրթական 

ծրագրերի և 

 

Հավատարմագրման 

համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի 

Իրականացվում է 

վերջնարդյունքների 

հստակեցում 



ուսումնամեթոդակա

ն վարչություն, 

Շինարարության 

ֆակուլտետ 

փաթեթ 

3.  Դասալսումների անցկացում   շարունակական Որակի կենտրոն, 

Ուսումնական 

մաս,Կրթական 

ծրագրերի և 

ուսումնամեթոդակա

ն վարչություն 

Անցկացված 

դասալսումների 

վերաբերյալ 

ամփոփագիր: 

Արդյունքների 

քննարկում 

ամբիոններում: 

Ներկայացված է       

հաշվետվություն 

անցկացված 

դասալսումների 

վերաբերյալ  

4.  Ուսանողների հարցումներ 

դասընթացների կազմակերպման 

վերաբերյալ 

շարունակական Որակի կենտրոն, 

Ուսումնական 

մաս,Կրթական 

ծրագրերի և 

ուսումնամեթոդակա

ն վարչություն 

Հաշվետվություններ: 

Արդյունքների 

քննարկում 

ամբիոններում, 

ֆակուլտետներում:  

Ներկայացված է       

հաշվետվություն 

անցկացված 

դասալսումների 

վերաբերյալ 

5.  Որակի կենտրոնի էջի ստեղծում ՃՇՀԱՀ-ի 

կայքում. Նյութերի հավաքագրում 

հունիս Որակի կենտրոն Տեղադրման համար 

նյութերի փաթեթ: 

 

Գործում է 

6.  Բակալավրի և մագիստրատուրայի 

ավարտական աշխատանքի մեթոդականի 

հաստատում 

հունիս Որակի կենտրոն, 

ՃՇՀԱՀ-ի բոլոր 

ֆակուլտետները և 

ամբիոնները 

Հաստատված 

«Բակալավրի և 

մագիստրատուրայի 

ավարտական 

աշխատանքի» 

մեթոդական 

Նախագիծը մշակված է 

7.  Տարբեր ծրագրերի դիմում-հայտերի 

պատրաստում 

շարունակական Որակի կենտրոն, 

Միջազգային 

հարաբերությունների 

բաժին 

Ծրագրերի 

առաջարկներ Իրականացված է 8 

առաջարկի մշակում 

8.  «Նախագծի կառավարում» շարունակական Որակի  Իրականացված է 



մագիստրոսական ծրագրի իրականացում կենտրոն/Կառավարմ

ան և տեխնոլոգիայի 

ֆակուլտետ 

9.  Գործող կրթական ծրագրերի վերանայում 

և բարելավում 

շարունակական Որակի կենտրոն, 

Կրթական ծրագրերի 

և 

ուսումնամեթոդակա

ն վարչություն 

 

Ընթացքում է 

10.  Ամբիոնի գործունեության գնահատման 

կարգի մշակում և հաստատում 

սեպտեմբեր Որակի կենտրոն, 

Կրթական ծրագրերի 

և 

ուսումնամեթոդակա

ն վարչություն, 

Կադրերի բաժին 

Հաստատված  

«Ամբիոնի 

գործունեության 

գնահատման կարգ» 
Ընթացքում է 

 

 

   

  Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար՝   Վ. Հովհաննիսյան 

   

Կատարող՝ 

Ի. Վանյան 

Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի գլխավոր մասնագետ 


