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_______________________________________ 

«______»________________ 2017թ. 

 

N: Գործողություն 

2017թ. 

Ժամկետ 

 

Պատասխանատու/ 

կատարող 
Արդյունք/Գնահատման 

չափանիշ 

Նշումներ կատարման 

մասին 

1.  Որակի ապահովման կենտրոնի 

գործունեությունը կարգավորող 

փաստաթղթերի մշակում 

    

 - Որակի ապահովման կենտրոնի 

Կանոնակարգի մշակում 

փետրվար-մայիս Որակի կենտրոն Կանոնակարգի նախագիծ Կատարված է: 

 - Որակի ապահովման կենտրոնի 

Ձեռնարկի մշակում  

փետրվար-մայիս Որակի կենտրոն/ 

Կրթական ծրագրերի և 

ուսումնամեթոդական 

վարչություն 

Որակի ապահովման 

կենտրոնի Ձեռնարկի 

նախագիծ 

Կատարված է: 

 - Որակի ապահովման կենտրոնի 

2017թ. Գործողությունների պլանի 

մշակում  

փետրվար Որակի կենտրոն Որակի ապահովման 

կենտրոնի 2017թ. 

Գործողությունների 

հաստատված պլան 

Կատարված է 

2.  Որակի ապահովման կենտրոնի վեբ 

էջի ձևավորում www.nuaca.am կայքում  
սեպտեմբեր 

Որակի 

կենտրոն/Տեղեկատվա

կան բաժին 

Որակի ապահովման 

կենտրոնի բաժին բուհի 

պաշտոնական 

էլեկտրոնային կայքում 

Ընթացքում է: 

3.  AERES-ի հավատարմագրման շարունակական Որակի կենտրոն Իրականացվել է հինգ  

http://www.nuaca.am/


գործընթացի շրջանակում կազմած 

2015թ. Հաշվետվության պահանջներին 

համապատասխան «2016-2018 թ.թ. 

Բարելավման գործողությունների 

պլանի» իրականացման 

մշտադիտարկում  

ֆակուլտետների 

գործունեության 

ուսումնասիրություն: 

Ներկայացված է 

բարեփոխմանն ուղղված  

առաջարկներով 

Հաշվետվություն: 

Կատարված է:  

 

4.  Կրթության որակի ապահովմանն 

ուղղված միջազգային ծրագրերի 

նախաձեռնում, դիմում-հայտերի 

պատրաստում, մասնակցություն և 

իրականացում 

հունվար-

դեկտեմբեր 

Որակի 

կենտրոն/Միջազգային 

հարաբերությունների 

բաժին 

Ներկայացված է հայտ 

H2020 ծրագրի; 

Իրականացվել են 

հետևյալ ծրագրեր. 

ա) ARMENQA; 

բ) GOVERN; 

գ) VERITAS; 

դ) ESPAQ; 

Իրականացման 

ընթացքում են. 

ե) HERITAG 

զ) InnoCENS 

ի) Valencia MD Program  

 

Կատարված է: 

 

5.  Բուհի ֆակուլտետների 

գործունեության ուսումնասիրություն 

(ներքին աուդիտ) 

փետրվար-

մայիս 

Հանձնաժողով/Որակի 

կենտրոն 

Ներկայացված է 

հաշվետվություն 

եզրակացություններով և 

առաջարկություններով 

 

Կատարված է: 

 

6.  Մեթոդական աջակցություն կրթական 

ծրագրերի վերջնարդյունքների 

ձևավորման գործընթացին  

հունվար-

հունիս 

   

 “073201.00.6- ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ” 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

«073201.09.6-Տրանսպորտային 

հունվար-հունիս Որակի կենտրոն/ 

Կրթական ծրագրերի և 

ուսումնամեթոդական 

վարչություն 

Կրթական ծրագրի 

համաձայնեցված 

վերջնարդյունքներ 

 

Կատարված է: 



ուղիների շինարարություն և 

շահագործում» 

 «073201.00.6- ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

«073201.02.6-Շինարարական 

նյութերի, պատրաստվածքների և 

կոնստրուկցիաների 

արտադրություն» 

հունվար-հունիս Որակի կենտրոն/ 

Կրթական ծրագրերի և 

ուսումնամեթոդական 

վարչություն 

Կրթական ծրագրի 

համաձայնեցված 

վերջնարդյունքներ 

 

Կատարված է: 

 «073201.00.6- ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

«073201.01.6-Արդյունաբերական և 

քաղաքացիական շինարարություն» 

հունվար-հունիս Որակի կենտրոն/ 

Կրթական ծրագրերի և 

ուսումնամեթոդական 

վարչություն 

Կրթական ծրագրի 

համաձայնեցված 

վերջնարդյունքներ 

 

Կատարված է: 

 “073201.00.6- ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ” 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

«073201.08.6- Շենքերի նախագծում» 

հունվար-հունիս Որակի կենտրոն/ 

Կրթական ծրագրերի և 

ուսումնամեթոդական 

վարչություն 

Կրթական ծրագրի 

համաձայնեցված 

վերջնարդյունքներ 

 

Կատարված է: 

7.  Վերապատրաստման դասընթաց  

ՃՇՀԱՀ-ի ակադեմիական 

անձնակազմի համար «Կրթական 

ծրագրերի վերջնարդյունքների 

ձևավորում» թեմայով   

հունիս Որակի 

կենտրոն/Ուսումնակա

ն մաս/Կրթական 

ծրագրերի և 

ուսումնամեթոդական 

վարչություն 

2017թ. հունիսի 10-ին 

դիզայնի ֆակուլտետի 

ՊԴԿ-ի 26 մասնակից 

անցան 

վերապատրաստում: 

 

Կատարված է: 

8.  Վերապատրաստման դասընթացներ  

ՃՇՀԱՀ-ի ակադեմիական 

անձնակազմի համար 

«Դասավանդման ինովացիոն 

մեթոդներ» թեմայով 

նոյեմբեր InnoCENS Erasmus+ 

ծրագիր թիմ/Որակի 

կենտրոն (մեթոդական 

աջակցություն)  

2017թ. Նոյեմբեր ամսին 

կայացան 4 

վերապատրաստման 

դասընթացներ, որոնց 

արդյունքում 

վերապատրաստվեցին 43 

ՃՇՀԱՀ-ի ակադեմիական 

 

 

Կատարված է: 



անձնակազմի մասնակից 

9.  Ուսանողների գործառույթների 

գնահատման ընթացակարգի 

կիրառման գործընթացի 

մշտադիտարկում 

սեպտեմբեր-

շարունակական 

Որակի կենտրոն/ 

Կրթական ծրագրերի և 

ուսումնամեթոդական 

վարչություն 

Շարունակական 

մշտադիտարկում: 

 

Կատարված է: 

10.  Ուսանողների հարցում «Moodle» 

համակարգի օգտագործման 

վերաբերյալ 

մարտ-ապրիլ Որակի կենտրոն Ներկայացված է 

Հաշվետվություն: 

Կատարված է:  

11.  Ուսանողների կողմից դասընթացների 

գնահատում 

    

 - Ավարտված դասընթացների 

գնահատման հարցումների  

մայիս Որակի կենտրոն Հաշվետվություն: Ընթացքում է: 

 - Շրջանավարտ-ուսանողների 

հարցման անցկացում 

մայիս Որակի կենտրոն Ներկայացված է 

Հաշվետվություն: 

Կատարված է: 

 - Բակալավրիատի առաջին կուրս 

ընդունված ուսանողների հարցում 

հոկտեմբեր Որակի կենտրոն Ներկայացված է 

Հաշվետվություն: 

Կատարված է: 

12.  Վերապատրաստման կարիքների 

վերհանման հարցաթերթի մշակում և 

թվայնացում: 

    

 - պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի համար 

հոկտեմբեր Որակի 

կենտրոն/Կադրերի 

բաժին 

Մշակված և 

համաձայնեցված 

թվայնացված 

հարցաթերթ: 

 

Կատարված է: 

 - ուսումնաօժանդակ և վարչական 

կազմի համար 

հոկտեմբեր Որակի 

կենտրոն/Կադրերի 

բաժին 

Մշակված և 

համաձայնեցված 

թվայնացված 

հարցաթերթ: 

 

Կատարված է: 

13.  Գործատուների հարցման 

հարցաթերթի մշակում 

հունիս Որակի կենտրոն Մշակված և 

համաձայնեցված 

հարցաթերթ: 

 

Կատարված է: 



14.  Ասպիրանտների հարցում 

(Մեթոդական աջակցություն) 

հոկտեմբեր- 

նոյեմբեր 

Ասպիրանտական 

կրթական ծրագրերի 

բաժին/Որակի 

կենտրոն 

Մշակված և 

համաձայնեցված 

հարցաթերթ: 

 

Կատարված է: 

15.  Դասալսումների անցկացում նոյեմբեր-

դեկտեմբեր 

Որակի 

կենտրոն/Ուսումնական 

մաս/Կրթական 

ծրագրերի և 

ուսումնամեթոդական 

վարչություն 

Անցկացված 10 

դասալսումների 

վերաբերյալ 

դասալսողների 

փաստաթղթավորված 

անհատական 

գնահատականներ: 

 

Ընթացքում է 

(անցկացվել է 9 

դասալսում): 

16.  Պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի վերապատրաստման 

կարիքների վերհանման կարգի 

մշակում: (Մեթոդական աջակցություն) 

 

 

հոկտեմբեր 

 

Կադրերի 

բաժին/Որակի 

կենտրոն 

  

Մշակված նախագծի: 

 

Կատարված է: 

17.  Դասախոսների կրեդիտային 

գնահատման ընթացակարգի մշակում 

և քննարկում 

սեպտեմբեր-

դեկտեմբեր 

Որակի կենտրոն/այլ 

ստորաբաժանումներ 

Նախագծի քննարկում: Ընթացքում է: 

 

 

   

  Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար՝   Վ.Հովհաննիսյան 

   

Կատարող՝ 

Ի. Վանյան 

Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի գլխավոր մասնագետ 


