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ՃՇՀԱՀ-ի ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԼԱՆԻ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ 

2021 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածի 

 

Հաստատված է՝ 

Ռեկտոր՝ Ե. Վարդանյան _________________ 

_______________________________________ 

«______»________________ 2021թ. 

 

N: Գործողություն 

2021թ. 

ժամկետ 

 

Պատասխանատու/ 

կատարող 
Արդյունք/Գնահատմ

ան չափանիշ 

Նշումներ կատարման 

մասին 

1.  ՃՇՀԱՀ 2021-2025թ.թ. Ռազմավարական 

ծրագրի (պլանի) մշակման 

նախապատրաստական աշխատանքներ՝ 

PEST վերլուծության իրականացում 

Հունվար-հուլիս ՃՇՀԱՀ կրթության 

որակի ապահովման 

կենտրոն Հաշվետվություն 
 Ներկայացված է 

հաշվետվություն 

2.  ՃՇՀԱՀ 2021-2025թ.թ. Ռազմավարական 

ծրագրի (պլանի) նախագծի մշակում և 

քննարկում 

հունվար-

սեպտեմբեր 

ՃՇՀԱՀ կրթության 

որակի ապահովման 

կենտրոն 

 

Նախագիծ 
Դրված է քննարկման 

 

3.  ՃՇՀԱՀ հավատարմագրման գործընթացի 

գործառույթների կազմակերպում 

մարտ 

դեկտեմբեր 

ՃՇՀԱՀ կրթության 

որակի ապահովման 

կենտրոն 

ՃՇՀԱՀ կրթական 

ծրագրերի վարչություն 

ՃՇՀԱՀ 

Ինքնավերլուծության 

աշխատանքային խմբի 

կազմավորում: 

Ինքնավերլուծության 

հաշվետվության 

մշակում 

Ընթացքում է 

4. ՄԿԾ-ների բարելավման գործընթաց     
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4.1 Տնտեսագիտության ոլորտի կրթական 

ծրագրերի ուսումնական պլանի 

վերանայում 

սեպտեմբեր ՃՇՀԱՀ կրթության 

որակի ապահովման 

կենտրոն 

ՃՇՀԱՀ կրթական 

ծրագրերի վարչություն 

 

Կրթական ծրագրի 

ուսումնական պլան Վերանայված է 

4.2 Շինարարության ոլորտի կրթական 

ծրագրերի ուսումնական պլանի 

վերանայում 

սեպտեմբեր ՃՇՀԱՀ կրթության 

որակի ապահովման 

կենտրոն 

ՃՇՀԱՀ կրթական 

ծրագրերի վարչություն  

 

Կրթական ծրագրի 

ուսումնական պլան Վերանայված է 

5. Առցանց դասերի կազմակերպում և 

մշտադիտարկում, ՊԴ 

վերապատրաստում առցանց դասերի 

կազմակերպման գործիքակազմի 

ներկայացում  

մարտից, 

շարունակական 

ՃՇՀԱՀ կրթության 

որակի ապահովման 

կենտրոն 

ՃՇՀԱՀ կրթական 

ծրագրերի վարչություն 

Անցկացված 

դասալսումների 

վերաբերյալ 

ամփոփագիր: 

Արդյունքների 

քննարկում 

ամբիոններում: 

Ներկայացված է       

հաշվետվություն  

6. Առցանց հարցումների անցկացում․ 

ա/ուսանողների 

բ/ պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

 

շարունակական ՃՇՀԱՀ կրթության 

որակի ապահովման 

կենտրոն 

ՃՇՀԱՀ կրթական 

ծրագրերի վարչություն 

Հաշվետվություններ: 

Արդյունքների 

քննարկում 

ամբիոններում, 

ֆակուլտետներում:  

Ներկայացված են       

հաշվետվություններ  

7.  Ավագ դպրոցի դիմորդների 

ընդունելության քննությունների 

դիտարկում և հարցումների անցկացում 

 

oգոստոս  

ՃՇՀԱՀ կրթության 

որակի ապահովման 

կենտրոն, ԲՄԹ 

ամբիոն 

 

Հաշվետվություն, 

արդյունքների 

քննարկում 

ռեկտորատի նիստումֈ  

Ներկայացված է       

հաշվետվություն 
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8.  Տարբեր ծրագրերի դիմում-հայտերի 

պատրաստում 

շարունակական Որակի կենտրոն, 

Միջազգային 

հարաբերությունների 

բաժին 

Ծրագրերի 

առաջարկների 

ներկայացում 

ՃՇՀԱՀ-ն ներառված է 

հետևյալ ծրագրերում` 

FlexWBL Erasmus+ 

SAH Erasmus+ 

TACEESM Erasmus+ 

GeoTAG Erasmus+ 

9.  ՃՇՀԱՀ-ի ներառումը բուհերի 

վարկանիշավորման միջազգային 

համակարգերում  

հոկտեմբեր-

նոյեմբեր 

(շարունակական) 

ՃՇՀԱՀ կրթության 

որակի ապահովման 

կենտրոն 

 

Համակարգում, 

ներգրավվածություն 

Իրականացված է` 

QS Ranking 

U-Multirank 

Shanghai Ranking 

10.  Խորհրդատվական աշխատանք․ 

ա/շահագրգիռ կողմերի հետ 

պայմանագրերի կնքման գործընթացին 

աջակցություն (կադաստրի կոմիտե, 

Ձեռնարկությունների ինկուբատոր 

հիմնադրամ, AUTODESK ընկերություն, 

FlexWBL Erasmus+ ծրագիր և այլն) 

բ/ պարբերական խորհրդատվություն 

ստորաբաժանումներին, ՊԴ կազմին, 

ուսանողներին 

 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր 

ՃՇՀԱՀ կրթության 

որակի ապահովման 

կենտրոն, 

Նորարարության և 

ձեռներեցության 

աջակցման կենտրոն 

 

Համակարգում, 

ներգրավվածություն 

Ստորագրված են 

պայմանագրեր 

 

 

  Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար՝    Վ. Հովհաննիսյան 

   

 

Կատարող՝ 

Ի. Վանյան, Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի գլխավոր մասնագետ 


