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2.5 Ուսանողական հարցման արդյունքները մշակվում են Որակի ապահովման 

կենտրոնում:  

2.6 Ուսանողական հարցման արդյունքները և թերթիկները պահվում են Որակի 

ապահովման կենտրոնում:  

2.7 Որակի ապահովման կենտրոնը ուսանողական հարցման արդյունքները 

ներկայացնում է համապատասխան ֆակուլտետի դեկանին և ռեկտորին:  

2.8 Ֆակուլտետներ ներկայացված ուսանողական հարցման արդյունքները քննարկվում 

են համապատասխան ամբիոններում, այնուհետև ֆակուլտետի խորհրդի նիստում: 

Քննարկման արդյունքում մշակվում են համապատասխան առաջարկություններ և 

երաշխավորություններ, ուղղված դասախոսի դասավանդման կամ դեկանի աշխատանքի 

որակի բարելավման համար:  

2.9 Ուսանողական հարցման արդյունքները քննարկում են և լուծում են ստանում 

ռեկտորի որոշմամբ:  

2.10 Ուսանողական հարցման արդյունքները օգտագործվում են համալսարանում 

իրականցվող կրթական գործընթացի բարելավման, զարգացման և առկա թերությունների 

վերացման համար: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. 

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՈՐԱԿԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Սիրելի ուսանող 

Դասընթացի դասավանդման որակի և կազմակերպման արդյունավետության մակարդակը բացահայտելու 

նպատակով ակնկալում ենք Ձեր օբյեկտիվ և անկեղծ գնահատումը: 

Խնդրում ենք պատասխանել բոլոր հարցերին 1-ից 10 բալանոց համակարգով.  

10 բալը – բավարարվածության առավել բարձր աստիճան  

1 բալը -  բավարարվածության ամենացածր աստիճան 

 

_________________________________ֆակուլտետ ______________________ ամբիոն  

 

Դասընթացի անվանումը ___________________________________________________ 

Դասավանդող ____________________________________________________________ 

 
№ Խնդրում ենք գնահատել 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Դասախոսության անցկացման որակը           

2.  Դասախոսության նյութի արդիականությունը           

3.  Դասախոսության մատչելիությունը և ըմբռնելիությունը 

(հասկանալիությունը) 
          

4.  Դասախոսության ընթացքում շփման կուլտուրա           
5.  Գործնական պարապմունքների ժամանակ նյութի մատուցման 

մատչելիությունը և ըմբռնելիությունը 
          

6.  Անմիջական զրույցի հնարավորության ընձեռնում գործնական 

պարապմունքների ընթացքում 
          

7.  Դասընթացին վերաբերող անհատական պարապմունքների 

կազմակերպումը 
          

8.  Ինքնուրույն և անհատական աշխատանքների կազմակերպումը, դրանց 

կատարման հսկողությունը և գնահատումը 
          

9.  Դասընթացի ընթացքում գիտելիքների գնահատման օբյեկտիվությունը           
10.  Դասընթացի համար ուսումնական և ուսումնամեթոդական գրականության 

հասանելիությունը 
          

11.  Դասընթացի համար էլեկտրոնային նյութերի առկայությունը           
12.  Դասախոսության նյութի ապահովվածությունը (տեխնիկական միջոցներ, 

դիդակտիկ նյութերի օգտագործումը) 
          

13.  Գործնական պարապմունքների հագեցվածությունը տեխնիկական 

միջոցներով, սարքավորումներով, պլակատներով, մուլյաժներով և այլ 

դիդակտիկ նյութերով 
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Կարևորում և գնահատում ենք ձեր կարծիքը, սիրելի ուսանող 

 

1. Ի՞նչ եք առաջարկում ուսման որակը բարելավման համար 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Այդ առումով ի՞նչ կարող են անել 

 

ա/ ուսանողները_________________________________________________ 

բ/ դասախոսները_________________________________________________ 

 

գ/ ամբիոնի վարիչը_________________________________________________ 

դ/ ֆակուլտետի դեկանը_________________________________________________ 

 

ե/ համալսարանի ռեկտորը_________________________________________________ 

 

3. Ի՞նչպիսի ուսանողական ակումբներ, միություններ, խմբակներ, կազմակերպություններ եք 

առաջարկում ստեղծել համալսարանում 

____________________________________________________________________ 

 

4. Այլ առաջարկություններ _____________________________________ 

 

 
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
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Հավելված 2. 

 
ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանի ռեսուրսների և ծառայությունների 

որակի գնահատման 

Սիրելի՛ ուսանող, կրթական միջավայրի և կրթության որակի բարելավման նպատակով ՈԱԿ- ը 

իրականացնում է համալսարանի ռեսուրսների և ծառայությունների գնահատումֈ 

Խնդրում ենք Ձեզ մասնակցել այս հարցմանըֈ 

Ձեր տվյալները չեն տարածվելու և ստացված արդյունքներն օգտագործվելու են միայն ընդհանրացված, 

վիճակագրական տվյալների ձևովֈ 

Հարցման օրը /ամիսը/ տարին -----/----- 

Նշեք խնդրեմ Ձեր ծննդյան թիվը -------------------------------------                          

Նշեք խնդրեմ Ձեր՝  

 Մասնագիտությունը -—————————————----------- 

 Կուրսը ------------------------------------------------------------- 

 Բակալավր / Մագիստրատուրա  ——-------------------------- 

Ա.Գնահատեք  Համալսարանում առկա ռեսուրսները . 

Գնահատել V պայմանական նշանով՝ յուրաքանչյուր հատկանիշի համար նշելով միայն 

մեկ վանդակում՝  Գերազանց, Լավ, Բավարար, Անբավարար 

Ռեսուրսներ 

1.  Ուսումնական լսարանների վիճակը և 

կահավորանքը 

Անբավ. Բավ. Լավ Գերազ․ 

2.  Համալսարանի ջեռուցման համակարգը     

3.  Համալսարանի ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ և 

սանհանգույցների վիճակը 

    

4.  Մարզադահլիճի անհրաժեշտ գույքով 

հագեցվածությունը և սանիտարահիգիենիկ վիճակը 

    

5.  Գրադարանում  ուսումնառության համար 

անհրաժեշտ գրքերի առկայությունը 

    

6.  Ընթերցասրահի կահավորվածությունը     

7.  Գրադարանում մասնագիտական զարգացման 

համար անհրաժեշտ արդի գրականության 

առկայությունը 

    

8.  Համալսարանի էլեկտրոնային կայքի ինֆորմատիվ 

հագեցվածությունը 

    

9.  Համակարգչային լսարանների թիվը և 

համակարգիչների որակը 

    

10.  Մշակութի դահլիճի հարմարավետությունը     

11.  Պոեզիայի և գիտական նիստերի դահլիճ     

12.  Ինտերնետից օգտվելու հնարավորությունը     
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Բ . Ինչպե՞ս եք գնահատում Համալսարանում առկա ստորաբաժանումների և կառույցների 
մատուցած ծառայությունները. 

 
№ Կառույցներ և 

ստորաբաժանումներ 
Տեղյակ եք արդյոք, 

որ 

Համալ 

սարանում առկա է 

տվյալ կառույցը 

ԱՅՈ – 1 

ՈՉ - 0  

(եթե ―ոչ‖, ապա 

անցնել հաջորդ 

տող) 

Տեղյակ եք 

արդյոք տվյալ 

կառույցի 

կողմից 

մատուցվող 

ծառայություն 

ների մասին  

     ԱՅՈ – 1 

ՈՉ – 0-ին 

Գնահատեք խնդրեմ 

տվյալ կառույցի 

ծառայության 

հասանելիությունը  

 

1-հասանելի չէ 

4- հասանելի է 

Օգտվել եք 

արդյոք այդ 

ծառայություն

ներից 

    ԱՅՈ – 1 

ՈՉ - 0  

(եթե ―ոչ‖, 

ապա անցնել 

հաջորդ տող) 

Գնահատեք 

խնդրեմ տվյալ 

կառույցի 

ծառայության 

արդյունավետո

ւ թյունը  

1-անբավ. 

2-բավ. 

 3-լավ  

4 գեր. 

1.  Ուսանողական 

գիտական 

ընկերություն 

     

2.  Ուսանողական 

խորհուրդ 
     

3.  Գրադարան      

4.  Համակարգչային 

սենյակ 
     

5.  Համալսարանի 

էլեկտրոնային 

կայք 

     

6.  Մարզադահլիճ      

7.  Բուժկետ      

 
 

 

Այլ առաջարկություններ _____________________________________ 
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Գ. Ինչպե՞ս եք գնահատում Համալսարանի վարչական կառույցների համագործակցությունը 
ուսանողների հետ. 

 
№ Վարչական և 

ուսումնամեթոդական 

կառույցներ ու դրանց 

անձնակազմ: Օժանդակ 

վարչական կառույցներ 

Հասանելի՞ է 

արդյոք 

ուսանողի 

համար դիմել 

 1-հասանելի չէ  

4- հասանելի է 

Քանի՞ անգամ եք դիմել 

արդյոք որևէ խնդրով  

0` ոչ մի  

1` 1-ից 2  

2` 3-ից 5  

3` 6 և ավելի (եթե 

―0‖,ապա անցնել հաջորդ 

տող) 

Քանի՞ անգամ է 

խնդրին լուծում 

տրվել 0` ոչ մի 

 1` 1-ից 2  

2` 3-ից 5 

 3` 6 և ավելի 

Քանի՞ անգամ է խնդրին 

տրված լուծումը Ձեզ 

գոհացրել  

0` ոչ մի  

1` 1-ից 2 

2` 3-ից 5  

3` 6 և ավելի 

1.  Համալսարանի ռեկտոր     

2.  Գիտական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

    

3.  Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

    

4.  Ուսումնական 

աշխատանքների 

կազմակերպման և 

վերահսկման բաժին 

    

5.  Որակի ապահովման 

կենտրոն     

6.  Արտաքին կապեր     

7.  Կարիերայի, 

շրջանավարտների և 

պրակտիկայի կենտրոն 

    

8.  Հասարակայնության հետ 

կապերի և լրատվության 

բաժին 

    

9.  Դեկանատ     

10.  Ամբիոնի վարիչ     

11.  Կուրսղեկ - դասախոսներ     

12.  Հաշվապահություն     

 

 
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
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Հավելված 3 
ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ԱՌՑԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈՐԱԿԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

 

Հարգելի՛ ուսանող, 

Առցանց ուսուցման որակի և կազմակերպման արդյունավետության մակարդակը 

բացահայտելու նպատակով ակնկալում ենք Ձեր օբյեկտիվ և անկեղծ գնահատումը: 

Ձեր տվյալները չեն տարածվելու և ստացված արդյունքներն օգտագործվելու են միայն 

ընդհանրացված, վիճակագրական տվյալների ձևովֈ  

 

Հարցման օրը / ամիսը / տարին _______ / ________  

 

 1․Նշեք խնդրեմ Ձեր՝  

Մասնագիտությունը ____________________________    

Կուրսը _______________ 

 

2․ Մասնակցո՞ւմ եք արդյոք առցանց ուսուցմամբ դասերին: 

Այո 

Ոչ 

 

3․Ինչպե՞ս կգնահատեիք դասախոսների կողմից իրականացվող առցանց ուսուցումը 

1-5 միավորային համակարգով՝ 

1- շատ վատ, 

2- վատ,  

3- բավարար,  

4- լավ, 

5- շատ լավ: 

4․Արդյո՞ք անհրաժեշտ նյութերը և համապատասխան գրականությունը 

տրամադրվում են դասախոսների կողմից: 

Այո 

Ոչ 

Ոչ միշտ 

5․Առցանց ուսուցման ընթացքում առաջացող հարցերի դեպքում դասախոսների 

կողմից ստանո՞ւմ եք լրացուցիչ աջակցություն: 

Այո 

Ոչ 

Ոչ միշտ 

 

 6․ Հեռավար ուսուցման ընթացքում կիրառված մեթոդները, դասապրոցեսի 

տևողությունը արդյո՞ք բավարար են մատուցված նյութերը յուրացնելու համար: 

Այո 

Ոչ 
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7․ Կա՞ն արդյոք առարկաներ, որոնց լրացուցիչ դասավանդումն անհրաժեշտ եք 

համարում 

Այո 

Ոչ 

8․ Նշեք առցանց ուսուցման դրական կողմերը: 

9․ Նշեք առցանց ուսուցման ընթացքում հանդիպող խնդիրները: 

10. Կցանկանայի՞ք արդյոք առցանց ուսուցումը շարունակվեր հետագայում: 

Այո 

Ոչ 

Որոշ դասընթացների դեպքում 

 

 11․Ի՞նչ առաջարկություններ ունեքֈ 

 

 

 

 

 
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
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Հավելված 4 
 

ԳՆՀ-ՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ 
ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Համալսարանը, նպատակ ունենալով շարունակաբար բարելավել կրթության որակն 
ու իր կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունները, կարևորում է իր 
շրջանավարտների կարծիքը տվյալ գործընթացում:  Սույն հետազոտությունն 
իրականացվում է  ՈԱԿ-ի և Շրջանավարտների, կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոնի 
կողմիցֈ 

Հարցումն անանուն է 
Գնահատվում  է յուրաքանչյուր հարց 5 միավորանոց սանդղակովֈ 

 
1. Ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս եք գնահատում ԳՆՀ-ում ստացած Ձեր կրթությունը: 

2. Ինչպե՞ս եք գնահատում պրակտիկաների օգտակարությունը: 

3. Որքանո՞վ էին ընդհանուր առմամբ օգտակար մատուցվող դասընթացները: 

4. Ուսումնառությունը համալսարանում որքանո՞վ է տալիս գործնական 

հմտություններ: 

5. Ուսումնառությունը համալսարանում որքանո՞վ է տալիս տեսական գիտելիքներ: 

6. Ուսումնառությունը համալսարանում որքանո՞վ է նպաստում մասնագիտական  

կարողությունների ձեռքբերմանը: 

7. Որքանո՞վ են բավարարվում ուսանողների կողմից վեր հանած կարիքները: 

 

ա․ Ուսանողական խորհրդի աշխատանքներից 

բ․ Ձեր իրավունքների և շահերի պաշտպանութունից 

գ․ լսարանների վիճակից և կահավորումից 

դ․ գիտական կենտրոնի աշխատանքի արդյունավետությունից 

ե․ գրադարանի աշխատաժամերից և սպասարկումից 

 

8. Որքանո՞վ են արդյունավետ աշխատում ուսանողների դիմումների և բողոքների 

ընթացակարգերը և մեխանիզմները: 

9. Որքանո՞վ եք գոհ պրոֆեսորադասախոսական կազմից: 

10. Որքանո՞վ է օբյեկտիվ ամփոփիչ ատեստավորումը (ամփոփիչ քնն., ավարտական 

աշխ.): 

11. Որքանո՞վ են օբյեկտիվ գնահատվում Ձեր գիտելիքները: 

12. Պատրաստվում ե՞ք շարունակել Ձեր ուսումը: 

13. Խորհուրդ կտա՞ք ձեր մերձավորներին և ընկերներին ընդունվել ԳՆՀ: 

14. Արդյո՞ք ուսումնառության ընթացքում հարկադրված եք եղել վճարել մասնավոր 

պարապմունքների համար գնահատական (ստուգարք) ստանալու նպատակով: 

 

 

 

 

 
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 


