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2. Նպաստել Համալսարանում Եվրոպական բարձրագույն կրթության 

տարածքի (ԵԲԿՏ) որակի ապահովման չափորոշիչների հետ համեմատելի ու 

համադրելի գործընթացների կիրառման և հավատարմագրման չափանիշների 

համապատասխանության ապահովմանը: 

6. Կենտրոնի խնդիրներն են ապահովել՝  

6.1 Համալսարանի ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրումների 

գործընթացների, ներառյալ հավատարմագրող մարմինների փորձագիտական 

այցերի ժամանակ Համալսարանի ստորաբաժանումների աշխատանքների 

կազմակերպումն ու համակարգումը, ինքնավերլուծության զեկույցների 

մշակումը և համապատասխան գործողությունների պլանավորման ու 

իրականացման աշխատանքների համակարգումը,  

6.2 Համալսարանի  գործունեության գնահատման չափանիշների, չափորոշիչների 

և առանցքային ցուցանիշների մշակման ու ներդրման մեխանիզմների 

ամբողջականացումը և շարունակական բարելավումը,  

6.3 որակի ապահովման գործընթացների վերաբերյալ ազգային և միջազգային 

լավագույն փորձի ուսումնասիրումն ու դրա տարածման վերաբերյալ 

առաջարկությունների ներկայացումը,  

6.4 ուսուցման և ուսումնառության գործընթացների որակի ապահովման 

պայմանների ուսումնասիրության կազմակերպումը, արդյունքների 

վերլուծության հիման վրա առաջարկությունների ներկայացումը և այդ 

գործընթացների արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ համալիր 

առաջարկությունների մշակումը,  

6.5 որակի ապահովման ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային 

գործակալությունների, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

որակի ապահովման կենտրոնների և նմանատիպ այլ կառույցների հետ 

կապերի հաստատումն ու ամրապնդումը,  

6.6 որակի ապահովման գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվության 

հասանելիության գնահատման կառուցակարգերի շարունակական 

բարելավումը,  
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6.7 կրթական ռեսուրսների և սովորողների աջակցության համակարգի 

գնահատման մեխանիզմների կիրառման ու շարունակական բարելավման 

գործընթացների վերլուծությունը,  

6.8 Համալսարանի մասնագիտության կրթական ծրագրերի որակի ապահովման 

քաղաքականության մշակումն ու շարունակական բարելավումը, կրթական 

ծրագրերի որակի ներքին և արտաքին գնահատման գործընթացների 

օժանդակումը,  

6.9 Համալսարանի մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և 

գնահատման գործիքակազմի ստեղծումն ու կիրառման օժանդակումը,  

6.10  կրթական բարեփոխումների ծրագրերի մշակումը, գնահատումը, 

պարբերական վերանայումը և բարելավումը,  

6.11 վերոնշյալ բոլոր խնդիրների իրագործման համար գիտահետազոտական, 

հայտորոշիչ և վերլուծական աշխատանքների ու միջոցառումների 

կազմակերպումը: 

III. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ  

7. Կենտրոնն իր նպատակների ու խնդիրների իրականացման համար ԱՀ 

օրենսդրությամբ, Համալսարանի կանոնադրությամբ և սույն 

կանոնադրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները`  

7.1. Համալսարանի որակի ապահովման գործընթացների կառավարում,  

7.2. Համալսարանի որակի ներքին ապահովման քաղաքականության և 

ռազմավարության մշակում ու պարբերական վերանայում, որակի ներքին 

ապահովման գործընթացների պլանավորում, իրականացում, գնահատում և 

շարունակական բարելավում, բոլոր մակարդակներում խորհրդատվական 

աջակցության տրամադրում,  

7.3. Համալսարանի որակի ապահովման ներքին չափանիշների ու 

չափորոշիչների մշակում ազգային և միջազգային պահանջներին 

համապատասխան,  
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7.4. Համալսարանի որակի գնահատման համագործակցային աշխատանքների 

կազմակերպում և համակարգում,  

7.5. կառուցվածքային ստորաբաժանումներում որակի ապահովման 

գործառույթների ու ընթացակարգերի իրականացման խթանում և 

մշտադիտարկում,  

7.6. ֆակուլտետների խորհուրդների ու ստորաբաժանումների հետ 

համագործակցության ապահովում և դրանց կողմից կրթական 

բարեփոխումների ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ 

խորհրդատվությունների տրամադրում,  

7.7. Կենտրոնի կանոնադրական գործառույթների իրականացման նպատակով 

աշխատանքային խմբերի ստեղծման պլանավորում, գործունեության 

համակարգում, մեթոդական ու ընթացիկ աջակցության տրամադրում, 

7.8. կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման որակի գնահատում, 

ընթացիկ մշտադիտարկում և որակի ապահովման ընթացակարգերին, 

սահմանված կրթական չափորոշիչներին, ԱՀ որակավորումների ազգային 

շրջանակի (ՈԱՇ) նկարագրիչներին և/կամ կրթական ծրագրերի 

վերջնարդյունքներին դրանց համապատասխանության պարբերական 

վերանայում,  

7.9. Համալսարանի որակի ապահովման գործընթացների և արդյունքների 

վերաբերյալ Համալսարանի ներքին ու արտաքին շահակիցներին 

հաշվետվողականության ապահովում թափանցիկ, մատչելի և օբյեկտիվ 

տեղեկատվության տրամադրմամբ, 

7.10. ներբուհական ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա 

հաշվետվությունների, զեկուցագրերի, զեկույցների, վերլուծությունների և 

նմանաբովանդակ այլ փաստաթղթերի կազմում,  

7.11. կրթական ծառայությունների արդյունավետության գնահատման 

գործիքների (հարցումներ, ֆոկուս խմբեր և այլն) ու ընթացակարգերի 

մշակում և իրականացման գնահատում,  

7.12. որակի ապահովման վերաբերյալ կանոնակարգային, ընթացակարգային և 

չափորոշիչ փաստաթղթերի մշակում և աջակցության տրամադրում,  
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7.13. Կենտրոնի տարեկան աշխատանքային ծրագրի, գործունեության 

արդյունքների և կատարողականի հաշվետվության ներկայացում 

Համալսարանի գիտական խորհրդի քննարկմանը և հաստատմանը,  

7.14. Համալսարանի գործունեության վերլուծություն, կրթական 

բարեփոխումներին և զարգացմանը նպաստող առաջարկությունների 

ներկայացում, 

7.15. Համալսարանի գիտական խորհրդին և ռեկտորին որակի ապահովման 

առկա վիճակի, դրա առանձին բնութագրիչների, կատարողականի 

առանցքային ցուցանիշների մասին հաշվետվության ներկայացում:  

IV. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ  

8. Կենտրոնը ղեկավարում է Կենտրոնի տնօրենը, որը պաշտոնի է նշանակվում և 

պաշտոնից ազատվում Համալսարանի ռեկտորի կողմից օրենքով սահմանված 

կարգովֈ   

9. Կենտրոնի տնօրենն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ԱՀ 

Սահմանադրությամբ, ԱՀ օրենքներով, Համալսարանի և սույն 

կանոնադրությամբ, Կենտրոնի ռազմավարական ծրագրով և գործունեության 

տարեկան պլանով, իր պաշտոնի անձնագրով և այլ իրավական ակտերովֈ  

10. Կենտրոնի տնօրենը հաշվետու է Համալսարանի գիտական խորհրդին և 

ռեկտորինֈ  

11.  Կենտրոնի տնօրենը`  

1) պլանավորում, կազմակերպում, ղեկավարում ու վերահսկում է Կենտրոնի 

ընթացիկ գործունեությունը և պատասխանատու է Կենտրոնի առջև դրված 

նպատակների, խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար, 

2) Համալսարանի ռազմավարության, կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

ռազմավարական ծրագրերի ու գործողությունների պլանների, դրանցից բխող 

նպատակների իրականացման ապահովմանն աջակցելու նպատակով 

Համալսարանի գիտական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում 

Կենտրոնի ռազմավարական ծրագիրը՝ առաջնորդվելով Կենտրոնի 

կանոնադրությամբ,  
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3) Համալսարանի գիտական խորհրդում հանդես է գալիս համապատասխան 

հաշվետվություններով, զեկույցներով և հաղորդումներով,  

4) իր լիազորությունների շրջանակներում Համալսարանի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներից հավաքագրում և ստանում է որակի ապահովման 

գործընթացներին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվություն ու տվյալներ,  

5) իր լիազորությունների շրջանակներում Կենտրոնի աշխատակիցներին տալիս 

է հանձնարարականներ, ցուցումներ և մասնագիտական ուղղորդում՝ 

Կենտրոնի գործառույթների արդյունավետ իրականացումն ապահովելու 

նպատակով,  

6) իր լիազորությունների շրջանակներում ռեկտորին և/կամ Համալսարանի 

գիտական խորհրդին ներկայացնում է առաջարկություններ նորարարական 

ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ,  

7) իր լիազորությունների շրջանակներում սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

խնդիրների լուծման նպատակով համագործակցում է Համալսարանի 

կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումների և արտահամալսարանական 

տարբեր կազմակերպությունների հետ,  

8) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ։ 


