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2.3.1.1.  Համալսարանի ուսանողները` 

 ընդգրկված են համալսարանի գիտական խորհրդում և որակի ապահովման 

գործընթացներում (որակի ապահովման աջակից), 

 մասնակցում են որակի ապահովման գործընթացներում` որպես ինքնակառավարման 

մարմինների (ուսանողական խորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն) 

ներկայացուցիչներ, 

 ներգրավված են դասավանդման և պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության 

գնահատման գործընթացում, 

 համալսարանի ծառայությունների, ռեսուրսային բազայի որակի գնահատման 

գործընթացում` անկետավորման միջոցով: 

2.3.1.2.  ՈՒսանողները կանոնավոր կերպով մասնակցում են դասախոսի և դասավանդման 

որակի գնահատմանը, որն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարի: Գնահատման 

արդյունքները վերլուծվում և օգտագործվում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

ատեստավորման ժամանակ: 

2.3.1.3.  ՈՒսանողները ներգրավվում են համալսարանի արտաքին գնահատման 

գործընթացներում՝ տարբեր փուլերում: 

2.3.1.4.  ՈՒսանողները ներգրավված են համալսարանի ինքնագնահատման և 

ինքնավերլուծության գործընթացում որպես` 

 հարցումների անմիջապես մասնակից, 

 հարցման անցկացնող, 

 անկետաների տվյալները կոդավորող, 

 ինքնագնահատման համար անհրաժեշտ տվյալները հավաքագրող: 

2.3.1.5. ՈՒսանողները ներգրավված են` 

 համալսարանի ռեսուրսային բազայի գնահատման գործընթացում, 

 համալսարանի ծառայությունների գնահատման գործընթացում, 

 վարչական կազմի գործունեության գնահատման գործընթացում, 

 մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի որակի գնահատման գործընթացում, 

 գիտահետազոտական աշխատանքներում մասնակցության աստիճանի գնահատում: 

2.3.2. Պրոֆեսորադասախոսական կազմ 

2.3.2.1. Համալսարանի դասախոսական կազմը ներգրավված է` 

 համալսարանի գիտական խորհրդում, 

 համալսարանի ռեկտորատում, 

 անկետավորման գործընթացում, 

 համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ներքին աուդիտների 

անցկացման գործընթացում, 

 համալսարանի գիտակրթական գործունեության գնահատման և իրենց կարիքների 

վերհանման գործընթացում: 

2.3.2.2. Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը ներգրավված է՝ 
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 Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշակման և վերանայման 

գործընթացներում, 

 առարկայական ծրագրերի (մոդուլների) մշակման և վերանայման գործընթացներում, 

 ամբիոնի այլ դասախոսի դասավանդման որակի գնահատման գործընթացում: 

2.3.2.3.  Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը ներգրավված է՝ 

 համալսարանի կրթական համակարգի գնահատման գործընթացում, 

 համալսարանի ռեսուրսային բազայի գնահատման գործընթացում, 

 աշխատանքային միջավայրի գնահատման գործընթացում, 

 համալսարանի գիտահետազոտական ոլորտի գնահատման գործընթացում: 

Որպես գնահատման հիմնական մեխանիզմ է դիտրակվում հարցումը, իսկ գործիքը՝ 

հարցման անկետաները: 

2.3.2.4.  Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը ներգրավված է իր լեզվական և 

համակարգչային գիտելիքների բացահայտման և գնահատման գործընթացում: 

2.4. Արտաքին շահակիցների ներգրավվածությունը 

2.4.1. Շրջանավարտներ 

2.4.1.1.  Համալսարանի շրջանավարտները ներգրավված են ՝ 

 համալսարանի որակի ապահովման գործընթացներում (շրջանավարտների 

միավորում), 

 համալսարանի կրթական միջավայրի գնահատման գործընթացում, 

 համալսարանի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի գնահատման 

գործընթացում: 

2.4.2. Գործատուներ 

2.4.2.1. Համալսարանի գործատուները ներգրավված են՝ 

 Համալսարանի կառավարման գործընթացներում (ձայնի իրավունքով), 

 համալսարանի շրջանավատների գիտելիքների և կարողությունների մակարդակի 

գնահատման գործընթացում, 

 մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի վերանայման և վերամշակման 

գործընթացում, և համարվում են դրա մասնակից անդամ, 

 մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի գնահատման գործընթացներում, 

 շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման և ավարտական աշխատանքների 

պաշտպանության անցկացման և գնահատման գործընթացում: 

2.4.2.2. Գործատուների առանձնահատկությունները, որպես շահակից կողմ, ցուցաբերվում է 

երկու կողմից: Մի կողմից նրանք համալսարանի կրթական ծառա- յությունների 

սպառողներն են, մյուս կողմից՝ այս կամ այն տեսակի ծառայության պատվիրատուները: 

2.4.2.3. Գործատուները փոխգործակցում են ներքին շահակից կողմերի հետ՝ ուսանողների և 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ: 

2.4.2.4. Գործատու-ուսանող փոխկապակցվածություն: ՈՒսանողը շահագրգռված է որակյալ 

կրթություն ստանալու մեջ, քանի որ դա կարող է հաջող մասնագիտական 
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աշխատանքային զբաղվածություն երաշխավորել: Ընդ որում ապագա շրջանավարտի 

հիմնական գործնական կարողությունները և հմտությունները հնարավոր է որոշել 

ուսումնա-արտադրական պրակտիկաների ժամանակ, երբ տեղի է ունենում ուսանող-

գործատու առաջին փոխգհործունեությունը: 

2.4.2.5. Գործատու-համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմ 

փոխկապակցվածություն: Համալսարանի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

մշակման և իրականացման համար համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը 

օպտիմալ բովանդակությամբ մասնագիտության կրթական ծրագիր ստանալու համար 

համագործակցում է ագրոպարենային ոլորտի գործատուների հետ: 

2.4.2.6. Գործատուների և համալսարանի փոխգործունեության հիմնական ձևերն են՝ 

 Համալսարանի գործունեության և կրթության որակի արտաքին գնահատման տարբեր 

մեխանիզմների ներդրում: 

 Համալսարանի շրջանավարտների, կարիերայի և պրակտիկայի բաժնի զարգացում: 

 Համալսարանում բաց դռների օրերի անցկացում՝ աշխատաշուկայի 

ներկայացուցիչների ներգրավումով: 

 Ուսանողների շրջանում տեղեկատվության ապահովում թափուր աշխատատեղերի, 

վերապատրաստումների, գործատուների պահանջների վերաբերյալ: 

 Ամբիոնների կրթական ծրագրերի պարտաստում և ցուցադրում գործատուների հետ 

համատեղ: 

 Կոնֆերանսների, օլիմպիադաների անցկացում, գործատուների մասնակցություն 

ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքներում: 

 Համալսարանում գործատու-կազմակերպությունների կողմից ցուցադրումների 

կազմակերպում տարբեր ձևերի տեսքով՝ բաց դասեր, մաստեր-կլասեր և այլն: 

 Գործատուների մասնակցությունը կրթական գործընթացում ՝ դասավանդում: 

1. Ներգրավման մեխանիզմներ 

1.1.  Համալսարանի որակի ապահովման գործընթացներում շահակից կողմերի ներգրավման 

համար անհրաժեշտ է մշակել և ներդնել ներգրավման մեխազնիզմներ: 

1.2.  Համալսարանի կողմից մշակված և ներդրված հիմնական ներգրավման մեխանիզմները 

ըստ շահակից կողմի տեսակի. 

 

Շահակից կողմ Ներգրվման մեխանիզմ 

ՈՒսումնառողներ 

 

ՈՒսանողական խորհրդի նիստեր 

Հանդիպումներ համալսարանի ղեկավար կազմի հետ 

Մասնակցություն ինքնավերլուծության գործընթացում 

Հարցումների անցկացում 
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Պրոֆեսորադասախոսակ

ան կազմ 

Համալսարանական գիտական խորհրդի նիստեր 

Մասնակցություն մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

մշակման և վերանայման գործընթացում  

Մասնակցություն համալսարանի ինքնավերլուծության 

գործընթացում 

Հարցումների անցկացում 

Շրջանավարտներ 

Շրջանավարտների, կարիերայի և պրակտիկայի բաժնի 

աշխատանքներ 

Հարցումների անցկացում 

Գործատուներ 

Մասնակցություն կառավարման և գիտական խորհուրդներում  

Մասնակցություն մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

ձևավորման, մշակման և վերանայման գործընթացում 

Հարցումների անցկացում 

 


