


Ինքնավերլուծությունն իրականացրած աշխատանքային խմբի կազմը 

Անուն, Ազգանուն Պաշտոնը հաստատությունում Պատասխանատվությունը 

խմբում 

Ռուբեն Հայրապետյան Ռեկտորի պաշտոնակատար Ընդհանուր համակարգող, 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Պարույր Քալանթարյան Ուսումամեթոդական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտոր 

Ընդհանուր համակարգող, 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Ներսես Գևորգյան Որակի ապահովման բաժնի (ՈԱԲ) 

պետ 

Ընդհանուր համակարգող, 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Անի Բաղդասարյան ՈԱԲ գլխավոր մասնագետ Համակարգող, I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX, X 

Մարիա Պետրոսյան ՈԱԲ գլխավոր մասնագետ Համակարգող, I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX, X 

Աննա Փախլյան ՈԱԲ գլխավոր մասնագետ Համակարգող, I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX, X 

Դիանա Գալոյան ՈԱ փորձագետ, Միջազգային 

տնտեսական հարաբերությունների 

ամբիոնի վարիչ 

IX 

Արմեն Գրիգորյան ՈԱ փորձագետ, «ԱՄԲԵՐԴ» 

հետազոտական կենտրոնի տնօրեն 

VI, VII 

Կարեն Գրիգորյան ՈԱ փորձագետ, 

Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի 

վարիչ 

II, VIII 

Վադիմ Գրիգորյան ՈԱ փորձագետ, Մարքեթինգի 

ամբիոնի վարիչի ժ/պ 

V 

Վանինե Երանոսյան ՈԱ փորձագետ, Ֆինանսների 

ամբիոնի ասիստենտ 

VIII 

Աննա Կարապետյան ՈԱ փորձագետ, Բնօգտագործման 

տնտեսագիտության ամբիոնի 

դոցենտ 

VIII 

Գայանե Հարությունյան ՈԱ փորձագետ, Բանկային գործի և 

ապահովագրության ամբիոնի 

ասիստենտ 

I, IX 

Գայանե Մերդինյան ՈԱ փորձագետ, 

Ուսումնամեթոդական 

աշխատանքների ծառայության 

ղեկավար 

III 

Տաթևիկ Մկրտչյան ՈԱ փորձագետ, Տնտեսգիտության 

տեսության ամբիոնի ասիստենտ 

V 

Տիգրան Մնացականյան ՈԱ փորձագետ, Գիտության և 

արտաքին կապերի գծով 

պրոռեկտոր 

III 



Մանուկ Մովսիսյան ՈԱ փորձագետ, Կառավարման 

ֆակուլտետի դեկան 

IV 

Արմեն Քթոյան ՈԱ փորձագետ, Վիճակագրության 

ամբիոնի վարիչ 

IV 

Մարիամ Գալստյան Բակալավրիատի ուսանող I, II, III, IV, VII 

Արմինե Յարալովա Ասպիրանտ IV, V, VI, VIII, X 

Ալվարդ Սիմոնյան Մագիստրատուրայի ուսանող I, II, III, IV, V, VI, IX 

Վարդան Աթոյան «ԱՄԲԵՐԴ» հետազոտական 

կենտրոնի փոխտնօրեն-ավագ 

փորձագետ 

VI, VII 

Գայանե Թովմասյան «ԱՄԲԵՐԴ» հետազոտական 

կենտրոնի ավագ հետազոտող 

VI, VII 

Աստղիկ Հովհաննիսյան «ԱՄԲԵՐԴ» հետազոտական 

կենտրոնի հետազոտող 

VI, VII 

Ղարիբ Հարությունյան Գյումրու մասնաճյուղի 

Զարգացման ծրագրերի, 

գիտության, որակի ապահովման և 

արտաքին կապերի (ԶԳՈԱԱԿ) 

բաժնի վարիչ 

Գյումրու մասնաճյուղի 

խմբի համակարգող, I, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 

Անդրեյ Ավետիսյան Գյումրու մասնաճյուղի 

բնագիտության ամբիոնի վարիչ 

II, V, VII 

Սուքիաս Ավետիսյան Գյումրու մասնաճյուղի 

ուսումնական բաժնի վարիչ 

III, IV, V 

Լուսինե Գևորգյան Գյումրու մասնաճյուղի ԶԳՈԱԱԿ 

բաժնի մասնագետ 

I, II, VI, VII, IX, X 

Անի Խնձրցյան Գյումրու մասնաճյուղի 

բակալավրիատի ուսանող 

IV, VII, X 

Գայանե Սալնազարյան Գյումրու մասնաճյուղի ընդհանուր 

տնտեսագիտության ամբիոնի 

վարիչ 

III, V, VI 

Արփինե Հովակիմյան ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի 

տնօրեն 

Եղեգնաձորի մասնաճյուղի 

խմբի համակարգող, I, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 

Հայկուհի Ավագյան ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի 

կրթության որակի գծով 

պատասխանատու 

II, III, IV, V, VII, X 

Մարիամ Խաչատրյան ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի 

ուսումնական մասի 

պատասխանատու 

III, IV, V 

 



 

ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՊՏՀ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական (ՀՊՏՀ) համալսարանը 

բարձրագույն կրթության երեք աստիճանում «Կառավարում», «Տնտեսագիտություն» և 

«Վիճակագրություն» որակավորմամբ կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական 

և ինստիտուցիոնալ հավատարմագիր ունեցող բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություն է:  

2016թ. սկսած՝ Համալսարանը ՀՊՏՀ ֆինանսատնեսագիտական քոլեջում1 

իրականացնում է նաև արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթական 

ծրագիր: 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը կրթական 

ծառայությունների հայաստանյան շուկայի նշանակալի մասնակից է` գերակա դիրք 

զբաղեցնելով բարձրագույն կրթության տնտեսագիտության, գործարարության և 

վարչարարության ենթաոլորտների մասնագիտությունների հատվածում, որտեղ 

միաժամանակ հանդես է գալիս նաև որպես առաջատար գործատու՝ ոլորտի 

դասավանդողների համար. ՀՀ տնտեսագիտության բնագավառում դոկտորների և 

թեկնածուների գիտական աստիճան ունեցողների համապատասխանաբար 53 և 

45%-ը դասավանդում են ՀՊՏՀ-ում:  

2014 թվականին անցնելով ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում՝ ՀՊՏՀ 

ամրապնդել է իր դիրքավորումը բարձրագույն կրթական ծառայությունների 

հայաստանյան շուկայում: Տնտեսագիտական կրթություն առաջարկող կրթական 

հաստատությունների շարքում ՀՊՏՀ դերը լավագույնս բնորոշում է այն իրողությունը, 

որը նույնիսկ սրացող ժողովրդագրական խնդիրների ու արտագաղթի պայմաններում 

ՀՊՏՀ-ում դիմորդների ներգրավման ցուցանիշն ավելի դանդաղ է նվազում, քան 

հանրապետությունում տնտեսագիտության, գործարարության և վարչարարության 

ենթաոլորտների բուհական մասնագիտությունների  ընդհանուր դիմորդների թիվը: 

Միաժամանակ,, ՀՊՏՀ-ում ինչպես ուսանող - հիմնական դասավանդողներ, այնպես 

էլ ուսանող - հիմնական աշխատակազմ ցուցանիշների հարաբերակցությունն 

առավել օպտիմալ է, քան ՀՀ մյուս բուհերում: Ուսանողներ - հիմնական հաստիքային 

դասախոսներ հարաբերակցության տեսանկյունից ՀՊՏՀ ցուցանիշն առավել մոտ է 

ՏՀԶԿ  երկրներում նույն հարաբերակցութան միջին ցուցանիշ ունեցող երկրներին։ 

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացում ՀՊՏՀ 

ինքնավերլուծության արդյունքում մշակված և հաստատված «ՀՊՏՀ գործունեության 

բարելավման գործողությունների պլանում» մեծ տեղ է հատկացվել համալսարանի 

 
1 ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի  1538-Ն որոշմամբ «Երևանի պետական 

ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը վերակազմակերպվել և միացվել է «Հայաստանի 

պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ին: ՀՊՏՀ գիտական խորհրդի 2016 թվակնաի 

մայիսի 4-ի նիստով հաստատված կանոնադրությամբ՝ վերջինս անվանափոխվել է «ՀՊՏՀ 

ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջ»: 



մասնագիտական կրթական ծրագրերի լավարկման, պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի, ինչպես նաև հետազոտական ներուժի մակարդակի բարձրացման և 

հետազոտությունների արդյունքները կրթական ծրագրերում ինտեգրելու և կրթական 

ենթակառուցվածքները բարելավելու հիմնախնդիրների լուծմանը: 2014-2018 թթ. 

ընկած ժամանակահատվածում բարեփոխվել են կրթական ենթակառուցվածքները, 

մշակվել և ներդրվել են բակալավրիական ուսուցման 6 նոր կրթական ծրագրեր, 

հիմնվել են 5 հետազոտական ստորաբաժանումներ: 

Ռազմավարական ծրագրի և դրանից բխող գործողությունների մակարդակով 

ՀՊՏՀ-ում կենսական կարևորություն է տրվում բարձր մրցունակության ձևավորմանն 

ու պահպանմանը, որը հիմնված կլինի ոչ թե տարիներով ամրապնդված 

ավանդույթներից բխող գործոնների, այլ մարտահրավերները կանխատեսելու, դրանց 

պատասխանելու և շահակիցների կարիքները լավագույնս պատկերացնելու 

ունակության վրա:   

Իր առաքելությունից բխող գործողություններն իրականացնելիս ՀՊՏՀ-ն 

առաջնորդվում է հետևյալ արժեքներով՝ որակի բարձրացում, կիրառականություն, 

ակադեմիական ազատություններ, ուսանողակենտրոն ուսումնառություն, 

նորարարության հետևողական խրախուսում, գործունեության արդյունավետություն, 

աշխատակիցների հմտությունների կատարելագործում և առաջխաղացում, 

կորպորատիվ նոր էթիկայի և սոցիալական պատասխանատվության մշակույթի 

ձևավորում: 



 

ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԸՍՏ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ 

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ 
 

I.ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտական ուսումնական հաստատության (այսուհետ`ՄՈՒՀ) վարած 

քաղաքականությունն ու ծավալած գործունեությունը համապատասխանում են 

հաստատության որդեգրած առաքելությանը, որը համահունչ է ՀՀ կրթության 

որակավորումների ազգային շրջանակին: 

Համալսարանն իր գործունեության և առաքելության հստակ կապն ապահովելու 

նպատակով կիրառում է ռազմավարական կառավարման մոտեցում 

(Կանոնադրություն, կետ 15.2)՝ իր զարգացման ռազմավարական ծրագրերը 

բխեցնելով առաքելությունից և տեսլականից: Բացի այդ, Համալսարանի գործող 

ռազմավարությամբ սահմանված է, որ իր առաքելությունից բխող գործունեությունն 

իրականացնելիս Համալսարանն առաջնորդվում է մի շարք սկզբունքներով, այդ 

թվում՝ գործունեության արդյունավետությամբ: Վերջինս նշանակում է, որ 

գործունեության արդյունավետությունն առաջին հերթին գնահատվում է 

առաքելության և տեսլականի իրականացմանը միտվածությամբ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի նպատակներն ու խնդիրներն արտացոլող հստակ 

ձևակերպված առաքելություն,  որը համահունչ է ՈԱՇ-ին: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության կանոնադրություն (հավելված 1․1) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության Գյումրու մասնաճյուղի կանոնադրություն (հավելված 1․1) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության Եղեգնաձորի մասնաճյուղի կանոնադրություն (հավելված 1․1) 

«ՀՊՏՀ 2018-2022 թթ․ զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր» 

(հավելված 1․4) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2016-2020 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր» (հավելված 1․3) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2012–2016 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղի 

զարգացման 2015-2020 թթ. ռազմավարություն» (հավելված 1․5) 

Համալսարանի առաքելության և տեսլականի ձևակերպումներն ամրագրված են 

կանոնադրության մեջ և զարգացման ռազմավարական ծրագրերում: 

Համաձայն Համալսարանի կանոնադրության (հաստատվել է ՀՀ կառավարության 

2005 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N1718-Ն, որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի N1436-Ն որոշումներ)` 

https://asue.am/upload/files/charter_ASUE.pdf
https://asue.am/upload/files/charter_ASUE.pdf
http://asuegb.am/%d5%b0%d5%ba%d5%bf%d5%b0-%d5%a3%d5%b4/%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%af%d5%bf%d5%a5%d6%80/%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%b0%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
http://asuegb.am/%d5%b0%d5%ba%d5%bf%d5%b0-%d5%a3%d5%b4/%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%af%d5%bf%d5%a5%d6%80/%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%b0%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/Razmavarakan%20cragir%202018.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/razmavarakan_plan_2016-2017.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/razmavarakan_plan_2016-2017.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/Razmavarutyun_2012-2016_verjnakan_Darbinyan.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/Razmavarutyun_2012-2016_verjnakan_Darbinyan.pdf


«Համալսարանի գործունեությունը նպատակաուղղված է տնտեսագիտական 

կրթության, հիմնարար գիտական հետազոտությունների և ուսումնառության 

կազմակերպմանը` հանրակրթական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն 

մասնագիտական, հետբուհական և լրացուցիչ կրթության մակարդակներում` 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան և ուսուցման 

տարբեր ձևերով ու կրթական ծրագրերով»: Վերոնշյալ սահմանված մակարդակները 

և Համալսարանի համապատասխան գործունեությունը համապատասխանում են ՀՀ 

որակավորումների ազգային շրջանակին: 

Համաձայն գործող ռազմավարության՝ Համալսարանի առաքելությունն է 

«ակադեմիական ազատությունների և ինքնավարության, կրթություն-աշխատաշուկա 

համագործակցության, ուսանողակենտրոն ուսումնառության և կիրառական 

գիտելիքի փոխանցման, կիրառական հետազոտությունների ուղղությամբ 

մասնագիտական ներուժի կենտրոնացման, դասավանդման և ուսումնառության 

նորարարական միջավայրի ստեղծման ճանապարհներով պատրաստել Հայաստանի 

Հանրապետության և միջազգային աշխատաշուկաներում մրցունակ, 

տնտեսագիտության, ժամանակակից բիզնեսի և վարչարարության ենթաոլորտների 

կիրառական հմտություններով և կարողություններով զինված, սոցիալական 

պատասխանատվությամբ և ժողովրդավարական սկզբունքներով առաջնորդվող 

մասնագետներ և վերապատրաստել հասարակության և տնտեսության 

փոփոխությունների իրականացմանն ունակ առաջնորդներ»: 

Չնայած Համալսարանի առաքելության՝ տարբեր տարիների ձևակերպումների 

տարբերություններին (որոնք բխում են ժամանակի մարտահրավերներից. օրինակ՝ 

հետազոտությունների կիրառականության շեշտադրումը)՝ Համալսարանի 

առաքելությունից և տեսլականից բխող նպատակների ուղղությունները գրեթե նույնն 

են: 

Որպես պետական տնտեսագիտական բուհ՝ Համալսարանի առաքելությունը հստակ 

է և ընկալելի արտաքին և ներքին շահակիցների շրջանում: 

ՀՊՏՀ 2012-2016 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի 

նպատակները 

ՀՊՏՀ 2016-2020 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի 

նպատակները 

ՀՊՏՀ 2018-2022 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի 

նպատակները 

Կրթական գործունեություն Կրթության գործընթացների 

բարեփոխում 

Կրթական ծրագրերի որակի 

բարելավում 

Կադրային քաղաքականություն Որակյալ մարդկային 

ռեսուրսներով ապահովվածություն 

- Կրթության որակի ներքին 

ապահովման համակարգի 

լիարժեք գործարկում 

Ֆինանսատնտեսական 

գործունեություն 

Եկամուտների դիվերսիֆիկացում, 

նոր ֆինանսական աղբյուրների 

Տարեկան բյուջեում 

գերակայությունների ուղղությամբ 

կատարվող ծախսերի համար 

ռեսուրսների բաշխման 
Տնտեսական գործունեություն և 



նյութատեխնիկական հենք օգտագործում առաջնահերթություն 

Գիտական գործունեություն Կիրառական հետազոտություններ 

կրթություն և կիրառական 

հետազոտություններ 

տնտեսություն ոլորտներում 

միասնացման և 

համագործակցության ապահովում 

Միջազգային 

համագործակցություն 

Գործունեության միջազգայնացում Միջազգայնացման ընդլայնում 

Համալսարանի կառավարում Կառավարման համակարգի 

բարելավում և գործընթացների 

կանոնակարգում՝ 

քաղաքականութունների և 

ընթացակարգերի մշակմամբ և 

ներդրմամբ 

ՀՊՏՀ գործունեության 

արդյունավետության մակարդակի 

բարձրացում 

 

Տեղեկատվայնացում 

Ուսանողների դաստիարակչական 

աշխատանք 

- Ակադեմիական էթիկայի և 

սոցիալական 

պատասխանատվության 

սկզբունքների ներդրում 

Համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագրերում առաքելությունից և 

տեսլականից բխեցված նպատակները մանրամասնված են՝ ըստ ենթանպատակների, 

խնդիրների, գործողությունների, որոնք ուղենիշ են Համալսարանի ընթացիկ 

գործունեության համար: 

Գյումրիում Համալսարանի մասնաճյուղը բացվել է 1997 թ.` պայմանավորված 

Շիրակի մարզում տնտեսագիտական կրթություն ստանալու մատչելիության և մարզի 

գործարար միջավայրը տեղի մասնագետներով ապահովելու անհրաժեշտությամբ: 

Եղեգնաձորում Համալսարանի մասնաճյուղը բացվել է 2007 թ.՝ ստեղծելով Վայոց 

Ձորի և հարակից մարզերի բնակիչների համար մատչելի բարձրագույն կրթություն 

ստանալու հնարավորություն, նպաստելով ՀՀ-ում գիտահետազոտական և 

մանկավարժական գործունեության ապակենտրոնացմանը, ամրապնդելով 

տեղական մակարդակում բուհ-աշխատաշուկա համագործակցությունը, ինչպես նաև 

արդյունքում նպաստելով մարզերի համաչափ զարգացմանն ու կարողությունների 

համահարթեցմանը: 

Այսպիսով՝ մասնաճյուղերը, կրելով Համալսարանի ընդհանուր առաքելությունն ու 

արժեքները և կիսելով նպատակներն ու խնդիրները, ունեն նաև յուրահատուկ 

տարածքային նշանակություն՝ խարսխված ՀՀ տարածքների զարգացման 

հիմնախնդիրների վրա: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ.  ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրներն արտացոլում են 

ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները: 

ՀՊՏՀ Խորհրդի «ՀՊՏՀ 2018-2022 թթ․ զարգացման ռազմավարության և գործողությունների 

ծրագրի նախագիծը քննարկելու և հաստատելու մասին» որոշում» 

ՀՊՏՀ գիտական խորհրդի «ՀՊՏՀ 2018-2022 թթ․ զարգացման ռազմավարության և 

գործողությունների ծրագրի նախագիծը քննարկելու և դրան հավանություն տալու մասին» 
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որոշում 

Քաղվածք ՀՊՏՀ Խորհրդի 15․07․2016 նիստի արձանագրությունից՝ «ՀՊՏՀ 2016-2020 թթ․ 

ռազմավարական ծրագիրը քննարկելու և հաստատելու մասին հարցը» 

Քաղվածք ՀՊՏՀ գիտական խորհրդի 01․07․2016 նիստի արձանագրությունից՝ «ՀՊՏՀ 2016-

2020 թթ․ ռազմավարական ծրագրի նախագծի քննարկում» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության Խորհրդի կազմ 

Համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագրերի հիմնական 

ուղղությունների՝ արտաքին և ներքին շահակիցների կարիքների վրա հիմնված 

լինելն ապահովվում է ուղղակի և անուղղակի եղանակներով: 

Ուղղակի եղանակներից է ինչպես Համալսարանի կառավարման բարձրագույն 

մարմնի՝ Խորհրդի կազմի մեջ ընդգրկումը (հիմնադրի անունից առաջադրված 8 

անդամ՝ հիմնականում պետական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ; 

լիազոր մարմնի կողմից առաջադրված 8 անդամ՝ գործատուներ, ԿԳՆ 

ներկայացուցիչներ; պրոֆեսորադասախոսական կազմից ընտրված 8 անդամ՝ 

ապահովելով բոլոր ֆակուլտետների ներկայացվածությունը; ուսանողության կողմից 

ընտրված 8 անդամ), այնպես էլ զարգացման ռազմավարական ծրագրերի 

ձևավորմանը նախորդող գործընթացները (արտաքին և ներքին շահակիցների 

շրջանում սոցիոլոգիական հարցումներ, հանդիպումներ և քննարկումներ): 

Անուղղակի եղանակը շահակիցների՝ Համալսարանի համբավի և գործունեության 

նկատմամբ տրամադրվածության մշտադիտարկումն է, որն իրականացվում է ֆորմալ 

և ոչ ֆորմալ տեղեկատվական հարթակներում (օրինակ՝ ASUE confessions): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում են առաքելության ու նպատակների իրականացման 

արդյունքների գնահատման և բարելավման հաստատված մեխանիզմներ և ընթացակարգեր: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2012-2017 թթ․ 

գիտահետազոտական և նորաստեղծական գործունեության զարգացման հայեցակարգ» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2018 թվականի 

ուսումնագիտական ու ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և 2019 

թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2017 թվականի 

ուսումնագիտական ու ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և 2018 

թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2016 թվականի 

ուսումնագիտական ու ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և 2017 

թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2015 թվականի 

ուսումնագիտական ու ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և 2016 

թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2014 թվականի 
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ուսումնագիտական ու ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և 2015 

թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները» 

Եթե Համալսարանի 2012-2016 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրում 

նախատեսված էին միայն գործողությունների վերջնաժամկետներ, ապա 2016-2020 

թթ. ծրագրում յուրաքանչյուր ենթանպատակի համար սահմանվեցին արդյունքի 

գնահատման չափելի ցուցիչներ: 

Թեև 2018-2022 թթ. զարգացման ռազմավարությամբ չափելի ցուցիչներ սահմանված 

չեն, դրանք առկա են Համալսարանի գործունեության առանձին ոլորտներին առնչվող 

հիմնարար փաստաթղթերում (օրինակ՝ Համալսարանի 2012-2017 թթ. 

գիտահետազոտական և նորաստեղծական գործունեության զարգացման 

հայեցակարգում սահմանված են համապատասխան առաջընթացի գնահատման 

ցուցիչները և դրանց թիրախային մակարդակները): Բացի այդ, 2018-2022 թթ. 

զարգացման ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի իրագործման 

կառուցակարգերի և ներքին նորմատիվային փաստաթղթերի մշակման, 

գործընթացների մշտադիտարկման և արդյունքների ընթացիկ գնահատման ու 

հաշվետվությունների կազմման նպատակով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ: 

Այդուհանդերձ, նպատակների իրականացման արդյունքների գնահատման 

հիմնական մեխանիզմը դեռևս հաշվետվությունների համակարգն է, որի հիմնական 

բաղադրիչը ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունն է գիտական խորհրդին և 

Համալսարանի խորհրդին: Հաշվետվությունների քննարկման հիման վրա կայացվում 

են որոշումներ՝ հաջորդ պարբերաշրջանի գերակայությունների վերաբերյալ:  

Ուժեղ կողմեր 

Որպես մասնագիտացած 

(տնտեսագիտական) բուհ՝ առաքելության 

հստակությունը և միանման ընկալումը 

շահակիցների կողմից 

Առաքելության, տեսլականի, 

նպատակների, ենթանպատակների և 

գործողությունների աստիճանակարգային 

համապատասխանությունը 

Գործատուների և այլ շահակիցների 

ներկայացվածությունը Համալսարանի 

խորհրդում 

Նպատակների սահմանմանը 

շահակիցների մասնակցության 

Թույլ կողմեր 

Գործող ռազմավարական ծրագրում 

սահմանցած առաքելության ծավալուն 

ձևակերպումը, ինչը կաշկանդում է դրա 

տարածումը շահակիցների շրջանում 

Նպատակների իրականացման 

արդյունքի գնահատման ցուցիչների 

թիրախային արժեքների 

բացակայությունը զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի 

մակարդակում 
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մեխանիզմների առկայությունը 

Հնարավորություններ 

Սոցիալական ցանցերի տարածման 

շնորհիվ շահակիցների ավելի լայն 

շրջանակից ավելի շատ 

տեղեկությունների ստացումը նրանց 

կարիքների վերաբերյալ՝ ընթացիկ 

նպատակների առավել արդյունավետ 

ճշգրտման համար 

Վտանգներ 

Օտարերկրյա տնտեսագիտական 

բուհերի գործունեությունը ՀՀ-ում՝ ի 

վնաս Համալսարանի՝ որպես 

տնտեսագիտական կրթության 

հիմնական կենտրոնի ընկալմանը 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները 

Առաքելության և տեսլականի ձևակերպումների պարզեցում 

Նպատակների իրականացման արդյունքների գնահատման ցուցիչների սահմանում 

Համալսարանի ռազմավարության մակարդակում և փոխկապակցում մյուս 

մակարդակներում կիրառվող ցուցիչների հետ 

Համալսարանի՝ որպես տնտեսագիտական կրթության ոլորտի առաջատար 

հաստատության ընկալման ամրապնդում գործունեությամբ 

 

 

II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ՈՒ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը, վարչական կառույցները և դրանց 

գործառնումն արդյունավետ են և միտված են հաստատության առաքելության ու 

նպատակների իրականացմանը` պահպանելով կառավարման էթիկայի կանոնները: 

Համալսարանի գործող ռազմավարությամբ սահմանված արժեքներից են 

գործունեության արդյունավետությունը, ինչպես նաև կորպորատիվ նոր էթիկայի և 

սոցիալական պատասխանատվության մշակույթի ձևավորումը: Գործունեության 

արդյունավետության մակարդակի բարձրացումը՝ որպես նպատակ (նպատակ 2), 

ներառում է գործընթացների կանոնակարգումը, կազմակերպական կառուցվածքի 

օպտիմալացումը, տնօրինվող ակտիվների օպտիմալացումը, գործունեության 

բազմազանեցումը, կայունության և զարգացման հնարավորությունների ձևավորումը 

(ենթանպատակներ 2.1-2.5): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Հաստատության կառավարման համակարգն ապահովում է, սահմանված 

էթիկայի կանոններին համապատասխան, որոշումներ կայացնելու կանոնակարգված 

գործընթաց և ունի կրթական ու այլ նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ 

մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ: 



«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության Խորհրդի աշխատակարգ 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության գիտական խորհրդի կանոնակարգ (հավելված 2․1) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի կանոնակարգ (հավելված 

2․1) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության գիտական խորհրդին կից հրատարակչական հանձնաժողովի 

աշխատակարգ  

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության գիտական խորհրդին կից ուսումնամեթոդական հանձնաժողովի 

աշխատակարգ 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության գիտական խորհրդին կից մրցութային հանձնաժողովի աշխատակարգ 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության կառուցվածք (հավելված 1․2) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանման օրինակելի կանոնադրություն 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի դեկանի ընտրության 

ընթացակարգ» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ամբիոնի վարիչի ընտրության 

ընթացակարգ» 
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Համալսարանի և դրա մասնաճյուղերի կառավարումն իրականացվում է «Կրթության 

մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին», 

«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքներով և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի 

N1436-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՊՏՀ կանոնադրությանը, ինչպես նաև 

մասնաճյուղերի կանոնադրություններին համապատասխան, ինքակառավարման 

հիման վրա` միանձնյա ղեկավարման և կոլեգիալության սկզբունքների 

զուգակցմամբ, համալսարանի խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորի 

գործառույթների իրականացմամբ: 

Համալսարանում 2014-2018 թթ. ընթացքում կատարվել են կառուցվածքային 

փոփոխություններ, մասնավորապես, փոփոխվել են ստորաբաժանումների, 

ամբիոնների և մի շարք պաշտոնների անվանումները: Օրինակ՝ կառավարման 

օպտիմալացման և ուսումնական գործընթացի կատարելագործման նպատակով 

միացման ձևով վերակազմակերպվել են Ուսումնամեթոդական աշխատանքների և 

աշխատաշուկայի հետ համագործակցության ու Ուսումնակազմակերպական 

բաժինները, Գիտության և Ասպիրանտուրայի բաժինները, Կարիերայի և մարքեթինգի 

ու Շարունակական և լրացուցիչ կրթության կենտրոնները, Ապրանքագիտության և 

տեխնոլոգիայի ու Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոնները, լուծարվել է 

ուսումնակազմակերպական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի հաստիքը և այլն: 

Համալսարանի կառավարման մարմինների ու կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների գործունեությունը և այլ օղակների հետ 

փոխհարաբերությունները կարգավորվում են մի շարք ներքին կանոնակարգերով, 

ինչպիսիք են Համալսարանի խորհրդի աշխատակարգը (2006 թ.), գիտական խորհրդի 

կանոնակարգը (2015 թ.), գիտական խորհրդին կից համալսարանական՝ 

հրատարակչական, ուսումնամեթոդական, մրցութային և գիտամեթոդական, 

հանձնաժողովների աշխատակարգերը (2016-2019 թթ․), ֆակուլտետների և 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները: 

Էթիկայի կանոնները սահմանող միասնական փաստաթուղթ Համալսարանում դեռևս 

հաստատված չէ, թեև առկա են մշակումներ: Այնուամենայնիվ, որոշումների 

կայացման տեսանկյունից կոլեգիալության, ներկայացվածության և այլ սկզբունքներն 

արտացոլված են վերոնշյալ փաստաթղթերում: 

Մարդկային ռեսուրսներով ապահովվածության հիմնական երաշխիքը և 

ֆինանսական ռեսուրսներով ապահովվածության հիմնական ցուցիչը Համալսարանի 

աշխատակիցներին վճարվող աշխատավարձի՝ ՀՀ միջինից զգալիորեն բարձր 

մակարդակն է: Բացի այդ, Համալսարանի կառավարման համակարգում թափուր 

(հատկապես՝ երկարատև) պաշտոններ գրեթե չեն լինում: Նյութական ռեսուրսներով 

ապահովվածության տեսանկյունից Համալսարանում գործում է պահանջագրերի 



համակարգ, որի շրջանակում, համապատասխան հիմնավորումների առկայության 

պարագայում, մերժումներ գրեթե չեն եղել: 

Թեև Համալսարանը մշտապես նախաձեռնում է իր վարչական կառույցների 

պահպանման ծախսերի կրճատմանն ուղղված բարեփոխումներ, դրանք 

պայմանավորված են եղել ոչ թե միջոցների սղությամբ, այլ Համալսարանի վարչական 

անձնակազմի բեռնվածության օպտիմալ մակարդակի ապահովման և 

արդյունավետության բարձրացման նպատակներով: Վարչական կառույցների 

օպտիմալացման արդյունքում ազատված միջոցները հիմնականում ուղղվել են 

Համալսարանի ուսումնական և հետազոտական նպատակներին: 

Վարչական և այլ գործընթացների արդյունավետության բարձրացման հիմնական 

ուղղություններից մեկը Համալսարանում այդ գործընթացների ավտոմատացումն է: 

Համալսարանում փաստաթղթաշրջանառության բարելավման նպատակով 2017 թ. 

փորձարկվել և 2018 թ. ներդրվել է Mulberry էլեկտրոնային համակարգը՝ զգալիորեն 

բարձրացնելով աշխատանքների արդյունավետությունը: Համալսարանում գործում է 

նաև քննական գործընթացի կազմակերպման և վերահսկման ավտոմատացված 

համակարգը, հաճախումների և աշխատաժամանակի կառավարման համակարգը, 

էլեկտրոնային արխիվը և KOHA գրադարանային համակարգը: Բացի այդ, 2013-2017 

թթ. Համալսարանն ակտիվորեն մասնակցել է ԵՄ Տեմպուսի «Աջակցություն 

բուհական ինքնավարությանը և հաշվետվողականությանը. բարձրագույն կրթության 

կառավարման ժամանակակից և Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքներին համահունչ 

համակարգի մշակում՝ արդյունավետ փոփոխությունների իրականացման 

նպատակով (GOVERN)» ծրագրին: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը հնարավորություն է տալիս 

դասախոսներին և ուսանողներին մասնակցել իրենց առնչվող որոշումների կայացմանը: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության Խորհրդի կազմ 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության գիտական խորհրդի կազմ 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի կազմ 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության ռեկտորատի կազմ 

Համալսարանի կառավարման համակարգը, գործող կանոնադրությունն ու 

կանոնակարգերը դասախոսներին և ուսանողներին հնարավորություն են տալիս 

ընդգկվելու տարբեր մակարդակների կառավարման օղակների կազմերում և 

անմիջականորեն մասնակցելու թե՛ բուհի կառավարման գործընթացին, թե՛ հարցերի 

քննարկմանը և դրանց վերաբերյալ որոշումների կայացմանը: 

https://asue.am/upload/files/asue-board/2019-asue-board.pdf
https://asue.am/upload/files/asue-board/2019-asue-board.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/scientific-board-06.09.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/scientific-board-06.09.2019.pdf
http://asuegb.am/%d5%b0%d5%ba%d5%bf%d5%b0-%d5%a3%d5%b4/%d5%af%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%ab%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a4/%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4/
http://asuegb.am/%d5%b0%d5%ba%d5%bf%d5%b0-%d5%a3%d5%b4/%d5%af%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%ab%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a4/%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4/
https://asue.am/upload/files/rectorate-board/rectorate-board-05.09.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/rectorate-board/rectorate-board-05.09.2019.pdf


Համալսարանի խորհրդի կազմում դասախոսների և ուսանողների 

ներկայացվածությունը երաշխավորված է և կազմում է 25-ական տոկոս: Գիտական 

խորհրդի և ֆակուլտետների խորհուրդների կազմերում ուսանողների բաժինը ևս 25 

տոկոս է: Ամբիոնների նիստերին կարող են մասնակցել ամբիոնի բոլոր 

դասախոսները և ասպիրանտները: 

Այդպիսով` Համալսարանի ներքին շահակիցներն անմիջականորեն մասնակցություն 

են ունենում կառավարման տարբեր գործընթացներին, ինչը թափանցիկ և 

հասկանալի է դարձնում բուհի գործունեությունը: 

Բացի այդ, ուսանողները մասնակցում են նաև դասընթացների ընտրության 

գործընթացին, ինչպես նաև ունեն հարցերի բարձրաձայնման և քննարկման տարբեր 

ֆորմալ և ոչ ֆորմալ հարթակներ (ռեկտորի ընդունելություն, էլեկտրոնային փոստ, 

սոցիալական ցանցեր և այլն): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը մշակում և իրականացնում է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և 

երկարաժամկետ  պլանավորում` իր առաքելությանն ու նպատակներին համապատասխան և 

ունի դրանց իրականացման և մշտադիտարկման հստակ մեխանիզմներ: 

«ՀՊՏՀ 2018-2022 թթ․ զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր» 

(հավելված 1․4) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2016-2020 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր» (հավելված 1․3) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2012–2016 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր» 

Համալսարանում, համաձայն կանոնադրության, մշակվում են զարգացման 

ռազմավարական ծրագրեր՝ որպես երկարաժամկետ և միջնաժամկետ պլանավորման 

ուղենիշ: Զարգացման ռազմավարական ծրագրերը մշակվում են 4-5 տարվա համար: 

Զարգացման ռազմավարական ծրագրով նախատեսված նպատակներից, 

ենթանպատակներից և գործողություններից բխեցվում են գործողությունների 

տարեկան՝ կարճաժամկետ պլանները: Գործողությունների համար սահմանվում են 

կատարողներ, ինչն ապահովում է տարեկան պլանների՝ առանձին 

ստորաբաժանումների համար տարվա ընթացքում գործողությունների հիմք 

հանդիսանալը: Տարեկան պլանները Համալսարանի օղակներում հստակեցվում են՝ 

ըստ ամիսների: 

Հետադարձ մեխանիզմը հիմնված է հաշվետվողականության համակարգի վրա: 

Ստորաբաժանումները կազմում են իրենց տարեկան գործունեության 

հաշվետվություններ, որոնք քննարկվում են Համալսարանի գիտական խորհրդում: 

Հաշվետվությունների քննարկումների հիման վրա կայացվում են տվյալ 

ստորաբաժանման գործունեությանը կամ ոլորտին առնչվող որոշումներ, որոնց 

հիման վրա վերանայվում և կազմակերպվում է հաջորդ ժամանակահատվածի 

https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/Razmavarakan%20cragir%202018.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/razmavarakan_plan_2016-2017.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/razmavarakan_plan_2016-2017.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/Razmavarutyun_2012-2016_verjnakan_Darbinyan.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/Razmavarutyun_2012-2016_verjnakan_Darbinyan.pdf


գործունեությունը: Անհրաժեշտության դեպքում կարող է վերանայվել նաև 

զարգացման ռազմավարական ծրագիրը (օրինակ՝ 2018 թ.): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կատարում է իր գործունեության վրա ազդող գործոնների 

ուսումնասիրություն և որոշումներ կայացնելիս հիմնվում է հավաստի տվյալների վրա: 

«ՀՊՏՀ 2018-2022 թթ․ զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր» 

(հավելված 1․4) 

Համալսարանի գործունեության վրա ազդող գործոնների համակողմանի 

ուսումնասիրություն կատարվում է առաջին հերթին զարգացման ռազմավարական 

ծրագրերի մշակման ընթացքում: Օրինակ՝ գործող ռազմավարությունը մշակող 

խումբն իրականացրել է համակողմանի հետազոտություն՝ ՀՀ բարձրագույն 

կրթության ծառայությունների շուկայում ընթացող փոփոխությունների նկարագրման, 

առկա խնդիրների բացահայտման, Համալսարանի գործունեության 

արդյունավետության գնահատման, բուհի ռազմավարական արդիական 

ուղղությունների վերհանման և նոր կրթաձևերի ներդրման հնարավորությունների 

վերաբերյալ: 

Իր գործունեության վրա ազդող գործոնների ընթացիկ ուսումնասիրությունն 

իրականացվում է հիմնականում ապակենտրոնացված՝ առանձին 

ստորաբաժանումների կողմից: Նման ուսումնասիրությունների արդյունքներն 

արտացոլվում են ընթացիկ և տարեկան հաշվետվություններում և համապատասխան 

որոշումներում: 

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերին վերաբերող տեղեկություններն 

(ընդունելության տվյալներ, գործատուների կարծիքներ, ուսանողական հարցումների 

արդյունքներ, շրջանավարտների զբաղվածության տվյալներ, այլ բուհերի վերաբերյալ 

տեղեկություններ և այլն) ուսումնասիրվում են ինչպես ամբիոնների, այնպես էլ 

ուսումնական գործընթացի պատասխանատու օղակների կողմից: Առանձին 

հետազոտություններ իրականացվում են Համալսարանի «Ամբերդ» հետազոտական 

կենտրոնի կողմից: 

Որոշումների թիրախայնությանն ու հիմնավորվածությանը նպաստող մեխանիզմ է 

նաև կոլեգիալ մարմինների կազմերում շահակիցների տարբեր խմբերի 

ներկայացուցիչների ընդգրկվածությունը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Քաղաքականությունների և ընթացակարգերի վարչարարությունն 

իրականացվում է  որակի կառավարման սկզբունքով (պլանավորում, իրականացում, 

գնահատում, բարելավում): 

ՀՊՏՀ որակի ապահովման ձեռնարկ (ուսումնամեթոդական ուղեցույց) 

Համալսարանում քաղաքականության և ընթացակարգերի վարչարարության, 

կառավարման առանձնահատկությունների և իրականացման կառուցակարգերը 
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ներկայացված են «ՀՊՏՀ որակի ներքին ապահովման հայեցակարգ» և «ՀՊՏՀ որակի 

ապահովման քաղաքականություն և ընթացակարգեր», ինչպես նաև «ՀՊՏՀ 

գործունեության հետադարձ կապի մեխանիզմներ» հայեցակարգային 

փաստաթղթերում: Պլանավորման, իրականացման, գնահատման ու բարելավման 

սկզբունքով մշակված են կրթական ծրագրերի կազմման, հաստատման, 

իրականացման և գնահատման ընթացակարգերը: Բացի այդ, Համալսարանը 

խրախուսում և ողջունում է հետադարձ կապն իր ներքին և արտաքին բոլոր 

շահակիցների հետ (առաջարկությունների, գոհունակության արտահայտման և 

բողոքների տեսքով)՝ ներկայացված լինելով ժամանակակից տարածված 

համացանցային հարթակներում և մշտադիտարկելով դրանք: 

Որպես ցուցիչ՝ Համալսարանում գիտական խորհրդի կողմից փաստաթղթերի 

(քաղաքականությունների և ընթացակարգերի) հաստատման, դրանցում 

փոփոխությունների և լրացումների կատարման հաճախականությունը բավական 

բարձր է. բոլոր նմանատիպ որոշումներն ունեն հիմնավորումներ և արձանագրվում 

են: Այդուհանդերձ, դեռևս գործում են փոքրաթիվ փաստաթղթեր, որոնք հաստատված 

են 10 և ավելի տարի առաջ, սակայն դրանցում ևս ժամանակի թելադրանքով 

կատարվել են մի շարք փոփոխություններ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ- ում գործում են մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ 

գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը, 

վերլուծումը և կիրառումը գնահատող մեխանիզմներ: 

«Դասընթացի իրականացման գնահատման նպատակով ուսանողական հարցման 

անցկացման ընթացակարգ» 

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման և այլ գործընթացների 

արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքումն ու մշակումը 

հիմնականում իրականացվում է գործատուների հետ հանդիպումների, 

փորձառության շրջանակում նրանցից ստացվող հետադարձ կապի, 

շրջանավարտների զբաղվածության վերաբերյալ պարբերաբար անցկացվող 

հարցումների, ուսանողների հետ ռեկտորի, դեկանների և ամբիոնների վարիչների 

հանդիպումների, սոցիալական ցանցերում ուսանողների և այլ շահակիցների՝ 

Համալսարանի գործունեության վերաբերյալ արձագանքների մշտադիտարկման, 

ուսանողների հարցումների, շրջանավարտների ցանցից ստացվող տվյալների և այլ 

մեխանիզմներով: Քանի որ նշված մեխանիզմների մի մասը կապված է ոչ ֆորմալ 

հարթակների հետ, դրանց օգտագործման երաշխիքները, պարբերականությունն ու 

ընթացակարգը չեն կարող ամրագրվել պաշտոնական փաստաթղթերում: Որոշ 

մեխանիզմներ, այդուհանդերձ, ամրագրված են (օրինակ՝ ուսանողների 

հարցումները): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների 

որակի մասին թարմացված, օբյեկտիվ և անկողմնակալ քանակական և որակական 
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տեղեկատվության հրապարակումները գնահատող մեխանիզմներ: 

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գործառույթներ 

Իրականացվող ծրագրերի և դրանց համապատասխան շնորհվող որակավորումների 

մասին տեղեկատվությունը տեղակայված է Համալսարանի պաշտոնական կայքում, 

որը տեղեկությունների հրապարակման հիմնական միջոցն է: Կայքում և 

սոցիալական ցանցերում հրապարակված տեղեկությունների նկատմամբ 

հետաքրքրությունը և հետադարձ կապը մշտադիտարկվում է Համալսարանի 

լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կողմից: Բացի այդ, 

Համալսարանը հետևում է թե՛ իր կայքի արդյունավետությունն ու վարկանիշն 

արտացոլող բենչմարքերին, թե՛ իր կրթական ծրագրերի, շնորհվող 

որակավորումների և գործունեության այլ ոլորտների վերաբերյալ վարկանիշային 

հրապարակումներին: 

Ուժեղ կողմեր 

Մշակված փաստաթղթերով և 

ստորաբաժանումների 

կանոնադրություններով 

կանոնակարգված գործունեություն 

ապահովող կառավարման հստակ 

համակարգը 

Ներքին և արտաքին շահակիցների, այդ 

թվում՝ ուսանողների և գործատուների 

ներգրավվածությունը կառավարման 

մարմիններում 

Որոշումների հիմնավորվածությունը և 

վերլուծությունների վրա հիմնված լինելը 

Համալսարանի աշխատակիցներին 

վճարվող աշխատավարձի՝ ՀՀ միջինից 

զգալիորեն բարձր մակարդակը, ինչը 

երաշխավորում է մարդկային 

ռեսուրսներով ապահովվածությունը 

Տարբեր ժամկետայնության պլանների 

կապն ապահովող 

հաշվետվողականության համակարգը 

 

Թույլ կողմեր 

Էթիկայի կանոնների միասնական 

փաստաթղթի բացակայությունը 

Որոշումների կայացմանը 

շրջանավարտների մասնակցությունը 

կամ նրանց կողմից տրամադրվող 

տեղեկություններն ապահովող 

մեխանիզմների պակասը 

 



Հնարավորություններ 

Արտաքին շահակիցների առավել մեծ 

շրջանակի մասնակցությունը 

Համալսարանի կառավարման 

գործընթացներին և հետադարձ կապի 

ընդլայնումը 

Վտանգներ 

Արտաքին շահակիցների՝ 

տեղեկատվական հարթակներից 

օգտվելու նախասիրությունների 

փոփոխությունը 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները 

Էթիկայի կանոններն արտացոլող միասնական ընդգրկուն կանոնակարգի 

հաստատում 

Շրջանավարտների ցանցի՝ որպես որոշումների կայացման համար կարևորագույն 

տեղեկությունների աղբյուրի զարգացում 

Շահակիցների հետ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ շփումների համար օգտագործվող 

հարթակների առավել բազմազանեցում 

 

III. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄԿԾ-ները համապատասխանում են հաստատության առաքելությանը, կազմում 

են հաստատության պլանավորման բաղկացուցիչ մաս և նպաստում են շարժունությանը և 

միջազգայնացմանը: 

Համալսարանի 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով կրթական 

գործընթացների բարեփոխումը սահմանված է եղել՝ որպես ռազմավարական 

գերակայություն (նպատակ 1): Վերջինս ենթադրել է աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան կրթական ծրագրերի աստիճանական բարեփոխում, տարբեր 

կազմակերպությունների հետ համագործակցության ընդլայնում և ակտիվացում 

(հատկապես կրթական ծրագրերի մշակման և փորձառության կազմակերպման 

գործընթացներում), կրթական վերջնարդյունքների մշակման և ձեռքբերման 

գործընթացում դասախոսների և ուսանողների ներգրավվածության մակարդակի 

բարձրացում: 2018-2022 թթ. ռազմավարությամբ գերակա նպատակ է սահմանվել 

կրթական ծրագրերի որակի բարելավումը՝ մի շարք հստակեցված թիրախներով 

(նպատակ 1): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈւՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը համահունչ են 

առաքելությանը, համապատասխանում են պետական կրթական չափորոշիչներին, 

մանրամասն նկարագրված են` ըստ շնորհվող որակավորումների ակնկալվող 

ուսումնառության արդյունքների: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում մագիստրոսական կրթական 

ծրագրերի մշակման պահանջներ» 
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«Մագիստրոսական կրթական ծրագրի և դասընթացի ծրագրերի ձևաչափերի լրացման 

մեթոդաբանություն» (հավելվածներ 3․3, 3․4) 

Մասնագիտության կրթական ծրագրի նկարագիրը (հավելվածներ 3․5, 3․6, 3․7)  

Համալսարանը, որպես բարձրագույն կրթության ոլորտում տնտեսագիտական 

մասնագիտությունների ուղղությամբ մասնագիտացված միակ համալսարան, 

առաջարկում է կրթական ծրագրեր բարձրագույն և հետբուհական կրթության՝ ՈԱՇ-ով 

սահմանված բոլոր մակարդակներում (բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի 

կրթական աստիճաններում)՝ համաձայն իր առաքելության: Համալսարանի 6 

ֆակուլտետներում և 2 մասնաճյուղերում ներդրված է 78 կրթական ծրագիր, որոնցից 

27-ը` բակալավրի (2016-2017 ուսումնական տարվանից 27-ի փոխարեն առաջարկվում 

է 11 բակալավրիական կրթական ծրագիր), 46-ը՝ մագիստրոսի (6 

մասնագիտությունների գծով) և 5-ը` ասպիրանտուրայի կրթական աստիճաններում: 

Տնտեսագիտական մի շարք մասնագիտությունների և մասնագիտացումների 

ուղղությամբ մասնագետների պատրաստման գործում Համալսարանը միակն է ՀՀ-ում, 

իսկ պատրաստվող տնտեսագետ կադրերի (շրջանավարտների) թվով ՀՀ կրթական ծա-

ռայությունների շուկայի առաջատարն է: 

2007-2008 թթ. ընթացքում Համալսարանի մասնագետները մշակել են ՀՀ-ում 

հաստատված բոլոր տնտեսագիտական մասնագիտությունների (ինչպես նաև 

համալսարանի մատուցած առանձին մասնագիտացումների) բակալավրական և 

մագիստրոսական կրթության համապատասխան չափորոշիչները, որոնք ՀՀ ԿԳՆ 

կողմից սահմանվել են՝ իբրև տնտեսագիտական համապատասխան 

մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, և համալսարանի 

կրթական հետագա գործընթացը կառուցվել է` հիմքում ունենալով այդ 

չափորոշիչները: 

Համալսարանի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների 

համապատասխանությունը ՈԱՇ-ին և Համալսարանի առաքելությանն ու 

նպատակներին ապահովվում է ծրագրերի մշակման փուլում՝ որպես պարտադիր 

պահանջ: 

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշակման գործընթացն առավել 

արդյունավետ դարձնելու և արտաքին ու ներքին պահանջներին առավելագույնս 

համապատասխանեցնելու նպատակով իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ, 

մշակվել են ուղեցույցներ և ներդրվել են մեխանիզմներ: 

Մասնավորապես, Համալսարանի «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնում 2013 թ. հաս-

տատվել է «Կրթական ծրագրերի և տեխնոլոգիաների հետազոտություն և զարգացում» 

ուղղությունը, որի շրջանակներում մշակված «Կրթական ծրագրեր կազմելու 

ուղեցույցը» հաստատվեց գիտական խորհրդի կողմից և հրատարակվեց 2014 թ.: 

Ուսումնամեթոդական ուղեցույցում ներկայացված են ուսումնառության 
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վերջնարդյունքների հիման վրա բակալավրի մասնագիտական կրթական ծրագրեր 

կազմելու մանրամասները, մեթոդաբանությունը, տրամաբանական քայլերը և 

ձևաչափերը: Այդ ուղեցույցի հիման վրա ուսումնառության վերջնարդյունքերին 

համապատասխան ՄԿԾ-ների կազմման և իրագործման փաթեթի մշակման 

համատեքստում ձևավորված փորձագիտական խմբի կողմից մշակվել է 

«Ուսումնառության վերջնարդյունքերին համապատասխան ՄԿԾ-եր կազմելու 

հմտություններով մասնագետների վերապատրաստման» մոդուլի իրականացման 

ծրագիր: Վերջինս, բացի ուղեցույցով սահմանված քայլերի մեկնաբանումներից, 

ենթադրել է նաև կրթական ծրագրի մշակման նպատակով իրավական-նորմատիվային 

բազայի, դասակարգիչների, մեթոդական երաշխավորությունների, տվյալների շտեմա-

րանների ձևավորման էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանցում ՄԿԾ-ներ մշակող 

մասնագետներին: 2015 թ. կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացների 

ընթացքում վերապատրաստվել է Համալսարանի 18 թողարկող ամբիոնների կողմից 

ներկայացված 43 մասնագետ: Արդյունքում, ինչպես և նախատեսված էր, նոր 

ձևաչափով բակալավրի կրթական ծրագրերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 

որոշմամբ սահմանված մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկին 

համապատասխան: 

ՄԿԾ-ների մշակման ընթացքի ամփոփման և սահմանված ձևաչափով մշակված ՄԿԾ-

ների ներկայացման նպատակով փորձագիտական խումբը հանդիպումներ է 

կազմակերպել ամբիոնների՝ ՄԿԾ-ներ մշակող մասնագետների հետ, քննարկել 

մասնագիտությունների հիմնավորումները, վերջնարդյունքների 

համապատասխանությունը ՈԱՇ-ին և կարիքներին, շրջանավարտների նկարագրերը, 

արտաքին և ներքին շահակիցներից ստացված տեղեկություններն ու դրանց մշակումը,  

արտասահմանյան առաջատար բուհերի ՄԿԾ-ների բենչմարքինգը և համապա-

տասխան եզրահանգումները, ինչպես նաև ներկայացվել են կատարված 

աշխատանքներում առկա բացթողումները և թերությունները, որոնց շտկման համար 

մասնագիտական ամբիոններին տրվել է լրացուցիչ ժամանակ: 

Սահմանված ժամկետում ներկայացված և տրված ձևաչափին համապատասխանող 

կրթական ծրագրերն ամբողջությամբ ենթարկվել են վերլուծության կրթական 

ծրագրերի ուսումնասիրման համար հատուկ ձևավորված  փորձագիտական 2 խմբերի 

կողմից: 2016-2017 թթ. հաստատվել են բակալավրիատի կրթական 11  նոր ծրագրեր և 

նոր ձևաչափով մշակված, ուսումնառության վերջնարդյունքներին 

համապատասխանեցրած և կրթական ծրագրերից բխող ու դրանց պահանջներով 

մշակված դասընթացի ծրագրերը: 2018-2019 ուսումնական տարում այդ կրթական 

ծրագրերից գործում են վեցը: 

Ինչ վերաբերում է մագիստրոսական կրթական ծրագրերին, ապա այստեղ նույնպես 

մշակված և հաստատված են ուսումնառության վերջնարդյունքների հիման վրա 

մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մշակման պահանջները, կրթական ծրագրի և 



 

դասընթացի ծրագրերի ձևաչափերը, համաձայն որոնց ամբիոնները սկսել են մշակել 

նոր մագիստրոսական ծրագրեր, որոնք գործարկվելու են 2019-2020 ուսումնական 

տարվանից: Մագիստրոսական կրթական ծրագրերի կարևոր բնութագրիչներից են 

մոդուլային կառուցվածքը, գործնական, հետազոտական և նորարարական 

բաղադրիչների գերակայությունը, դասավանդողների կազմում գործնական ոլորտի 

ներկայացուցիչների ներգրավվածությունը և այլն: Մասնավորապես, 2019-2020 

ուսումնական տարվանից Համալսարանն առաջարկելու է գործարար 

վարչարարության (MBA) և հանրային կառավարման (MPA) մագիստրոսական 

կրթական ծրագրեր, որոնցում զգալիորեն բարելավված է առարկայացանկը, 

փորձառությունների անցկացումն ու դասավանդողների կազմը՝ պետական և 

մասնավոր հատվածի հեղինակավոր ներկայացուցիչների ներգրավմամբ: 

Կրթական ծրագրերի և դասընթացների կապն ապահովվում է վերջնարդյունքների 

քարտեզագրմամբ՝ որպես ծրագրերի պարտադիր և կարևորագույն բաղադրիչ: 

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի բենչմարքինգն իրականացվում է 

ապակենտրոնացված՝ ծրագիրն իրականացնող ամբիոնների կողմից: Յուրաքանչյուր 

ծրագրերի մշակմանը նախորդել է Բոլոնիայի գործընթացի անդամ հանդիսացող մոտ 

10 հաստատությունների համապատասխան ծրագրերի բենչմարքինգ, որոնց 

արդյունքներն ամփոփվել են կրթական ծրագրերի հավելվածների բաժնում: Բացի այդ, 

կատարվում է Համալսարանում իրականացվող ծրագրերի ընթացիկ համեմատություն 

արտասահմանյան այն համալսարանների համապատասխան ծրագրերի հետ, 

որոնցում հյուրընկալվում են Համալսարանի աշխատակիցներն ու ուսանողները 

(ցանկը ներկայացված է «դ» չափորոշչում): 

Համալսարանների ցանկը, որոնց հետ իրականացվել է «Ֆինանսներ» ՄԿԾ-ի բենչմարքինգ 

№ Երկիր Համալսարան Կրթական ծրագիր 

1. ԱՄՆ Stanford University Finance 

2. ԱՄՆ Boston University Finance 

3. ԱՄՆ Georgetown University Finance 

4. ԱՄՆ The University of Tampa Finance 

5 ԱՄՆ Brigham Young University Finance 

6. ԱՄՆ Lehigh University, College of Business and 

eceonomics 

Finance 

7. ԱՄՆ Harvard University Finance 

8. ԱՄՆ Capella University Finance 

9. ԱՄՆ Colorado technical University Finance 

10. ԱՄՆ Brandman University Finance 

11. ԱՄՆ Georgia State University Finance 

12. ԱՄՆ University of Georgia Banking and Finance 

Courses 

13. Կանադա University of Toronto Financial Economics, 

Finance and Economics, 

Management and Finance 



14. Իտալիա John Cabot University Economics and Finance 

15. Մեծ 

Բրիտանիա 

London School of Economics and Political Science Finance 

16. Մեծ 

Բրիտանիա 

Hertfordshire Business School Finance, Accounting and 

Finance, Financial 

Management, Business 

and Finance, Finance and 

Economics, 

17. Մեծ 

Բրիտանիա 

Nottingham Trent University Accounting and Finance 

18. Մեծ 

Բրիտանիա 

Regent's University London Finance 

19. Ֆրանսիա Universitaire Léonard de Vinci ACCOUNTING & 

FINANCE 

20. Ֆրանսիա Université Paris-Dauphine Finance 

21. Հունաստան Athens University of Economics and Buisness Finance, Accounting or 

Finance 

22. Վրաստան Caucasus University Finance 

23. Ռումինիա Bucharest University of Economic Studies Finance 

24. Գերմանիա Frankfurt School of Finance & Management Banking & Finance 

25. Ավստրիա Vienna University of Economics and Business Finance 

26. Մոլդովա Academia de Studii Economice a Moldovei Finance 

27. Չեխիա Vysoká škola ekonomická v Praze Finance, Accounting or 

Finance 

28. Թուրքիա Yasar University International Trade and 

Finance 

29 Թուրքիա KADIR HAS UNIVERSITY Accounting and Financial 

Management 

 

Համալսարանների ցանկ, որոնց հետ իրականացվել է «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» ՄԿԾ-

ի բենչմարքինգ 

№ Երկիր Համալսարան Կրթական ծրագիր 

1. ԱՄՆ Heriot Watt University Accounting and Finance 

2. ԱՄՆ A. B. Freeman School of Business-Missipi Finance and accounting 

3. ԱՄՆ Hult International Business School Accounting and management 

4. ԱՄՆ Louisiana State University-bachelor, 

master, PHD 

Accounting masters and phd 

5. ԱՄՆ University of New Orleans-bachelor and 

master 

Accounting masters 

6. ԱՄՆ University of Louisiana in Lafayette -

bachelor 

Accounting bachelor 

7. Մեծ Բրիտանիա University of GREENWICH Accounting and Finance 

8. Մեծ Բրիտանիա Edinburg Napier University Accounting and Finance 

9. Գերմանիա University de Vest Accounting and Finance 

10. Արաբական 

էմիրություններ 

University of South Wales Pritysgol De 

Cymru 

Accounting and Finance 

11. Մեծ Բրիտանիա University of Huddersfield Accounting and Finance 

12. Գերմանիա Freie Universitat Berlin Finance, Accounting and 

Taxation 

Համալսարանների ցանկը, որոնց հետ իրականացվել է «Վիճակագրություն» ՄԿԾ-ի բենչմարքինգ 

https://www.fu-berlin.de/en/studium/studienangebot/master/finance_accounting_taxation/index.html
https://www.fu-berlin.de/en/studium/studienangebot/master/finance_accounting_taxation/index.html


 
2 Ներկայացված են ՄԿԾ-ներում և դասընթացների ծրագրերում, ինչպես նաև «Վերջնարդյունքներին 

համապատասխան դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման կարգում»։ 
3 Վերջնարդյունքների քարտեզը ներկայացված է մասնագիտության կրթական ծրագրում (կետ 17)։ 

Երկիր Համալսարան Ընդամենը՝ 

քանակ 

ԱՄՆ Harvard University, Stanford University, University of California 

Berkeley 

45 

Կանադա University of Toronto, University of British Columbia 5 

Մեծ 

Բրիտանիա 

University of Cambridge, Oxford University, London's Global University 12 

Գերմանիա Technical University Munich, Ludwig-Maximilians-Universität 

München, Ruprecht-Karls-Universität  Heidelberg 

10 

Ֆրանսիա University of Paris Sud (Paris 11), Pierre and Marie Curie University – 

Paris 6, Ecole NormaleSuperrieure - Paris 

8 

ԵՄ - 12 

Ասիա Shanghai University, National University of Singapore, University of 

Hong Kong 

17 

Ռուսաստան МГУ, МЭСИ, ВШЭ и т.д. 25 
 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈւՀ-ն ունի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության 

ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության 

մեթոդների ընտրության քաղաքականություն, որը նպաստում է ուսանողակենտրոն 

ուսուցմանը: 

«Վերջնարդյունքներին համապատասխան դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման 

կարգ» 

 Ուսումնառության արդյունքները Դասավանդման 

մեթոդները 

Ուսումնառության 

մեթոդները2 (հավելված 

3․9) 

ՄԿԾ-ով նախատեսված դասընթացների և ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների (ՈւԱ) 

համապատասխանությունը3 (հավելված 3․8) 

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրության՝ Համալսարանի 

քաղաքականությունն արտացոլված է «Վերջնարդյունքներին համապատասխան 

դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման կարգում»: Վերջինում սահմանված 

են կրթական և դասընթացների ծրագրերի վերջնարդյունքների բաղադրիչների 5 

տեսակներ՝ ՈԱՇ-ին և ընդունված տարբեր դասակարգումներին համապատասխան: 

Վերջնարդյունքի յուրաքանչյուր տեսակի համար սահմանված են ուսումնառության 

ընդունելի մեթոդների ընդհանուր նկարագրեր: Կախված դասընթացի ակնկալվող 

վերջնարդյունքների կառուցվածքից՝ որոշվում են ուսումնառության մեթոդների 

գործադրման նախատեսված ծավալները: Ուսումնառության ծավալների չափումների 

հիմքում Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համաեվրոպական համակարգն է. 1 

կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30-ժամյա բեռնվածության: 

Դասավանդման մեթոդներն ածանցվում են ուսումնառության մեթոդներից: Այսինքն՝ 

դասավանդման անհրաժեշտություն պայմանավորող ուսումնառության մեթոդներից 

https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dasavandman,%20gnahatman%20karg%2007.03.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dasavandman,%20gnahatman%20karg%2007.03.2019.pdf


բխեցվում են դասավանդման մեթոդներն ու դրանց գործադրման նպատակահարմար 

ծավալները: Այդպիսով նաև վերջնականապես բացառվել են դասավանդման ակնհայտ 

անարդյունավետ մեթոդները, օրինակ՝ թելադրությամբ դասախոսության տեքստ 

գրելիս ուսումնառողն ուսումնառության գործընթաց չի իրականացնում, և 

դասավանդման այդ մեթոդը չի բխում ուսումնառության որևէ մեթոդից և հետևաբար՝ 

կարգի խախտում է: 

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների նախնական ընտրությունն 

իրականացվում է ՄԿԾ կամ դասընթացի ծրագիր մշակողների կողմից՝ համաձայն 

վերոնշյալ կարգի պահանջների: Եթե նախատեսվել է դասավանդման կամ 

ուսումնառության՝ կարգով չսահմանված մեթոդ, ապա այն պետք է հիմնավորվի և 

ներկայացվի հաստատման: Բացի այդ, ՄԿԾ-ների և դասընթացների ծրագրերի 

ձևաչափերում և մեթոդաբանությամբ սահմանված են վերջնարդյունքների և 

դասավանդման ու ուսումնառության մեթոդների համապատասխանության 

ապահովման հատվածներ: 

Բացի ուսումնառության մեթոդների՝ դասավանդման մեթոդների նկատմամբ գերակա 

լինելուց, ուսանողակենտրոն ուսուցման ապահովմանն են ուղղված մեկ 

ուսանողական խմբում ուսանողների առավելագույն թվի սահմանափակումը 

(առավելագույնը՝ 35), ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի 

ղեկավարման սահմանաչափերը, ընտրովի դասընթացների՝ տարեցտարի ավելացող 

բաժինն ուսումնական պլաններում: Այդուհանդերձ, ֆինանսական 

նպատակահարմարության տեսանկյունից սահմանված է ընտրովի դասընթացների 

կայացման համար ուսանողների նվազագույն թվի սահմանաչափ (25 ուսանող 

բակալավրիատի համար): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈւՀ-ն ունի ուսանողների գնահատման քաղաքականություն՝ ըստ 

ուսումնառության արդյունքների, և ապահովում է ակադեմիական ազնվությունը: 

«Վերջնարդյունքներին համապատասխան դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման 

կարգ» 

«Ուսանողի ուղեցույց» (առկա ուսուցման բակալավրիատի ուսանողների համար) 

«Ուսանողի ուղեցույց» (հեռակա ուսուցման բակալավրիատի ուսանողների համար) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ամփոփիչ ատեստավորման 

հանձնաժողովի ձևավորման և աշխատանքի ընթացակարգ» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ամփոփիչ ատեստավորման 

գնահատականի քննարկման և բողոքարկման կարգ» 

«Ավարտական աշխատանքի կատարման և պաշտպանության մեթոդական ցուցումներ» 

«Մագիստրոսական թեզի կատարման և պաշտպանության մեթոդական ցուցումներ» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ավարտական աշխատանքի և 

մագիստրոսական թեզի գրախոսման կարգ»  

https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dasavandman,%20gnahatman%20karg%2007.03.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dasavandman,%20gnahatman%20karg%2007.03.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/academic-calendar/ugecuyc-2018-1.pdf
https://asue.am/upload/files/academic-calendar/ugecuyc-2018-heraka.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/Amp-atest-handz-yntacakarg-31-10-2018.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/Amp-atest-handz-yntacakarg-31-10-2018.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/127-boghoqarkman%20karg-05.03.2018.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/127-boghoqarkman%20karg-05.03.2018.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Avartakan%20ashkatanki%20metodakan%20cucumner.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Magistroskan%20tezi%20metodakan%20cucumner.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/128-graxosman%20karg-05.03.2018.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/128-graxosman%20karg-05.03.2018.pdf


 
4 Ներկայացված են ՄԿԾ-ներում և դասընթացների ծրագրերում, ինչպես նաև «Վերջնարդյունքներին 

համապատասխան դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման կարգում»։ 

  Հավատարմագրման դիմում-հայտում ամրագրված 3 ՄԿԾ-ների համար ներկայացնել 

ուսումնառության արդյունքները և համապատասխան գնահատման մեթոդները4 (հավելված 

3․9) 

 Ուսումնառության արդյունք Գնահատման մեթոդ  

Համալսարանի՝ գնահատման քաղաքականությունն արտացոլված է 

«Վերջնարդյունքներին համապատասխան դասավանդման, ուսումնառության և 

գնահատման կարգում» և գիտական խորհրդի մի շարք որոշումներում, որոնք առավել 

մատչելի նկարագրված են ուսանողի ուղեցույցում: 

Համաձայն վերոնշյալ կարգի՝ յուրաքանչյուր դասընթացի շրջանակներում կիրառվող 

գնահատման համակարգը պետք է ներառի գնահատման մեթոդները, չափանիշները 

(ինչն է ենթակա գնահատման. պետք է բնութագրեն վերջնարդյունքը), չափորոշիչները 

(տարբեր գնահատականների համար պահանջվող քանակական և որակական 

նշաձողեր. պետք է բնութագրեն վերջնարդյունքի ձևավորվածության տարբեր 

աստիճաններ), ձևերը (օրինակ՝ բանավոր քննություն, թեստեր, հետազոտական 

արդյունքի պաշտպանություն և այլն): Գնահատումն, ըստ կարգի պահանջի, չպետք է 

սահմանափակվի միայն գիտելիքի ստուգմամբ դրա պարզ վերարտադրության 

միջոցով: Օրինակ՝ եթե դասընթացով, որպես վերջնարդյունք, նախատեսված է 

գործնական հմտության ձևավորում, ապա պետք է գնահատվի որոշակի 

գործողություններ իրականացնելը իրավիճակային խնդիրների լուծման, դերային 

խաղերում դրսևորած արդյունքների, իրական կամ պայմանական իրավիճակներում 

սահմանափակ կամ բաց տեղեկությունների պայմաններում դրսևորած արդյունքների 

հիման վրա: 

Համալսարանում հիմնականում կիրառվում է գիտելիքի գնահատման 

բազմագործոնային համակարգը, որով նախատեսված են հաճախումների և ընթացիկ 

ակտիվության, ուսանողների անհատական աշխատանքի, ընթացիկ ստուգման և 

ամփոփիչ քննության բաղադրիչներ: 2019 թ. ընթացիկ ստուգումների իրականացումն 

առկա ուսուցման բակալավրիատում որոշվեց այլևս չկիրառել՝ որպես պարտադիր 

բաղադրիչ՝ հաշվի առնելով ուսանողների բեռնվածության և ուսումնառության 

արդյունավետության վրա ընթացիկ ստուգումների հիմնականում բացասական 

ազդեցությունը: 

Ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է՝ համաձայն ՀՀ ԿԳՆ հրամանով 

հաստատված կարգի և ներքին կանոնակարգերի՝ «ՀՊՏՀ ամփոփիչ ատեստավորման 

հանձնաժողովի ձևավորման և աշխատանքի ընթացակարգի», «ՀՊՏՀ ամփոփիչ 

ատեստավորման գնահատականի քննարկման և բողոքարկման կարգի», 

«Ավարտական աշխատանքի կատարման և պաշտպանության մեթոդական 



ցուցումների», «Մագիստրոսական թեզի կատարման և պաշտպանության մեթոդական 

ցուցումների», «ՀՊՏՀ ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի 

գրախոսման կարգի»: 

Ամփոփիչ ատեստավորման օբյեկտիվությունն ու ամբողջ կրթական ծրագրի 

իրականացման արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով սահմանված է, որ 

ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների առնվազն 50 տոկոսը չպետք 

է լինեն Համալսարանի աշխատակից: 

Ամփոփիչ ատեստավորման չափանիշները և դրանց կշիռները սահմանված են 

վերոնշյալ կարգերում: 

Գրագողության դեմ ավտոմատացված համակարգ համահամալսարանական 

կիրառության մեջ պլանավորվում է ներդնել 2019-2020 ուսումնական տարվանից: ԵՄ 

Էրազմուս+-ի «Կրթական բաց տեղեկատվության և կիրառական հետազոտության 

կառավարումն ու բուհերի կարողությունների հզորացումը Մոլդովայում և 

Հայաստանում (MINERVA)» միջազգային ծրագրի շրջանակներում Համալսարանը 

նախատեսում է ձևավորել հայալեզու տնտեսագիտական հետազոտությունների բաց 

էլեկտրոնային ամբողջական բազա, որի հիման վրա զգալիորեն կբարձրանա 

գրագողության դեմ համակարգի արդյունավետությունը, ինչպես նաև գրեթե կբացառվի 

պատրաստի աշխատանքներ վաճառող կազմակերպությունների 

պահանջվածությունը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈւՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը բովանդակային առումով 

համահունչ են նմանատիպ այլ ճանաչված մասնագիտությունների կրթական ծրագրերին և 

նպաստում են ուսանողների ու դասավանդողների շարժունությանը, միջազգայնացմանը: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում «Էրազմուս+» ծրագրի 

շրջանակներում շարժունության իրականացման կարգ» 

Ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը (նշելով երկիրը և ուսանողների 

թվաքանակն ըստ տարիների), որոնց հետ հաստատությունն   ունի ուսանողների 

փոխանակումն ու շարժունությունն ապահովող գործող համաձայնագրեր: 

Ուսանողների ներհոսք 

№ Երկիր, հաստատություն 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

1 Բուլղարիա     1 

2 Ռումինիա  1   1 

3 Ռուսաստանի Դաշնություն    1  

4 Լեհաստանի Հանրապետություն    1  

https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/160-erazmus-sharzhunutyan-karg-31-10-2018.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/160-erazmus-sharzhunutyan-karg-31-10-2018.pdf


5 Հնդկաստանի Հանրապետություն  6 6   

6 Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն 3 1 1   

7 Խորվաթիա   2   

Ուսանողների արտահոսք 

№ Երկիր, հաստատություն 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

1 Բուլղարիա, Վառնայի տնտեսագիտական 

համալսարան 
 2    

2 Ռումինիա, Սուչավայի Ստեֆան սել Մարեի 

համալսարան 
 4 1 1  

3 Էստոնիա, Տարտուի համալսարան  1    

4 Լեհաստան, Պոզնանի տնտեսագիտության և 

բիզնեսի համալսարան 
 4  1 1 

5 Ռումինիա, Ալեքսանդրու Յոան Կուզայի անվ. 

Յաշի համալսարան 
 1    

6 Լեհաստան, Վարշավայի տնտեսագիտության 

դպրոց 
 1 1 1  

7 Հունաստան, Աթենքի տնտեսագիտության և 

բիզնեսի համալսարան 
 1 3 6 3 

8 Լեհաստան, Բիալիստոկի տեխնոլոգիական 

համալսարան 
 1 1 3  

9 Հունգարիա, Միշկոլցի համալսարան   4 2 2 

10 Խորվաթիա, Յոսիպ Յուրայ Ստրոսսմայերի անվ. 

Օսիյեկի համալսարան 
  4   

11 Բելգիա, Հասսելթի համալսարան   2 7 2 

12 Բուլղարիա, Վառնայի մենեջմենթի համալսարան   2 5 2 

13 Լիտվա, Միկոլաս Ռոմերիսի համալսարան   1 1 1 

14 Խորվաթիա, Պուլայի Յուրայ Դոբրիլայի 

համալսարան 
  1 2 2 

15 Կիպրոս, Կիպրոսի համալսարան    2  

16 Բուլղարիա, Դ.Ա.Ցենովի տնտեսագիտության 

ակադեմիա 
   1 1 

17 Սլովակիա, Բրատիսլավայի հանրային 

կառավարման տնտեսագիտության և 

մենեջմենթի համալսարան 

   2  



18 Գերմանիա, Ցվիկաուի կիրառական 

գիտությունների համալսարան 
    5 

19 Լիտվա, Կաունասի տեխնոլոգիական 

համալսարան 
    1 

20 Լեհաստան, Կրակովի տնտեսագիտական 

համալսարան 
    2 

21 Իսպանիա, Վալենսիայի պոլիտեխնիկական 

համալսարան 
    9 

Ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը (նշելով երկիրը և 
դասավանդողների թվաքանակն ըստ տարիների), որոնց հետ հաստատությունն ունի 
դասավանդող անձնակազմի փոխանակումն ու շարժունությունը ապահովող գործող 
համաձայնագրեր: 

Դասավանդողների ներհոսք 

№ Երկիր, հաստատություն 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

1 Բուլղարիա, Վառնայի տնտեսագիտական 

համալսարան 
 2    

2 Ռումինիա, Սուչավայի Ստեֆան սել Մարեի 

համալսարան 
 1   2 

3 Լեհաստան, Պոզնանի տնտեսագիտության և 

բիզնեսի համալսարան 
  1 1 3 

4 Լեհաստան, Վարշավայի տնտեսագիտության 

դպրոց 
   1 2 

5 Հունաստան, Աթենքի տնտեսագիտության և 

բիզնեսի համալսարան 
    3 

6 Լեհաստան, Բիալիստոկի տեխնոլոգիական 

համալսարան 
  1 2 2 

7 Հունգարիա, Միշկոլցի համալսարան  1 4 4 1 

8 Խորվաթիա, Յոսիպ Յուրայ Ստրոսսմայերի անվ. 

Օսիյեկի համալսարան 
    1 

9 Բելգիա, Հասսելթի համալսարան    1 1 

10 Բուլղարիա, Վառնայի մենեջմենթի համալսարան     1 

11 Լիտվա, Միկոլաս Ռոմերիսի համալսարան    1  

12 Խորվաթիա, Պուլայի Յուրայ Դոբրիլայի 

համալսարան 
    2 

13 Բուլղարիա, Դ.Ա.Ցենովի տնտեսագիտության 

ակադեմիա 
   1 1 

14 Սլովակիա, Բրատիսլավայի հանրային 

կառավարման տնտեսագիտության և 

   2  



մենեջմենթի համալսարան 

15 Գերմանիա, Ցվիկաուի կիրառական 

գիտությունների համալսարան 
    1 

16 Գալատիի Դանուբիուսի համալսարան    2  

17 Պորտուգալիա, Պորտոյի համալսարան    1  

18 Հունաստան, Էգեյան համալսարան    2  

19 Մեծ Բրիտանիա, Էդինբուրգի Նափիըր 

համալսարան 
  1  6 

20 Ճապոնիա, Հիտոցուբաշի համալսարան     1 

21 Սլովակիա, Կոշիցեի տեխնոլոգիական 

համալսարան 
   2  

22 Ավստրիա, Վիեննայի կիրառական 

գիտությունների համալսարան 
   2  

23 Իտալիա, Սաննիոյի համալսարան    3  

24 ԱՄՆ, Մարքուեթի համալսարան  1    

25 Լեհաստան, Արևմտյան Պոմերանիայի բիզնես 

դպրոց 
  1   

26 Նիդեռլանդներ, Նիդեռլանդների բաց 

համալսարան 
  1   

Դասավանդողների արտահոսք 

№ Երկիր, հաստատություն 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

1 Ռումինիա, Սուչավայի Ստեֆան սել Մարեի 

համալսարան 
 2 1 1  

2 Էստոնիա, Տարտուի համալսարան  1    

3 Լեհաստան, Պոզնանի տնտեսագիտության և 

բիզնեսի համալսարան 
 2 2 1  

4 Լեհաստան, Վարշավայի տնտեսագիտության 

դպրոց 
  1 1  

5 Հունաստան, Աթենքի տնտեսագիտության և 

բիզնեսի համալսարան 
 2 4 3 2 

6 Լեհաստան, Բիալիստոկի տեխնոլոգիական 

համալսարան 
 2 1 1 1 

7 Հունգարիա, Միշկոլցի համալսարան  2  3 2 

8 Բելգիա, Հասսելթի համալսարան    1 2 



9 Բուլղարիա, Վառնայի մենեջմենթի համալսարան   1  1 

10 Խորվաթիա, Պուլայի Յուրայ Դոբրիլայի 

համալսարան 
  2   

11 Կիպրոս, Կիպրոսի համալսարան   1   

12 Բուլղարիա, Դ.Ա.Ցենովի տնտեսագիտության 

ակադեմիա 
   1  

13 Սլովակիա, Բրատիսլավայի հանրային 

կառավարման տնտեսագիտության և 

մենեջմենթի համալսարան 

   2  

14 Լեհաստան, Կրակովի տնտեսագիտական 

համալսարան 
  3 2  

15 Գալատիի Դանուբիուսի համալսարան   6   

16 Պորտուգալիա, Պորտոյի համալսարան   2  1 

17 Հունաստան, Էգեյան համալսարան    1 1 

18 Հունաստան, Սալոնիկի համալսարան     1 

19 Մեծ Բրիտանիա, Էդինբուրգի Նափիըր 

համալսարան 
    6 

20 Ֆրանսիա, Նիցցայի Սոֆիա Անտիպոլիս 

համալսարան 
    5 

21 Նիդեռլանդներ, Ամստերդամի կիրառական 

գիտությունների համալսարան 
    5 

22 Սլովակիա, Կոշիցեի տեխնոլոգիական 

համալսարան 
   2 1 

23 Ավստրիա, Վիեննայի կիրառական 

գիտությունների համալսարան 
    1 

24 Իտալիա, Սաննիոյի համալսարան     3 

25 Մոլդովա, Մոլդովայի պետական համալսարան    2 2 

26 Ուկրաինա, Խարկովի սննդի և առևտրի 

պետական համալսարան 
   2  

27 Լատվիա, ՌԻՍԵԲԱ     4 

28 Բելառուս, Բելառուսի առևտրի և 

տնտեսագիտության համալսարան 
   1  

29 Վրաստան, Բաթումիի Շոթա-Ռուսթավելիի 

համալսարան 
    2 

30 Վրաստան, Իլիայի պետական համալսարան    2  



Համալսարանում կրթական ծրագրերի կազմման և բարելավման գործընթացները 

վերջին տարիներին իրականացվել են՝ հաշվի առնելով տեղական և արտասահմանյան 

առաջավոր հաստատությունների փորձը և միջազգային չափանիշները, որոնք որպես 

զարգացման գերակա ուղղություններ նշված են Համալսարանի տարբեր տարիների 

զարգացման ռազմավարական ծրագրերում: ՀՀ-ում գործող բուհերից ուշադրության 

կենտրոնում են պահվել հատկապես տրանսազգային համալսարանները, իսկ 

արտասահմանյաններից՝ հիմնականում հյուսիսամերիկյան և եվրոպական 

առաջատար բուհերը, ինչպես նաև մի քանի ռուսական բուհ: 

Համաձայն 2014 թ. հաստատված «Կրթական ծրագրեր կազմելու ուղեցույցի»՝ 

յուրաքանչյուր կրթական ծրագիր կազմելիս նախևառաջ կատարվել է Բոլոնիայի 

գործընթացի անդամ հանդիսացող մոտ 10 հաստատությունների համապատասխան 

ծրագրերի բենչմարքինգ, որոնց արդյունքներն ամփոփվել են բակալավրի կրթական 

ծրագրերից յուրաքանչյուրի հավելվածների բաժնում: 

Ուսանողների ներհամալսարանական և միջբուհական շարժունությունը 

կարգավորվում է «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների 

ակադեմիական շարժունության կարգով» (ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 

օգոստոսի 25-ի N1240-Ն որոշման հավելված), համաձայն որի ՀՊՏՀ-ում ուսանողին 

թույլատրվում է փոխել մասնագիտությունը կամ ուսումնառության ձևը, եթե 

առարկաների տարբերությամբ պայմանավորված կրեդիտների քանակը չի 

գերազանցում 20 կրեդիտը: 

Համալսարանի ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջազգային 

շարժունությունն ապահովվում է միջազգային ծրագրերի, Էրազմուս+ ծրագրի և 

միջհամալսարանական պայմանագրերի շնորհիվ, որոնք վերջին տարիներին 

ավելանալու միտում ունեն, և տարեցտարի ավելի շատ մասնակիցներ են 

հնարավորություն ունենում ուսումն արտերկրում շարունակելու կամ դասավանդելու 

և հակառակը՝ Համալսարանը հանդիսանում է ընդունող կողմ արտասահմանյան 

ուսանողների և դասախոսների համար: 

Միջազգային շարժունության ծավալների ավելացումով պայմանավորված՝ 2018 թ. 

նույնիսկ անհրաժեշտություն առաջացավ հաստատելու «Հայաստանի պետական 

տնտեսագիտական համալսարանում «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում 

շարժունության իրականացման կարգ»: 

Համալսարանում իրականացվող կրթական ծրագրերի շրջանակներում շնորհվող 

կրեդիտների միջազգային ճանաչման մասին են վկայում նաև 2017-2018 ուսումնական 

տարվանից իրականացվող համատեղ մագիստրոսական կրթական ծրագրերը՝ 

«Նախագծերի կառավարում» (Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանի և 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի հետ) 



և «Գործարար կառավարում» (Շվեյցարիայի ՈւՄԵՖ համալսարանի հետ): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈւՀ-ում առկա է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

մշտադիտարկման, արդյունավետության գնահատման, բարելավման քաղաքականություն: 

«Դասընթացի իրականացման գնահատման նպատակով ուսանողական հարցման անցկացման 

ընթացակարգ» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունում դասալսումների անցկացման և արդյունքների վերլուծության 

ընթացակարգ» 

Համալսարանում գործող «Կրթական ծրագրեր կազմելու ուղեցույցում» նախատեսված 

է կրթական ծրագրի կազմման, հաստատման և իրականացման ընթացակարգը, 

համաձայն որի՝ կրթական ծրագրի մշակման և հաստատման գործողություններից 

հետո նախատեսվում է կրթական ծրագրի մշտադիտարկում, տարեկան մեկ անգամ 

բոլոր կրթական ծրագրերի գնահատում և կրթական ծրագրերի բարելավում: Այդ 

ընթացակարգի համաձայն՝ 2017 թ. վերլուծության և գնահատման արդյունքում 2016 թ. 

հաստատված կրթական ծրագրերում իրականացվեցին որոշ փոփոխություններ, որոնք 

արտացոլվեցին բոլոր կրթական ծրագրերի 2017 թ. հաստատված նոր ուսումնական 

պլաններում: 

Կրթական ծրագրերի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն և բարելավման հետագա 

քայլեր յուրաքանչյուր տարի ներկայացվում են ռեկտորի տարեկան հաշվետությունում՝ 

«Ուսումնական գործունեություն» բաժնում: 

Կրթական ծրագրերից բավարարվածությունը պարզելու և համապատասխան ուղղու-

թյուններով բարեփոխումներ կատարելու համար հարցումներ են անցկացվում 

ուսանողների և շրջանավարտների շրջանում, մասնավորապես, մասնագիտական 

կողմնորոշման և մոդուլներից բավարարվածության, դասավանդողից և դասավանդած 

առարկայից բավարարվածության հարցումներ են անցկացվել 2015 թ., 2016 թ. և 2017 թ., 

որոնց արդյունքների վերաբերյալ կազմվել են մանրակրկիտ հաշվետվություններ և 

որոնց հիմքի վրա հետագայում 2018-2019 թթ. ուսումնական գործընթացի որակի 

ապահովման փորձագիտական խմբի կողմից մշակվել է «Կրթական գործընթացի 

որակից ուսանողների բավարարվածության գնահատման կարգ» և «Կրթական 

գործընթացի որակից շահակիցների բավարարվածության մշտադիտարկման և 

գնահատման կարգ» փաստաթղթերը, որոնք նախատեսված է հաստատել և ներդնել 

2019 թ. մայիս-հունիս ամիսներից՝ որպես մշտական գործող կարգեր: 

Դասընթացի իրականացման գնահատման միջոցով կրթական ծրագրերի որակը 

բարելավելու նպատակով մշակվել, հաստատվել և 2017-2018 ուսումնական տարվա 

երկրորդ կիսամյակում փորձնական գործարկվել է նաև «Դասընթացի իրականացման 

գնահատման հարցաթերթը» և 2018 թվականի մարտին հաստատվել է «Դասընթացի 

իրականացման գնահատման նպատակով ուսանողական հարցման անցկացման 

https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/129-harcman%20anckacman%20yntacakarg-05.03.2018.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/129-harcman%20anckacman%20yntacakarg-05.03.2018.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dasalsumneri%20yntacakarg%2007.03.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dasalsumneri%20yntacakarg%2007.03.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dasalsumneri%20yntacakarg%2007.03.2019.pdf


ընթացակարգը»: 

2019 թ. հաստատվել է «ՀՊՏՀ դասալսումների անցկացման և արդյունքների 

վերլուծության կարգը», որի համաձայն՝ դասալսումներն իրականացվելու են ոչ միայն 

ամբիոնի վարիչի, այլև ուսումնական գործընթացի որակի ապահովման 

փորձագիտական խմբի անդամների կողմից: 

Գործադրվող տարբեր մեխանիզմների արդյունքները հիմնականում ներկայացվում են 

ոլորտի պատասխանատու պրոռեկտորին, ով անհրաժեշտության դեպքում 

նախաձեռնում է համապատասխան փոփոխություններ: 

Ներկայացված մեխանզիմների կիրառկման արդյունքում կրթական ծրագրերի 

բարելավման նպատակով կատարվող գործողությունները և հիմնական 

բարեփոխումներն, ըստ էության, ներառել են հետևյալ ուղղություները՝ 

• Համալսարան-աշխատաշուկա համագործակցության ամրապնդում ու 

աշխուժացում՝ դասընթացների ծրագրերում ներառելով կիրառական 

հմտությունների ձեռքբերում ապահովող գործնական բաղադրիչներ 

• Առաջարկվող կրթական ծրագրերում բացահայտված լավագույն փորձի 

ներդնում մրցակիցների և միջազգային ծրագրերի մշտադիտարկման շնորհիվ 

• Ուսանողակենտրոնության սկզբունքի ապահովում ընտրովի դասընթացների 

թիվն ավելացնելու միջոցով։ 

Ուժեղ կողմեր 

ՄԿԾ-ների և դասընթացների ծրագրերի 

մշակման գործընթացի՝ 

վերջնարդյունքների վրա հիմնված լինելը 

Մագիստրոսական նոր և համատեղ 

ծրագրերի առկայությունը 

Ուսումնառության և դասավանդման 

կապի հստակ սահմանվածությունը և 

մեթոդների ընտրության հստակ 

մոտեցումների առկայությունը 

Ուսումնական գործընթացի որակի 

ապահովման փորձագետների 

առկայությունը և նրանց 

ներգրավվածությունը կրթական 

ծրագրերի մշակման և մշտադիտարկման 

Թույլ կողմեր 

Կրթական ծրագրերի մշակման, 

իրականացման և մշտադիտարկման 

գործընթացները կարգավորող 

փաստաթղթերի մեծ թիվը 

Ընտրովի դասընթացների կայացումը 

կաշկանդող՝ ուսանողների նվազագույն 

թվի սահմանափակումը 



 

IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ուսանողներին տրամադրում է համապատասխան աջակցություն` 

կրթական միջավայրի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով: 

Համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագրում ուսանողակենտրոն 

ուսումնառությունը կարևորվում է առաքելության մակարդակում: Համալսարանը 

ձգտում է հնարավորինս մեծացնել ուսանողների դերը կրթական ծառայությունների 

ձևավորման և գնահատման գործընթացներում՝ նպատակ ունենալով ընդլայնել 

ուսանողների՝ սեփական ուսումնական պլանի մշակման վրա ազդելու 

հնարավորությունները, առավել մեծ խորությամբ ներգրավելու ուսանողներին 

կրթական և օժանդակ ծառայությունների որակի գնահատման ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 

մեխանիզմներում (հարցումներ, նախաձեռնություններ, հետադարձ կապի այլ 

մեխանիզմներ): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և 

ընդունելության իրականացման հստակ մեխանիզմներ:  

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի առկա ուսուցմամբ 

մագիստրատուրայի 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգ» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունում ուսանողների վերականգնման, ներքին տեղափոխության, 

առարկայական (ծրագրային) տարբերությունների հանձնման և ուսման վճարի հաշվարկման 

ընթացակարգ» 

ՀՊՏՀ դիմորդ 

Ուսումնական հաստատությունում ուսանողների թիվը`ըստ կրթական ծրագրերի և 

գործընթացներում 

Հնարավորություններ 

Շարժունության ծավալների և գործընկեր 

համալսարանների ցանցի ընդլայնումը 

Վտանգներ 

Պատրաստի աշխատանքներ վաճառող 

կազմակերպությունների տարածումը 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները 

Ուսումնական գործընթացը կարգավորող փաստաթղթերի միասնականացում՝ 

ուսումնական գործընթացի մեկ ամբողջական կանոնագրքի կազմում 

Ընտրովի դասընթացների համար նախատեսված սահմանաչափի վերանայում՝ 

ուսանողների կարիքներին ավելի համապատասխանող դասընթացներ մատուցելու 

նպատակով (ուսանողների նվազագույն թիվը՝ 10-15 սահմաններում) 

Տնտեսագիտական հետազոտությունների բաց էլեկտրոնային ամբողջական բազայի 

ձևավորում և ընդլայնում՝ գործընկերների ցանցի միջոցով 

https://asue.am/upload/files/scientific-board/Arka%20magistraturayi%20yndunelutyan%20kanonakarg.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Arka%20magistraturayi%20yndunelutyan%20kanonakarg.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Usanoxneri-verakangnman-yntacakarg-06.09.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Usanoxneri-verakangnman-yntacakarg-06.09.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Usanoxneri-verakangnman-yntacakarg-06.09.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Usanoxneri-verakangnman-yntacakarg-06.09.2019.pdf
https://asue.am/am/applicant


ուսուցման ձևերի 

Ուսանողների թիվը  2014 2015 2016 2017 2018 

Բակալավրի 
առկա 3913 4722 4291 4290 3444 

հեռակա 2038 2092 2009 2028 1853 

Մագիստրոսի 
առկա 1151 1092 878 932 781 

հեռակա 704 955 869 697 681 

 

Հետազոտողի 

առկա 29 28 31 28 25 

հեռակա 82 76 64 67 62 

Ուսումնառողների շարժունությունը 

Ուսումնառողների շարժը վերջին 5 տարվա կտրվածքով 

Ուսանողների արտահոսք 

№ Հաստատություն/երկիր 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Վառնայի Տնտեսագիտական Համալսարան/Բուլղարիա  2 2 - 2 

2 Սուչավայի Ստեֆան սել Մառե Համալսարան/Ռումինիա  4 1 1 - 

3 Տարտուի Համալսարան/Էստոնիա  1 - - - 

4 Պոզնանի Տնտեսագիտության և Բիզնեսի 

Համալսարան/Լեհաստան 

 4 - 1 1 

5 Ալեքսանդրու Լոան Կուզա Համալսարան/Ռումինիա  1 - - - 

6 Վարշավայի Տնտեսագիտության Դպրոց/Լեհաստան  1 1 1  

7 Աթենքի Տնտեսագիտության և Բիզնեսի 

Համալսարան/Հունաստան 

 1 3 5 3 

8 Բյալիստոկի Տեխնոլոգիայի Համալսարան/Լեհաստան  1 1 3 - 

9 Միշկոլցի Համալսարան/Հունգարիա  - 4 2 2 

10 Հասելթի Համալսարան/Բելգիա  - 2 7 1 

11 Վառանյի Մենեջմենթի Համալսարան/Բուլղարիա  - 2 5 - 

12 Վալենսիայի Պոլիտեխնիկական Համալսարան/Իսպանիա  - - - 9 

13 Ցվիկաուի Կիրառական Գիտությունների 

Համալսարան/Գերմանիա 

 - - - 5 

14 Կանունասի Տեխնոլոգիական Համալսարան/Լիտվա  - 1 1 2 

15 Կիպրոսի Համալսարան/Կիպրոս  - - 1 - 

16 Բրատիսլավայի Տնտեսագիտության և մենեջմենթի 

դպրոց/Սլովակիա 

 - - 2  

Ուսանողների ներհոսք 

№ Հաստատություն/երկիր 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Սուչավայի Ստեֆան սել Մառե Համալսարան/Ռումինիա  1 - - 1 

2 Պուլայի Համալսարան/Խորվաթիա  - - 2 - 

3 Պոզնանի Տնտեսագիտության և Բիզնեսի 

Համալսարան/Լեհաստան 

 - - 1 - 



4 Վառնայի Տնտեսագիտական Համալսարան/ Բուլղարիա  - - - 1 

Հեռացումներ և վերականգնումներ 

№ Ուսանողների թիվ 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Դուրս մնացած ուսանողների տոկոսը/թիվը 

2.8 / 

217 

2.9 / 

261 

3.8 / 

307 

2.9 / 

228 

2.9 / 

197 

2 
Վերականգնված ուսանողների տոկոսը/թիվը 

1.2 / 

98 

1.8 / 

159 

2.1 / 

170 

1.5 / 

120 

3.7 / 

251 

Համալսարանը դիմորդների հավաքագրման (մասնագիտական կողմնորոշման) 

ուղղությամբ աշխատանքների համակարգման շրջանակներում 8 հիմնական և ավագ 

դպրոցների հետ կնքել է համագործակցության պայմանագրեր, որտեղ ՀՊՏՀ 

համապատասխան ֆակուլտետների դասախոսները մասնագիտական կողմնորոշման 

բաց դասախոսություններ են կազմակերպում, ինչպես նաև «Բաց դռների օրերի» 

շրջանակներում հանրակրթական դպրոցների աշակերտները ճանաչողական այցեր 

են կատարում համալսարան: Համագործակցության պայմանագրեր են կնքվել նաև 14 

քոլեջների հետ: 

Համալսարանի պաշտոնական կայքում գործում է «Ընդունելություն» բաժինը, որտեղ 

մանրամասն տեղեկատվություն կա բոլոր մասնագիտությունների և 

մասնագիտացումների, ընդունելության կարգի և այլ անհրաժեշտ հարցերի 

վերաբերյալ: 

Շարունակական կրթության և կարիերայի բաժինը մշակել է «Դիմորդների 

մասնագիտական կողմնորոշման գործունեության կարգ», որի նախագիծը քննարկվել 

է գիտական խորհրդին կից համալսարանական ուսումնամեթոդական 

հանձնաժողովի նիստում։ Կարգը սահմանում է դիմորդների մասնագիտական 

կողմնորոշման ուղղությամբ գործունեության նպատակներն ու խնդիրները, 

կազմակերպման և իրականացման սկզբունքներն ու մեթոդները, այդ գործընթացի 

շահառուների իրավունքներն ու պարտականությունները: 

Համալսարանի «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի կողմից «Կրթական 

գործընթացների և տեխնոլոգիաների հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակում 

Շարունակական կրթության և կարիերայի բաժնի հետ համատեղ 2017 թ մարտ ամսին 

իրականացվել են հարցումներ՝ հանրակրթական դպրոցների աշակերտների 

շրջանում Համալսարանի մասնագիտությունների, բուհի ընտրության շարժառիթների, 

ընտրության վրա ազդող գործոնների վերհանման ու հետազոտության, աշակերտների 

մոտ հետագա ուսումնառության դրդապատճառների գնահատման, նաև՝ բուհերի 

կրթական ծրագրերի վերաբերյալ աշակերտների տեղեկացվածության աստիճանի 

գնահատման նպատակներով։ 

Դիմորդների ընդունելությունը բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 

համակարգ իրականացվում է ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N597-



Ն որոշմամբ հաստատված «Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի» 

համաձայն: Ըստ այդմ՝ առկա ուսուցմամբ ընդունելությունը կատարվում է տվյալ 

ուսումնական տարվա համար ՀՀ կառավարության հաuտատած 

մաuնագիտությունների ցանկի համաձայն: Ընդունելությունն իրականացվում է 

հանրապետական միասնական քննությունների արդյունքում: Ընդունելության և 

դիմորդների նախապատրաստման ուղղությամբ Համալսարանի 

ստորաբաժանումների աշխատանքների համակարգումն իրականացվում է 

Համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի կողմից, որը դիմորդի դիմում-հայտի 

լրացման ժամանակ դիմորդին տրամադրում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն: 

Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման համակարգում ընդունելությունն 

իրականացվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 27-

ի N 863-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների հեռակա ուսուցման ընդունելության կանոններով»: 

Ընդունելության քննությունները և´ բովանդակային, և´ կազմակերպչական առումով 

լիովին համապատասխանում են բակալավրիատի առկա համակարգի պետական 

միասնական քննությունների պահանջներին: 

Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ 

կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի  N700-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների 

ընդունելության կարգի» համաձայն: Ուսուցման լեզվին և համապատասխան 

մասնագիտության ընդունելության համար նախատեսված քննական առարկաներին 

չտիրապետող օտարերկրացիներն ուսուցումն անցնում են Համալսարանի 

նախապատրաստական դասընթացներում: 

Դիտարկվող ժամանակաշրջանում առկա և հեռակա կրթաձևերում բակալավրիատի 

ուսանողների ընդհանուր թվի նվազման միտումներ են արձանագրվել, ինչը 

հիմնականում պայմանավորված է դիմորդների թվի կրճատմամբ, նաև 

համալսարանում կրթական ծառայությունների որակի բարձրացման ընդհանուր 

ռազմավարության շրջանակներում ուսումնառության նկատմամբ առաջադրվող 

պահանջների որոշակի խստացմամբ։ 

Մագիստրատուրայում ընդունելությունը կատարվում է ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարի 2007 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N1193-Ն հրամանով հաստատված 

«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգի» համաձայն: Յուրաքանչյուր 

տարի գիտական խորհրդի կողմից հաստատվում է տվյալ ուսումնական տարվա 

մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգը, որտեղ նշվում են դիմորդների 

ընդունելության և մրցույթի անցկացման հստակ ժամկետներն ըստ փուլերի և 



մրցույթի հստակ պահանջները: Անվճար և վճարովի տեղերի համար 

ընդունելությունն իրականացվում է 3 փուլով: Առաջին փուլում անվճար և վճարովի 

համակարգ կարող են դիմել Համալսարանի բակալավրիատի տվյալ 

մասնագիտության ընթացիկ ուսումնական տարվա շրջանավարտները: 

Ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով` բակալավրիատի 

առաջադիմության ՄՈԳ-ի հիման վրա: Երկրորդ փուլում վճարովի համակարգ կարող 

են  դիմել Համալսարանի և այլ բուհերի շրջանավարտները¸ որոնց ընդունելությունը 

կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության բակալավրի 

ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված 

քննության արդյունքներով: Երրորդ փուլում անվճար և վճարովի համակարգ կարող 

են դիմել բանակից զորացրված դիմորդները` իրենց համար նախատեսված տեղերի 

շրջանակներում: Ընդունելությունը կատարվում է մրցութային կարգով` նախորդող 

ուսումնառության դիպլոմի հավելվածում գրանցված առարկաների ՄՈԳ-ի հիման 

վրա: 

Դիտարկվող ժամանակահատվածում մագիստրոսական ծրագրերում ընդգրկված 

ուսանողների թիվը նվազման կայուն միտում է ցուցաբերել։ Մագիստրանտների թվի 

կրճատումը պայմանավորված է մագիստրոսական կրթական ծրագրի 

օպտիմալացման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերով: 

Համալսարանում ուսանողների հեռացման և վերականգնման գործընթացը 

կարգավորվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 

17-ի N1242-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների հեռացման 

(ազատման) և վերականգնման կարգի» համաձայն: ՀՀ ԿԳՆ ընդունած որոշումների 

կատարումն ապահովելու նպատակով մշակվել և հաստատվել է «Հայաստանի 

պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունում ուսանողների վերականգնման, ներքին տեղափոխության, 

առարկայական (ծրագրային) տարբերությունների հանձնման և ուսման վճարի 

հաշվարկման ընթացակարգը» (2019 թ.)։ Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում 

Համալսարանից հեռացված ուսանողների թիվը Համալսարանի ուսանողների 

ընդհանուր թվի նկատմամբ տատանվել է 2.8-3.9 տոկոսի տիրույթում, ընդ որում՝ 

հեռացումների 80-85 տոկոսը պայմանավորված է եղել անբավարար 

առաջադիմությամբ, իսկ դիմումի համաձայն հեռացվածները կազմել են 13-18 տոկոս: 

Դիտարկվող ժամանակաշրջանում ուսման վարձի չվճարման պատճառով 

հեռացվողներ չեն եղել: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ունի ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման 

քաղաքականություն և ընթացակարգեր: 

«Դասընթացի իրականացման գնահատման նպատակով ուսանողական հարցման 
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անցկացման ընթացակարգ» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունում դասալսումների անցկացման և արդյունքների վերլուծության 

ընթացակարգ» 

Համալսարանի ուսանողների կրթական կարիքների առանձին բաղադրիչների ու 

դիտակետերի հետազոտության նպատակով դիտարկվող ժամանակահատվածում 

անցկացվել են հարցումներ, որոնք փորձնական լինելով հանդերձ, միաժամանակ 

կարևոր տեղեկատվություն են տրամադրել Համալսարանի համապատասխան 

ստորաբաժանումների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, 

կրթական գործընթացի որակի բարելավման և թիրախայնության ապահովման 

խնդիրների լուծման համատեքստում: Համալսարանի «Ամբերդ» հետազոտական 

կենտրոնի «Կրթական գործընթացների և տեխնոլոգիաների հետազոտություններ» 

ծրագրի շրջանակներում 2016 թ. անցկացվել է համալսարանի ուսանողների կողմից 

կրթության որակի ընկալումների, մասնագիտական կողմնորոշման վրա ազդող 

գործոնների և ուսումնառության շարժառիթների ուսումնասիրություն: 2017 թ. 

իրականացված մեկ այլ հարցման նպատակն է հանդիսացել ուսանողների կողմից 

մասնագիտության և բուհի ընտրության դրդապատճառների, ուսումնառության 

որակի վերաբերյալ նախնական պատկերացումների, կրթական ծրագրի 

շրջանակներում ընդունվածների նախնական (բազային) ներուժի զարգացման 

մակարդակի և Համալսարանի թողարկած մասնագիտությունների առումով 

դիմորդների տեղեկացվածության աստիճանի վերլուծությունը: Իրականացվել են նաև 

մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսանողների 

հարցումներ, որոնց արդյունքներով հետազոտվել են մագիստրոսական կրթության 

մասնագիտացումների ընտրության շարժառիթները, մագիստրոսական 

կրթությունում ուսանողների բավարարվածությունը, կրթական գործընթացից 

հիմնական դժգոհությունները: 

Ուսանողների կրթական կարիքների վերաբերյալ հարցման արդյունքներով ստացված 

տեղեկատվությունը Համալսարանում կրթական գործընթացի բարելավման, 

կրթական ծրագրերի լրամշակման, մասնագիտությունների օպտիմալացման 

թիրախայնության ապահովման առումով կարևոր դերակատարում է ունեցել։ 

Յուրաքանչուր հաջորդ հարցմամբ նպատակ է դրվել նաև գնահատել նախորդող 

հարցումների արդյունքում բացահայտված խնդիրների լուծման ընթացքն ու մշակել 

բարելավման միջոցառումներ։ 

Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման գործընթացի 

ինստիտուցիոնալացման նպատակով նախատեսվում է ընդունել կրթական 

գործընթացի որակից ուսանողների և մյուս հիմնական շահառուների 

բավարարվածության գնահատման կարգեր, որոնք ներկայումս գտնվում են 

նախագծերի լրամշակման ավարտական փուլում։ Ըստ այդմ՝ ուսանողների կրթական 

կարիքների վերհանման համար նախատեսվում է անցկացնել ուսանողների 
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համատարած հարցումներ՝ տարեկան մեկ անգամ պարբերականությամբ, որոնց 

շրջանակներում հստակեցվելու են կրթական գործընթացի առանձին բաղադրիչներից, 

կրթական ծրագրերի բովանդակությունից, մատուցման ձևից, ուսումնառության 

ընթացքում ստացած տեսական գիտելիքներից և գործնական հմտություններից, 

համալսարանի ներսում տարբեր մակարդակներում ձևավորված 

հարաբերություններից և մի շարք այլ դիտակետերով ուսանողների 

բավարարվածության մակարդակը, նաև՝ ակնկալիքները, կարիքներն ու 

ցանկությունները։ Բացի այդ, նույնատիպ պարբերական հարցումներ է 

նախատեսվում իրականացնել նաև համալսարանի շրջանավարտների և 

գործատուների շրջանում, որոնց արդյունքներով հնարավոր կլինի գնահատել 

Համալսարանի շրջանավարտների գիտելիքի, հմտությունների ու կարողությունների 

համապատասխանությունը աշխատաշուկայի արդի պահանջներին, վերհանել 

կրթական գործընթացի թերի հատվածները, կատարել դրանց բարելավումներ։ 

Ի հավելումն նշվածի, ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման համար 

կիրառվում է ռեկտորի, դեկանների, ղեկավար կազմի այլ ներկայացուցիչների հետ 

ուսանողների պարբերական հանդիպում-քննարկումների պրակտիկան։ Այդօրինակ 

հանդիպումների ժամանակ ռեկտորին, դեկաններին կամ վարչական մասի 

ներկայացուցչին տրվում են բանավոր հարցեր: Հարցերն ու բողոքները գրառվում են 

պատասխանող կողմի ներկայացուցիչների կողմից: Կախված խնդրի 

մաշտաբայնությունից և իրականացման հնարավորություններից` խնդիրները 

ժամանակային առումով ստացել են տարբեր լուծումներ: Այդուհանդերձ, սույն 

պրակտիկան բավարար չափով ինստիտուցիոնալացված չէ։ 

Յուրաքանչյուր կուրսի համար նշանակվում է կուրսղեկ, ով պատասխանատվություն 

է կրում տվյալ կուրսի համար, ծագող խնդիրների դեպքում դիմում է Համալսարանի 

համապատասխան օղակներին: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը ստեղծում է լրացուցիչ պարապմունքների կազմակերպման և 

խորհրդատվություն տրամադրելու հնարավորություններ` ուսանողների արդյունավետ 

ուսումնառությանը նպաստելու համար:   

«Վերջնարդյունքներին համապատասխան դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման 

կարգ» 

«Ավարտական աշխատանքի կատարման և պաշտպանության մեթոդական ցուցումներ» 

«Մագիստրոսական թեզի կատարման և պաշտպանության մեթոդական ցուցումներ» 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված խորհրդատվական 92 

Պատասխանել հետևյալ հարցին: % 

https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dasavandman,%20gnahatman%20karg%2007.03.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dasavandman,%20gnahatman%20karg%2007.03.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Avartakan%20ashkatanki%20metodakan%20cucumner.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Magistroskan%20tezi%20metodakan%20cucumner.pdf


ծառայությունների մասին:  

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է ընդգրկված լրացուցիչ խորհրդատվական 

պարապմունքներում: 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված խորհրդատվական 

ծառայություններից:  
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Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ: ԱՅՈ ՈՉ 

Արդյոք ուսումնառողներին հատկացվու՞մ են խորհրդատուներ:  √  

Եթե ոչ, արդյոք դա նախատեսվու՞մ է:   

Լրացուցիչ պարապմունքների և խորհրդատվությունների անցկացումը 

Համալսարանում կազմում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի բեռնվածության 

մաս: 

Համալսարանի ամբիոնների և դեկանատների հետ քննարկումների արդյունքների 

վրա հիմնվելով՝ մշակվել է «ՀՊՏՀ լրացուցիչ պարապմունքների և 

խորհրդատվությունների իրականացման կարգի» նախագիծը: Վերջինիս ներդրմամբ 

նպատակ է դրվում կանոնակարգել լսարանային և արտալսարանային (հեռահար) 

լրացուցիչ պարապմունքների և խորհրդատվությունների կազմակերպումը, 

ապահովել այդ գործընթացներում էլեկտրոնային հաղորդակցման արդի միջոցների 

օգտագործումը, հասանելիությունը և ուսանողների լայն շրջանակի ընդգրկումը, 

սահմանել համապատասխան ընթացակարգերը։ 

Համալսարանի ամբիոններում կազմվում է ժամանակացույց, ըստ որի՝ ամբիոնի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմը իրականացնում է ինչպես նշված 

խորհրդատվությունների տրամադրումը, այնպես էլ ամբիոնի կողմից դասավանդվող 

դասընթացների ժամանակ առաջացած հարցերի պարզաբանումը: Ժամանակացույցը 

նշվում է դասընթացների ծրագրերում: 

Լրացուցիչ պարապմունքներից և խորհրդատվություններից ուսանողների 

գոհունակությունը գնահատվում է ուսանողների շրջանում տվյալ դասընթացի գծով 

անցկացվող ընդհանուր հարցման շրջանակում: 

Համալսարանում գնալով ավելանում է բաց դասերի թիվը, որոնք կազմակերպվում են 

ամբիոնների և կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումների կողմից՝ հրավիրյալ 

մասնագետների մասնակցությամբ և ուսանողների կրթական կարիքներից ելնելով: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ում սահմանված է ուսանողներին օժանդակություն և ուղղորդում 

տրամադրելու նպատակով վարչական աշխատակազմին դիմելու հստակ կանոնակարգ և 

ժամանակացույց:  

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

https://asue.am/upload/files/charter_ASUE.pdf


կազմակերպության կանոնադրություն (հավելված 1․1) 

«Ուսանողի ուղեցույց» (առկա ուսուցման բակալավրիատի ուսանողների համար) 

«Ուսանողի ուղեցույց» (հեռակա ուսուցման բակալավրիատի ուսանողների համար) 

Պատասխանել հետևյալ հարցին: % 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված իրեն վերաբերող վարչական 

ծառայությունների մասին:  

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ ծառայություններից: 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված այդ ծառայություններից: 
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Ուսանողներն իրենց հուզող հարցերով ու խնդիրներով բանավոր և գրավոր կարգով 

դիմում են թե՛ ֆակուլտետների դեկաններին, թե՛ ամբիոնների վարիչներին: 

Համալսարանում պարբերաբար  կազմակերպվում են ուսանողների հանդիպումներ 

վարչական աշխատակազմի (ռեկտոր, պրոռեկտորներ և այլն) ներկայացուցիչների 

հետ: Այդ հանդիպումների ընթացքում նրանք բարձրաձայնում են իրենց հուզող 

խնդիրները և ստանում պատասխաններ: Յուրաքանչյուր շաբաթվա համար 

սահմանվում են ռեկտորի ընդունելության ժամեր: Ընդհանուր առմամբ, 

Համալսարանի ուսանողներն ազատ են դիմելու Համալսարանի վարչական 

ցանկացած օղակի. գործընթացի խիստ կանոնակարգման պահանջ Համալսարանի 

ուսանողության կողմից երբևէ չի արտահայտվել: 

Ուսանողները հնարավորություն ունեն նաև Համալսարանի պաշտոնական կայքի և 

ֆեյսբուք սոցիալական առցանց գործիքի միջոցով տարբեր հարցերով դիմելու 

վարչական աշխատակազմին: Ուսանողական խորհրդի միջոցով ևս ուսանողներն 

իրենց հարցերով հանդես են գալիս համալսարանի կառավարման մարմինների կամ 

ռեկտորատի նիստերում: 

Ուսանողների կողմից գրավոր դիմումների ընթացքը կարգավորվում է 

Համալսարանում փաստաթղթաշրջանառության կանոններով, որոնք երաշխավորում 

են համապատասխան արձագանք: 

 ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կարիերային նպաստող 

ծառայություններ: 

«Կարիերայի ուղեցույց» 

HEN-GEAR ծրագիր 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:  % 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված կարիերային նպաստող 

ծառայությունների մասին:  

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ ծառայություններից: 
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https://asue.am/upload/files/charter_ASUE.pdf
https://asue.am/upload/files/academic-calendar/ugecuyc-2018-1.pdf
https://asue.am/upload/files/academic-calendar/ugecuyc-2018-heraka.pdf
https://asue.am/upload/files/career/Guide_arm.pdf
https://asue.am/upload/files/international-relations/hen-gear_project_final_info_-_05022016.pdf


Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ ծառայություններից:  73 

Ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայություններ Համալսարանում 

մատուցվում են ամբիոնների ու Շարունակական կրթության և կարիերայի բաժնի 

կողմից: Վերջինս վերակազմավորվել է Համալսարանի կառուցվածքի 2018-2019 թթ. 

բարեփոխումների շրջանակում, և ձևավորվել է Աշխատաշուկայի և 

շրջանավարտների հետ աշխատանքի բաժինը: 

Ամբիոնների կողմից տրամադրվող աջակցությունն իրականացվում է 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական ցանցի շրջանակներում 

ունեցած կապերի շնորհիվ՝ աջակցելով լավագույն ուսանողների և 

շրջանավարտների՝ աշխատանքի տեղավորմանը: 

Պատասխանատու ստորաբաժանումն առավել ֆորմալ հարաբերություններ է 

հաստատում տեղական կազմակերպությունների հետ, որոնք Համալսարանի 

շրջանավարտների հնարավոր գործատուների շրջանակում են: Առկա են 

փորձառության անցկացման և այլ ձևաչափերով համագործակցության 

համաձայնագրեր պետական և մասնավոր հատվածների մի շարք 

կազմակերպությունների հետ: Վերջիններիս ցանկը կազմվում է՝ ըստ 

Համալսարանում իրականացվող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

պահանջների, ինչպես նաև գործատուների նախաձեռնությամբ: Մի շարք 

գործատուներ դիմում են Համալսարանին և առանձին ամբիոնների՝ 

համապատասխան մարդկային ռեսուրսներով համալրման հարցով: Համալսարանի 

հետ ակտիվորեն համագործակցող կազմակերպությունների կողմից տրամադրված 

տեղեկությունների համաձայն՝ Համալսարանի շրջանավարտները և ավարտական 

կուրսերում սովորողները նրանց կողմից դիտարկվում են՝ որպես բարձրորակ և 

միաժամանակ ոչ թանկ աշխատուժ: 

Միևնույն ժամանակ, Համալսարանն ինքն է հանդիսանում գործատու իր լավագույն 

շրջանավարտների և ուսանողների համար՝ օգտվելով աշխատաշուկայում 

առաջնային ընտրության իր բացառիկ հնարավորությունից: Համալսարանի 

անձնակազմը մշտապես համալրվում է լավագույն և միաժամանակ մոտիվացված 

շրջանավարտներով: Ընդ որում, 2019 թ. Համալսարանում ներդրվել է ուսանողական 

աշխատանքի հայեցակարգը, որի շրջանակում ուսանողները ծառայությունների 

մատուցման կարճաժամկետ պայմանագրերի հիման վրա որոշակի աշխատանքներ 

են իրականացնում Համալսարանի ամբիոններում, գրադարանում, ընդունելության 

կազմակերպման համար ձևավորվող հանձնաժողովում և Համալսարանի այլ 

ենթակառուցվածքներում: 

Համալսարանում մշակվել է «Կարիերայի ուղեցույց», որի թարմացված տարբերակը 

նախատեսվում է մշակել և ուսանողների շրջանում տարածել 2019 թ.: 



Բացի այդ, համալսարանի յուրաքանչյուր ֆակուլտետի դեկանատում առկա են 

վերջին 5 տարվա շրջանավարտների վերաբերյալ համապատասխան 

տեղեկատվության բազաներ։ Յուրաքանչյուր տարի ամփոփիչ ատեստավորման 

արդյունքների ամփոփումից հետո՝ ըստ թողարկվող մասնագիտությունների և 

մասնագիտացումների, պարբերաբար նորացվում է ֆակուլտետի շրջանավարտների 

բազան, իրականացվում է անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրում: 

Համալսարանը նաև մասնակցել է ԵՄ Տեմպուսի «Հայաստանում մարդկային 

կապիտալի գնահատման և շրջանավարտների զբաղվածունակությանն ուղղված 

բարձրագույն կրթության ցանց (HEN-GEAR)» ծրագրին, ինչի շրջանակում մշակվել է 

էլեկտրոնային հարցաշար, որի լրացման արդյունքում ձևավորվել է 

շրջանավարտների տվյալների բազա (https://hengear.anqa.am/)։ Վերջինը 

պարունակում է համապարփակ տեղեկատվություն համալսարանի գործունեության 

ամենատարբեր ուղղությունների և դրանց վերաբերյալ շրջանավարտների 

բավարարվածության աստիճանի մասին։ «HEN-GEAR» շրջանավարտների 

տվյալների բազան գործատուներին թույլ է տալիս փնտրել մասնագիտական 

համապատասխան որակներով շրջանավարտների՝ աշխատանք առաջարկելու 

համար, միաժամանակ շրջանավարտներին հնարավորություն ընձեռելով ունենալ 

համապարփակ և ազատ մուտք դեպի աշխատաշուկա: 

 ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը աջակցում է ուսանողներին` ներգրավվելու հաստատության 

գիտահետազոտական աշխատանքներում:  

«Գիտաուսումնական խմբերի հետազոտական նախագծերի մրցույթի վերաբերյալ 

կանոնակարգ» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2012-2017 թթ․ 

գիտահետազոտական և նորաստեղծական գործունեության զարգացման հայեցակարգ» 

«Երիտասարդ գիտնական» պարբերական 

ՄՈՒՀ-ի համար գերակա գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված ուսանողների 

թիվը`ըստ կրթական ծրագրերի 

1 Ուսումնառողներ 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2 Բակալավր - - 4 3 18 

3 Մագիստրոս 50 25 14 64 12 

4 Հետազոտող 13 5 2 - 2 

Ուսումնառողների մասնակցությամբ իրականացվող ծրագրերի ցանկը և դրանցում ներգրավված 

ուսանողների թիվն ըստ տարիների 

№ Գիտահետազոտական ծրագիր 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

1 Մրցակցություն և կարգավորում 4     

2 Տեխնոլոգիական զարգացում, թվային տնտեսություն 1     

3 Տարածական զարգացում 2     

4 Ֆինանսական շուկաներ և ծառայություններ 1     

5 Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը և ՀՀ 

կառուցվածքային բյուջեի գնահատականը 

1     

https://asue.am/upload/files/Kanonakarg_30.09.pdf
https://asue.am/upload/files/Kanonakarg_30.09.pdf
https://asue.am/upload/files/gitakan_Hajecakarg.pdf
https://asue.am/upload/files/gitakan_Hajecakarg.pdf
http://library.asue.am/open/6155.pdf?fbclid=IwAR1bz_5BCc4HUNeApGVyU6a-XDay0peBgVIL_wbSk3xdnV8EO-WtTGjFVO4


6 Գործազրկությունը և աշխատվարձի 

անհավասարությունը ՀՀ-ում 

3     

7 Տնտեսական զարգացում 1     

8 Ծովային ելք չունեցող երկրների միջազգային 

մրցունակության հիմնախնդիրները 

1     

9 Հետազոտական համալսարանների միջազգային 

փորձի վերլուծությունը 

6     

10 Արտասահմանյան առաջատար համալսարանական 

«ուղեղային կենտրոնների» գործունեության 

ուսումնասիրությունն ու լավագույն փորձի 

ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում 

6     

11 Արտասահմանյան և հայաստանյան առաջատար 

համալսարանների փորձի ուսումնասիրությունը և 

դրա ներդրման հնարավորությունները ՀՊՏՀ-ում 

3     

12 ՀՀ պարենային և առաջին անհրաժեշտության ոչ 

պարենային ապրանքների շուկաների բնորոշ գծերը 

և միտումները 2009-2014 թվականներին 

6     

13 Հայաստանի տնտեսական անվտանգության 

հիմնախնդիրները տարածաշրջանային 

զարգացումների համատեքստում 

3     

14 Բնական ռեսուրսների օգտագործման 

նորամուծական եղանակների միջազգային փորձը և 

Հայաստանում կիրառման հնարավորությունները 

3     

15 Կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական 

հետևանքների գնահատումը և հարմարեցման 

միջոցառումների իրականացումը Հայաստանում 

3     

16 ՀՀ պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի լավարկման 

(օպտիմալացման) առաջարկությունների մշակում 

2     

17 ՀՀ տնտեսական զարգացման գերակայությունների 

գնահատումը և կանխատեսումը 

4     

18 ՀՀ ագրարային քաղաքականության 

բնապահպանական հիմնախնդիրները 

 3    

19 Ագրարային և բնապահպանական միջազգային 

կազմակերպությունների գործունեությունը ՀՀ-ում 

 3    

20 ՀՀ տնտեսության ոլորտային զարգացման և 

հարկաբյուջետային քաղաքականության 

հիմնախնդիրները մաքսային միության 

անդամակցության պայմաններում 

2     

21 ՀՀ տնտեսության տեխնոլոգիական ներուժի 

գնահատումը և զարգացման հիմնախնդիրները 

1     

22 Ցանցային տնտեսությունը Հայաստանի 

Հանրապետությունում 

1     

23 ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում 

նորամուծական տեխնոլոգիաների ներդրման 

առաջարկությունների մշակում 

 3    

24 Կրթական ծրագրերի ու տեխնոլոգիաների 

հետազոտություններ և մշակումներ 

 1 4 1 8 

25 Աշխատաշուկայի միտումները Հայաստանում    3  

26 ՀՀ Բարձրագույն կրթության երկարաժամկետ 

զարգացման ռազմավարության և գործողությունների 

ծրագրի մշակում 

    5 

27 Հայաստանի կապի, հեռահաղորդակցությունների և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտների 

 2    



զարգացման հիմնախնդիրները 

28 Անվանական փոխարժեքի վարքագծի փոփոխության 

տնտեսական հետևանքները ՀՀ-ում 

 4    

29 ՀՀ արտահանման բազմազանեցման և աճի 

հնարավորությունները 

 1    

30 ՀՀ մարզերում փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման 

ազդեցությունը աղքատության կրճատման վրա 

 3    

31 Լայնածավալ շինարարության խթանման 

ազդեցությունը ՀՀ տնտեսական աճի և տարածական 

զարգացման վրա 

 1    

32 Մոտիվացիայի բարձրացման հիմնախնդիրները 

բարձրագույն կրթության ոլորտում 

 2    

33 ՀՀ արտահանման ներուժի իրացման լոգիստիկ 

հիմնախնդիրները 

 2    

34 Հայաստանը տարածաշրջանային զարգացումների 

համատեքստում. տնտեսություն և 

քաղաքականություն 

 1    

35 Չինաստանի ուղեղային կենտրոնները   1   

36 Տնտեսագիտական հետազոտությունների ծրագիր   4   

37 ՀՀ ֆինանսական շուկաների վիճակը և 

զարգացումները 

  7 7 3 

38 Համայնքային տնտեսության զարգացման և 

ապակենտրոնացման ազդեցությունը ՀՀ 

մակրոտնտեսական կայունության ապահովման վրա 

    5 

39 ՀՀ Տավուշի և Լոռվա մարզերի սոցիալ-տնտեսական 

մոդելի մշակում 

    2 

40 ՀՀ սգո ծառայությունների շուկայի հետազոտություն    11  

41 ՀՀ զվարճանքի ծառայությունների շուկայի 

հետազոտություն 

   11  

42 Գրաֆենը և ինովացիոն տնտեսության ձևավորման 

հեռանկարները ՀՀ-ում 

   26  

43 ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական 

հիմնախնդիրների գնահատումը 

5 2 1 4 3 

44 ՀՀ ինտեգրացիոն գործընթացների գնահատումը 1  1 1 1 

45 Տնտեսական ցուցանիշների գնահատման 

հնարավորությունները անորոշոթյան պայմաններում 

1 2 1 2 2 

46 Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցության 

գնահատումը ՀՀ տնտեսության մրցունակության վրա 

4  1 1 3 

Ուսումնառողների հեղինակությանբ և/կամ համահեղինակությամբ տպագրված աշխատանքների 

թիվը 

№ Տպագրված աշխատանք 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Մրցակցություն և կարգավորում 1     

2 Տեխնոլոգիական զարգացում, թվային տնտեսություն 1     

3 Տարածական զարգացում 1     

4 Ֆինանսական շուկաներ և ծառայություններ 1     

5 Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը և ՀՀ 

կառուցվածքային բյուջեի գնահատականը 

1     

6 Գործազրկությունը և աշխատվարձի 

անհավասարությունը ՀՀ-ում 

1     

7 Տնտեսական զարգացում 1     

8 Ծովային ելք չունեցող երկրների միջազգային 

մրցունակության հիմնախնդիրները 

1     

9 Հետազոտական համալսարանների միջազգային 

փորձի վերլուծությունը 

1     



10 Արտասահմանյան առաջատար համալսարանական 

«ուղեղային կենտրոնների» գործունեության 

ուսումնասիրությունն ու լավագույն փորձի 

ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում 

1     

11 Արտասահմանյան և հայաստանյան առաջատար 

համալսարանների փորձի ուսումնասիրությունը և 

դրա ներդրման հնարավորությունները ՀՊՏՀ-ում 

1     

12 ՀՀ պարենային և առաջին անհրաժեշտության ոչ 

պարենային ապրանքների շուկաների բնորոշ գծերը 

և միտումները 2009-2014 թվականներին 

1     

13 Պարենային և առաջին անհրաժեշտության ոչ 

պարենային ապրանքների շուկաների բնորոշ գծերը 

և կարգավորման կառուցակարգերը Հայաստանի 

Հանրապետությունում 

 1    

14 Հայաստանի տնտեսական անվտանգության 

անվտանգության հիմնախնդիրները 

տարածաշրջանային զարգացումների 

համատեքստում 

1     

15 Բնական ռեսուրսների օգտագործման 

նորամուծական եղանակների միջազգային փորձը և 

Հայաստանում կիրառման հնարավորությունները 

1     

16 Կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական 

հետևանքների գնահատումը և հարմարեցման 

միջոցառումների իրականացումը Հայաստանում 

1     

17 «ՀՀ պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի լավարկման 

(օպտիմալացման) առաջարկությունների մշակում» 

1     

18 ՀՀ տնտեսական զարգացման գերակայությունների 

գնահատումը և կանխատեսումը 

1     

19 ՀՀ տնտեսության տեխնոլոգիական ներուժի 

գնահատումը և զարգացման հիմնախնդիրները 

1     

20 Ցանցային տնտեսությունը Հայաստանի 

Հանրապետությունում 

1     

21 ՀՀ տնտեսության ոլորտային զարգացման և 

հարկաբյուջետային քաղաքականության 

հիմնախնդիրները մաքսային միության 

անդամակցության պայմաններում 

 1    

22 ՀՀ արտահանման բազմազանեցման և աճի 

հնարավորությունները 

 1    

23 ՀՀ մարզերում փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման 

ազդեցությունը աղքատության կրճատման վրա 

 1    

24 Լայնածավալ շինարարության խթանման 

ազդեցությունը ՀՀ տնտեսական աճի և տարածական 

զարգացման վրա 

 1    

25 ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում 

նորամուծական տեխնոլոգիաների ներդրման 

առաջարկությունների մշակում 

 1    

26 Մոտիվացիայի բարձրացման հիմնախնդիրները 

բարձրագույն կրթության ոլորտում 

 1    

27 ՀՀ արտահանման ներուժի իրացման լոգիստիկ 

հիմնախնդիրները 

 1    

28 ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումային 

արդյունավետության վերլուծությունը և 

եկամտաբերության վրա ազդող հիմնական 

   1  



գործոնները 

29 Կենտրոնական գործընկերոջ ինստիտուտի (CCP) 

ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում 

  1   

30 ՀՀ ֆինանսական շուկաների վիճակը և 

զարգացումները 

  7 10 4 

31 Երիտասարդ գիտնական (ՈՒԳԸ 38-րդ նստաշրջանի 

նյութեր) 

    70 

Ուսանողների՝ հետազոտական աշխատանքներում ներգրավվածության մակարդակի 

բարձրացման ուղղությամբ աշխատանքները դիտարկվող ժամանակահատվածում 

իրականացվել են «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի, գիտաուսումնական խմբերի 

և ուսանողական գիտական ընկերության շրջանակներում: 

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի կողմից 2014 թ. մշակվել է «ՀՊՏՀ «Ամբերդ» 

հետազոտական կենտրոնում թեմաների և հետազոտական խմբերի ձևավորման, 

դրանցում ասպիրանտների և ուսանողների ներգրավման ու ընթացիկ 

աշխատանքների համակարգման կարգը»: Կարգով հստակեցվել են հետազոտական 

խմբերում ուսանողների ներգրավման պայմանները, պահանջները, սահմանվել են 

խմբերում ներգրավված ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

ներկայացուցիչների հարաբերակցության պահպանման պահանջներ: 2014-2015 

ուսումնական տարվանից սկսած «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնում 

հետազոտությունների մրցույթները և դրանցում ուսանողների ներգրավումն 

իրականացվել են կարգի դրույթներով: Կարգի ներդրումը նպաստել է 

հետազոտություններում ներգրավվող ուսանողների թվի աճին: Այսպես, եթե 2013-

2014 ուսումնական տարում հետազոտական կենտրոնի հետազոտություններում 

ներգրավված են եղել 7 մագիստրանտ և 12 ասպիրանտ, ապա հաջորդող 2015-2016 

ուսումնական տարում՝ 4 ասպիրանտ և 38 մագիստրանտ: 2016 թ. հետազոտական 

կենտրոնի հետազոտություններում ներգրավվել են 3 ասպիրանտ, 9 մագիստրանտ և 

բակալավրիատի 4 ուսանող: 2016 թ. ուսանողների թվի կրճատումը կապված է 

Կենտրոնի կողմից իրականացվող հետազոտությունների կրճատմամբ՝ 

պայմանավորված դրանց մի մասը Համալսարանի գիտաուսումնական խմբերի 

կողմից իրականացնելու հանգամանքով: Գիտաուսումնական խմբում Համալսարանի 

և նրա մասնաճյուղերի ուսանողների ու ասպիրանտների մասնակցությունը 

պարտադիր է: 

Հետազոտական աշխատանքներում ուսանողների ներգրավումն իրականացվում է 

նաև Ուսանողական գիտական ընկերության (ՈՒԳԸ) շրջանակներում։ Ուսումնական 

տարվա ընթացքում ՈՒԳԸ ֆակուլտետային խորհուրդը համապատասխան 

ամբիոնների հետ միասին աշխատանքներ է կատարում հետազոտական 

աշխատանքների թեմաների մշակման և ուսանողներին նշված գործունեության մեջ 

ընդգրկելու ուղղությամբ: Դիտարկվող ժամանակաշրջանում կազմակերպվել են 

ՈւԳԸ-ի երկու նստաշրջան և երկու ուսանողական գիտաժողովներ: 2014 թ. 

կազմակերպվել է ՈՒԳԸ 36-րդ նստաշրջանը, որին մասնակցել է բակալավրիատի 150 



ուսանող և 35 մագիստրանտ: 2015 թ. Ծաղկաձորում անցկացվել է «Հայաստանի 

Հանրապետության տնտեսական համակարգը. նորարարություն, զարգացում, 

իրագործում» խորագրով «InHead» միջբուհական ուսանողական գիտաժողովը: 

Եռօրյա գիտաժողովում զեկուցումներով հանդես է եկել 18 ուսանող: 2016 թ. 

կազմակերպվել է ՈՒԳԸ 37-րդ նստաշրջանը, որին մասնակցել է բակալավրիատի 100 

ուսանող և 30 մագիստրանտ: 2017 թ. Ծաղկաձորում անցկացվել է «Level up» 

միջազգային երկրորդ տնտեսագիտական գիտաժողովը, որին մասնակցել են 

աշխարհի 14 համալսարանների շուրջ 100 ուսանողներ և երիտասարդ 

գիտնականներ: Գիտաժողովը կրել է «Տնտեսագիտությունը ավելի լավ տնտեսության 

համար» խորագիրը: 

2019 թ. լույս է տեսել Համալսարանի նոր՝ «Երիտասարդ գիտնական» պարբերականի 

առաջին համարը: Վերջինս ՈՒԳԸ 38-րդ նստաշրջանի 70 գիտական հոդվածների 

ժողովածու է: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում է ուսանողների իրավունքների պաշտպանության համար 

պատասխանատու մարմին: 

«Ուսանողի ուղեցույց» (առկա ուսուցման բակալավրիատի ուսանողների համար) 

«Ուսանողի ուղեցույց» (հեռակա ուսուցման բակալավրիատի ուսանողների համար) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ամփոփիչ ատեստավորման 

գնահատականի քննարկման և բողոքարկման կարգ» 

ՀՊՏՀ Ուսանողական խորհուրդ 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:  % 

Ուսանողների որ տոկոսն է տեղեկացված համապատասխան ծառայությունների 

վերաբերյալ: 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում համապատասխան ծառայությունից: 

Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացից:   

87 

52 

44 

Ուսանողների իրավունքներով, բողոքներով և բողոքարկումներով զբաղվում են 

համալսարանի ՈՒԽ, ամբիոնները, դեկանատը և ռեկտորատը: 

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության և այլ խնդիրների լուծման համար 

Համալսարանում գործում է Ուսանողական խորհուրդ (ՈՒԽ), որը 

ինքնակառավարվող, ընտրովի ներկայացուցչական մարմին է: ՈՒԽ 

կարողություններն ապահովվում են Համալսարանի բյուջեից կատարվող պարտադիր 

հատկացումների հաշվին: ՈՒԽ նախագահը մասնակցում է ռեկտորատի նիստերին, 

որոնց ընթացքում քննարկվում են ուսանողների բացակայությունների, հեռացման, 

վերականգնման հետ կապված և այլ հարցեր: 

Ուսանողների գնահատականների բողոքարկման գործընթացը կարգավորվում է 

https://asue.am/upload/files/academic-calendar/ugecuyc-2018-1.pdf
https://asue.am/upload/files/academic-calendar/ugecuyc-2018-heraka.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/127-boghoqarkman%20karg-05.03.2018.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/127-boghoqarkman%20karg-05.03.2018.pdf
https://asue.am/am/student/studentcouncil


«Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգը և 

առաջադիմության բազմագործոնային գնահատումը» ուսումնամեթոդական 

ուղեցույցի, «Ուսանողի ուղեցույցի» դրույթների համաձայն, իսկ ավարտական 

աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի գնահատականների բողոքարկման 

կարգը սահմանված է ամփոփիչ ատեստավորման գնահատականի քննարկման և 

բողոքարկման կարգում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ը. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ 

մատուցվող ծառայությունների գնահատման և որակի ապահովման մեխանիզմներ: 

ՀՊՏՀ որակի ապահովման ձեռնարկ (ուսումնամեթոդական ուղեցույց) 

«Դասընթացի իրականացման գնահատման նպատակով ուսանողական հարցման 

անցկացման ընթացակարգ» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունում դասալսումների անցկացման և արդյունքների վերլուծության 

ընթացակարգ» 

Համալսարանում գործող ընթացակարգով ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր 

կիսամյակի ավարտին իրականացվում է քննաշրջանի, ավարտական 

աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքների 

վերլուծություն, որը ենթադրում է նաև ուսանողների առաջադիմության վրա ազդող 

գործոնների ուսումնասիրություն ու գնահատում։ Վերլուծության արդյունքների, այդ 

թվում՝ նաև առկա խնդիրների մասին զեկուցմամբ գիտական խորհրդի նիստում 

հանդես է գալիս համապատասխան պրոռեկտորը: 

Ուսանողների և շրջանավարտների հետ հետադարձ կապի ապահովման և 

մատուցվող ծառայությունների արդյունավետության գնահատման մեթոդական 

աջակցության նպատակով որակի ապահովման բաժնի կողմից մշակվել են 

Համալսարանի գործունեության հետադարձ կապի մեխանիզմները: 

Համալսարանում ուսանողների՝ ծառայություններից բավարարվածության 

աստիճանի գնահատման հիմնական գործիքները դեռևս հարցումներն են և ոչ ֆորմալ 

հետադարձ կապը: Այդուհանդերձ, նախատեսվում է, որ դասալսումների անցկացումը 

կդառնա կրթական ծառայությունների որակի ընթացիկ համակողմանի գնահատման 

կարևորագույն մեխանիզմ: 

Ուժեղ կողմեր 

Ուսանողների շահագրգռվածությունն ու 

ձայնը որոշումների կայացման 

գործընթացում 

Ուսանողներից հետադարձ կապի 

ստացման մեխանիզմների 

Թույլ կողմեր 

Շրջանավարտների զբաղվածության 

վերաբերյալ տեղեկությունների ոչ 

ամբողջական լինելը 

 

https://asue.am/upload/files/documents/VORAKI_DZERNARK.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/129-harcman%20anckacman%20yntacakarg-05.03.2018.pdf
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https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dasalsumneri%20yntacakarg%2007.03.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dasalsumneri%20yntacakarg%2007.03.2019.pdf


բազմազանությունը 

Հնարավոր գործատուների հետ կապերը 

Համալսարանում ուսանողական 

աշխատանքի հնարավորությունների 

առկայությունը 

Հետազոտական խմբերում ուսանողների 

ներգրավվածությունը խթանող 

մեխանիզմների առկայությունը 

 

Հնարավորություններ 

Համալսարանի հետ համագործակցող 

կազմակերպությունների ցանցի և 

համագործակցության շրջանակի 

ընդլայնումը 

Շրջանավարտների ցանցի ընդլայնումը 

Վտանգներ 

Հանրակրթության որակի անկմամբ 

պայմանավորված՝ դիմորդների 

անբարարար պատրաստվածությունը 

Աշխատաշուկայի կառուցվածքի 

փոփոխությունները 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները 

Շրջանավարտների հետ կապերի պահպանման կառուցակարգերի բարելավում՝ 

շրջանավարտների ցանցի շրջանակում պարբերական միջոցառումների 

կազմակերպմամբ 

Դիմորդների համար, ըստ անհրաժեշտության, նախապատրաստական կուրսերի 

հնարավորության նախատեսում՝ մուտքային պահանջների բավարարումն 

ապահովելու նպատակով 

Փորձառությունների քանակի ավելացման և արդյունավետության բարձրացման 

հաշվին աշխատաշուկայից ստացվող տեղեկությունների ավելացում 

 

V. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ և ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԸ  

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը հասնելու և ՄԿԾ-ների նպատակներն իրականացնելու 

համար հաստատությունն ապահովված է անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող 

պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմով:  

Որակյալ մարդկային ռեսուրսներով ապահովվածությունը Համալսարանի 2016-2020 

թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով սահմանված է՝ որպես ռազմավարական 

գերակայություն (նպատակ 2): 2018-2022 թթ. ռազմավարությամբ սահմանված 1.3 



ենթանպատակի ներքո նախատեսված է ամբիոններում արդյունավետ 

սերնդափոխության ապահովում և կրթական ծրագրերի որոշակի, հատկապես՝ 

կիրառական բաղադրիչ պարունակող մոդուլների դասավանդման նպատակով 

ոլորտի որակավորված և հեղինակավոր մասնագետների ներգրավում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերն իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ որակավորումներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ 

կազմի ընտրության քաղաքականություն և ընթացակարգեր: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության դասախոսական կազմի ընտրության կանոնակարգ» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի դեկանի ընտրության 

ընթացակարգ» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ամբիոնի վարիչի ընտրության 

ընթացակարգ» 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ուսումնական տարիների ընթացքում 

Համալսարանի աշխատակազմն ընդգրկել է համապատասխանաբար 829, 940, 899, 

794 աշխատող, որից հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմը կազմել է 460 

(աշխատակազմի 55.5%-ը), 469 (49.9%-ը), 443 (49.3%-ը) և 414 (52.2%-ը) մարդ, 

ուսումնաօժանդակ կազմը համապատասխանաբար` 141 մարդ (17%-ը), 140 մարդ 

(14.9%-ը), 135 մարդ (15%-ը), 136 մարդ (17.1%-ը), այլ` համապատասխանաբար` 228 

(27.5%-ը), 331 (35.2%-ը), 321 (35.7%-ը),  244 (30.7%-ը) մարդ: 

Հիմնական հաստիքային դասավանդող կազմն, ըստ գիտական աստիճանների, 2014-

2018 թթ. բաշխված է եղել հետյալ կերպ. հիմնական հաստիքային դասավանդող 

կազմի 8-9%-ն ունեցել է դոկտորի, 61-63%-ը` թեկնածուի գիտական աստիճան, իսկ 

28-30%-ը չի ունեցել գիտական աստիճան: Ըստ գիտական կոչումների՝ Համալսարանի 

հիմնական հաստիքային դասավանդող կազմը բաշխված է եղել հետյալ կերպ. 44-

48%-ն ունեցել է դոցենտի, 8-9%-ը`պրոֆեսորի գիտական կոչում, իսկ 44-47%-ը չի 

ունեցել գիտական կոչում: 2017-2018 ուսումնական տարում Համալսարանի 

հիմնական հաստիքային դասավանդող կազմի պատկերն ըստ կոչումների 

բարելավվել է՝ 47,9%-ն ունեցել է դոցենտի, 8.1%-ը`պրոֆեսորի գիտական կոչում, իսկ 

կոչում չունեցողների բաժինը եղել է 44%: Այդուհանդերձ, պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի մեջ գիտական աստիճաններ և կոչումներ ունեցողների բաժինն ընդհանուր 

առմամբ կայուն բարձր է: 

Համալսարանում համատեղությամբ և ժամավճարով դասավանդողները կազմում են 

դասավանդող կազմի համապատասխանաբար` 2014-2015 թթ. 18,7% և 5,2%, 2015-

2016 թթ.՝ 18,3% և 8,6%, 2016-2017 թթ.՝ 17,6% և 5,7%, 2017-2018 թթ.՝ 16,9% և 5%: Վերջին 

տարիների ընթացքում համատեղությամբ և ժամավճարով դասավանդողների 

տեսակարար կշիռն ընդհանուր առմամբ նվազել է, ինչը պայմանավորված է 

ընդհանուր բեռնվածության ծավալի կրճատմամբ, և միևնույն ժամանակ վկայում է, որ 

https://asue.am/upload/files/documents/Gitamankavarjakan-kazmi-yntrutyan-kanonakarg-28.08.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/Gitamankavarjakan-kazmi-yntrutyan-kanonakarg-28.08.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dekani-yntrutyan-yntacakarg-17.03.2017.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dekani-yntrutyan-yntacakarg-17.03.2017.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Ambioni-varichi-yntacakarg-17.03.2017.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Ambioni-varichi-yntacakarg-17.03.2017.pdf


Համալսարանում համատեղությամբ աշխատանքն այնքան էլ գրավիչ չէ, քանի որ 

համատեղությամբ աշխատողների վարձատրությունը չափազանց ցածր է: Այս ամենը 

հաշվի առնելով և նպատակ ունենալով ներգրավել ոլորտի լավագույն 

մասնագետներին՝ 2019 թ. ժամավճարով դասավանդողների համար վարձատրության 

սահմանաչափերը զգալիորեն բարձրացվեցին (մոտ եռակի), և ներկայումս 

Համալսարանը հայկական պետական բուհերի շրջանում առաջարկում է 

ամենաբարձր վարձատրությունը: 

Բացի այդ, 2017-2018 ուսումնական տարում Համալսարանում դասավանդողները 

կազմել են ՀՀ տնտեսագիտության բնագավառում դոկտորների և թեկնածուների 

գիտական աստիճան ունեցողների համապատասխանաբար 53 և 45%-ը: 

Համալսարանի աշխատակիցների ընտրությունն իրականացվում է՝ համաձայն ՀՀ 

օրենսդրության և Համալսարանի կանոնադրության, ինչպես նաև առանձին 

պաշտոնների համար նախատեսված ներքին կարգերի: 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի բոլոր թափուր պաշտոնների համար 

հավաքագրումն իրականացվում է բաց մրցույթների միջոցով: 2019 թ. հաստատվել է 

դասախոսական կազմի ընտրության նոր կանոնակարգը, որն արտացոլում է ոչ միայն 

մրցույթի անցկացման և ընտրության իրականացման ընթացակարգը, այլև 

Համալսարանի քաղաքականությունն այս ոլորտում: Վերջինս հիմնված է 

մրցակցության և արդյունավետության սկզբունքների վրա: Համալսարանն անցում է 

կատարում տաղանդների հավաքագրման հայեցակարգին՝ մրցույթների համար 

պատրաստի մասնագետին բնորոշող չափանիշներին զուգահեռ սահմանելով 

մարդկային ռեսուրսի զարգացման հնարավորությունները բնորոշող չափանիշներ: 

Համալսարանի քաղաքականության կարևորագույն սկզբունքներից է նաև գործնական 

մեծ և թարմ փորձ ունեցող դասավանդողների ներգրավումը: 

Գիտամանկավարժական կազմի համալրման աղբյուր են նաև Համալսարանի 

ասպիրանտները, որոնց կրթական ծրագրում հետազոտականին զուգահեռ առկա է 

մանկավարժական բաղադրիչ ևս: Այդպիսով՝ Համալսարանը ձգտում է ապահովել 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի բազմազանությունն ու բոլոր բաղադրիչների 

ներկայությունը դասավանդման գործընթացում: 

Այլ աշխատանքի փոխադրելը, աշխատանքի էական պայմանների փոփոխությունը և 

աշխատանքային պայմանագրի լուծումը կատարվում է ՀՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան: 

Համալսարանի ֆակուլտետի դեկանի և ամբիոնի վարիչի աշխատանքի ընդունման և 

աշխատանքից ազատման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը կարգավորվում 

են համապատասխանաբար «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի դեկանի ընտրության ընթացակարգի» և «Հայաստանի պետական 



տնտեսագիտական համալսարանի ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգի» 

դրույթներով: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի համար սահմանված են 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող հստակ 

պահանջներ: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության դասախոսական կազմի ընտրության կանոնակարգ» 

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի համար անհրաժեշտ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող 

պահանջներն առաջին հերթին ամրագրված են «Բակալավրի կրթական ծրագրի 

իրականացման լիցենզավորման» և «Մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման 

լիցենզավորման»՝ ՀՀ կառավարության որոշումներով հաստատված կարգերում: 

Համալսարանում պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին 

ներկայացվող պահանջները սահմանված են դասախոսական կազմի ընտրության 

կանոնակարգով ամրագրված չափանիշներով, ՄԿԾ-ներով և դասընթացների 

ծրագրերով: Որպես անուղղակի մեխանիզմ՝ պահանջները լրամշակվում են 

ուսանողական հարցումների հիման վրա: 

Դասախոսական կազմի առանձին պաշտոնների համար պահանջները սահմանված 

են դասախոսական կազմի ընտրության կանոնակարգում, ինչպես նաև ամրագրված 

են պաշտոնեական հրահանգներում և աշխատանքային պայմանագրերում՝ 

համաձայն օրինակելի ձևաչափերի: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ  գ. ՄՈՒՀ-ը սահմանել է հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր 

դասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման համար: 

«Դասընթացի իրականացման գնահատման նպատակով ուսանողական հարցման 

անցկացման ընթացակարգ» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունում դասալսումների անցկացման և արդյունքների վերլուծության 

ընթացակարգ» 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերական գնահատման համար 

Համալսարանում գործում են մի շարք ընթացակարգեր: Այդ ընթացակարգերի 

շարքում կարևորվում են դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցումները և դասալսումները: 

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի կողմից մշակվել և 2016-2017 ուսումնական 

տարվա ընթացքում փորձնական գործարկվել է «ՀՊՏՀ պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի աշխատանքային գործունեության մշտադիտարկման և 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի վարկանիշավորման» կարգի նախագիծը: 

https://asue.am/upload/files/documents/Gitamankavarjakan-kazmi-yntrutyan-kanonakarg-28.08.2019.pdf
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Համաձայն վերջինիս՝ ՊԴԿ գործունեությունը գնահատվել է հետևյալ 4 

ուղղություններով՝ ուսումնական (դասավանդման), գիտահետազոտական, 

մեթոդական և օժանդակ, ինչի հիման վրա էլ ձևավորվել են ՊԴԿ ներկայացուցիչների 

տարեկան վարկանիշները: Կարգի նախագիծը սահմանում էր ընթացիկ և տարեկան 

գնահատումներ: Ընթացիկ գնահատման համար սահմանվող միավորների 60%-ը 

պետք է ձևավորվեր ուսանողական հարցումների, 10%-ը՝ շրջանավարտների 

հարցումների, 10%-ը՝ ամբիոնի վարիչի գնահատականի, 5%-ը՝ դեկանների 

գնահատականի, 10%-ը՝ ամբիոնի գործընկերների և 5%-ը՝ ինքնավերլուծության 

հիման վրա: Տարեկան գնահատումը ենթադրում էր գիտահետազոտական, 

մեթոդական և օժանդակ գործունեության գնահատում: Կարգի նախագիծը 

սահմանում էր նաև գնահատման արդյունքներից բխող որոշակի հետևանքներ, 

սակայն, քանի որ գնահատումը փորձնական բնույթ էր կրում, դրանցից ոչ մեկը չի 

կիրառվել: Կարգի փորձնական գործարկումը ցույց տվեց, որ կան մի շարք խնդիրներ 

և շտկման ենթակա դրույթներ: Մասնավորապես, ուսանողական հարցումների 

ժամանակ նկատվել են սուբյեկտիվության որոշակի դրսևորումներ ուսանողների 

կողմից: Որոշակի խնդիրներ են արձանագրվել նաև գիտահետազոտական, 

մեթոդական և օժանդակ գործունեության գնահատման ժամանակ: 

ՊԴԿ ներկայացուցիչների գնահատման մեխանիզմներ են սահմանված նաև 

«Դասընթացի իրականացման գնահատման նպատակով ուսանողական հարցման 

անցկացման» ընթացակարգում և «Դասալսումների անցկացման և արդյունքների 

վերլուծության ընթացակարգում», որոնցում առանձին բաժիններ կարգավորում են 

հենց դասավանդողի գնահատման գործընթացն ու հետևանքները: 

Այնուամենայնիվ, չնայած դասավանդողների գնահատման առկա մեխանիզմների 

բազմազանությանը, դրանք դեռևս ձևային առումով միասնականացված չեն: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ  դ. Պարբերաբար իրականացվող ներքին և արտաքին գնահատումների 

արդյունքում բացահայտված կարիքներին համապատասխան` ՄՈՒՀ-ն իրականացնում է 

դասավանդողների կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունում դասալսումների անցկացման և արդյունքների վերլուծության 

ընթացակարգ» 

Համալսարանում գործում է «ՀՊՏՀ դասախոսների վերապատրաստման» 

հայեցակարգը, համաձայն որի՝ յուրաքանչյուր ուսումնական տարում պետք է 

վերապատրաստվի Համալսարանի դասախոսների 20%-ը, այսինքն՝ 5 տարվա 

ընթացքում ամբողջ դասախոսական կազմը վերապատրաստվում է: Դասախոսն 

ազատվում է վերապատրաստման դասընթացներին պարտադիր մասնակցությունից, 

եթե վերջին հինգ տարում պաշտպանել է թեկնածուական կամ դոկտորական 

ատենախոսություն, առաջին անգամ ընտրվել է դոցենտի կամ պրոֆեսորի 

պաշտոնում, զեկուցումով հանդես է եկել միջազգային գիտաժողովում կամ 

https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dasalsumneri%20yntacakarg%2007.03.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dasalsumneri%20yntacakarg%2007.03.2019.pdf
https://asue.am/upload/files/scientific-board/Dasalsumneri%20yntacakarg%2007.03.2019.pdf


միջազգային ծրագրերի և հիմնադրամների մրցույթներին մասնակցելով 

վերապատրաստում է անցել կամ գիտահետազոտական աշխատանք է իրականացրել 

արտասահմանյան բուհերում և գիտական կազմակերպություններում: Համաձայն 

գործող հայեցակարգի՝ դասախոսների ներքին վերապատրաստումն իրականացվում 

է երկու ուղղությամբ՝ ընդհանուր վերապատրաստում և մասնագիտական 

վերապատրաստում: Համալսարանի կողմից իրականացվող վերապատրաստումների 

շրջանակներում «Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների յուրացում և 

կիրառում» ուսումնական ծրագրով վերապատրաստվել են համալսարանի 42 

դասախոս, «Տեղեկատվական համակարգերի տիրապետում և օգտագործում» 

ծրագրով՝ 53 դասախոս, իսկ «Ֆինանսական հաշվառում, վերլուծություն և աուդիտ» 

ծրագրով՝ 39 դասախոս: Համալսարանում պարբերաբար կազմակերպվում են նաև 

անգլերենի դասընթացներ դասախոսների լեզվի իմացության մակարդակի 

բարձրացման նպատակով: 

Էրազմուս+ ծրագրերի շրջանակներում դասախոսների շարժունության ծրագրերը 

Համալսարանը նույնպես դիտարկում է՝ որպես վերապատրաստման գործընթաց: 

Դասավանդողները շարժունության ընթացքում ուսումնասիրում են հյուրընկալող 

համալսարանի փորձը, կուտակում են օտար լեզվով և միջազգային միջավայրում 

դասավանդման փորձ, ինչպես նաև շարժունության ավարտին ներկայացնում են 

հաշվետվություն լավագույն փորձի վերաբերյալ և իրականացնում ձեռքբերված 

փորձի տեղայնացման և տարածման միջոցառումներ: Այսպես, 2017-2018 թթ. ՊԴԿ 6 

ներկայացուցիչներ Էրազմուս+-ի Կրեդիտային շարժունության ծրագրերի (ՀԳ 1) 

շրջանակներում վերապատրաստում են անցել Լեհաստանում (2), Իտալիայում (3) և 

Մոլդովայում (1), ևս 5 դասախոս մասնակցել են Ուկրաինայում, Լատվիայում, 

Սլովակիայում և Վրաստանում անցկացվող տարբեր աշխատաժողովների: 2016-2018 

թթ. ՊԴԿ 29 անդամներ դասախոսությամբ են հանդես եկել եվրոպական 10 երկրների 

16 համալսարաններում: Դասավանդողների կատարելագործման տարր է նաև 

հյուրընկալվող դասախոսների կողմից դասախոսություններին և քննարկումներին 

մասնակցությունը: 

Դասավանդողների կարիքների բացահայտման լրացուցիչ մեխանիզմ է ներդրված 

դասալսումների անցկացման և արդյունքների վերլուծության ընթացակարգում (կետ 

25): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ը երաշխավորում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կազմով ապահովվածության 

կայունությունը: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության կողմից նորաստեղծ ընտանիքների աջակցման և երեխաների ծննդյան 

խրախուսման կարգ» 

ՄԿԾ-ների՝ համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կազմով կայուն 
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ապահովվածության Համալսարանը հասնում է ասպիրանտների պատրաստման և 

դասախոսական աշխատանքի տեղափոխման, տարակարգերի՝ կարիերային աճ 

ապահովող սանդղակի առկայության (դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ, պրոֆեսոր), 

աշխատանքային գրավիչ պայմաններ առաջարկելու (աշխատավարձի բարձր 

մակարդակ, ինչպես նաև հարակից մի շարք առավելություններ՝ բժշկական 

ապահովագրություն, նորաստեղծ ընտանիքների աջակցման և երեխաների ծննդյան 

խրախուսման կարգ և այլն), տաղանդների ներգրավման հայեցակարգի, ինչպես նաև 

դասախոսական բեռնվածության մոտեցումների հաշվին (յուրաքանչյուր դասըթնացի 

գծով՝ առնվազն երկու մասնագետի առկայություն): 

Վերջին 5 տարիների ընթացքում Համալսարանին հաջողվել է պահպանել իր 

կադրային ներուժը` ապահովելով դասախոս-ուսանող հարաբերակցության գրեթե 

անփոփոխ մակարդակ` դասախոս/ուսանող հարաբերակցությունը 2014-2018 

ուսումնական տարիների ընթացքում կազմել է համապատասխանաբար 1/19, 1/18, 

1/19 և 1/18: Նույն տարիների ընթացքում Համալսարանի հիմնական հաստիքային 

դասավանդող կազմը կազմել է դասավանդող կազմի 73-78%-ը: Կադրերի 

հոսունության գործակիցը (աշխատանքի ընդունվածների և աշխատանքից 

ազատվածների հարաբերությունը) Համալսարանում 2014-2018 ուսումնական 

տարիների ընթացքում կազմել է համապատասխանաբար 0.98, 1.07, 0.98, 0.91: Այս 

ցուցանիշները վկայում են այն մասին, որ Համալսարանին հաջողվում է 

երաշխավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմով կայուն ապահովվածություն: 

2017-2018 ուսումնական տարում Համալսարանի հիմնական գիտամանկավարժական 

կազմի 31.3%-ը եղել է մինչև 40 տարեկան, ինչը վկայում է գիտամանկավարժական 

կադրերով ապագայում ևս ապահովված լինելու գրեթե երաշխավորվածության 

մասին՝ հաշվի առնելով նաև Համալսարանում աշխատանքի վարձատրության բարձր 

մակարդակը (2017-2018 ուսումնական տարվա դրությամբ Համալսարանում 

հիմնական հաստիքային դասախոսի միջին անվանական աշխատավարձը 285.000 

դրամ է, ինչը շուրջ 2.3 անգամ բարձր է ՀՀ կրթության ոլորտում միջին անվանական 

աշխատավարձի ցուցանիշից՝ 120.000 դրամից): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ.ՄՈՒՀ-ում գործում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական 

առաջընթացի ապահովման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի պատվավոր կոչումների 

շնորհման կանոնակարգ»  

Համաձայն Համալսարանի կանոնադրության՝ պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

անդամներ են համարվում դեկանները, ամբիոնի վարիչները, պրոֆեսորները, 

դոցենտները, ասիստենտները և դասախոսները: 

2014-2018 թթ. ընթացքում դեկանի պաշտնում ընտրվել է 7 աշխատակից, ամբիոնի 

վարիչի պաշտոնում ընտրվել են 12 թեկնածուներ: Համալսարանում նույն 
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ժամանակահատվածում դոցենտի պաշտոնում ընտրվել է 51 աշխատակից, 17 

աշխատակից ընտրվել է ասիստենտի պաշտոնում: 

Գիտական որակավորման բարձրացման խթանման նպատակով Համալսարանում 

սահմանվում է ՊԴԿ աշխատավարձերի շերտավորում` կախված գիտական 

աստիճանից և կոչումից: Վերջին տարիներին կիրառվում է հավելավճարների 

տրամադրման մեխանիզմը, որը հիմնվում է Համալսարանի տնտեսումների վրա: 

Հավելավճարի չափը տատանվում է հիմնական աշխատավարձի 50-100%-ի 

սահմաններում: Համալսարանում նաև մշակվել է «Ակադեմիական հավելավճարների 

կարգի» նախագիծ, որը նախատեսում է աշխատանքի վարձատրության 

տարբերակման նոր մեխանիզմ, և նպաստելու է դասավանդողների մասնագիտական 

որակների և նրանց աշխատանքի գնահատման գործընթացի արդյունավետության 

բարձրացմանը: 

Համալսարանը վարում է սկսնակ դասավանդողների անհատական և կոլեկտիվ 

մենթորության քաղաքականություն: Սկսնակ դասախոսների մենթորությունը 

սովորաբար իրականացնում են մասնագիտական ամբիոնների վարիչները, 

պրոֆեսորները և փորձառու դոցենտները: Ոչ ֆորմալ մենթորները սկսնակ 

դասավանդողներին ուղղորդում են դեպի անհրաժեշտ մասնագիտական 

գրականության աղբյուրները, իրենց աջակցությունն են ցուցաբերում դասավանդման 

մեթոդների յուրացման գործում, ինչպես նաև ներգրավում են իրենց կողմից 

իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքներում: Սկսնակ 

դասավանդողներն իրենց մասնագիտական կարիերան սովորաբար սկսում են ավելի 

փորձառու դասախոսների ղեկավարությամբ սեմինար պարապմունքների 

անցկացմամբ: 

Համալսարանում գործում է նաև պատվավոր կոչումների շնորհման կանոնակարգը, 

որով նախատեսված են «ՀՊՏՀ պատվավոր պրոֆեսոր», «ՀՊՏՀ պատվավոր դոկտոր», 

«ՀՊՏՀ ամբիոնի պատվավոր վարիչ» կոչումները: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ վարչական և ուսումնաօժանդակ 

աշխատակազմ՝ ռազմավարական նպատակների իրականացման համար: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության կառուցվածք (հավելված 1․2) 

2014-2018 թթ. ընթացքում Համալսարանի վարչական կազմը ներառել է 45-48 

աշխատակից, իսկ ուսումնաօժանդակ կազմի թիվը տատանվել է 134-149 

աշխատակիցի շրջանում, ինչը վկայում է այն մասին, որ Համալսարանն ապահովում 

է վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի կայունությունը: 2018 թ. 

ուսումնաօժանդակ կազմի մեկ աշխատակցին բաժին ընկնող ուսանողների թիվը 

կազմել է 45, իսկ վարչական կազմի համար՝ 133 ուսանող: 
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Համալսարանում ստեղծվել և վերակազմավորվել են մի շարք կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներ, որոնք կոչված են համակարգելու ուսումնական գործընթացը և 

իրագործելու Համալսարանի ռազմավարական գերակայությունները: 

Ուսումնաօժանդակ կազմի գործառույթները սահմանվում են համապատասխան 

պաշտոնեական հրահանգներում, ինչը հնարավորություն է տալիս վերահսկելու 

սահմանված պարտականությունների կատարումը: Վարչական և ուսումնաօժանդակ 

աշխատակազմի գործունեության որակի բարձրացման նպատակով կազմի որոշ 

խմբերի համար իրականացվում են ներքին և արտաքին վերապատրաստումներ: 

Օրինակ՝ իրականացվել է Mulberry համակարգից արդյունավետ օգտվելուն ուղղված 

վերապատրաստում, 2016-2018 թթ. ուսումնաօժանդակ կազմի 14 աշխատակիցներ 

Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվել են եվրոպական 10 

երկրների 12 համալսարաններում և այլն: 

Ուժեղ կողմեր 

Տնտեսագիտության բնագավառում 

գիտական աստիճան և կոչում ունեցող 

մասնագետների կենտրոնացվածությունը 

Համալսարանում 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

ընտրության ձևավորված 

քաղաքականությունը՝ տարբեր 

սկզբունքների համակցմամբ 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

գնահատման տարբեր մեխանիզմների 

առկայությունը 

Աշխատանքի վարձատրության բարձր 

մակարդակը և գրավչության այլ 

գործոնների առկայությունը 

Ասպիրանտական կրթության 

իրականացումը և դրա հաշվին՝ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

համալրման հնարավորությունը 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

երիտասարդացման միտումը 

Թույլ կողմեր 

Չնայած պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի գնահատման տարբեր 

մեխանիզմների առկայությանը՝ 

գնահատման միասնական 

ընթացակարգի բացակայությունը 

Չնայած արտասահմանյան 

համալսարաններում դասավանդման 

փորձով դասախոսների առկայությանը՝ 

օտարերկրացի դասախոսների 

բացակայությունը 

Հնարավորություններ 

Միջազգային ծրագրերի շրջանակներում 

Վտանգներ 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման 



և դրանց հաշվին՝ վերապատրասման 

հնարավորությունների ընդլայնումը 

քաղաքականության և ընթացակարգերի 

փոփոխությունների նկատմամբ 

բացասական տրամադրվածությունը 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

շրջանում 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման միասնական ընթացակարգի 

մշակում՝ գործող և նոր մեխանիզմների համակցմամբ 

Օտարերկրացի դասավանդողների ներգրավում՝ նրանց համար գրավչության 

գործոնների ուսումնասիրությամբ 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականության և ընթացակարգերի 

փոփոխությունների վերաբերյալ իրազեկման և պարբերական քննարկումների 

կազմակերպում պրոֆեսորադասախոսական կազմի առանձին խմբերի հետ 

 

VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ  

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ապահովում է հետազոտական գործունեության իրականացումը և կապն 
ուսումնառության հետ: 

2018-2022 թթ. զարգացման ռազմավարության համաձայն՝ Համալսարանը ձգտում է 

ընդլայնել իր հետազոտական կարողությունները, ձևավորել կրթական ծրագրերում 

հետազոտական արդյունքների ինտեգրման մեխանիզմներ, ձևավորել 

հետազոտությունների բնագավառում արտաքին շահառուների հետ 

համագործակցության հարթակներ և կողմնորոշել հետազոտությունները դեպի հեշտ 

առևտրայնացվող կիրառական ոլորտ (նպատակ 3): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ  ա. ՄՈՒՀ-ում առկա է հետազոտական ոլորտում իր հետաքրքրությունները և 

հավակնություններն արտահայտող ռազմավարություն:  

«ՀՊՏՀ 2018-2022 թթ․ զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր» 

(հավելված 1․4) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2016-2020 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր» (հավելված 1․3) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2012-2017 թթ․ 

գիտահետազոտական և նորաստեղծական գործունեության զարգացման հայեցակարգ» 

Սահմանված կանոնադրական նպատակների լիարժեք իրացման համար, ի թիվս 

կանոնադրական այլ խնդիրների, Համալսարանի խնդիրներն են հանդիսանում 

գիտամանկավարժական աշխատողների և սովորողների գիտական 

հետազոտությունների ու ստեղծագործական գործունեության միջոցով գիտության, 

կրթության և տնտեսության զարգացումը, ստացված արդյունքների օգտագործումը 

տնտեսության մեջ, հետազոտական և կրթական գործընթացում, բնակչության 

https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/Razmavarakan%20cragir%202018.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/razmavarakan_plan_2016-2017.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/razmavarakan_plan_2016-2017.pdf
https://asue.am/upload/files/gitakan_Hajecakarg.pdf
https://asue.am/upload/files/gitakan_Hajecakarg.pdf


շրջանում գիտելիքի տարածումը, նրա կրթական ու մշակութային մակարդակի 

բարձրացումը: Ըստ այդմ, ելնելով հիմնադրի կողմից Համալսարանի ձևավորման 

կանոնադրական նպատակներից և Համալսարանի խնդիրների դաշտից, 

գործառնական առումով հետազոտությունների և զարգացման ոլորտում վերջինիս 

հավակնությունների ուղղություններն են հանդիսանում գիտության, կրթության և 

տնտեսության զարգացմանը նպաստող հիմնարար և կիրառական 

հետազոտությունների իրականացումը, հետազոտական գործունեությամբ գիտելիքի 

ստեղծումը, ստացված արդյունքների ներդրումը տնտեսությունում, գիտելիքի 

փոխանցումն ու հանրության շրջանում տարածումը, հետազոտական 

գործունեությամբ ստեղծվող գիտելիքի ինտեգրումը կրթական գործընթացում: Իսկ 

ելնելով հիմնադրի կողմից Համալսարանի ձևավորման կանոնադրական 

նպատակներից և Համալսարանի պրոֆիլից՝ հետազոտությունների և զարգացման 

ոլորտում նրա հետաքրքրությունների բնագավառներն են հանդիսանում 

տնտեսագիտության, գործարարության և վարչարարության ոլորտները, ինչը նաև 

բխում է Համալսարանի պետական ու տնտեսագիտական լինելուց և իրականացվող 

մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի կազմից: 

Հետազոտությունների և զարգացման ոլորտում Համալսարանի կանոնադրական 

նպատակների և խնդիրների իրացմամբ պայմանավորված ռազմավարական հավակ-

նություններն արտացոլված են Համալսարանի զարգացման ռազմավարական 

ծրագրերում և «ՀՊՏՀ  2012-2017 թթ. գիտահետազոտական և նորաստեղծական 

գործունեության զարգացման հայեցակարգում», բացի այդ, մշակման փուլում է նաև 

Համալսարանի 2019-2024 թթ. հետազոտական գործունեության հայեցակարգը: 

Հարկ է նշել, որ ընդհանուր մոտեցմամբ հանդերձ՝ հետազոտական գործունեության 

տարբեր հատվածներում հավակնությունները տարբեր են: Մասնավորապես, 

ուսանողների կողմից իրականացվող հետազոտությունների պարագայում հիմնական 

նպատակը հետազոտական կարողությունների զարգացումն է, ինչը, սակայն, երբեք 

չի բացառել կիրառական արդյունքների ստացումը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ  բ. ՄՈՒՀ-ն ունի երկարաժամկետ ռազմավարություն և միջնաժամկետ ու 

կարճաժամկետ ծրագրեր, որոնք արտահայտում են հետազոտության ոլորտում ՄՈՒՀ-ի 

հետաքրքրությունները և հավակնությունները: 

ՀՊՏՀ գիտահետազոտական աշխատանքների տարեկան հաշվետվություններ 

Հետազոտության ոլորտում Համալսարանի երկարաժամկետ ռազմավարական 

հետաքրքրություններն իրականացվում են միջինաժամկետ և կարճաժամկետ 

ծրագրերով՝ ինստիտուցիոնալ տարբեր ենթակառուցվածքների կողմից: 

Ամբիոններում նմանատիպ ծրագրերի թիվը 2014-2018 թթ. գերազանցել է 50-ը, իսկ 

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնում, լաբորատորիաներում և գիտաուսումնական 

խմբերում իրականացվել է պետական բյուջեից և Համալսարանի կողմից 

https://asue.am/science/reports


ֆինանսավորված շուրջ 80 ծրագիր: 

Առանձնահատուկ դեր ունեն Համալսարանի և գործընկերների միջև ստորագրված 

համաձայնագրերի հիման վրա իրականացվող հետազոտական ծրագրերը: Օրինակ՝ 

Համալսարանն իրականացնում է հետազոտություններ Արարատի և Շիրակի 

մարզպետարանների հետ:  

Համալսարանում իրականացվող հետազոտություններ են նաև թեկնածուական և 

դոկտորական հետազոտությունները, որոնց թեմաները հաստատվում են գիտական 

խորհրդում: Ատենախոսությունների արդյունքների պաշտպանության համար 

Համալսարանում գործում է տնտեսագիտության բնագավառի մասնագիտական 

խորհուրդ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է հետազոտությունների իրականացումը և իր 

զարագացումը` հստակ քաղաքականության և ընթացակարգերի միջոցով: 

«ՀՊՏՀ 2018-2022 թթ․ զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր» 

(հավելված 1․4) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2016-2020 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր» (հավելված 1․3) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2012-2017 թթ․ 

գիտահետազոտական և նորաստեղծական գործունեության զարգացման հայեցակարգ» 

«Գիտաուսումնական խմբերի հետազոտական նախագծերի մրցույթի վերաբերյալ 

կանոնակարգ» 

Գիտահետազոտական գործունեության ոլորտում Համալսարանի 

քաղաքականությունն իրականացվել է «ՀՊՏՀ 2012-2017 թթ. գիտահետազոտական և 

նորաստեղծական գործունեության զարգացման հայեցակարգի», զարգացման 

ռազմավարությունների և դրանցից բխող գործողությունների ծրագրերի հիման վրա: 

Գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման՝ Համալսարանի 

քաղաքականության հիմնական սկզբունքներից է հետազոտական ենթակառուցվածքի 

բազմատեսականացումը՝ տարատեսակ օղակների գործարկմամբ: Առավել 

կենտրոնացված հետազոտական օղակը Համալսարանի «Ամբերդ» հետազոտական 

կենտրոնն է, իսկ առավել ապակենտրոնացված հետազոտություններն 

իրականացվում են ամբիոններում և դրանց գիտահետազոտական խնբերում: 

Գործարկվել են նաև գիտաուսումնական լաբորատորիաներ և 

համահամալսարանական խմբեր՝ որպես հետազոտական կենտրոնից և 

ամբիոններից առանձնացված օղակներ: Հետազոտական գործունեության 2019 թ. 

հայեցակարգով նախատեսվում է հետազոտական կենտրոնի, լաբորատորիաների և 

խմբերի բնութագրերի հստակ սահմանում և գործառույթների հստակ 

սահմանազատում՝ Համալսարանի հետազոտական ենթակառուցվածքներ առավել 

մատչելի դարձնելու նպատակով: 

https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/Razmavarakan%20cragir%202018.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/razmavarakan_plan_2016-2017.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/razmavarakan_plan_2016-2017.pdf
https://asue.am/upload/files/gitakan_Hajecakarg.pdf
https://asue.am/upload/files/gitakan_Hajecakarg.pdf
https://asue.am/upload/files/Kanonakarg_30.09.pdf
https://asue.am/upload/files/Kanonakarg_30.09.pdf


Հետազոտությունների իրականացման ընթացակարգերը սահմանվել են «Ամբերդ» 

հետազոտական կենտրոնի ուղղությունների սահմանման, դրանցում հետազոտական 

թեմաների ներառման և հետազոտական խմբերի ձևավորման ու ընթացիկ 

աշխատանքների համակարգման կարգով» և «Գիտաուսումնական խմբերի 

հետազոտական նախագծերի մրցույթի վերաբերյալ կանոնակարգով»: 

Հետազոտական նախագծերն իրականացնելու նպատակով հայտարարվել են 

հրապարակային մրցույթներ, որոնց հետազոտական հայտերի մշակման համար 

շահառուներին տրամադրվել է բավարար ժամանակ: Վերը բերված կարգերի հիման 

վրա մրցույթների հայտարարություններում սահմանվել են պահանջներ՝ 

հետազոտական թեմաները կատարողների, ղեկավարների նկատմամբ, ներկայացվել 

են անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմման ձևանմուշները, հայտերի 

փորձաքննության, քննարկման, հաստատման կամ մերժման ընթացակարգերը և 

սկզբունքները: Մրցույթների հայտարարություններում ներկայացվել են նաև 

յուրաքանչյուր հետազոտական թեմայի տեխնիկական առաջադրանքները, 

հետազոտության մեթոդաբանությանը, գործիքակազմին, տևողությանը, բյուջեին, 

հրապարակումներին և հրապարակայնացման ձևերին առնչվող պահանջները, 

ուսանողների ներգրավմանը ներկայացվող պահանջները: Հետազոտական նախագծի 

բյուջեն յուրաքանչյուր հետազոտական խումբ ազատ է եղել բաշխել (ըստ ծախսային 

հոդվածների) սեփական հայեցողությամբ: Մրցույթի հիման վրա ձևավորված խմբերի 

հետ կազմվել և հրապարակվել են գործողությունների օրացուցային պլաններ և 

յուրաքանչյուր հետազոտողի աշխատանքը մանրամասնորեն նկարագրող 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր: 

Համալսարանը ձևավորել է հետազոտական գործունեությանը նպաստող 

ենթակառուցվածքներ, ապահովել է հետազոտական թեմաների կատարման 

ինստիտուցիոնալ ձևերի բազմազանություն և գործադրել է հավելյալ միջոցներ 

հետազոտությունների արդյունքների տարածման ու հանրայնացման ուղղությամբ: 

Մասնավորապես, «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը և գիտաուսումնական 4 

լաբորատորիաներն ունեցել են առանձնացված տարածքներ, դրանց 

հետազոտությունների համար անհրաժեշտ նյութերի ու միջոցների ձեռք բերումը 

ներառվել է Համալսարանի գնումների պլաններում, հետազոտողների համար 

ապահովվել են գրադարանային ռեսուրս, լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիություն: 

Սրան զուգահեռ Համալսարանն ապահովել է հետազոտությունների խրախուսման 

ֆինանսական հենք: Մասնավորապես, «ՀՊՏՀ 2012-2017 թթ. գիտահետազոտական և 

նորաստեղծական գործունեության զարգացման հայեցակարգով» Համալսարանը 

նպատակադրել է գիտական հետազոտությունների զարգացման համար պետական 

բյուջեից, տարբեր հիմնադրամներից, ընկերություններից, մասնավոր ներդրումներից 

ու նվիրատվություններից կամ դրամաշնորհներից միջոցների ներգրավմանը 

զուգահեռ սեփական միջոցներից Համալսարանի եկամտի առնվազն 3%-ը 

հատկացնել գիտական հետազոտությունների ոլորտում սեփական 



հավակնությունների իրացմանը: 3% ցուցանիշը սահմանվել է ՏՀԶԿ երկրներում 

գիտության հատկացումների միջինացված շեմի ապահովման տրամաբանությամբ: 

2014-2018 թթ. ընթացքում Համալսարանի տարեկան պլանային ծախսերում 

գիտության պլանավորված ծախսերը յուրաքանչյուր տարի 0.9-2.5%-ով ավելին են 

եղել սահմանված նվազագույն թիրախից: 

Համալսարանում հետազոտական գործունեության ընթացքի և արդյունքների 

բարելավման նպատակով ներկայումս Համալսարանում մշակվում է 

հետազոտությունների էթիկայի փաստաթուղթ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կարևորում է հետազոտական գործունեության միջազգայնացումը: 

Միջազգային գրախոսվող ամսագրերի ցանկ 

ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկ 
№ Ամսագիրը (երկիրը) Վարկանիշը 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Economic processes Management: International Scientific E-Journal,3, 

http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_3/ (Ռուսաստան)  

    1  

2. Экономические исследования и разработки: научно-

исследовательский журнал, 2017. № 7. (Ռուսաստան) 

    1  

3. Вестник РАУ (серия: гуманитарные и общественные науки) ISSN 

1829-0450 Издательство РАУ. (Ռուսաստան) 

    1  

4. «Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение» 

Ивановский государственный химико-технологический университет. 

(Ռուսաստան) 

    1  

5. Туризм: право и экономика, 2018, №1. Издательство: Издательская 

группа "Юрист" (Москва) ISSN: 1813-1212 

(https://elibrary.ru/item.asp?id=32640679) (Ռուսաստան) 

     1 

6. Xарактер, факторы и пути решения (Ռուսաստան)    1   

7. ,,Экономист,,ежумесячник научно-практический журнал  

(Ռուսաստան) 

   1   

8. Спутник (Ռուսաստան)     1  

9. Перспективные  исследования  и  разработки.  Новый  взгляд: 

сборник научных трудов. Выпуск 2/ Под общ. ред. С.С.Чернова– 

Новосибирск: Издательство ЦРНС. (Ռուսաստան) 

     1 

10. Перспективные исследования и разработки. Новый взгляд 

(Ռուսաստան) 

     1 

11. «Рынок ценных бумаг» (Ռուսաստան)     1  

12. Волгоградский институт бизнеса (Ռուսաստան)     1  

13. Support to Transition to Formal Economy, International Labour 

Organization, ISBN: 9789224285028 (Ռուսաստան) 

 1     

14. Проблемы национальной стратегии (Ռուսաստան)    1   

15. Проблемы постсоветского пространства (Ռուսաստան)   1    

16. Филологические Науки Вопросы теории и практики (Ռուսաստան)    2   

17. Филология и лингвистика.  Казань (Ռուսաստան)     1  

18. Филология и культура. Philology and culture. Казань։ изд-во 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

(Ռուսաստան) 

    1  

19. «Финансовые исследования» научно-образовательный и прикладной 

журнал (Ռուսաստան) 

   1 1  

20. «Университеты в евразийском образовательном пространстве», Серия 

«Евразийские университеты XXI века» (Ռուսաստան) 

    1  

21. Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) (Ռուսաստան) 

 1 1    

22. «Российско-китайскийнаучный журнал «Содружество» Ежемесячый 

научный журнал (Ռուսաստան) 

   2 3 1 

23. Российско-китайский научный журнал «Содружество (Ռուսաստան)     1  

24. Экономика и предпринимательство  (Ռուսաստան)  1     

25. Вестник Пермского национального исследовательского 

Политехнического университета (Ռուսաստան) 

     1 

26. Международная торговля и торговая политика, Международный      2 

https://asue.am/am/science/move/international-peer-reviewed-journals
http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_3/
http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_3/
https://elibrary.ru/item.asp?id=32640679
https://elibrary.ru/item.asp?id=32640679
https://elibrary.ru/item.asp?id=32640679


научно-практический журнал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова 

(Ռուսաստան) 

27. Вестник РМАТ (Ռուսաստան)   1    

28. Региональные проблемы     преобразования экономики 

(Ռուսաստան) 

RISC, IF 

RISC 

  1 1  

29. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения 

иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных 

статей,   (Ռուսաստան) 

РИНЦ 1     

30. Вопросы статистики (Ռուսաստան) РИНЦ   1   

31. Актуальные научные исследования в современном мире.Сборник 

научных трудов. (Ռուսաստան) 

РИНЦ     1 

32. Экономика и предпринимательство (Ռուսաստան)     2  

33. Вестник Томского государственного университета . Экономика 

(Ռուսաստան) 

  1    

34. Journal of Economy and entrepreneurship (Ռուսաստան)      1 

35. Научно-аналитический журнал Управленец (Ռուսաստան)  1     

36. Современные инновации ПИ # ФС 77-

62018 ИССН 

2412-8244 

  1   

37. Журнал «Посоветский материк»  ISSN 2311-6412. (Ռուսաստան)   1    

38. «Развитие экономики, политики, социума: состояние, проблемы, 

перспективы». Научный журнал – Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. , (Ռուսաստան) ISSN 

2409-7799. 

  1    

39. Проблемы национальной стратегии (Ռուսաստան)    2   

40. Проблемы постсоветского пространства (Ռուսաստան)   2    

41. Проблемы экономики и менеджмента (Ռուսաստան)  1  1   

42. Вопросы экономических наук (Ռուսաստան)    1   

43. European Journal of Economic Studies (Ռուսաստան)    2 1  

44. Интернаука (Ռուսաստան)     2  

45. Xарактер, факторы и пути решения (Ռուսաստան)    1   

46. «Системное управление» электронное периодическое научное 

издание (Ռուսաստան) 

   1   

47. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА (Ռուսաստան)   1 6   

48. Экономическая наука сегодня, сборник научных статей, Минск, 

БНТУ (Բելառուս) ISSN  2309-6667 

  2 1 4 2 

49. Журнал “Экономический бюллетень” НИЭИ Министерства 

экономики Республики Беларусь. –  (Բելառուս). ISSN 1818-3360 

   1   

50. Точки роста ЕАЭС: Экономика, безопасность, общество 

(Ռուսաստան) 

 1 1 1  1 

51. Проблемы современной экономики, Москва (Ռուսաստան)  1  1 1 1 

52. Российский совет по международным делам (РСМД), Москва 

russiancouncil.ru (Ռուսաստան) 

 1 1 1 1 1 

53. Евразийская информационная лига, Москва eurasianinfoleague.com 

(Ռուսաստան) 

 1 1 1 1 1 

54. Геополитика и безопасность, Москва,  (Ռուսաստան)  1 1 1 1 1 

55. НФСП, Москва (Ռուսաստան)  1 1 1 1 1 

56. Российский совет по международным делам (РСМД), Москва 

russiancouncil.ru (Ռուսաստան) 

 1 1  1 1 

57. НФСП, Москва (Ռուսաստան)  1 1 1 1 1 

58. «Многомерный статистический анализ и эконометрика», Москва 

(Ռուսաստան) 

 1 1 1 1 1 

59. Российский экономический конгресс, Москва (Ռուսաստան)  1 1 1 1 1 

60. «Мир перемен», Международный научно-обшественный журнал, 

Институт экономики Российской академии наук (Ռուսաստան) 

 1 3 3 3 3 

61. «Многомерный статистический анализ и эконометрика», Москва 

(Ռուսաստան) 

 1  1 1 1 

62. ЦИИ ЕАБР  (Ռուսաստան)  1 1 1 1 1 

63. Казахский экономический вестник (Ղազախստան)  1 1 1 1 1 

64. Евразийская информационная лига (Ռուսաստան)  1 1 1 1 1 

65. Мир перемен, Международный научно-общественный журнал 

(Ռուսաստան) 

 1 1 1 1 1 

66. Россия и новые государства Евразии, 2/2014, Москва (статья 

перепечатана в журнале «Казахский экономический вестник  1-

2/2014)  (Ռուսաստան, Ղազախստան) 

 1 1 1 1 1 

67. Intellectual Archive   (Ռուսաստան)  1 1 1 1 1 

68. Журнал вычислительной математики и математической физики.  1    1 



(Ռուսաստան) 

69. Прикладная математика и механика.   1    

70. Журнал Механика композитных материалов  (Ռուսաստան)      1 

71. Актуальные научные исследования в современном мире /Сборник 

научных трудов.  ISSN 2524-0986 (Ռուսաստան) 

     7 

Օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների 

ցանկը 
№ Ամսագիրը (երկիրը) Վարկանիշը 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Tourism Education Studies and Practice (Սլովակիա)     1 1 

2 Scientific Annals of Economics and Business (Ռումինիա)     1  

3 Quarterly Energy Economics Review (Իրանի Իսլամական 

Հանրապետություն) 

     1 

4 International Journal of Agricultural Management and Development 

(IJAMAD) (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն) 

  1    

5 Journal of Research & Rural Planning,  (Իրանի Իսլամական 

Հանրապետություն) 

   1   

6 Science and Education: A New Dimension: Philology (Հունգարիա)     2  

7 Science and Education: A New Dimension: Philology (Հունգարիա)      1 

8 University of Miskolc, Faculty of Economics Theory, Methodology, 

Practice (Հունգարիա) 

Google 

Scholar,                 

ISSN 1589-

3413) 

  1   

9 European Scientific Journal (Պորտուգալիա) Google 

Scholar, 

EBSCO, 

Index 

Copernicus․․

․ 

1     

10 Центральная Азия и Кавказ, CA&CC Press (Շվեդիա) Scopus 1     

11 European Applied   Sciences,  (Գերմանիա)      1 

12 Handbook of Research on Estimation and Control Techniques in E-

Learning systems (ԱՄՆ) 

   1   

13 American Journal of Sociology (ԱՄՆ)     1  

14 European Journal of Law and Political Sciences (Ավստրիա)     3  

15 European Science Review (Ավստրիա)     1  

16 Austrian Journal of Huanities and Social Sciences (Ավստրիա)   3    

17 European Science Review (Ավստրիա)     1  

18 European Science Review (Ավստրիա)     1  

19 Բագին (Լիբանան)  1 1    

20 Almanach Via Evrasia (Բուլղարիա)  3 3    

21 Social and economic development and quality of life: History and modern 

times (Չեխիա) 

     1 

22 Science review (Չեխիա)      1 

23 International scientific journal «Internauka» Series:«Economic sciences», 

N7(15)/ Kiev 2018 (Ուկրաինա) 

Scopus     1 

24 ABOUT THE ISSUE OF THE ESTIMATION OF POTENTIAL GDP OF 

RA. 2017 (Ուկրաինա) 

РИНЦ      

25 ABOUT AN ESTIMATION OF POTENTIAL LEVEL OF INDUSTRIAL 

PRODUCTION OF GEGHARKUNIK PROVINCE. (Ուկրաինա) 

РИНЦ      

26 Евразийского экономического сообщества, Эвропейськi перспективи 

(Ուկրաինա) 

 1     

27 Науковий вісник НЛТУ України (Ուկրաինա)  1     

28 ВІСНИК Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. 

Туризм» (Journal of Economics and International Relations (JEIR)) 

(Ուկրաինա) 

     1 

29 Business Ethics and Leadership (Ուկրաինա)     1  

30 SocioEconomic Challenges (Ուկրաինա)      2 

31 Marketing and Management of Innovations (Ուկրաինա)      1 

32 Entrepreneurship and Management (Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 

Społeczna Akademia Nauk), Warsaw, Poland. (Լեհաստան) 

     1 

33 Сolloquium-journal (Լեհաստան) ISSN 2520-

6990 

    1 

34 THE YOUTH MIGRATION ISSUES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA. 

International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 8(12). 

Google 

Scholar, Inde
    1 

https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30122018/6285
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30122018/6285


Desember 2018  https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30122018/6285 

(Լեհաստան) 

x Copernicus 
(ICV 2017: 

60.72), acade
mia.edu; 

35 International Journal of Innovative Technologies in Economy 

(Լեհաստան) 

Index 

Copernicus, 

Google 

Scholar, 

BASE, 

RePEc, 

OpenAIRE 

    1 

36 Nepalese Journal of Insurance and Social Security, 2018, March. 

(Իտալիա) 

     1 

37 IOS Press Ebooks- NATO Science for Peace and Security Series - D: 

Information and Communication Security, Examining Robustness and 

Vulnerability of Networked Systems, 2014. (Լեհաստան) 

 1     

38 Scientific research: global and local perspectives, Dublin (Իռլանդիա)      1 

39 Journal of Applied Mathematics and Mechanics   1    

40 Computational Mathematics and Mathematical Physics, ©Pleiades 

Publishing, Ltd. 

     1 

ՀՀ-ում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկի 
№ Ամսագիրը Վարկանիշը 2014 2015 2016 2017 2018 

1 «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի», «Տնտեսագետ», 

 51 56 29 26 21 

2 «Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա»  38 48 29 34 35 

3 «21-րդ դար» տեղեկատվական-վերլուծական ամսագիր, Երևան, 

«Նորավանք» ԳԿՀ 

 13 21 18 18 6 

4 «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես ՊԿԱ  1 3 9 6  

5 «Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ»  4 4 6  2 

6 Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի Ազգային 

Համալսարան, Տեղեկագիր 

  3    

7 Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր   3  1 1 

8 ՀՀ գյուղնախարարություն «Ագրոգիտություն» գիտական ամսագիր  2 1 1   

9 ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր «Երկրաբանություն և 

աշխարհագրություն» 

 1     

10 «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ՀՀ ԳԱԱ  4 3 5 2 6 

11 «Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի Լրաբեր» 

գիտատեխնիկական հոդվածների ժողովածու 

  2    

12 Լրաբեր հայ-ռուսական համալսարանի  1 2    

13 Հիմնարար հայագիտություն    3   

14 Երևանի <<Անանիա Շիրակացի>> Միջազգային 

հարաբերությունների համալսարան, Գիտական Հոդվածների 

ժողովածու 

   3 12 5 

15 ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտի 

գիտական հոդվածների ժողովածու 

 1 1 7 2 10 

16 «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես  2 1 4   

17 Այլընտրանք գիտական հանդես  13 8 12 10 9 

18 Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ, Տնտեսության 

զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Պարբերական 

գիտականժողովածու), Օր-Դար 

 2 1 2 2 1 

19 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում,  4     

20 Վեմ համահայկական հանդես  1  3 6 5 

21 Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 

լեզվահասարակագիտական համալսարանի 

  2    

22 ԵՊՀ Բանբեր հանդես   2    

23 Բանբեր հայագիտություն   2    

24 Գիտական Արցախ  1     

25 ԳՊՄԻ-ի գիտական տեղեկագիր, Գյումրի  1     

26 Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, Լրատու (գիտական հոդվածների 

պարբերական ժողովածու) 

 1   1  

27 Էջմիածին. <<Էջմիածին>> կրօնագիտական և հայագիտական 

հանդես 

 1   1  

28 Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, ԵՊՀ  2 2  2 1 

29 Журнал «Русский язык в Армении»   1  1 1 

30 ԱրՊՀ, Գիտական տեղեկագիր      1 

https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30122018/6285
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30122018/6285


31 Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, ՀՊՄՀ  1     

32 Կանթեղ գիտական հոդվածների ժողովածու  1   1  

33 Կաճառ Գիտական Տարեգիրք  1     

34 Известия НАН Армении «Механика».    1   

35 Математика в высшей школе      1 

36 Уч. записки ЕГУ, сер. Физика и Математика   1    

37 Уч. записки ЕГУ, сер. Физика и Математика    1   

38 Журнал  «Европейский университет»  собрание научных статей   1  1  

39 Գավառի պետական համալսարան, գիտ.հոդվածների ժողովածու  1  1  1 

40 Գլաձոր համալսարանի գիտ. աշխատանքների ժողովածու  1     

41 ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտի 

գիտական հոդվածների ժողովածու 

   1   

42 «Ժամանակակից Եվրասիա»   1  1  

43 Ճարտարապետական և տնտեսագիտական ազգային 

համալսարանի տեղեկագիր 

 1     

44 "Պատմություն և մշակույթ" հայագիտական հանդես     2  

45 Պատմաբանասիրական հանդես     6  

46 Դպրատուն (գիտական հոդվածների ժողովածու)     2 1 

47 Եվրոպական ակադեմիա: Գիտ. հոդվածների ժղվ.  1 1 3 4 4 

Միջազգային հետազոտական նախաձեռնություններում ուսումնառողների և 

դասավանդողների ներգրավվածությունը և միջազգային հետազոտական ծրագրերի 

իրականացումը հանդիսանում են Համալսարանի ռազմավարական նպատակներ: 

Մասնավորապես, 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով 

սահմանված ուսանողների և դասախոսական կազմի շարժունության ապահովման 

նպատակը ներառել է ուսանողների և դասախոսների համար միջազգային համատեղ 

հետազոտությունների իրականացման պայմանների ապահովման և միջոցների 

հատկացման ենթանպատակ: 2018-2022 թթ. զարգացման ռազմավարությամբ 

միջազգային ծրագրերին մասնակցության ընդլայնման նպատակով սահմանվել են 

միջազգային մակարդակով գրախոսվող և հղման բարձր համաթվով ամսագրերում 

հրապարակումների խթանման նպատակով հիմնադրամի ձևավորման, օտարալեզու 

հետազոտությունների իրականացման ու հրապարակման և մի շարք այլ 

գործողություններ: 

Գործընկերների կողմից առաջարկված համատեղ ծրագրերի կամ տարբեր 

հիմնադրամների կողմից դրամաշնորհների հատկացման ցուցակում Համալսարանին 

հետաքրքրող միջազգային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հավաքագրում 

և համակարգում է արտաքին կապերի բաժինը: Վերջինս կազմակերպում է նաև 

ամբիոնների հետ հանդիպումներ՝ հետազոտական ծրագրերին դիմելու 

պայմաններին ծանոթացնելու նպատակով: Բացի հանդիպումներից՝ հետազոտական 

ծրագրերին մասնակցելու հայտարարությունները տեղադրվում են համալսարանի 

կայք էջում: 

2014-2019 թթ. Համալսարանը ներառված է եղել միջազգային 12 նախագծերում, որոնք 

ներառել են հետազոտությունների և զարգացման բաղադրիչներ: Համալսարանում 

իրականացվող հետազոտական գործունեության տեսանկյունից առավել կարևորներն 

են ԵՄ «Զալցբուրգի սկզբունքների հիման վրա կրթական 3-րդ մակարդակի 

կառուցվածքային զարգացում (VERITAS)», «Բարձրագույն կրթության 

միջառարկայական բարեփոխումներ զբոսաշրջության կառավարման և կիրառական 



երկրատեղեկատվական համակարգերի մասնագիտական ոլորտների կրթական 

ծրագրերում (HERITAG)», «Կրթական բաց տեղեկատվության և կիրառական 

հետազոտության կառավարումն ու բուհերի կարողությունների հզորացումը 

Մոլդովայում և Հայաստանում (MINERVA)» և Շվեյցարական Համագործակցության 

Գրասենյակի «Հայաստանում ներառական աճի խթանման քննարկումների հարթակի 

ստեղծում» ծրագրերը: VERITAS-ի շրջանակում մեկնարկել է Զալցբուրգյան 

սկզբունքների հիման վրա կրթության երրորդ մակարդակի կառուցվածքային 

զարգացման գործընթաց՝ նպաստելով Համալսարանում ասպիրանտական ծրագրերի 

և հետազոտությունների բարելավմանը: HERITAG-ի շրջանակում, որը վերաբերում է 

բարձրագույն կրթության միջառարկայական բարեփոխումներին, Համալսարանում 

հիմնվել է երկրատեղեկատվական համակարգերի լաբորատորիա, ինչպես նաև 

հաստատվել են Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանի հետ համատեղ 

հետազոտությունների իրականացման պայմանավորվածություններ: Արդյունքում՝ 

հետազոտական համագործակցության վերաբերյալ հուշագիր է ստորագրվել նաև 

Բոլոնիայի համալսարանի հետ: MINERVA ծրագիրը նախատեսում է 

հետազոտությունների կառավարման և բաց գիտական կարողությունների հզորացում 

Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերում, որի շրջանակում Համալսարանը նախատեսում 

է ներդնել բաց գիտության հայեցակարգն իր բոլոր տարրերով: 

Համալսարանի գիտամանկավարժական կազմը և ուսումնառողները ազատ են իրենց 

գիտական արդյունքները հրապարակելու նպատակով միջազգային ամսագրերի 

ընտրության հարցում, սակայն գիտության և ասպիրանտուրայի բաժնի 

(գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի) կողմից 

հրապարակվող ամսագրերի ցանկը հանդիսանում է ուղենիշային և ունի աջակցող 

բնույթ: 2016-2018 թթ. Համալսարանի գիտամանկավարժական կազմի 

ներկայացուցիչների՝ արտերկրի գրախոսվող մասնագիտական պարբերականներում, 

գիտական հանդեսներում և ժողովածուներում հրապարակումները կազմել են 

հրապարակումների ընդհանուր թվի 25-28 տոկոսը: Բացի այդ, վերջին տարիներին 

տարեկան շուրջ 50-60 դասախոս մասնակցություն է ունեցել միջազգային 

գիտաժողովների: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են հետազոտական գործունեության և ուսումնական 

գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմներ: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2012-2017 թթ․ 

գիտահետազոտական և նորաստեղծական գործունեության զարգացման հայեցակարգ» 

«Գիտաուսումնական խմբերի հետազոտական նախագծերի մրցույթի վերաբերյալ 

կանոնակարգ» 

«Երիտասարդ գիտնական» պարբերական 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:   

 

% 

Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից:  
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Դասավանդողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից:  

 

80 

Գործատուների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից: 

 

- 

Հետազոտական գործունեությունը ուսումնական գործընթացին փոխկապակցելու 

քաղաքականությունը իրականացվում և կարգավորվում է «ՀՊՏՀ  2012-2017 թթ. 

գիտահետազոտական և նորաստեղծական գործունեության զարգացման 

հայեցակարգով», «Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի ուղղությունների սահմանման, 

դրանցում հետազոտական թեմաների ներառման և հետազոտական խմբերի 

ձևավորման ու ընթացիկ աշխատանքների համակարգման կարգով» և 

«Գիտաուսումնական խմբերի հետազոտական նախագծերի մրցույթի վերաբերյալ 

կանոնակարգով»: Մասնավորապես, Համալսարանի ֆինանսական միջոցներով 

ձևավորվող գիտաուսումնական խմբերը կարող են հետազոտություններ 

իրականացնել նաև կրթական ծրագրերի, դասըթացների ծրագրերի, առանձին 

դասընթացների վարման համար անհրաժեշտ «case study»-ների և իրավիճակային 

խնդիրների մշակման համար: «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնում 

իրականացված հետազոտությունների արդյունքում մշակվել և Համալսարանի 

տարբեր ստորաբաժանումների և ամբիոնների դիտարկմանն են ներկայացվել 

անհատական խմբային աշխատանքի վարման «case study»-ներ և իրավիճակային 

խնդիրներ, որոնք ներկայումս կիրառվում են «Մարքեթինգ», «Տնտեսագիտություն» և 

«Ֆինանսներ» մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի առանձին մոդուլների 

շրջանակներում: Հետազոտությունների արդյունքները կրթական գործընթացում 

ինտեգրելու գործող ձևերից են նաև հետազոտական խմբերի կողմից հետազոտության 

ընթացքում կազմակերպվող հրապարակային գիտական սեմինարները: 

Համալսարանը հրապարակում է հետազոտությունների արդյունքները իր կայք էջում,  

իսկ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը Համալսարանի 2 մասնաշենքերում հիմնել 

է իր հետազոտությունների արդյունքներն ընդգրկող QR գրադարաններ: 

Բացի այդ, հետազոտությունների և կրթության ինտեգրումը Համալսարանում 

իրականացվում է հետազոտություններում ուսանողների ներգրավմամբ (ըստ գործող 

կարգերի հետազոտական խմբի առնվազն ¼-ը պետք է լինեն ուսանողներ):  

Ուժեղ կողմեր 

Համալսարանի մասնագիտացված լինելու 

շնորհիվ նրա հետազոտական 

հետաքրքրությունների շրջանակի հստակ 

ընկալումը բոլոր շահակիցների կողմից 

Հետազոտական գործունեության և դրա 

միջազգայնացման կարևորումը՝ որպես 

ռազմավարական գերակայություն, և 

Թույլ կողմեր 

Չնայած հետազոտական 

գործունեությունը կարգավորող 

ընթացակարգերի առկայությանը՝ դրանց 

մեծ թիվը և միասնական փաստաթղթի 

բացակայությունը 

Հիմնարար հետազոտությունների 

ֆինանսավորման հնարավորությունների 



համապատասխան ռեսուրսների 

հատկացումը 

Հետազոտական ենթակառուցվածքում 

տարբեր օղակների առկայությունը և դրա 

շնորհիվ հետազոտական գործունեության 

կենտրոնացված և ապակենտրոնացված 

իրականացման զուգակցումը 

Միջազգային հրապարակումների և 

գիտաժողովներին մասնակցության մեծ 

թիվը 

Միջազգային ծրագրերում Համալսարանի 

ընդգրկվածությունը 

Գիտաուսումնական խմբերի և այլ 

հետազոտությունների արդյունքների՝ 

ուսումնական գործընթացում ներդրման 

մեխանիզմը 

ՀՀ-ում և արտերկրում ճանաչում ունեցող 

և ուղեղային կենտրոնների վարկանիշում 

ներառված հետազոտական կենտրոնի 

առկայությունը 

սահմանափակությունը 

Համալսարանի կազմակերպաիրավական 

ձևից բխող սահմանափակումները 

տարբեր հիմնադրամներից և 

նվիրատուներից ֆինանսական 

ռեսուրսների ներգրավման հարցում 

Հետազոտությունների առևտրայնացման 

ցածր մակարդակը 

Հնարավորություններ 

Արտերկրի գործընկերների հետ 

համատեղ հետազոտությունների 

իրականացման ծավալների մեծացումը 

Վտանգներ 

Հիմնարար հետազոտությունների 

ոլորտում բուհերի՝ որպես 

համեմատաբար թույլ կարողություններ 

ունեցող կառույցների ընկալումը 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները 

Հետազոտական գործունեությունը կարգավորող ընթացակարգերի միասնական 

կանոնագրքի մշակում 

Հիմնարար հետազոտությունների իրականացման հնարավորությունների և 

կարիքների գնահատման հիման վրա հիմնարար հետազոտությունների գերակա 

ուղղությունների որոշում, իրականացում և արդյունքների հրապարակայնացում 

Համալսարանի կազմակերպաիրավական ձևի փոփոխում և պետական ու մասնավոր 

հատվածի հետազոտական պատվերների իրականացման ֆինանսական 



պայմանների հստակեցում 

 

VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ  

 
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ` ուսումնական միջավայրի ստեղծման և 
սահմանված առաքելության և նպատակների արդյունավետ իրականացման համար:    
 

Գործող ռամավարությամբ Համալսարանը ձգտում է գրադարանի, տեղեկատվական 

և հետազոտական ռեսուրսների բարելավման (ենթանպատակ 1.3.3), լսարանային 

ֆոնդի և ուսանողական տարածքների վերազինման, դասախոսների համար 

աշխատանքային տարածքների ձևավորման (ենթանպատակ 1.3.4), տնօրինվող 

ակտիվների օպտիմալացման (ենթանպատակ 2.3), կայունության և զարգացման նոր 

հնարավորությունների ձևավորման (ենթանպատակ 2.5): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում առկա է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար անհրաժեշտ ուսումնական միջավայր: 

Տեղեկատվական գրքույկ 

https://asue.am/am 

http://asuegb.am/ 

http://library.asue.am/ 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին: 

 
% 

Արդյո՞ք ուսումնառողները բավարարված են ռեսուրսների ապահովվածությունից:  

 
65․3 % 

Արդյո՞ք դասավանդողները բավարարված են ռեսուրսների ապահովվածությունից:  

 
73.8 % 

Համալսարանի որակավորումների շրջանակով սահմանված բնագավառների համար, 

որպես ուսումնական միջավայրի առաջնային տարրեր, կարևորվում են 

գրադարանային ռեսուրսների առկայությունը, միջավայրում տեղեկատվական 

հոսքերի արագ իրականացման հնարավորությունները, միջավայրի՝ ժամանակակից 

և ավանդական տարրերի, ստեղծարարության ու կարգապահության օպտիմալ 

հարաբերակցություն ապահովող բաղադրիչները: Այս շեշտադրումներն առկա են 

Համալսարանում՝ որպես ուսումնական միջավայրի նյութական և մշակութային 

կողմերի բնութագրիչներ: 

Համալսարանում գործում է գրադարան և 3 ընթերցասրահ, որոնցից 2-ը 

ուսանողական (այդ թվում՝ մեկը համակարգչային տեխնիկայով և համացանցով 

ապահովված, իսկ երկրորդը գտնվում է Ջեյթունի մասնաշենքում) և մեկը՝ գիտական։ 

Ընթերցասրահները միաժամանակ կարող են սպասարկել մոտ 120 ընթերցողի։ 

Մեկական գրադարան և ընթերցասրահ առկա են նաև Գյումրու և Եղեգնաձորի 

մասնաճյուղերում։ Գործում են նաև էլեկտրոնային գրադարան և քարտադարան։ 

2014-2018 թթ. էլեկտրոնային գրադարան մուտքագրված գրքերի ընդհանուր քանակը 

https://asue.am/upload/files/Asue_Catalogue_11_arm.pdf
https://asue.am/am
http://asuegb.am/
http://library.asue.am/


կազմում է 33488 միավոր, 2018 թ. գրադարանի էլեկտրոնային պատվերների թիվը 

կազմել է 18437: 2018 թ. գրադարանային ֆոնդը կազմել է 190008 կտոր գրականություն 

(հայերեն՝ 61668, այլ լեզուներով՝ 128340), Գյումրու մասնաճյուղում՝ 3939, 

Եղեգնաձորի մասնաճյուղում՝ 2950։ Գրադարանը մշտապես համալրվել է, իրա-

կանացվել է նաև զտում։ 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ գրադարանը 

բաժանորդագրված է եղել 4 էլեկտրոնային գրադարանների շտեմարանների: 2014-

2018 թթ. ընթացքում գրադարանի ընթերցողների թիվը մշտապես աճել է՝ կազմելով 

համապատասխանաբար 7898, 8200, 8250, 9389, 9916: Նախատեսվում է գրադարանի 

տարածքի ընդլայնում և ժամանակակից կահավորում (խմբային աշխատանքները 

հնարավոր դարձնող տարածքներ և այլն): 

Համալսարանի (այդ թվում՝ մասնաճյուղերի) 155 լսարաններից 50-ն ապահովված են 

պրոյեկտորներով և համապատասխան տեխնիկայով: Թեև դեռևս փոքրաթիվ, սակայն 

առկա են նաև կլոր սեղանի ձևաչափով կահավորված դասասենյակներ: 

Մասնագիտացած լսարանների թիվը Համալսարանում մեծ չէ: Համալսարանի բոլոր 

մասնաշենքերում (բացի 6-րդ մասնաշենքից) և Գյումրու ու Եղեգնաձորի 

մասնաճյուղերում գործում են տարբեր դրամաշնորհային միջոցներով 

վերանորոգված և նոր տեխնիկական միջոցներով հագեցած 10 լսարան և 3 

կոնֆերանս–դահլիճ (որոնցից մեկը հագեցած է սինքրոն թարգմանության 

հնարավորություն ընձեռող տեխնիկայով), որոնք առավել բարենպաստ պայմաններ 

են ստեղծում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համար։ 

Համալսարանն ունի պաշտոնական ինտերնետային կայք՝ www.asue.am, որտեղ 

տեղադրվում են ընթացիկ գործունեության հետ կապված նորություններ, 

հայտարարություններ, ուսումնառության գործընթացին առնչվող տեղեկատվություն 

և փաստաթղթեր (կարգեր, ընթացակարգեր, դասացուցակներ, քննագրաֆիկներ, 

միջազգային շարժունության ծրագրերի հայտարարություններ, հետազոտական 

նախագծերի հրավեր-հայտարարություններ, հետազոտական հրապարակումներ և 

այլն), ինչպես նաև Համալսարանի գործունեության առանձին ուղղություններին 

առնչվող տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են Համալսարանի հանրային 

հաշվետվողականության ապահովման համատեքստում։ ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղն 

ունի իր առանձին կայքը՝ www.asuegb.am, որը հնարավորություն է տալիս 

շահակիցներին ծանոթանալու մասնաճյուղի գործունեությանը։ 

2017 թ. բավարարվածության հերթական գնահատման նպատակով ուսանողների և 

ՊԴԿ շրջանում իրականացվել է հարցում, որն անցկացվել է ըստ առանձին 

կլաստերների (ֆակուլտետ) պատահական ընտրության մեթոդով: Հարցած 

ուսանողների 37.8%-ը նշել է, որ իր լսարանը հագեցած է անհրաժեշտ 

սարքավորումներով և այն ամբողջովին բավարարում է ուսումնական գործընթացի 

առավել արդյունավետ կազմակերպման առումով: Իսկ 62.2%-ին իր լսարանը մասամբ 

է բավարարել, ընդ որում 35.6%-ի մասնակի բավարարվածության պատճառ է 



հանդիսացել այն, որ բացակայել են տեսալսողական սարքավորումները, 17.8%-ինը՝ 

ինտերնետ հասանելիությունը, իսկ 8.9%-ինը՝ ինտերակտիվ գրատախտակը: 

Միևնույն ժամանակ մասնակի բավարարված ուսանողների 39,5%-ը նշել է, որ 

յուրաքանչյուր անգամ, երբ դասավանդողը կամ կուրսը անհրաժեշտություն են 

ունենում նման լսարանում դասախոսություն կամ սեմինար պարապմունք  

անցկացնելու, իրենց տրամադրվում է համապատասխան լսարան, 34,9%-ը նշել է, որ 

իրենց հիմնականում տրամադրվում է նմանատիպ լսարան, 16,3%-ը նշել է, որ ոչ 

բոլոր դեպքերում է իրենց, անհրաժեշտության դեպքում, տրամադրվում նմանատիպ 

լսարան, 9.3%-ը նշել է, որ իրենց բացառիկ դեպքերում է տրամադրվում նման լսարան: 

Հարցված ՊԴԿ 37.5%-ի կարծիքով Համալսարանի ռեսուրսային ապահովվածությունը 

լիովին բավարարել է իրենց գործունեությունը բնականոն կազմակերպելու համար, 

43.8%-ի կարծիքով՝ բավարար է եղել և 18.8%-ի կարծիքով այն չի բավարարել իրենց 

գործունեությունը բնականոն կազմակերպելու համար: 

Ուսանողների 77.1%-ը օգտվել է Համալսարանի ընթերցասրահից  22.9%-ը՝ չի օգտվել: 

Հարցվողների 77.5%-ը համակարգիչներով և ինտերնետ հասանելիության 

ապահովվածության տեսանկյունից ընթերցասրահը համարել է հագեցած, 22.5%-ն 

այն բավարար հագեցված չի համարել: Հարցվողների 51.25%-ը համարել է, որ 

ընթերցասրահում առկա համակարգիչներն ամբողջությամբ բավականացնում են 

իրենց, 43.95%-ը նշել է, որ դրանք մասամբ են բավականացնում, երբ շատ այցելուներ 

են լինում ընթերցասրահում, իսկ 4.9%-ը նշել է, որ դրանք ընդհանրապես չեն 

բավականացնում:  Հարցվողների 11.1%-ը նշել է, որ ընթերցասրահում առկա գրքերն 

ու գրականության այլ նյութերն ամբողջությամբ բավականացնում են 

դասընթացներին պատրաստվելուն, 8.9%-ը նշել է, որ ընդհանրապես չեն 

բավականացնում, 80%-ը նշել է, որ մասամբ են բավականացնում: Հարցվածների 

շուրջ 93%-ն օգտվում է գրադարանից: Հարցվածների 18.2%-ը համարել է, որ 

գրադարանում առկա գրքերը և էլեկտրոնային գրքերը ամբողջովին բավարարում են 

դասընթացներին պատրաստվելու համար, 77%-ը համարել է, որ դրանք մասամբ են 

բավարարում: Համալսարանի ՊԴԿ հարցումը ցույց է տվել, որ 23.3%-ին 

ընթերցասրահի և գրադարանի համալրվածությունն ամբողջությամբ բավարարում է 

իր գործունեության բնականոն կազմակերպման առումով, 50%-ին այն բավարարում 

է, 10%-ին՝ բավարարում է մասամբ, իսկ 16.7%-ին չի բավարարում: Հարցման 

արդյունքները ամփոփվել և փոխանցվել են Համալսարանի ռեկտորին, 

պրոռեկտորներին և համապատասխան ստորաբաժանումներին (գրադարան, 

հրատարակչություն)՝ գրադարանի հետագա համալրումների պլանավորման 

աշխատանքներում արդյունքների օգտագործման համար:  

Հարցվող ուսանողների 95%-ը օգտվել է Համալսարանի կայքէջում և սոցիալական 

հարթակներում համալսարանի օգտահաշիվներում զետեղվող տեղեկատվությունից: 

Հարցվող ուսանողների 73%-ին լիովին բավարարել է Համալսարանի կայք էջում 



զետեղվող տեղեկատվությունը: Հարցված դասախոսների 16-32%-ը համալսարանի 

գործունեության առանձին ուղղություններին առնչվող իրեն անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունը վերցնում է համալսարանի կայքէջից: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ը, իր առաքելությունն և նպատակներն իրականացնելու համար, 

հատկացնում է համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներ` անհրաժեշտ միջոցներով և 

սարքավորումներով ապահովելու ու գործարկելու համար: 

ՀՊՏՀ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 

Համալսարանի ռազմավարական նպատակներին հասնելու խնդիրներից է 

ուսումնական և գիտական նպատակներով գույքային համալիրի արդյունավետ 

վերակազմավորման և օգտագործման ապահովումը, ուսումնական պրոցեսը 

տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ կազմակերպելու հնարավորությունների 

մեծացումը, կրթական ծրագրերի յուրացումը մասնագիտական գրականության 

նյութերով աջակցելու հնարավորությունների ընդլայնումը։ Յուրաքանչյուր տարի 

Համալսարանի բյուջեում հատկացվում են միջոցներ լսարանային ֆոնդի 

բարելավման և նյութատեխնիկական հագեցվածության մեծացման, ուսումնական 

գործընթացում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման և գրադարանային 

ֆոնդի համալրման ուղղությամբ։ Հատկացվող միջոցները նպատակաուղղվում են 

ընթացիկ և կապիտալ նորոգման աշխատանքներին, սարքերի և սարքավորումների 

ձեռք բերմանը, այլ հիմնական միջոցների (տնտեսական գույք) ձեռքբերմանը, 

հրատարակչական և տպագրական ծախսերին, գրքերի և գրականության 

ձեռքբերմանը և ուսումնաօժանդակ ծախսերին: 

Ընդհանուր առմամբ ծախսերը պլանավորվում են՝ հիմք ընդունելով ֆինանսական 

կարողությունները։ Համապատասխան միջոցներով և սարքավորումներով լրացուցիչ 

ապահովման կամ թարմացման անհրաժեշտությունը հիմնականում որոշվում է 

ստորաբաժանումների կողմից ներկայացվող պահանջագրերով, որոնք, որպես 

կանոն, բավարարվում են: Գործընթացներն ապահովվում են Համալսարանի 

վարչատնտեսական և կազմակերպական դեպարտամենտի և գնումների բաժնի 

միջոցով: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

նպատակների իրականացումն ու շարունակականությունն ապահովող և երաշխավորող 

ֆինանսական միջոցների բաշխման քաղաքականություն:  

ՀՊՏՀ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 

Համալսարանի բյուջեն հաստատում և դրա կատարումը վերահսկում է 

Համալսարանի Խորհուրդը, իսկ ընթացիկ ֆինանսական կառավարումն 

իրականացնում է ռեկտորը՝ համաձայն կանոնադրության: Ֆինանսական միջոցների 

կառավարման և դրանց նպատակային բաշխման հիմքում են տարեկան բյուջեի 

նախահաշվի կազմումն ու բյուջեի կատարման վերահսկողությունը՝ 

հաշվետվությունների ներկայացման և աուդիտի միջոցով։ Նախահաշվում 

ներկայացվում են ֆակուլտետների ն ամբիոնների կողմից կրթական ծրագրերի իրա-
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կանացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների պահանջը, ինչպես նան 

կառուցվածքային մյուս ստորաբաժանումների, սպասարկող և ուսումևաօժանդակ 

մարմինների կողմից ուսումնական միջավայրի ապահովման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները։ Նախահաշվի կազմման ժամանակ հաշվի են առնվում նաև 

ռազմավարական նպատակների իրականացմանն ուղղվող միջոցների բաշխումը, 

արտացոլվում՝ գալիք տարում պլանավորվող մուտքերը և ֆինանսական միջոցների 

բաշխման ուղղությունները։ Բյուջեի կատարման մշտադիտարկման և կառավարման 

նպատակով հաշվապահական հաշվառման բաժինը եռամսյակային կտրվածքով 

ներկայացնում է հաշվետվություն՝ ստացված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ՝ նշելով 

փաստացի շեղումները։ Ֆինանսական միջոցների բաշխման նպատակայնության 

ապահովումը, բացի եռամսյակային հաշվետվություններից, իրականացվում է նաև 

աուդիտի միջոցով: 

Ծախսերի կառուցվածքն, ընդհանուր առմամբ, վերջին տարիներին էական 

փոփոխությունների չի ենթարկվել. ընդհանուր միտումն առանձին ուղղություններով 

ծախսերի ավելացումն է՝ պայմանավորված տվյալ տարվա պահանջներով և 

գործողությունների ծրագրով: 

ՀՊՏՀ ծախսերի կառուցվածքը 2014-2018 թթ. (հազար դրամ) 

Հ/Հ Ծախսեր 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Հատկացված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված 

վճարներ 

2044010 1986386 2079416 2110908 2043021 

2 արտադրական ուսուցման, ուսումնական պրոցեսի 

կազմակերպման հետ կապված ծախսեր, դասախոսական 

կազմի, աշխատակիցների վերապատրաստման ծախսեր 

87500 56800 79676 98600 102550 

3 ուսումնաօժանդակ ծախսեր (գրասենյակային և 

տնտեսական ապրանքներ, համակարգչային սարքերի և 

տպագրական նյութերի, տրանսպորտի պահպանման, 

կապի, ցանցային համակարգի և ինտերնետ ծառայության, 

ջեռուցման, վառելիքի, ջրմուղ կոյուղու, կոմունալ 

ծառայության ծախսեր) 

119430 149120 159357 171680 247706 

4 գիտության գծով ծախսեր 124000 119500 100460 109600 118600 

5 ընթացիկ նորոգման ծախսեր 43000 30800 17360 47500 42465 

6 կապիտալ շինարարական և նորոգման ծախսեր 82000 70800 40800 86100 93600 

7 սարքերի և սարքավորումների (համակարգիչների) ձեռք 

բերման ծախսեր 

36700 27300 25220 37320 42000 

8 հրատարակչական և տպագրական ծախսեր, գիրք, 

գրականության ձեռք բերման ծախսեր 

30800 16200 13375 14250 11680 

9 
Այլ հիմնական միջոցների ձեռք բերման (տնտեսական գույք 

և այլն) ծախսեր 

186760 454162 360635 220648 200176 

 
Ընդամենը ծախսեր 2754200 2911068 2876299 2896606 2901798 

Համալսարանի 2018 թ. ծախսերի մեծ մասը՝ շուրջ 70%-ը բաժին է ընկնում 

դասախոսների վարձատրությանը, սոցիալական ապահովության վճարներին և 

կրթաթոշակներին։ Մեծ տեսակարար կշիռ ունեն ուսումնաօժանդակ ծախսերը՝ 9%, 

ընթացիկ և կապիտալ շինարարական ծախսերը՝ 5%, ուսումնական պրոցեսի 

կազմակերպման ծախսերը՝ 4%, գիտության և հետազոտությունների ծախսերը՝ 4%։ 

Չնայած առանձին ծախսերի ավելացմանը՝ Համալսարանի ֆինանսական 



կայունությունը վտանգված չէ, ինչի մասին է վկայում այն, որ 2018 թ. դրամական 

միջոցների մնացորդը շուրջ 2 անգամ գերազանցել է 2014 թ. դրամական միջոցների 

մնացորդի մեծությունը: 

ՀՊՏՀ եկամուտների կառուցվածքը 2014-2018 թթ. (հազար դրամ) 

Հ/Հ Մուտքերի բաշխում 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Պետական բյուջեից մուտքեր 325420 330710 380000 496598 521000 

2 Ուսման վարձից մուտքեր 3080660 2927000 2924100 3223970 2895560 

3 Այյ մուտքեր 84140 276254 170860 206005 190331 
 

Ընթացիկ տարվա մուտքեր 3490220 3533964 3474960 3926573 3606891 

2014-2018 թթ. ընթացքում զգալիորեն աճել է Համալսարանի մուտքերի 

կառուցվածքում այլ մուտքերի տեսակարար կշիռը: Եկամուտների հիմնական 

աղբյուրի՝ ուսման վարձից մուտքերի տեսակարար կշիռը նվազել է՝ 88 տոկոսից 

դառնալով 80 տոկոս: Այս միտումները դրական են Համալսարանի ֆինանսական 

մուտքերի դիվերսիֆիկացման տեսանկյունից և նպաստում են Համալսարանի 

գործունեության և կրթական ծրագրերի երաշխավորված շարունակականությանը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ի ռեսուրսային բազան հնարավորություն է ընձեռում 

մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և ռազմավարական պլանի իրականացման 

համար, ինչը նպաստում է որակի շարունակական բարելավմանը և կայունությանը: 

ՀՊՏՀ տարեկան հաշվետվություններ 

ՀՊՏՀ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 

Համալսարանն իր գործունեությունն իրականացնում է ՀՊՏՀ վեց մասնաշենքերում, 

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի՝ երկու և ՀՊՏՀ Եղեգևաձորի մասնաճյուղի մեկ 

մասնաշենքերում, որտեղ տեղակայված են լսարանները, վարչական գրասենյակային 

տարածքները, մարզական միջոցառումների համար նախատեսված սրահները, 

բուժկետը, սննդի կետերը, ընթերցասրահներն ու գրադարանը: Համալսարանը 

վարձակալում է նաև հանրակացարանային տարածք, ինչպես նաև որպես 

սեփականություն ունի մարզաառողջարանային համալիր Դիլիջան քաղաքում: 

Ոսումնական միջավայրի բաղկացուցիչների տվյալները2018 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

Ուսումնական միջավայրի բաղկացուցիչները ՀՊՏՀ ՀՊՏՀ  Գյումրու 

մասնաճյուղ 

ՀՊՏՀ Եղեգևաձորի 

մասնաճյուղ 

Մասնաշենքերի զբաղեցրած ընդհանուր  մակերեսը (մ2) 9730 2486 953.46 

Լսարանների ընդհանուր թիվը 133 14 8 

Լսարանների ընդհանուր տարողունակությունը (ուսանող) 5843 650 147 

Լսարանների ընդհանուր մակերեսը (մ2) 5677 1680 397.9 

Համակարգչային լսարանների ընդհանուր մակերեսը (մ2) 

526 71 57.2 

Պրոյեկտորով, համակարգչով և ինտերնետ 

հասանելիությամբ ապահովված լսարանների ընդհանուր 

թիվը (հատ) 

46 3 1 

Մարզադահլիճ (մ2) 1067 327 288 

Մարզադաշտ (մ2) 2100 - - 

Բուժկետ (մ2) 21.3 - - 

Սննդի կետ (մ2) 181.4 - - 

https://asue.am/asue/reports/annual-reports
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Հանրակացարան (մ2) 1248 - - 

Հանրակացարանի սենյակների թիվը 78 - - 

Հանրակացարանի կենվորների առավելագույն թիվը 172 - - 

Ընթերցասրահների ընդհանուր մակերեսը (մ2) 217 50 56.2 

Գրադարանի ընդհանուր մակերեսը (մ2) 452 56 56.2 

Համալսարանի ռեսուրսային բազայի պահպանման և թարմացման նպատակով 

տարեկան բյուջեով մշտապես նախատեսվում են կապիտալ շինարարության և 

նորոգման ծախսեր, ինչպես նաև ընթացիկ նորոգման ծախսեր: 

Համալսարանի ուսանողներն ու աշխատակիցները օգտվում են Համալսարանի ողջ 

ռեսուրսային բազայից՝ համաձայն Համալսարանի կանոնադրությամբ ամրագրված 

իրավունքների: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում առկա է տեղեկատվությունը և փաստաթղթավորման 

գործընթացները կառավարելու հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգ:   

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության կանոնադրություն (հավելված 1․1) 

Համալսարանում փաստաթղթաշրջաևառության կառավարումն իրականացվում է՝ 

ռեկտորի 2012 թվականի «ՀՊՏՀ ՊՈԱԿ-ի գործավարության կարգը հաստատելու 

մասին» հրամանի համաձայն, որով սահմանվում է փաստաթղթաշրջանառության 

կազմակերպման և վերահսկողության կարգը։ Վերը նշված հրամանով 

կանոնակարգվում են ստացված թղթակցության ընդունումը, գրանցումն ու շարժը, 

ելից թղթակցության ձևակերպումը և փաստաթղթերի պահպանումը: Համալսարանի 

գործավարության կազմակերպումն իրականացնում է քարտուղարությունը 

(ներկայումս՝ ընդհանուր բաժինը)։ 

Համալսարանում տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության 

կազմակերպման ու տեղեկատվական հոսքերի ձևավորման և կառավարման 

ոլորտում  ներդրված են մի շարք տեղեկատվական համակարգեր: Մասնավորապես, 

Համալսարանում առկա են աշխատակիցների և ուսանողների էլեկտրոնային 

արխիվային տվյալներ, էլեկտրոնային արխիվային և ընթացիկ փաստաթղթեր, 

ուսումնական գործընթացին, ուսանողներին և անձնակազմին առնչվող տվյալներ, 

հաշվապահական գործընթացին առնչվող ամբողջական տվյալներ: Տվյալների 

հավաքագրումը և տվյալների շտեմարանների ձևավորումն իրականացվում է 

հաճախումների և աշխատաժամանակի կառավարման համակարգի, Էլեկտրոնային 

արխիվի համակարգի,  քննական պրոցեսի կազմակերպման և վերահսկման 

ավտոմատացված համակարգի, փաստաթղթերի և հանձնարարությունների 

էլեկտրոնային կառավարման համակարգի, էլեկտրոնային բուհի կառավարման 

համակարգի (գործարկման փուլում է), հաշվապահական գործունեության 

ավտոմատացման համակարգի, Moodle համակարգի (ներդրման փուլում է) միջոցով: 

Համալսարանում տեղեկատվության տարածմանն ու շահակիցների 

իրազեկվածության բարձրացմանն էապես նպաստում է կայքէջի միջոցով 

https://asue.am/upload/files/charter_ASUE.pdf
https://asue.am/upload/files/charter_ASUE.pdf


տեղեկատվության տարածումը։ Կայքում տեղադրվում է կառավարման մարմինների, 

կառուցվածքի, հաշվետվությունների, ընդունելության, ֆակուլտետների, ընթացիկ 

նորությունների, ուսանողական և գիտական գործունեության վերաբերյալ 

տեղեկատվություն, ինչպես նաև մշտապես տեղադրվում են գիտական խորհրդի 

որոշումները և այլ փաստաթղթեր։ Համալսարանում նաև առկա է ներքին 

համակարգչային ցանց, որին միացված են համալսարանի բոլոր համակարգիչները։ 

Վերջինիս սպասարկումն իրականացվում է Համալսարանի էլեկտրոնային 

սարքավորումների սպասարկման և ծրագրային ապահովման բաժնի կողմից: 

Համալսարանում առկա է նաև արխիվ (ներկայումս՝ ընդհանուր բաժնի կազմում), որը 

պատասխանատու է փաստաթղթերի առանձին տեսակների արխիվացման համար: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը ստեղծում է ապահով և անվտանգ միջավայր առողջապահական և 

անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների միջոցով` հաշվի առնելով 

հատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողներին:   

«ՀՊՏՀ 2018-2022 թթ․ զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր» 

(հավելված 1․4) 

Առողջության և անվտանգության պահպանման ծառայությունների 

արդյունավետությունը Համալսարանը փորձում է գնահատել անուղղակիորեն, քանի 

որ շահակիցներն առնչվում են այդ ծառայությունների հետ միայն ոչ ստանդարտ 

իրավիճակներում: Այդպիսով՝ արդյունավետության հիմնական ցուցիչը միջադեպերի 

կամ դժգոհությունների թիվն է: Բուժկետի հետ կապված դժգոհություններ չեն 

արձանագրվել, իսկ անվտանգության ծառայության հետ կապված սակավաթիվ 

միջադեպերն արագ հարթվել են: 

Համալսարանում առողջության և անվտանգության պահպանման ծառայությունները 

մատուցվում են համապատասխանաբար բուժկետի և անվտանգության ծառայության 

կողմից (աութսորսինգի մեխանիզմով, սպասարկում է կենտրոնական մասնաշենքերի 

անցակետերը և ապահովում անվտանգությունը. մյուս մասնաշենքերն ունեն 

պահակներ), ինչպես նաև անուղղակիորեն՝ արհկոմիտեի և ֆիզիկական 

դաստիարակության ամբիոնի կողմից: 

Հատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողներ Համալսարանում չկան, սակայն չկան նաև 

համապատասխան պայմաններ: Շենքերը հարմարեցված չեն հենաշարժային 

խնդիրներ ունեցողների համար, իսկ ուսումնական նյութերը և գործընթացը 

համապատասխանեցված չեն տեսալսողական խնդիրներ ունեցողների համար: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ- ում գործում են ուսանողներին և դասավանդողներին տրամադրվող 

ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության գնահատման 

մեխանիզմներ: 

ՀՊՏՀ որակի ապահովման ձեռնարկ (ուսումնամեթոդական ուղեցույց) 

Ուսանողներին և ղասավանդողներին տրամադրվող ռեսուրսների կիրառելիության և 
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արդյունավետության գնահատման միջոցներ են հարցումների կազմակերպմամբ 

կարիքների բացահայտումը։ 2015 և 2017 թթ. իրականացվել են Համալսարանի 

ռեսուրսներից, տեղեկատվությական հոսքերից և ստորաբաժանումների 

աշխատանքներից ուսանողների, պրոֆեսորդասախոսական կազմի, 

ստորաբաժանումների աշխատակիցների և ղեկավարների հարցումներ: Հարցումներն 

իրականացվել են տրամադրվող ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և 

արդյունավետության գնահատման մեխանիզմների մշակման և ներդրումից առաջ 

դրանց փորձնական կիրառման արդյունքների գնահատման համար: Առկա 

մեխանիզմի և հարցաթերթիկների փորձարկման հիման վրա Համալսարանի 

ուսումնական գործընթացի որակի ապահովման փորձագետների կողմից մշակվել է 

շահակիցների բավարարվածության գնահատման և կարիքների բացահայտման 

միասնական ընթացակարգ: Նախորդող հարցումների տվյալների հիման վրա 

ստեղծվել է բազա, որը հնարավորություն է ընձեռում վերլուծելով շահակիցների 

բավարարվածությունը տրամադրվող ռեսուրսներից և տեղեկատվությունից, 

կատարելու համադրումներ նախորդող հարցումների տվյալների հետ: 

Ուժեղ կողմեր 

Ուսումնական միջավայրի բոլոր 

անհրաժեշտ բաղադրիչների 

առկայությունը 

Էլեկտրոնային գրադարանի 

առկայությունը 

Համալսարանի ֆինանսական 

կարողությունները, որոնք թույլ են տալիս 

երաշխավորել կայունություն և 

անհրաժեշտության դեպքում կատարել 

լրացուցիչ ծախսեր 

Եկամուտների դիվերսիֆիկացման 

դրական միտումը 

Փաստաթղթաշրջանառության 

տեղեկատվական համակարգերը և 

ներքին համակարգչային ցանցը 

Համալսարանի ինտերնետային կայքը և 

դրա տարածվածությունը 

Ռեսուրսների օգտակարության և 

դրանցից բավարարվածության 

Թույլ կողմեր 

Ներքին շահակիցների մի մասի ոչ 

լիարժեք բավարարվածությունը 

գրադարանի կարողություններով 

Մասնագիտացած լսարանների 

սակավությունը 

Ոչ բոլոր լսարանների հագեցվածությունը 

տեխնիկայով 

Հատուկ կարիքներով անձանց համար 

անհրաժեշտ պայմանների 

բացակայությունը 



վերաբերյալ պարբերական հարցումների 

անցկացումը 

Հնարավորություններ 

Լրացուցիչ կրթական ծառայությունների 

մատուցման ծավալների աճի հաշվին 

եկամուտների ավելի մեծ 

դիվերսիֆիկացումը 

Հետազոտությունների առևտրայնացման 

աճի հաշվին եկամուտների ավելի մեծ 

դիվերսիֆիկացումը 

Վտանգներ 

Խոշոր մակրոտնտեսական ցնցումները և 

դրանց հետևանքով Համալսարանի և/կամ 

ուսանողների վճարունակության 

անկումը 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները 

Գրադարանային ֆոնդի և գրադարանային տարածքների նորացում, համատարած 

թվայնացում 

Մասնագիտացած լսարանների կահավորում առանձին դասընթացների կամ 

դասընթացների խմբերի համար 

Համալսարանի բոլոր լսարանների հագեցում տեխնիկայով 5 տարվա ընթացքում 

Համալսարանի առնվազն մեկ մասնաշենքի հարմարեցում հատուկ կարիքներով 

անձանց համար 

Հատուկ կարիքներով անձանց համար ուսումնական նյութերի պատրաստման կամ 

ձեռքբերման ուղիների ուսումնասիրության հիման վրա համապատասխան 

հնարավորությունների ստեղծում  

Համալսարանի կազմակերպաիրավական ձևի փոփոխությունից հետո կայունության 

և զարգացման հիմնադրամի ձևավորում 

 

VIII. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն իր տրամադրած կրթության, իրականացրած հետազոտության և 
օգտագործած ռեսուրսների համար հաշվետու է պետությանը և հասարակությանը: 
 

Համալսարանի գործող ռազմավարության 5.2 ենթանպատակը ենթադրում է 

սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի իրականացում, մասնավորապես, 

անապահով և բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներին զեղչերի կամ 

կրթաթոշակների տրամադրում, պետության և համայնքի առաջնահերթ կարիքներին 



համապատասխան հետազոտությունների իրականացում, հասարակության հատուկ 

կարիքներով և խոցելի խմբերի համար վերաորակավորման դասընթացների 

կազմկերպում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի հաշվետվողականության սահմանված կարգ: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության կանոնադրություն (հավելված 1․1) 

ՀՊՏՀ տարեկան հաշվետվություններ 

Ներքին (Համալսարանի կազմակերպական կառուցվածքով պայմանավորված) 

հաշվետվողականության համակարգից զատ, Համալսարանում ներդրված են 

արտաքին՝ ինստիտուցիոնալ հաշվետվողականության մեխանիզմներ: 

Նախ՝ Համալսարանի կառավարման խորհրդում ընդգրկված են արտաքին 

շահակիցներ, այդ թվում՝ գործատուներ և հասարակական կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչներ: 

Ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունները քննարկվում են շահակիցների լայն կազմի 

հետ և հրապարակվում: 

Օրենքով սահմանված կարգով Համալսարանը նաև հաշվետվություններ է 

ներկայացնում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը, ՀՀ ԿԳՆ Գիտության 

կոմիտեին, Պետական եկամուտների կոմիտեին, Վիճակագրական կոմիտեին և այլ 

պետական գերատեսչությունների: 

Համալսարանը և առանձին օղակները պարբերաբար կազմակերպում են 

սոցիալական նշանակության միջոցառումներ (բարեգործական միջոցառումներ, 

օրինակ՝ այցելություններ մանկատներ, շաբաթօրյակներ, դոնորություն, 

զորամասերին ցուցաբերվող աջակցություն, համայնքի տարբեր 

կազմակերպությունների հետ համատեղ միջոցառումներ և այլն): 

Համալսարանում ներդրված են սոցիալական խնդիրների լուծման և արժեքների 

տարածման կանոնակարգեր, ինչպիսիք են զեղչերի և կրթաթոշակների համակարգը, 

նորաստեղծ ընտանիքների աջակցման կարգը և այլն: 

Համալսարանի մասնաճյուղերի ստեղծումը ևս հետապնդել է տարածքային 

սոցիալական խնդիրների լուծման նպատակներ: 

Ընդհանուր առմամբ, որպես պետական մասնագիտացած համալսարան, 

Համալսարանն ինքնաբերաբար գտնվում է հանրության մշտական ուշադրության 

տակ, քանի որ հստակ է Համալսարանի դերը հանրային կյանքում, և ձևավորված են 

դրա նկատմամբ սպասումները: 

https://asue.am/upload/files/charter_ASUE.pdf
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է ընթացակարգերի, գործընթացների 

թափանցիկությունը և հասանելիությունը հասարակությանը:  

 

ՀՊՏՀ տարեկան հաշվետվություններ 

ՀՊՏՀ գիտական խորհրդի որոշումներ և քաղվածքներ 

ՀՊՏՀ փաստաթղթեր 

Համալսարանի գործունեության թափանցիկությունը հիմնականում ապահովվում է 

լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կողմից՝ Համալսարանի 

ինտերնետային կայքի, «Տնտեսագետ» ամսագրի և այլ միջոցներով: 

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կողմից մշակվել է 

«Տեղեկատվական գործընթացների կառավարումը ՀՊՏՀ-ում» հայեցակարգի 

նախագիծը, որը սահմանում է Համալսարանի մասին տեղեկատվության տարածման 

կարգը, տեղեկատվության գործընթացների արդյունավետության գնահատման և 

բարելավման կարգը, Համալսարանի գործունեության թափանցիկության 

ապահովման ընթացակարգը: 

Ընթացակարգերի և գործընթացների հասանելիությունն ապահովող հիմնական 

գործիքը, հաշվի առնելով տեղեկությունների տարածման ժամանակակից 

միտումները, Համալսարանի ինտերնետային կայքն է, որը մշտապես թարմացվում է և 

պարբերաբար վերակառուցվում՝ հաշվի առնելով կայքի այցելուների համար 

հարմարավետության գործոնները: Համալսարանի կայքը մշտապես տեղ է գտնում 

հայաստանյան համալսարանական կայքերի վարկանիշային աղյուսակների 

լավագույն հորիզոնականներում: 

Բացի այդ, յուրաքանչյուր շաբաթ կազմակերպվում է ռեկտորի ընդունելություն, որին 

կարող է մասնակցել ցանկացած անձ: 

Ընդհանուր առմամբ Համալսարանն իր մշակույթով բաց է արտաքին աշխարհի 

համար: Անձնակազմի մեծամասնության կոնտակտային տվյալները բաց տեղադրված 

են կայքում, և ցանկացած անձ կարող է կապ հաստատել, ինչպես նաև նախապես 

պայմանավորվածության ձեռքբերման դեպքում այցելել Համալսարան: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը 

նպաստող հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմներ: 

https://asue.am/am 

https://www.facebook.com/ՀՊՏՀ 

Ինչպես սեփական գործունեության մասին տեղեկությունների հրապարակման, 

այնպես էլ հետադարձ կապի հիմնական միջոցը Համալսարանի կայքն է: 

Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով հասարակության շրջանում ձևավորված 

նախասիրությունները՝ Համալսարանը հավասարապես տեղադրում է ամբողջ 

տեղեկատվությունը սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես, Համալսարանի 

https://asue.am/asue/reports/annual-reports
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https://www.facebook.com/%D5%80%D4%B1%D5%85%D4%B1%D5%8D%D5%8F%D4%B1%D5%86%D4%BB-%D5%8A%D4%B5%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86-%D5%8F%D5%86%D5%8F%D4%B5%D5%8D%D4%B1%D4%B3%D4%BB%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86-%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D4%BC%D5%8D%D4%B1%D5%90%D4%B1%D5%86-%D5%80%D5%8A%D5%8F%D5%80-ASUE-243586022364879/


ֆեյսբուքյան էջում: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ֆեյսբուքյան 

միջավայրը, լինելով համեմատաբար ոչ պաշտոնական, առավել մեծ ծավալով 

անկաշկանդ հետադարձ կապ է ապահովում: Բացի այդ, գործում եմ անանուն 

հետադարձ կապի հնարավորություններ: 

Համալսարանի օտարալեզու շահակիցների համար կայքը հասանելի է նաև անգլերեն 

և ռուսերեն տարբերակներով, սակայն դրանք համեմատաբար ուշ են թարմացվում: 

Համալսարանն ունի նաև իր պաշտոնական ալիքը Youtube-ում, սակայն այս 

հարթակում թե՛ Համալսարանը, թե՛ հնարավոր շահակիցները դեռևս պասիվ են: 

Տարբեր իրադարձությունների նկատմամբ հանրային հետաքրքրվածությունը չափելու 

գործիք է այն, որ կայքը գրանցված է «Գուգըլ անալիտիկս» համակարգում, որը կայքի 

դիտարկման բազմաթիվ տվյալներ է տալիս: Հենվելով 2014թ. և դրանից հետո եղած 

տվյալների վրա՝ կարելի է նշել, որ Համալսարանի կայքը տարեկան ունենում է շուրջ 

430.000 այցելություն, օրական՝ 1000-ից ավելի այցելություն: Կայքի այցելությունները 

նոր կայքում տեսանելի են նաև դիտումների հաշվարկով յուրաքանչյուր առանձին 

նյութի համար: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակությանը գիտելիքների (արժեքների) 

փոխանցման մեխանիզմներ: 

«Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդես 

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի վերլուծականներ  

Կադրերի վերապատրաստման ու մասնագետների որակավորման բարձրացման 

ծրագրերի իրագործման համար Համալսարանում կարևորվում է հարատև և 

լրացուցիչ կրթահամակարգի ընդլայնումը: Այդ նպատակով համալսարանի 

կառուցվածքում գործում է շարունակական կրթության և կարիերայի բաժինը 

(ներկայումս՝ շարունակական կրթության և վերապատրաստումների բաժինը), որը 

կազմակերպում է լրացուցիչ կրթական ծառայությունների մատուցումը: Ներքին 

շահակիցներից բացի՝ վերապատրաստման դասընթացներ են կազմակերպվում 

պետական կառավարման մարմինների քաղաքացիական ծառայողների համար. 2014-

2018 թթ. ընթացքում վերապատրաստվել է 531 ծառայող: Համալսարանն առաջարկում 

է ժամանակակից պահանջված կարճաժամկետ դասընթացներ, որոնք 

համապատասխանում են պետական և մասնավոր հատվածի ներկայիս կարիքներին: 

Կարճաժամկետ դասընթացները հաջող անցկացրած մասնակիցները ստանում են 

հավաստագրեր: 

Համալսարանի հետազոտական ծրագրերի զգալի մասն ուղղված է պետության և 

առանձին համայնքների կարիքներին: Մի շարք հետազոտություններ են 

իրականացվում Երևանի քաղաքապետարանի, Արարատի, Շիրակի, Վայոց Ձորի և 

Սյունիքի մարզպետարանների կարիքներին համապատասխան: Համալսարանի 

լաբորատորիաներից մեկը՝ սոցիալական հետազոտությունների գիտաուսումնական 

https://asue.am/am/science/banber
https://asue.am/am/amberd/publications/analytics


լաբորատորիան, կենտրոնացած է հենց սոցիալական նշանակությամբ 

հետազոտությունների վրա: 

Բացի այդ, Համալսարանի գիտամանկավարժական կազմի ներկայացուցիչների 

գիտահետազոտական գործունեության ընտրված արդյունքները հրապարակվում են 

Համալսարանի «Բանբեր» գիտական պարբերականում, որը հասանելի է նաև 

առցանց՝ էլեկտրոնային տարբերակով: 

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը փորձագիտական ծառայություններ է 

մատուցում մի շարք պետական կառավարման մարմինների, այդ թվում՝ Ազգային 

ժողովին, Անվտանգության խորհրդին և այլն: Այդպիսով Համալսարանն իր 

դերակատարումն ու ազդեցությունն է ունենում հանրային քաղաքականության 

մշակման ամենաբարձր մակարդակներում: 

Ուսանողների քաղաքացիական դաստիարակության և նրանց համամարդկային 

արժեքների փոխանցման պարտավորվածությունը բխում է ինչպես Համալսարանի 

կանոնադրությունից, ՀՀ օրենսդրությունից և որակավորումների ազգային շրջանակի 

տրամաբանությունից, այնպես էլ ուսանողների տարիքային խմբերի 

առանձնահատկություններից և մանկավարժական գործունեության համընդհանուր 

բնույթից: Կադրերի երիտասարդացման, աշխատանքի վարձատրության 

բարձրացման, հաջողակ մասնագետների՝ դասախոսությունների հրավիրման և մի 

շարք այլ մեխանիզմներով Համալսարանը ձգտում է հնարավորինս փոխանցել 

ուսանողներին այնպիսի արժեհամակարգ, որի հիմքում գիտելիքի, հմտությունների և 

կարողությունների գերակայությունն է՝ որպես հաջողության հասնելու առաջնային 

գործոններ: 

Արժեհամակարգի ձևավորմանը նպաստող մեխանիզմներից է նաև Համալսարանի 

տարածքում հատուկ լսարանների (օրինակ՝ զոհված ազատամարտիկներին 

նվիրված) և անկյունների (օրինակ՝ հայտնի մարդկանց հեղինակած գրություններով 

պաստառների) առկայությունը: 

Ուժեղ կողմեր 

Լրատվության և հասարակայնության 

հետ կապերի՝ համապատասխան 

կարողություններով բաժնի 

առկայությունը 

Համալսարանի կայքը և սոցիալական 

ցանցերում ներկայացվածությունը 

Համալսարանի գործունեությանն 

առնչվող բոլոր ընթացակարգերի 

Թույլ կողմեր 

Համալսարանի կայքի անգլերեն և 

ռուսերեն տարբերակների 

համեմատաբար ուշ թարմացումը 

Youtube-ում Համալսարանի 

պաշտոնական ալիքի ցածր 

ճանաչվածությունը 



թափանցիկությունն ու հանրային 

հասանելիությունը 

Վերապատրաստման առաջարկվող 

դասընթացները 

Համալսարանի «Բանբեր» գիտական 

պարբերականը 

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի 

փորձագիտական գործունեությունը 

Մասնաճյուղերի շնորհիվ ներկայությունը 

մարզերում 

Հնարավորություններ 

Միջազգային լրատվական տարածքում 

ներկայության ապահովման շնորհիվ 

համաշխարհային հանրությանը 

տեղեկությունների տրամադրումը և 

հետադարձ կապը 

Վտանգներ 

Հասարակության՝ տեղեկատվական 

տարբեր աղբյուրներից օգտվելու 

նախասիրությունների փոփոխությունը 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները 

Համալսարանի կայքի անգլերեն և ռուսերեն տարբերակների՝ հայերեն տարբերակին 

զուգահեռ թարմացման ապահովում 

Youtube-ում Համալսարանի պաշտոնական ալիքի կամ կայքում հատուկ 

հնարավորության ստեղծման միջոցով հասարակության լայն շերտերի համար 

նախատեսված ուսուցողական և հետազոտական տեսանյութերի տարածում 

Տեղեկատվության տարածում զուգահեռաբար տարբեր սոցիալական ցանցերում 

 

IX. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ  

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: Արտաքին կապերի միջոցով ՄՈՒՀ-ը խրախուսում է փորձի փոխանակումը և 
զարգացումը` նպաստելով հաստատության միջազգայնացմանը:   

Համալսարանի գործունեության միջազգայնացումը սահմանված է եղել՝ որպես 2016-

2020 թթ. զարգացման ռազմավարական գերակայություն (նպատակ 4), իսկ 2018-2022 

թթ. ռազմավարությամբ սահմանվել են միջազգային ծրագրերին մասնակցության 

ընդլայնման և ուսանողների ու դասախոսների շարժունության մեծացման 

նպատակներ (ենթանպատակներ 4.1 և 4.2): 



ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող միջավայր 

ստեղծելու նպատակով ՄՈՒՀ-ում գործում է արտաքին կապերի հաստատումը խրախուսող 

քաղաքականություն ու ընթացակարգեր: 

«ՀՊՏՀ 2018-2022 թթ․ զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր» (հավելված 

1․4) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2016-2020 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր» (հավելված 1․3) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում «Էրազմուս+» ծրագրի 

շրջանակներում շարժունության իրականացման կարգ» 

Համալսարանը 2014-2019 թթ. կարևորել է միջբուհական և միջազգային կապերի 

զարգացումը, միջազգայնացման դրական ազդեցությունը մասնագիտական 

վերապատրաստումների, դասավանման առաջավոր մեթոդների փոխանակման և, 

ընդհանուր առմամբ, կրթության որակի ապահովման վրա: Կարևորվում է նաև 

մասնագիտական և ուսանողական շարժունությունը՝ յուրաքանչյուր տարի ընդլայնելով  

նախորդ տարիներին սկիզբ առած ակտիվ համագործակցությունը ՀՀ և այլ երկրների 

բուհերի, ինչպես նաև տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ: 

Միջազգայնացումը դիտարկվել է՝ որպես շարունակական գործընթաց, և յուրաքանչյուր 

տարվա ընթացքում նոր գործընկերային հարաբերություններ են հաստատվել 

համալսարանների հետ: Այդ կապերը հիմնականում ամրագրվել են համագործակցության 

պայմանագրերով, համաձայնագրերով և փոխըմբռնման հուշագրերով: Համալսարանում 

խրախուսվել է նաև արտաքին կապերի զարգացումը ամբիոնների և ֆակուլտետների 

մակարդակներով (արդյունքում, օրինակ՝ Միջազգային տնտեսական 

հարաբերությունների ամբիոնը պայմանագիր է կնքել ՌԴ «Տնտեսագիտության 

բարձրագույն դպրոց» Ազգային հետազոտական համալսարանի հետ, Բնօգտագործման 

տնտեսագիտության ամբիոնը պայմանագիր է կնքել ԱՄՆ «Ֆլալեսս» կորպորացիայի հետ): 

Համալսարանում գործում է «ՀՊՏՀ-ում Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում 

շարժունության իրականացման կարգը», որով սահմանված է շարժունության ծրագրերի 

մասնակցության ընթացակարգը: 

Համալսարանը խրախուսում է նույնիսկ անհատական մակարդակում արտաքին կապերի 

հաստատումը՝ ողջունելով մասնագիտական ցանցերին գիտամանկավարժական կազմի 

ներկայացուցիչների անդամակցությունը: Համալսարանի աշխատակիցները 

պարբերաբար կազմակերպում են բաց դասեր հրավիրյալ մասնագետների 

մասնակցությամբ: Բացի այդ, 2019 թ. դասավանդողները պարտավոր են դասընթացի 

շրջանակում կազմակերպել առնվազն մեկ դաս հրավիրյալ մասնագետի մասնակցությամբ: 

Ընդհանուր առմամբ Համալսարանի՝ արտաքին կապերի հաստատման 

քաղաքականությունը պարունակում է երեք վեկտոր. ներքին՝ հիմնականում 

գործատուների հետ համագործակցության հաստատման ուղղությամբ, արևելյան՝ 

հիմնականում օտարերկրացի ուսանողներին կրթական ծառայությունների մատուցման 

ուղղությամբ, և արևմտյան՝ հիմնականում առավել առաջադեմ համալսարանների ցանցին 

https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/Razmavarakan%20cragir%202018.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/razmavarakan_plan_2016-2017.pdf
https://asue.am/upload/files/documents/razmavarakan_plan_2016-2017.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/160-erazmus-sharzhunutyan-karg-31-10-2018.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/160-erazmus-sharzhunutyan-karg-31-10-2018.pdf


ինտեգրվելու և լավագույն փորձի փոխառման ուղղությամբ: 

Արտաքին կապերի հետ կապված գործունեության հաշվետվությունը ներառվում է 

ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունում՝ որպես առանձին բաժին: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ.  ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ապահովման 

ենթակառուցվածքը երաշխավորում է կանոնակարգված գործընթաց: 

Արտաքին կապերի բաժնի գործառույթներ 

2014-2018 թթ. արտաքին կապերի և միջազգայնացման հարցերով զբաղվող հիմնական 

կառուցվածքային ստորաբաժանումը եղել է արտաքին կապերի բաժինը: 2019 թ. 

ձևավորվել է արտաքին կապերի դեպարտամենտը, որի կազմում են միջազգային կապերի, 

աշխատաշուկայի և շրջանավարտների հետ աշխատանքի, շարունակական կրթության և 

վերապատրաստումների բաժինները: 

Արտաքին կապերի բաժինն ունի իր աշխատանքային տարածքը՝ կահավորված Տեմպուս 

ծրագրի միջոցներով ձեռքբերված բոլոր անհրաժեշտ հարմարություններով: 

Բաժնի 4 աշխատակիցները, ովքեր վերապատրաստումներ են անցել եվրոպական 

համալսարաններում, աջակցում են Համալսարանի տարբեր ստորաբաժանումներին և 

ներկայացուցիչներին միջազգային կապերի հաստատման և շարժունության 

գործընթացում, ինչպես նաև աջակցում են օտարերկրացի ուսանողներին և 

դասավանդողներին:  

Արտաքին կապերի բաժնի գործունեության բոլոր ուղղություններով իրականացվող 

գործողությունների մասին տեղեկատվության արդյունավետ լուսաբանման և տարածման 

նպատակով Համալսարանի պաշտոնական կայքում առկա է «Միջազգային ծրագրեր» 

խորագիրը, որի ներքո ներկայացվում են առկա ծրագրերի դրամաշնորհների, 

կրթաթոշակների, ամառային դպրոցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, լուսաբանվում 

են ընթացիկ ծրագրերի շրջանակում իրականացվող գործողությունները, ինչպես նաև 

իրականացվում է հաշվետվողականությունը և միջազգայնացման խթանումը (օրինակ՝ 

կրթաթոշակակիների հաջողության պատմությունները հայերեն և անգլերեն լեզուներով)։ 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն արդյունավետորեն համագործակցում է տեղական և միջազգային 

հաստատությունների և կառույցների հետ: 

ՀՊՏՀ միջազգային ծրագրեր  

Համալսարանը միջազգային համագործակցության պայմանագրեր և համաձայնագրեր 

ունի բազմաթիվ համալսարանների, հաստատությունների և միջազգային 

կազմակերպությունների հետ: Կնքված համաձայնագրերը մեծամասամբ գործում են, 

սակայն որոշ դեպքերում դրանք կրում են դեկլարատիվ բնույթ: 

Համալսարանը ԵՄ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է Կրեդիտային 

շարժունության ծրագրեր (ՀԳ 1) և Կարողությունների զարգացմանը միտված 

գործընկերային ծրագրեր (ՀԳ 2): Կրեդիտային շարժունության ծրագրերով ուսանողների և 

https://asue.am/am/international-programs


անձնակազմի շարժունակություն ապահովող ծրագրեր իրականացնում է մի շարք 

համալսարանների հետ, որոնց ցանկը հաստատվում է յուրաքանչյուր տարի, սակայն 2014 

թ. սկսած Համալսարանն աշխատել է հետևյալ բուհերի հետ՝ Պորտոյի համալսարան 

(Պորտուգալիա), Միշկոլցի համալսարան (Հունգարիա), Ցվիկաոյի կիրառական 

գիտությունների համալսարան (Գերմանիա), Կաունասի տեխնոլոգիական համալսարան 

(Լիտվա), Կրակովի տնտեսագիտական համալսարան (Լեհաստան), Պոզնանի 

տնտեսագիտության և բիզնեսի համալսարան (Լեհաստան), Յաշիի Ալեկսանդրո Յոհան 

Կուզայի համալսարան (Ռումինիա), Վառնայի տնտեսագիտական համալսարան 

(Բուլղարիա), Հասելթի համալսարան (Բելգիա), Պուլայի Յուրայ Դոբրիլայի համալսարան 

(Խորվաթիա), Էդինբուրգի Նափիըր համալասրան (ՄԹ): 

2017-2018 ուսումնական տարվա ընթացքում փոխանակման ծրագրերին մասնակցելու 

նպատակով Համալսարանում կազմակերպված անգլերենի քննություններին մասնակցել է 

140 ուսանող։ 

2014-2019 ուսումնական տարիների ընթացքում շարժունության ծրագրերով մեկնած 

ուսանողների թիվը կազմել է 94, իսկ մեկնած դասախոսների և վարչական աշխատողների 

թիվը՝ 101: Նույն ժամանակահատվածում հյուրընկալվել է 24 ուսանող և 66 դասախոս և ու 

վարչական աշխատող: Վերապատրաստում անցած դասախոսները և վարչական 

աշխատողները Համալսարանում իրականացնում են փորձի, դասավանդման առաջավոր 

մեթոդների տարածմանը, գիտելիքի և ուսումնամեթոդական նյութերի փոխանցմանը 

միտված սեմինարներ:  

Համալսարանը համագործակցության համաձայնագիր է կնքել նաև ՄԱԿ-ի հանրային 

տեղեկատվության վարչության հայաստանյան գրասենյակի և «Հայաստանի զարգացման 

նախաձեռնություններ բարեգործական» հիմնադրամի (IDeA Foundation) հետ: 

Համալսարանն ընդգրկվել է համալսարանական կոնսորցիումում, որը դիմել է Վիզեգրադի 

հիմնադրամին` ստեղծելու միջհամալսարանական պորտալ և ցանց, որի նպատակն է 

համալսարանների գիտական և ակադեմիական գործունեության միջազգայնացումը, 

Էրազմուս+ և «Հորիզոն 2020» ծրագրերին մասնակցության համար գործընկերների ավելի 

արդյունավետ որոնումը, համատեղ գիտական և հետազոտական ծրագրերի իրագործումը: 

Դիտարկվող ժամանակահատվածում ավելի են ակտիվացել Հայաստանում գործող և 

միջազգային կրթական ծրագրեր իրականացնող կենտրոնների և հիմնադրամների 

տեղեկատվական բնույթի շփումները: Պարբերաբար կազմակերպվել են 

դասախոսություններ, սեմինարներ, թրեյնինգներ մի շարք հեղինակավոր գիտնականների, 

դիվանագետների, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների 

մասնակցությամբ («Ֆուլբրայթ» կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակներում հյուրընկալվել է 

ԱՄՆ Մարքուեթի համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի դասախոս Փիտր 

Թումանոֆը, ՀՀ-ում ԻԻՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Մոհամմադ Ռեիսինը, ՀՀ-ում 

Չինաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Թիան Էրլուն, ՀՀ-ում Հնդկաստանի 



արտակարգ և լիազոր դեսպան Սուրեշ Բաբու Թադիպանեն, ԱՄՀ մշտական 

ներկայացուցիչ Տերեսա Դարան Սանչեզը, ԵՏՀ մաքսային համագործակցության գծով 

կոլեգիայի անդամ (նախարար) Վլադիմիր Գոշինը, նույն հանձնաժողովի էներգետիկայի և 

ենթակառուցվածքների գծով անդամ (նախարար) Դանիլ Իբրաևը, Վարշավայի 

համալսարանի միջազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչ, Եվրոպական 

պահպանողականների և բարեփոխիչների խմբի բյուրոյի անդամ Կարոլ Կարսկին, DAAD 

տեղեկատվական կենտրոնի տնօրեն Սիլվա Շմիդը, UNIDO-ի հայաստանյան գրասենյակի 

ներկայացուցիչ Անահիտ Սիմոնյանը, Հայաստանում ԱՄՆ-ի արտակարգ և լիազոր 

դեսպան Ռիչարդ Միլզը  և այլոք): 

2017 թ. կնքվել է միջհամալսարանական համագործակցության եռակողմ համաձայնագիր 

ԵՄ Էրազմուս+ HERITAG ծրագրի գործընկերներ Ճարտարապետության և շինարարու-

թյան Հայաստանի ազգային համալսարանի (ՃՇՀԱՀ) և Վալենսիայի պոլիտեխնիկական 

համալսարանի (ՎՊՀ) հետ: Այնուհետև կնքվել է «Նախագծերի կառավարում» մա-

գիստրոսական համատեղ կրթական ծրագրի իրականացման hամաձայնագիր: 2017 թ. 

Շվեյցարիայի ՈւՄԵՖ համալսարանի միջև ևս կնքվել է կրկնակի աստիճանաշնորհման 

կրթական ծրագրի իրականացման համաձայնագիր, ըստ որի՝ ձևավորվել են գործարար 

կառավարման (MBA) և գործադիր կառավարման (EMBA) մագիստրոսական խմբեր: Բոլոր 

դասընթացներն անցկացվում են անգլերենով՝ Եվրոպայից, ԱՄՆ-ից, Կանադայից և այլ 

երկրներից ժամանած պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ինչպես նաև Համալսարանի 

դասախոսների կողմից: 

Համալսարանը օտարերկրյա ուսանողների համար անգլերենով առաջարկում է 

«Գործարար կառավարում» մասնագիտական կրթական ծրագիրն, ինչպես նաև 26 

դասընթաց: 

2014-2019 թթ. Համալսարանն իրականացրել կամ իրականացնում է կարողությունների 

զարգացմանը միտված գործընկերային հետևյալ ծրագրերը. 

Ծրագրի անվանում 
Ծրագրի 

հապավում 
Ժամկետ Բյուջե (€) Համակարգող 

Կրթական բաց տեղեկատվության և 

կիրառական հետազոտության կառավարումն 

ու բուհերի կարողությունների հզորացումը 

Մոլդովայում և Հայաստանում 

MINERVA 2019-2022 979989 

Մոլդովայի տնտեսական 

գիտությունների ակադեմիա 

(Մոլդովա) 

Ֆինանսների մագիստրոսական ծրագրերի 

բարեփոխում Հայաստանում և Մոլդովայում 
REFINE 2017-2020 615507 

Վիեննայի կիրառական 

գիտությունների համալսարան 

(Ավստրիա) 

Բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունները՝ երիտասարդների 

ձեռներեցության համար 

HEIFYE 2016-2019 42324 

Խարկովի Սննդի և առևտրի 

պետական համալսարան 

(Ուկրաինա) 

Educational for drone eDrone 2016-2019 995412 
Դել Սանիոյի համալսարան 

(Իտալիա) 

Բարձրագույն կրթության միջառարկայական 

բարեփոխումներ՝ զբոսաշրջության 

կառավարման և կիրառական 

երկրատեղեկատվական համակարգերի 

մասնագիտական ոլորտների կրթական 

ծրագրերում 

HERITAG 2015-2019 764348 

Վալենսիայի 

պոլիտեխնիկական 

համալսարան (Իսպանիա) 



I-Net I-Net 2015-2016 68000 
Երևանի պետական 

համալսարան 

Հայաստանի բուհերի որակի ապահովման 

գործընթացներում ուսանողների 

մասնակցության ընդլայնում 

ESPAQ 2013-2017 898102 
Մաչերատայի համալսարան 

(Իտալիա) 

Աջակցություն բուհական ինքնավարությանը և 

հաշվետվողականությանը. բարձրագույն 

կրթության կառավարման ժամանակակից և 

Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքներին 

համահունչ համակարգի մշակում՝ 

արդյունավետ փոփոխությունների 

իրականացման նպատակով 

GOVERN 2013-2017 809685 

Հայաստանի գեղարվեստի 

պետական ակադեմիա 

(Հայաստան) 

Զալցբուրգյան սկզբունքների հիման վրա 

կրթության երրորդ մակարդակի 

կառուցվածքային զարգացում 

VERITAS 2013-2017 763467 

Երևանի Մ. Հերացու անվան 

պետական բժշկական 

համալսարան (Հայաստան) 

Մարդկային գործոնի միջոցով կրթական 

հաստատությունների առաջխաղացում 
PEOPLE 2013-2017 745275 

Ազգային տնտեսական 

համալսարան (Ղազախստան) 

Հայաստանում մարդկային կապիտալի 

գնահատման և շրջանավարտների 

զբաղվածունակությանն ուղղված բարձրագույն 

կրթության ցանց 

HEN-GEAR 2012-2016 804743 
Ալմալաուրեա միջբուհական 

կոնսորցիում (Իտալիա) 

Բարձրագույն կրթության կառավարման մագիս

տրոսական ուսումնական ծրագիր՝ 

կրթական վերափոխումներ իրականացնող առ

աջնորդների պատրաստման նպատակով 

MAHATMA 2012-2016 980202 

Խաչատուր Աբովյանի անվան 

հայկական պետական 

մանկավարժական 

համալսարան (Հայաստան) 

«Համալսարան-գործատու» hայկական 

համակարգող գործակալություն 
ARARAT 2012-2016 813483 

Հայաստանի պետական 

տնտեսագիտական 

համալսարան (Հայաստան) 

Հայաստանում ներառական աճի խթանման 

քննարկումների հարթակի ստեղծում 
- 2014-2015 - 

Շվեյցարական 

համագործակցության 

գրասենյակի դրամաշնորհ 

2019 թ. Համալսարանը փոխըմբռնման հուշագիր է ստորագրել Բոլոնիայի համալսարանի 

հետ, որի շրջանակում նախատեսվում է ուսումնական և հետազոտական 

համագործակցություն: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է ներքին շահակիցների օտար լեզվի իմացության 

անհրաժեշտ մակարդակ` միջազգայնացման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում «Էրազմուս+» ծրագրի 

շրջանակներում շարժունության իրականացման կարգ» 

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար նախատեսված նյութեր 

Օտար լեզուներին տիրապետող դասավանդողների, վարչական աշխատողների թիվը և տոկոսը 

վերջին 3 տարիների համար: 

 Աշխատակիցներ5 2016 2017 2018 

Քանակ % Քանակ % Քանակ % 

 Դասավանդող       

 Վարչական աշխատող       

Օտար լեզուներին տիրապետող ուսանողների թիվը և տոկոսը վերջին 3 տարիների համար: 

 Ուսանողներ6 2016 2017 2018 

Քանակ % Քանակ % Քանակ % 

 Բակալավր       

 Մագիստրոս       

 Հետազոտող       

Օտարերկրյա ուսումնառողներին առաջարկվող օտար լեզուներով դասավանդվող դասընթացներ/ՄԿԾ-ներ 

և օտարերկրյա ուսանողների թիվ ըստ տարիների7 

 
5 Չի հաշվառվում։ 
6 Չի հաշվառվում։ 

https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/160-erazmus-sharzhunutyan-karg-31-10-2018.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/160-erazmus-sharzhunutyan-karg-31-10-2018.pdf
https://asue.am/en/applicant/education-of-foreign-citizens


№ Դասընթացի կամ ՄԿԾ-ի անվանումը 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Հայերեն լեզու օտարերկրացիների համար V V V V V 

2 Կառավարման տեսության արդի 

հիմնախնդիրներ 

V V V V V 

3 Կոնֆլիկտների կառավարում V V V V V 

4 Հանրային կառավարում V V V V V 

5 Գիտահետազոտական մեթոդաբանություն V V V V V 

6 Միկրոէկոնոմիկա III մակարդակ V V V V V 

7 Կառավարչական հաշվառում V V V V V 

8 Կորպորատիվ ֆինանսներ V V V V V 

9 Ինովացիա և նախագծերի կառավարում V V V V V 

10 Հարկային քաղաքականություն և բիզնես 

որոշումներ 

V V V V V 

11 Կառավարման կուլտուրա և բիզնես 

կոմունիկացիաներ 

V V V V V 

12 Մակրոտնտեսագիտություն III մակարդակ V V V V V 

13 Միջազգային մարքեթինգ V V V V V 

14 Էկոնոմետրիկա II մակարդակ V V V V V 

15 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր V V V V V 

16 Ֆինանսական կառավարում V V V V V 

17 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում V V V V V 

18 Կառավարչական որոշումների տեսություն V V V V V 

19 Լոգիստիկայի հիմնախնդիրներ V V V V V 

20 Միջազգային ֆինանսական շուկաներ V V V V V 

21 Նախագծերի կառավարման տեղեկատվական 

համակարգեր 

V V V V V 

22 Գիտահետազոտական մեթոդաբանություն V V V V V 

23 Մաթեմատիկա V V V V V 

24 Հայոց պատմություն և մշակույթ V V V V V 

25 Մասնագիտական ներածություն V V V V V 

26 Ֆինանսական հաշվառում V     

27 Նախագծի ժամանակացույցի կազմում և 

ծախսերի պլանավորում 

   V V 

28 Նախագծերի որակի կառավարում    V V 

29 Ժողովրդագրություն և աշխատանքային 

ռեսուրսների տնտեսագիտություն 

  V   

30 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում     V 

31 Աշխատուժի շուկայի հիմնախնդիրներ     V 

32 Կարիերայի կառավարում և առաջնորդություն     V 

33 Կառավարչական տնտեսագիտություն     V 

34 Կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարում     V 

35 Սոցիալական պաշտպանության 

հիմնախնդիրներ 

    V 

36 Կառավարչական հաշվառում և հսկողական 

մեթոդներ 

V V V   

37 Թվային ֆիրմայի կառավարում     V 

Օտար լեզուներով դասավանդվող դասընթացներում/ՄԿԾ-ներում ներգրավված ուսանողների թիվը ըստ 

երկրների 

№ Երկրներ 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Բուլղարիա     1 

2 Ռումինիա  1   1 

 
7 Ուսանողների թիվը չի հաշվառվել։ 



3 Ռուսաստանի Դաշնություն    1  

4 Լեհաստանի Հանրապետություն    1  

5 Հնդկաստանի Հանրապետություն  6 6   

6 Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն 3 1 1   

7 Խորվաթիա   2   

Համալսարանի համար, հաշվի առնելով համագործակցող համալսարանների ցանցը, 

հյուրընկալվող ուսանողների և դասավանդողների լեզվի իմացությունն ու օտարերկրացի 

ուսանողների ներգրավման հնարավորությունները, ինչպես նաև ուսումնական և 

հետազոտական մի շարք առանձնահատկություններ, օտար լեզուներից առաջնահերթ 

կարևորվում է անգլերենի իմացությունը: Համալսարանը ձգտում է ի սկզբանե 

հավաքագրել անգլերենի իմացությամբ մարդկային ռեսուրսներ (ամրագրված է՝ որպես 

դասախոսական կազմի ընտրության չափանիշ): Աշխատակիցների կազմի ընդհանուր 

երիտասարդացման միտումը ևս նպաստում է օտար լեզուների իմացության 

բարձրացմանը: Համալսարանում իրականացվում են նաև անգլերենի 

վերապատրաստումներ ներքին շահակիցների համար: 

Հյուրընկալվող ուսանողների համար դասընթացներն անցկացվում են անգլերեն՝ 

Համալսարանի դասախոսների կողմից: 

Ուսանողներն ուսումնասիրում են մասնագիտական օտար լեզվի դասընթացներ կրթական 

բոլոր մակարդակներում, ինչպես նաև այլ դասընթացների շրջանակում ստանում են 

հանձնարարություններ, որոնք ենթադրում են օտարալեզու աղբյուրների օգտագործում: 

Այդպիսով Համալսարանն իր ուսանողների համար հասանելի է դարձնում ոչ միայն 

օտարալեզու գրականությունը, այլև միջազգային շարժունության ծրագրերը: 

Արտաքին կապերի ու միջազգայնացման քաղաքականության և ընթացակարգերի 

բենչմարքինգի կազմակերպությունների ցանկը. 

1. Գյոթեի համալսարան (Գերմանիա) 

2. Հերիոթ-Վաթթ համալսարան (Մեծ Բրիտանիա) 

3. Հումբոլդտի համալսարան (Գերմանիա) 

4. Էդինբուրգի համալսարան (Շոտլանդիա) 

5. Մաննհայմի համալսարան (Գերմանիա) 

6. Համբուրգի համալսարան (Գերմանիա) 

7. Աուգսբուրգի համալսարան (Գերմանիա) 

8. Սիդնեյի տեխնոլոգիական համալսարան (Ավստրալիա) 

Ուժեղ կողմեր 

Տարբեր մակարդակներում արտաքին կապերը 

Թույլ կողմեր 

Կնքված որոշ համաձայնագրերի 

http://www.uts.edu.au/partners-and-community/initiatives/internationalisation/internationalisation-strategy


խրախուսելու քաղաքականությունը 

Արտաքին կապերի դեպարտամենտի և 

փորձառու անձնակազմը 

Էրազմուս+ ծրագրին ակտիվ 

մասնակցությունը և գործընկերների ցանցը 

Համատեղ կրթական ծրագրերը տեղական և 

եվրոպական համալսարանների հետ 

Կարողությունների զարգացմանն ուղղված 

միջազգային ծրագրերին մասնակցությունը 

Անգլերենով դասավանդելու 

կարողությունները 

դեկլարատիվ բնույթը 

Հյուրընկալվող և օտարերկրացի 

ուսանողների փոքր թիվը 

Օտար լեզուների ոչ համատարած 

իմացությունը 

Հնարավորություններ 

Միջազգային ծրագրերի գործընկեր 

համալսարանների հետ համագործակցության 

շրջանակի ընդլայնումը 

Օտարերկրացի ուսանողների ներհոսքը 

Վտանգներ 

Համագործակցության հուշագրերի 

իրականացման հապաղումը 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները 

Կնքված, սակայն չգործող համաձայնագրերի թարմացում՝ գործընկերների հետ 

համագործակցության նոր եզրերի որոնմամբ 

Միջազգային հարաբերությունների հաստատման և հաստատված հարաբերությունների 

արդյունավետ իրացման հայեցակարգի մշակում և ներդրում 

Կրթական ծառայությունների մատուցման համար առավել հեռանկարային օտարերկրյա 

շուկաների որոշում և ուսանողների ներգրավման ջանքերի կենտրոնացում 

Օտար լեզվով դասավանդվող դասընթացների ցանկի ընդլայնում 

 

 

X. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի որակի ապահովման ներքին համակարգ, որը նպաստում է 
հաստատության բոլոր գործընթացների շարունակական բարելավմանը և որակի մշակույթի 
ձևավորմանը: 
 



Եթե Համալսարանի 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով որպես 

գերակայություն (նպատակ 6) սահմանված էր կրթության որակի ներքին 

ապահովման համակարգի լիարժեք գործարկումը (մարդկային, ֆինանսական, 

նյութական և տեղեկատվական ռեսուրսային ապահովվածության մեծացմամբ, 

շահակիցների ներգրավվածության ընդլայնմամբ և գործունեության բոլոր 

ոլորտներում ՊԻԳԲ շրջափուլի տրամաբանության կիրառմամբ), ապա 2018-2022 թթ. 

զարգացման ռազմավարությամբ որպես արժեք սահմանված է, որ Համալսարանը 

կարևորում է իր տեսլականի և առաքելության իրագործմանը միտված որակի ներքին 

ապահովման մշակույթի ամրապնդումը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի որակի ապահովման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր: 

ՀՊՏՀ որակի ապահովման ձեռնարկ (ուսումնամեթոդական ուղեցույց) 

Համալսարանի տարբեր թվականների զարգացման ռազմավարական ծրագրերում 

առկա են տարբեր ձևակերպումներ, ինչը պայմանավորված է 2016-2017 թթ. ընթացքում 

որակի ներքին ապահովման հարաբերականորեն մեկուսացված մոդելից (որը տիպիկ 

մոդել էր հայաստանյան բուհերի մեծամասնության համար) անցմամբ դեպի 

ապակենտրոնացած՝ որակի մշակույթի մոդելի, որի դեպքում որակի ապահովման 

համար պատասխանատվության զգացումը կիսում է ամբողջ անձնակազմը: Այդպիսով՝ 

որակի ներքին ապահովման համակարգի զարգացման հիմնական ճանապարհը 

դառնում է ոչ թե որակի ապահովման ընթացակարգերի մշակումն ու գործադրումը, այլ 

Համալսարանի տարբեր օղակների կողմից ընթացակարգերի մշակման, գործադրման, 

գնահատման և բարելավման գործընթացներին աջակցումը, հետևապես՝ որակի 

մշակույթի տարածումն ու ամրապնդումը:   

Համալսարանում կրթության որակի ապահովման հիմնական սկզբունքներն են որակի 

ապահովման համակարգի կենտրոնացված կանոնակարգումը և ընթացակարգային 

կարգավորումը, որակի ներքին ապահովման գործընթացների ապակենտրոնացված 

իրականացումը, պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմի ընդլայնված 

մասնակցությունը, կրթական ծրագրերի հաստատման պաշտոնական 

ընթացակարգերի առկայությունը, ուսանողների, շրջանավարտների և գործատուների 

ներգրավումը, փոխադարձ կապը որակի ներքին և արտաքին գնահատման 

գործընթացների միջև: Վերոնշյալ սկզբունքների պահպանմամբ էլ իրականացվում է 

Համալսարանի որակի ապահովման քաղաքականությունն ու մշակվում են 

համապատասխան ընթացակարգերը։ 

Համալսարանում որակի ապահովման քաղաքականության շրջանակում գործում են մի 

շարք հայեցակարգային փաստաթղթեր, որոնք մշակվել են՝ հիմնվելով շարունակական 

բարելավման, որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներին և ուղենիշներին 

համապատասխանության ու հաշվետվողականության ապահովման սկզբունքների վրա 

https://asue.am/upload/files/documents/VORAKI_DZERNARK.pdf


և առաջնորդվելով որակի ապահովման շրջափուլով։ 

Որպես որակի ներքին ապահովման համակարգի գործարկման մեթոդական հիմք՝ 

ծառայում է «ՀՊՏՀ Որակի ապահովման ձեռնարկը», որում ներկայացված է 

Համալսարանի որակի ապահովման հայեցակարգը։ Որակի ապահովման 

գործընթացներն իրականացվում են «պլանավորում-իրականացում-գնահատում-

բարելավում» շրջափուլով։ Ըստ այդմ՝ Համալսարանում իրականացվող յուրաքանչյուր 

գործընթացի կանոնակարգման նպատակով մշակվող և վերանայվող փաստաթղթերի 

հիմքում դրվում են որակի կառավարման սկզբունքները և նշված շրջափուլը։ 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. Որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման նպատակով 

ՄՈՒՀ-ը տրամադրում է մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսումնական գործընթացի որակի 

ապահովման փորձագիտական խմբի գործունեության կանոնակարգ» 

Որակի ապահովման բաժնի գործառույթներ 

2012 թ. Համալսարանում որակի ապահովման աշխատանքներն իրականացնում և 

համակարգում է Որակի ապահովման բաժինը։ Վերջինս՝ որպես առանձնացված 

կառուցվածքային ստորաբաժանում, գործում է հատկացված երկու 

աշխատասենյակներում, որոնք ապահովված են անհրաժեշտ գույքով և 

նյութատեխնիկական ռեսուրսներով։ Հաշվի առնելով բաժնի կարիքները՝ այն նորացվել 

է 2016-2017 թթ  Համալսարանի և միջազգային ծրագրերի շրջանակներում 

համապատասխան հոդվածներով նախատեսված բյուջեի միջոցների հաշվին։ Որակի 

ապահովման ներքին գործընթացների նյութատեխնիկական ապահովումն 

իրականացվում է ըստ համալսարանում գործող կարգի՝ հաշվի առնելով 

ստորաբաժանման տարեկան պահանջը։ Համալսարանի կողմից տրամադրվում են 

բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսները որակի ապահովման բաժնի գործառույթների 

իրականացման համար։ 

Համալսարանի որակի ապահովման ներքին գործընթացների կառավարման 

նպատակով տրամադրվող ֆինանսական ռեսուրսներն են որակի ապահովման բաժնի 

աշխատակիցների ամենամսյա աշխատավարձը և հավելավճարները, որակի 

ապահովման բաժնի նյութական ռեսուրսների համալրմանն ուղղվող միջոցները, 

ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության որակի ապահովման գործընթացներում 

փորձագետների վարձատրությանն ուղղվող միջոցները: Բացի այդ, որակի 

ապահովման բաժինն իր գործառույթների շրջանակներում ընդգրկված է միջազգային 

մի քանի ծրագրում, որոնք անմիջականորեն առնչվում են որակի ապահովման 

գործընթացներին, ինչպես օրինակ, կառուցվածքային փոփոխությունները, 

որակավորումների շրջանակների մշակումը, կրթական ծրագրերի նորացումը, 

անձնակազմի վերապատրաստման և որակի ապահովման գործընթացներում 

շահակիցների ներգրավումը և այլն։ Ըստ այդմ, ծրագրերի շրջանակներում հատկացված 

միջոցներով ևս ապահովվում է որակի ապահովման բաժնի գործառույթների 

https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/161-voraki-pordzagitakan-xmbi-kanonakarg-31-10-2018.pdf
https://asue.am/upload/files/about/decisions-extracts-1/161-voraki-pordzagitakan-xmbi-kanonakarg-31-10-2018.pdf


կատարումը։ 

Համաձայն Համալսարանում գործող կարգի՝ որոշակի ժամկետներում մի շարք 

աշխատանքների կատարման նպատակով (վերապատրաստումներ, կրթական 

ծրագրերի նորացում, գնահատում, խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում և 

բարելավման պլանի իրականացման մշտադիտարկում և կատարողականի 

գնահատում) Համալսարանի ղեկավարության նախաձեռնությամբ ձևավորվում են 

ժամանակավոր փորձագիտական աշխատանքային խմբեր, որոնց տրամադրվում են 

համապատասխան ֆինանսական և նյութատեխնիկական ռեսուրսներ։ 

Փորձագիտական խմբերում ներառվում են ներքին շահակիցներ՝ ՊԴԿ, վարչական 

անձնակազմի՝ որակի ապահովման գործընթացներում փորձառություն ունեցող 

ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ուսանողներ։ Փորձագիտական խմբերի 

աշխատանքները համակարգվում են որակի ապահովման բաժնի և 

ուսումնամեթոդական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից։ 2018 թ. 

հաստատվել է ուսումնական գործընթացի որակի ապահովման փորձագիտական խմբի 

գործունեության կանոնակարգը և ձևավորվել է 16 փորձագետներից բաղկացած խումբը: 

Վերջինս, ծառայությունների վճարովի մատուցման հիմունքներով, աջակցում է որակի 

ներքին ապահովման համակարգին՝ իրականացնելով փորձաքննություններ, 

մշակումներ և այլ գործառույթներ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. Ներքին և արտաքին շահակիցները ներգրավված են որակի ապահովման 

գործընթացներում:  

«Դասընթացի իրականացման գնահատման նպատակով ուսանողական հարցման անցկացման 

ընթացակարգ» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունում դասալսումների անցկացման և արդյունքների վերլուծության 

ընթացակարգ» 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսումնական գործընթացի որակի 

ապահովման փորձագիտական խմբի գործունեության կանոնակարգ» 

Համալսարանի որակի ապահովման գործընթացում ներքին և արտաքին շահակիցների 

ներգրավման քաղաքականությամբ սահմանվում են այն հիմնական սկզբունքները, 

մոտեցումները և ձևերը, որոնցով Համալսարանն առաջնորդվում է շահակիցների 

ներգրավման և նրանց կարիքների բացահայտման գործընթացում: 

Ուսանողներին որակի ապահովման գործընթացում ներգրավման ձևերն են 

մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման, իրականացման, գնահատման և 

վերանայման գործընթացում ներգրավումը, մասնակցությունը ուսումնառության և 

դասավանդման վերաբերյալ պարբերաբար հարցումներին, ներգրավումը որակի 

ապահովման փորձագիտական խմբում, ինքնավերլուծության գործընթացում 

ուսանողների պարտադիր մասնակցությունը, Համալսարանի ղեկավար մարմինների 

և/կամ վարչական անձնակազմի հետ պարբերաբար հանդիպումներին 
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մասնակցությունը և այլն: 

Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական, վարչական և ուսումնաօժանդակ 

անձնակազմի ներգրավումը որակի ապահովման գործընթացում իրականացվում է 

հետևյալ ձևերով․ ներգրավումը մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման և 

վերանայման գործընթացում, Համալսարանի գործունեության արդյունքների 

վերաբերյալ պարբերաբար հարցումներին մասնակցությունը, ներգրավումը որակի 

ապահովման փորձագիտական խմբում, ներգրավումը աշխատանքային խմբերում և 

հանձնաժողովներում, ինքնավերլուծության գործընթացում մասնակցությունը, 

համալսարանի ղեկավար մարմինների հետ պարբերաբար հանդիպումներին 

մասնակցությունը և այլն։ 

Որակի ապահովման գործընթացում արտաքին շահակիցների ներգրավման ձևերն են 

կրթական ծրագրերի մշակման, իրականացման, գնահատման և վերանայման 

գործընթացում հարցումների, հանդիպումների և այլ ձևերով ներգրավումը, ամփոփիչ 

ատեստավորման հանձնաժողովներում մասնակցությունը, Համալսարանի 

նախաձեռնությամբ գործատուների մասնակցությունը ընթացիկ և կիսամյակային 

գնահատման գործընթացում, համատեղ իրականացվող ծրագրերում, 

գիտահետազոտական և այլ աշխատանքներում ներգրավումը, փորձառության, 

վերապատրաստումների անցկացումը և այլն։ 

Որակի ապահովման գործընթացում ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավման 

ընթացակարգերը սահմանվում են ըստ ներգրավման ձևերի և գործունեության 

ուղղությունների։ 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Որակի ներքին ապահովման համակարգը պարբերաբար վերանայվում է:    
 

«ՀՊՏՀ 2018-2022 թթ․ զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր» (հավելված 

1․4) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2016-2020 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր» (հավելված 1․3) 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2012–2016 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր» 

ՀՊՏՀ որակի ապահովման ձեռնարկ (ուսումնամեթոդական ուղեցույց) 

Որակի ներքին ապահովման համակարգի վերանայման հիմնական համատեքստը դրա 

էվոլյուցիոն զարգացումն է: Այսպես՝ 2018 թ. ամրագրվեց որակի ներքին ապահովման 

համակարգի հայեցակարգային փոփոխությունը: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում փոփոխվել է որակի ապահովման բաժնի 

կանոնադրությունը, վերանայվել և ընդլայնվել են գործառույթները, մշակվել են 

պաշտոնեական հրահանգներ: 

Պարբերական բնույթ է կրում նաև որակի ապահովման փորձագիտական խմբի 
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ձևավորումը, յուրաքանչյուր նոր մրցույթի հայտարարման ժամանակ վերանայվում են 

փորձագիտական խմբի աշխատանքների նկարագրերը՝ կարևորելով բուհի 

գործունեության բարելավման գործողությունների պլանի իրագործումը, կրթական 

ծրագրերի փորձագիտական գնահատումը, ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

ինքնավերլուծությունը: 2018 թ. հաստատված կարգով նախատեսված է 

փորձագիտական խմբի անդամների տարեկան ռոտացիա: 

Համալսարանի մասնակցությամբ 2013-2017 թթ. իրականացված ԵՄ Տեմպուսի 

«Հայաստանի բուհերի որակի ապահովման գործընթացներում ուսանողների 

մասնակցության ընդլայնում (ESPAQ)» ծրագրի կոնսորցիումի միջոցով ուսումնասիրվել 

են գործընկեր համալսարանների որակի ապահովման տարբեր մակարդակներում 

ուսանողների համամասնակցության շարժառիթները և խոչընդոտները, ինչպես նաև 

որակի ապահովման համակարգի մյուս տարրերը: Մասնավորապես, իրականացվել է 

Եվրոպայում և Արևելյան Հարևանության երկրներում որակի ապահովման 

գործընթացներում ուսանողների մասնակցության համեմատական վերլուծություն ու 

ոլորտային նյութերի ուսումնասիրություն, անցկացվել են մի շարք 

վերապատրաստումներ, կազմակերպվել են ուսումնական այցեր դեպի Իտալիա, 

Ռումինիա և Իսպանիա՝ ԵՄ գործընկեր համալսարան, որոնց ընթացքում 

հայաստանյան բուհերի ներկայացուցիչները հնարավորություն են ունեցել 

ծանոթանալու համալսարանների որակի ներքին ապահովման համակարգերին և 

գործընթացներին։ 

ESPAQ ծրագրի շրջանակում իրականացվել է հետևյալ գործընկեր հաստատությունների 

փորձի ուսումնասիրություն. Մաչերատայի համալսարան (Իտալիա), Ռիոխայի 

միջազգային համալսարան (Իսպանիա), Սփիրու Հարեթ համալսարան (Ռումինիա), 

ինչպես նաև տեղական պետական բուհեր: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է բավարար հիմքեր 

որակի ապահովման արտաքին գնահատման գործընթացների համար:  

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների ինքնավերլուծություն» 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը կրթության որակի 

բարձրացման նպատակով իրականացնում է Համալսարանի կարողությունների ներքին 

գնահատում և ապահովում է շարունակական բարելավման գործընթաց: Համալսարանի 

գործունեության բարելավման նպատակով պարբերական ինքնավերլուծությունները, 

արտաքին և ներքին փորձագիտական այցերը, կատարված աշխատանքների 

գնահատումն ու մշտադիտարկումը, խորհրդատվությունների տրամադրումը և 

բարելավման պլանի իրագործումը կարևոր նախապայմաններ են հետագա 

ենթակառուցվածքային և ծրագրային հավատարմագրման համար: 

Համալսարանում որակի արտաքին ապահովման գործընթացներին 
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նախապատրաստվելու և իրականացնելու ուղղությամբ աշխատանքներն առաջին 

անգամ մեկնարկել են 2013 թ.. Համալսարանը գործընթացն անցել է 2014 թ․՝ 

հավատարմագրվելով 2014-2018 թթ․ համար: Այդ ժամանակահատվածում 

Համալսարանի ստորաբաժանումներն ամենամյա հաշվետվություններ են ներկայացրել 

բարելավումների պլանի կատարման ընթացքի մասին։ Հավաքագրված ծավալուն 

տեղեկատվական բազան հիմք է հանդիսացել ՈԱԱԿ հիմնադրամի կողմից 

վերափոխված էլեկտրոնային հարցաշարի լրացման համար: 

2018 թ. մեկնարկել է ինքնավերլուծության նոր գործընթաց, որն իրականացվել է՝ ըստ ՀՀ 

մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշների: Առաջին փուլում 

Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներն ամփոփել են 2014-2018 թթ. 

ընթացքում կատարված վերլուծությունները, կատարել են նոր վերլուծություններ և 

տեղեկությունները տրամադրել են որակի ապահովման բաժնին: Երկրորդ փուլում 

որակի ապահովման բաժինը և փորձագիտական խումբը, համագործակցելով 

Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ, համակարգել են առկա 

վերլուծությունները և մշակել յուրաքանչյուր չափանիշի գծով ինքնավերլուծության 

նախնական ծավալուն տարբերակը: Երրորդ փուլում առկա վերլուծությունները 

համապատասխանեցվել են ինքնավերլուծության՝ ՀՀ մասնագիտական կրթության 

փորձաքննության անցկացման ձեռնարկով սահմանված պահանջներին: 

Որակի արտաքին ապահովման տեսանկյունից Համալսարանը կարևորում է նաև 

թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը։ Ըստ այդմ՝ գործունեության բոլոր 

ոլորտները լուսաբանվում են․ տեղեկատվությունը հրապարակվում է արտաքին և 

ներքին տեղեկատվական տարբեր հարթակներում, ինչը թույլ է տալիս ապահովելու 

ներքին և արտաքին շահակիցների տեղեկացվածությունը որակի ապահովման և այլ 

գործընթացների մասին: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է ՄՈՒՀ-ի 

գործունեության թափանցիկությունը` տրամադրելով ՄՈՒՀ-ի գործընթացների որակի մասին 

տեղեկատվություն` ներքին և արտաքին շահակիցների համար: 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների ինքնավերլուծություն» 

Համալսարանի որակի ներքին ապահովման համակարգի ձևավորման և գործարկման 

կարևոր նախապայման է որակի ապահովման գործընթացների թափանցիկությունն ու 

հրապարակայնությունը։ Այն հիմքեր է ձևավորում արտաքին և ներքին 

գնահատումների, շահակիցների ներգրավման, հասարակական 

պատասխանատվության համար։ Որակի ապահովման գործընթացներում ներքին և 

արտաքին շահակիցների ներգրավման հասանելիության, հաշվետվողականության, 

արդարացիության և հրապարակայնության սկզբունքներն ամրագրված են 

Համալսարանի որակի ապահովման գործընթացում ներքին և արտաքին շահակիցների 
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ներգրավման քաղաքականությամբ: 

Պաշտոնական կայքում հրապարակվում է Համալսարանի գործունեության, 

կառուցվածքային միավորների, առկա մասնագիտությունների, գործող կրթական 

ծրագրերի, ընդունված որոշումների, ուսանողների և դասախոսների մասնագիտական 

զարգացման հնարավորությունների, նորությունների և այլնի մասին բազմակողմանի և 

թափանցիկ տեղեկատվություն: Հրապարակվում են նաև հարցումների և այլ 

վերլուծությունների ամփոփ արդյունքները (անվանական հարցումները չեն 

հրապարակվում): 

Ուժեղ կողմեր 

Որակի ներքին ապահովման նոր 

հայեցակարգը 

Որակի ապահովման գործընթացների՝ 

ընթացակարգերով ապահովվածությունը 

Որակի ապահովման՝ համապատասխան 

կարողություններով բաժնի առկայությունը 

Ուսումնական գործընթացի որակի 

ապահովման փորձագիտական խմբի 

առկայությունը 

Թույլ կողմեր 

Որակի ներքին ապահովման համակարգի 

բենչմարքինգը միայն մի քանի արտերկրյա 

համալսարանների հետ 

Հնարավորություններ 

Միջազգային ծրագրերում 

ընդգրկվածության շնորհիվ որակի 

ապահովման համալսարանական 

համակարգերի հարուստ բենչմարքինգի 

իրականացումը 

Վտանգներ 

Շահակիցների՝ որակի ապահովման 

գործընթացներում մասնակցելու 

հետաքրքրվածության անկումը 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները 

Որակի ներքին ապահովման համակարգի բենչմարքինգ 

Որակի ապահովման գործընթացներում շահակիցների մասնակցությունն ապահովող 

մեխանիզմների մշակում 

 


