1. Նշանակությունը և կիրառման ոլորտ
Ընթացակարգը
նախատեսված
է
քոլեջի
գործունեության
վերաբերյալ
տեղեկատվության տարածման և կառավարման համար: Ընթացակարգը սահմանում է
հասարակության տեղեկացման մեթոդների նկատմամբ ընդհանուր պահանջները:
Ընթացակարգը քոլեջի որակի ապահովման համակարգի բաղադրիչ մասն է, նրա
պահանջները պարտադիր են քոլեջի տվյալ գործընթացում մասնակցող բոլոր
ստորաբաժանումների և գործընթացները
ղեկավարող անձանց կողմից կիրառման
համար:

2. Ընթացակարգի նկարագրություն
2.1 Ընդհանուր դրույթներ
Հասարակության` տեղեկատվությամբ ապահովման տակ հասկացվում է դիմորդին,
ծնողներին,
ուսանողներին,
գործատուներին
և
այլ
շահագրգիռ
կողմերին`
տեղեկատվության մասսայական տարածման միջոցներով
քոլեջի գործունեության
վերաբերյալ հավաստի և օբյեկտիվ որակական և քանակական տեղեկավության
տրամադրումը: Հասարակությանը տեղեկացվածությանը վերաբերող գործունեությունը
ուղղված է քոլեջի ներքին և արտաքին տեղեկատվական միջավայրի կառավարմանը:

Հասարակության տեղեկացման գործունեության իրականացման ուղղություններն են`
1. Քոլեջի հասարակական դերը,
2. Քոլեջի ձեռքբերումները,
3. Ուսումնական գործընթացում ուսանողների ձեռքբերումները,
4. Քոլեջի ռեսուրսային ապահովումը և այլն:

Սույն ընթացակարգով սահմանված գործունեությունը ուղղված է ներքին և արտաքին
շահակիցների տեղեկացմանը, որոնք են`
- Ներքին շահակիցներ` դասախոսական կազմ, վարչական անձնակազմ, ուսանողներ:
-Արտաքին շահակիցներ` դիմորդներ, գործատուներ, ուսանողների և դիմորդների
ծնողները:
− Կրթական և գիտական ոլորտի պետական մարմիններ և այլն:
Հասարակությանը տեղեկացմանը ուղղված պլանավորման, կազմակերպման և
կառավարման
գործընթացները
իրականացնող
հիմնական
կառուցվածքային
ստորաբաժանումներն են `
Քոլեջի համակարգչային կենտրոնը և Որակի ապահովման ներքին հանձնախումբը:

Հասարակության տեղեկացման համար քոլեջի կողմից կիրառվող մեթոդներն են`
− Տեղեկատվական նյութերի պատրաստում և հրապարակում:
− Մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում (հանդիպումներ

դպրոցների աշակերտների հետ, խորհրդատվություններ ուսանողների հետ):
− Դասընթացներ:

Տեղեկացման աղբյուր կարող են հանդիսանալ քոլեջի կառուցվածքային
ստորաբաժանումները և խորհուրդները`
− Տնօրենությունը,
− Ուսումնամեթոդական խորհուրդը,
− Ընդունող հանձնաժողովը,
− Ամբիոնները,
− Կարիերայի կենտրոնը,
− Որակի ապահովման ներքին հանձնախումբը:

2.2 Գործընթացի նպատակները և խնդիրները
Գործընթացի նպատակներն են`
− Քոլեջի գործունեության տեղեկատվության կառավարումը,
− Քոլեջի տարբեր ոլորտների գործունեության վերաբերյալ հասարակության լայն
շերտերին տեղեկատվություն տրամադրումը,
− Քոլեջի մասին հասարակական դրական կարծիքի ձևավորումը:

Գործընթացի խնդիրներն են`
− Աշխատանքային վարկանիշի ձևավորում,
− Ներքին և արտաքին շահակիցներին հավաստի և օբյեկտիվ իֆորմացիայի
տրամադրում,
− Քոլեջի դասախոսական անձնակազմի և ուսանողների հետ միջոցառումների
կազմակերպում և դասընթացների անցկացում,
− Պետական համակարգի, կազմակերպությունների և ձեռնարկությունների,
երիտասարդության հետ համագործակցության հաստատում:
− Ուղիղ և հետադարձ կապի իրականացում:

2.3 Ընթացակարգի իրականացման փուլերը
Հասարակության տեղեկատվության տրամադրման գործընթացը ներառում է ըստ
տեղեկատվական գործունեության ուղղությունների իրականացվող հետևյալ փուլերը`
− Տեղեկատվության տրամադրման հետ կապված միջոցառումների պլանավորում և
պարտականությունների բաշխում,
− Հասարակության տեղեկացման միջոցառումների իրականացում,
− Դասախոսական անձնակազմի և ուսանողության շրջանում տեղեկատվության
տարածում,
− Քոլեջի գործունեության վերաբերյալ հրապարակումների և կարծիքների
մշտադիտարկում,
− Հետադարձ կապով ստացված ինֆորմացիայի վերլուծության հիման վրա
տեղեկատվական գործունեության վերլուծություն:

Քոլեջի շահակիցների տեղեկացման հիմնական եղանակները և գործիքները կարող են
լինել`
− Քոլեջի կայքը,
− Քոլեջի ֆեյսբուքյան էջը,
− Տպագրված նյութեր (բուկլետներ, ուղեցույցներ և այլն),
− Տարեկան հաշվետվությունները,
− Քոլեջի մասնաշենքերում տեղադրված տեղեկատվական պաստառները,
− Հարցումները:
Քոլեջի համակարգչային
կենտրոնը և Որակի ապահովման ներքին
հանձնախումբը կատարում են տեղեկատվության տրամադրման մշտադիտարկում և
ստացված արդյունքների վերլուծություն: Վերլուծության արդյունքները ներկայացվում
են քոլեջի տնօրենին: Վերլուծության արդյունքների հիման վրա կայացվում են
որոշումներ կրթական բարեփոխումներ կազմակերպելու և իրականացնելու
ուղղությամբ:

3.Պատասխանատուներ և իրավասություններ
Ընթացակարգի մշակման կազմակերպման համար պատասխանատու է Որակի գծով
պատասխանատուն: Ընթացակարգի իրականացման համար պատասխանատու են
քոլեջի համակարգչային կենտրոնը և Որակի ապահովման ներքին հանձնախումբը:

