Քոլեջի բազմագործառութային բնույթը հնարավորություն է տվել քոլեջի գործունեությունն
ուղղելու նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական
կրթությամբ

որակյալ

մասնագետների

պատրաստմանն

ու

աշխատաշուկայում

նրանց

մրցունակության բարձրացմանը, կրթական ծրագրերի համապատասխանեցմանը երկրի սոցիալտնտեսական

զարգացման

պահանջներին,

կրթության

բովանդակության

միջազգային

չափանիշներին համադրելիության և ուսումնական գործընթացի թափանցիկության, ինչպես նաև
մատչելիության և հավասարության ապահովմանը.
ՎՁՏՊՔ որակի ապահովման քաղաքականություն
խնդիրները


բարձրացնել մատուցվող կրթական ծառայությունների որակը,



պահպանել կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների սահմանված կրթական
չափորոշիչները



հավաքագրել, համակարգել և մշակել կրթության որակի ապահովման համակարգի
վերաբերյալ տեղեկատվություն,



շարունակաբար բարելավել և արդիականացնել որակի ապահովման համակարգը,
մեխանիզմները, գործիքները, ընթացակարգերը և որակի ապահովմանն առնչվող այլ
փաստաթղթեր:



հետամուտ լինել առաքելության իրականացմանը` նրա հեռանկարին, ռազմավարական
նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան:



ապահովել որակի քաղաքականության համապատասխանությունը առաքելությանը և
գերակա նպատակներին:



խթանել որակի ապահովման մշակույթի ձևավորումը և հետագա զարգացումը,



շարունակական բարելավել որակի ապահովման, մշտադիտարկման և բարելավման
գործիքակազմը,



իրականացնել կրթության որակի ապահովման միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան լավագույն փորձի բացահայտում ու տարածում,



շարունակաբար բարելավել կրթական ծրագրերի որակը և բովանդակությունը, փորձելով
կրթական ծրագրերը և դրանցում սահմանված վերջնարդյունքները
համապատասխանեցնել աշխատաշուկայի, գործատուների պահանջներին
արտաքին և ներքին շահառուների կարիքներին և հասարակության հարաճուն
պահանջներին,

 իրականացնել ինստիտուցիոնալ կարողությունների և կրթական ծրագրերի
ինքնավերլուծության և ինքնագնահատման կազմակերպում,
 ապահովել հաշվետվողականությունը ներքին և արտաքին շահակիցների առջև, ապահովել
որակի ապահովման գործընթացների թափանցիկությունը,


գնահատել կրթական ծառայությունների արդյունավետությունը,



իրականացնել գործունեության վերլուծություն, ներկայացնել քոլեջի զարգացմանը
նպաստող առաջարկություններ,



ղեկավարությանը ներկայացնել որակի ապահովման առկա վիճակի, դրա առանձին
բնութագրիչների, կրթության ցուցանիշների մասին հաշվետվություն



ապահովել բարձր վարկանիշը և գործարար համբավը մասնագիտական կրթության
ոլորտում,



իրավանորմատիվային դաշտի ապահովում

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԸ
Դառնալ բազմագործառութային համակարգի տարածման, զարգացման և իրականացման
կենտրոն, պահպանել կրթական բարձր չափանիշներ և հնարավորություն տալ սովորողներին`
լիարժեք կերպով իրացնելու իրենց ներուժը` տրամադրելով ժամանակակից պահանջները
բավարարող կրթություն: ՄԿՈՒ համակարգում իրականացվող
համակարգի

համաչափ

քաղաքականության

զարգացումն

շրջանակներում

ապահովելու
ապահովել

բարեփոխումների կրթական

օրինակելի

կենտրոն

«գերազանցության

ձևավորելու

կենտրոն»

-ին

համապատասխան գործառույթներ և ստանձնել բարեփոխումներն առաջնորդողի
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԵՐԱԿԱ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՆՊԱՏԱԿ 1. Ուսումնառության որակի շարունակական բարելավում
ՆՊԱՏԱԿ 2. Միջազգային համագործակցության ընդլայնում
ՆՊԱՏԱԿ 3. Ուսումնառության համար նպաստավոր ենթակառուցվածքների ապահովում
ՆՊԱՏԱԿ 4. Որակի մշակույթի տարածմանը նպաստող միջավայրի ձեվավորում

ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ
ՆՊԱՏԱԿ.1 ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ
(ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ)
Խնդիր 1.1 Ներդնել իրականացվող կրթական ծրագրերի արդիականացման, բարելավման,
գնահատման,

ինչպես

նաև

մուհի

կողմից

նոր

կրթական

ծրագրերի

իրականացման

մեխանիզմներ:
Խնդիր 1.2. Ներդնել ուսումնառության որակի շարունակական բարելավման մեխանիզմներ՝
նպաստելով ՎՁՏՊՔ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական և մեթոդական
որակավորումների բարձրացմանը:
Խնդիր 1.3. Ուսուցման որակի ապահովման և գնահատման ներքին համակարգի ստեղծում:
ՆՊԱՏԱԿ 2. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ
(ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ)

Խնդիր 3.1. Խթանել ՎՁՏՊՔ –ում միջազգային կրթական, և այլ համագործակցային ծրագրերի
ավելացմանը:
ՆՊԱՏԱԿ 3. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՊԱՍՏԱՎՈՐ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

(ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ )
Խնդիր 3.1. Նպաստել ՎՁՏՊՔ ֆինանսական անկախության բարձրացմանը՝ դեպի ՎՁՏՊՔ
ֆինանսական մուտքերի կայունության:

Խնդիր 3.2. Նպաստել ՎՁՏՊՔ ֆինանսական կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը՝
ՎՁՏՊՔ ռազմավարական նպատակներին համապատասխան:
Խնդիր 3.3. Նպաստել ՎՁՏՊՔ-ի ռազմավարական նպատակների իրականացմանն ուղղված
ենթակառուցվածքների

ապահովմանը

և

դրանց

օգտագործման

արդյունավետության

բարձրացմանը:
Խնդիր 3.4 Տեղեկատվական ռեսուրսների զարգացում,տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառության շրջանակների ընդլայնում:

ՆՊԱՏԱԿ 4. ՈՐԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ
(ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ՄՈԴԵԼԻ,
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ)
Խնդիր 4.1 Ներդնել որակի մշակույթի տարածմանը նպաստող կառավարման արդյունավետ
մեխանիզմներ:
Խնդիր 4.2 Բարձրացնել ՎՁՏՊՔ-ի գործունեության թափանցիկությունը՝ ներդնելով մուհի կողմից
շնորհվող որակավորումների, հետազոտական աշխատանքների և մշակումների, մատուցվող
ծառայությունների վերաբերյալ հաշվետվողականության մեխանիզմներ:
Խնդիր 4.3 Նպաստել ՎՁՏՊՔ

հասարակական պատասխանատվությունն

իրականացնող

մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացմանը:
Որակի ապահովման բաժնի Ռազմավարական պլանը ներառում է հետևյալ խնդիրները.

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ
ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԲԱԺՆՈՒՄ
Խնդիր 1. Կառավարման համակարգի կատարելագործում
1.1 Մշակել և ներդնել ղեկավարման նորարաական
հեռանկարով,

նպատակաուղղված

կառավարման

մոդել` հաստատուն
համակարգի

զարգացման
նախագծային

և բազմափուլային տիպի զարգացմանը
1.2 Գերազանցության կենտրոնի ստեղծման նախապայմանների ուղղությամբ աշխատանքների
կազմակերպում
1.3 Հստակեցնել

գործառույթները,

իրավասությունները,

բարձրացնել

պատասխանատվությունը`դրանք համահունչ դարձնելով հաստատուն զարգացման խնդրին
1.4 Ստեղծել կառավարման համակարգի աշխատողների ներուժի գնահատման համակարգ`
նպատակաուղղելով ապագա վարչարարների ռեզերվի ստեղծմանը
1.5 Կատարելագործել կառավարչական գործունեության նորմատիվային-իրավական դաշտը
1.6 ՎՁՏՊՔ –ի

գործունեության

ոլորտների զարգացման նպատակով բարձրացնել դրական

կերպարը
1.7 Ընդլայնել ուսանողների մասնակցությունը քոլեջի կառավարման գործընթացներում
1.8

Ընդլայնել

գործընթացներում

ուսանողների,

գործատուների

մասնակցությունը քոլեջի

կառավարման

1.9

Ստեղծել

սույն

ռազմավարության

և քոլեջի զարգացման

կառավարման

գործընթացը

համակարգող համապատասխան կառույց

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՊԱՍՏԱՎՈՐ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԲԱԺԻՆ

Խնդիր 2. Միջին մասնագիտական կրթության մատչելիության ապահովում և ուսանողական
համակազամի համալրում
Ռազմավարական ուղղությունները (գործիքները).
2.1 Հանրակրթության, հատկապես ավագ դպրոցի հետ կապերի ամրապնդում
2.2 Մարզային կառույցների հետ համագործակցության նպատակային ընդունելության դրվածքի
կատարելագործում
Խնդիր 3. Շարունակական կրթության ապահովում
Ռազմավարական ուղղությունները.
3.1 ՎՁՏՊՔ –ի մասնագիտությունների գծով որակյալ դիմորդների երաշխավորմամբ լրացուցիչ
կրթության իրականացում
3.2 Ոչ ֆորմալ կրթության կազմակերպում, Կարճաժամկետ կրթական ծրագրերի իրականացում
Խնդիր 4. Համադրելի հիմնական կրթական ծրագրերի ստեղծում և իրականացում
Ռազմավարական ուղղությունները.
4.1.Ուսումնական ծրագրերի, պլանների փորձագիտության կազմակերպում գործատուների
շրջանում
Խնդիր 5. Ուսուցման ուսանողակենտրոն համակարգի ձևավորում շրջանավարտին ներկայացվող
ժամանակակից պահանջներից` ուսուցման համակարգը կողմնորոշել ուսանողների անձի
զարգացմանը, ապագա մասնագետի մասնագիտական գործիմացության, գիտելիքների, ազգային
և համազգային հոգևոր արժեքային համակարգի ձևավորման արդյունավետությանը
Ռազմավարական ուղղությունները.
5.1 ուսանողների նորարարական գործունեության, կոլեկտիվ ինքնավարության ու
ինքնազարգացման ստեղծագործական կարողությունները զարգացնելու ուղղությամբ
իրականաց
5.2 Կատարելագործել ուսումնական և մասնագիտական պրակտիկաների բովանդակությունն ու
կառուցվածքը: Պրակտիկաների ընթացքում լուծել ոչ միայն մասնագիտական գործունեության
տաnμեր հիմնահարցեր, այլև նորարարական գործունեության մեջ ընդգրկման համար

ՈՐԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Խնդիր 6. Որակի կառավարման և բարձրացման կատարելագործում
Ռազմավարական ուղղությունները.
6.1.Նախապատրաստել և իրականացնել քոլեջի կրթական ծրագրերի և դրանք կատարող
ստորաμաժանումների գործնեության վերլուծության և որակի ներքին գնահատման գործընթաց`
հիմքում ունենալով ուսանողների և աշխատաշուկայի կողմից երիտասարդ մասնագետների
կրթական ու մասնագիտական պատրաստվածությանը ներկայացվող պահանջները: Որակի
ներքին գնահատման արդյունքների հիման վրա պլանավորել և իրականացնել ուսման որակի և
արդյունավետության բարձրացման և միջազգային պահանջներին համապատասխանեցման
միջոցառումներ:
6.2 Որակի գնահատման հայեցակարգի կատարելագործում
6.3 Որակի կառավարման կառուցվածքային կառույցի ստեղծում` միավոր ստորաբաժանումների
պարտականությունների և գործառույթների հստակ տարանջատմամբ
6.4

Պարբերաբար կրթության որակի գնահատման մոնիտորինգի կազմակերպում

6.5 Կրթության որակի վարկանիշային վերահսկման կատարելագործում
6.6 Կրթության որակի բարձրացման համակարգի դրույթների բարեփոխում և որակի
ապահովման (վերահսկում ու գնահատում) կենտրոնի կամ աշխատանքային խմբի ստեղծում
6.7Ուսանողների գիտելիքների գնահատման ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատման (որակավորման)
գործընթացների կատարելագործում
6.8

Որակի

գնահատման

չափանիշների,

գործընթացների

թափանցիկության,

հրապարակայնության և իրազեկման ապահովում (մամուլ, կայք)
6.9

Գիտելիքի

գնահատման

համակարգչային

ծրագրի

ներդրման բարելավում

և

առարկայացանկի ընդլայնում:

Խնդիր 7. Կրթական գործընթացի որակի բարելվում
Ռազմավարական ուղղությունները
7.1Կրթական

գործընթացում

տեղեկատվական-համագործակցային

միջոցների

ներդրման

արդյունավետության բարձրացում,
7.2 Երիտասարդ դասավանդողների վարպետության բարձրացման մեթոդական սեմինարների
կազմակերպում
7.3 Գրադարանի ֆոնդի անընդհատ բարելավում,
7.4էլեկտրոնային գրադարանի ներքին ցանցի ստեղծում,

7.5ՎՁՏՊՔ -ի կրթական գործընթացների որակի գնահատման ամենամյա զեկույցի պատրաստում
և հրապարակում
Խնդիր 8. Ուսումնառության և դասավանդման որակների արդյունավետության բարձրացում
Ռազմավարական ուղղությունները
8.1.Կրթական գործընթացի կազմակերպման, վերահսկման բարեփոխում
8 .2. Գիտելիքի հաղորդման, ստուգման համակարգչային համակարգի ընդլայնում,
ուսուցման գործընթացում ուսանողների բավարարվածության հաշվառում, բավարարվածության
աստիճանի բարձրացում
8.3.Դասախոս-ուսանող համագործակցության զարգացում,դասավանդման
արդյունավետության բարձրացում` հիմնված ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների,
տեղեկատվական ռեսուրսների վրա

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Խնդիր 9 . ՎՁՏՊՔ միջազգային կապերի զարգացում
Միջազգային կապերի զարգացում` ՎՁ մարզիտարածաշրջանային

զարգացման

ռազմավարության հաշվառմամբ
Ռազմավարական ուղղությունները.
9.1 Կապերի խորացում և ընդլայնում` տեղական իշխանությունների, ինքնակառավարման
մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների տարածաշրջանային գրասենյակների հետ`
մարզի

զարգացման

ծրագրերում

ընդգրկվելու,

արդյունավետ

աշխատանք

կատարելու

նպատակով
9.2

Անհրաժեշտ

ենթակառուցվածքների

ստեղծում`

տարածաշրջանային

և

միջազգային

համագործակցության իրականացման համար
9.3 Համագործակցություն մարզային համապատասխան կառույցների հետ` մարզի տնտեսական,
արդյունաբերական, սոցիալ-մշակութային ոլորտի զարգացման հետ կապված խնդիրների
լուծմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման նպատակով:

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
2016-2021թթ.

Խնդիրներ

Պատասխանատու
բաժին

Գործողություն

Ակնկալվող
արդյունքներ

Կատարման
ժամանակ

1. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Խնդիր 1.
Կառավարման
համակարգի
կատարելագործում

1.1
Մշակել
և
ներդնել
ղեկավարման
նորարականմոդել` հաստատուն
զարգացման
հեռանկարով,
նպատակաուղղված
կառավարման
համակարգի
նախագծային
և բազմափուլային տիպի զարգացմանը
Հարցում կարիքի գնահատում ՀարցաթերթիկՎՁՊՏՔ-ի կառավարման և վարչարարության
վերաբերյալ
1.2
Գերազանցության կենտրոնի ստեղծման
նախապայմանների
ուղղությամբ
աշխատանքների կազմակերպում

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

2020-2021թթ

Տնօրինական
խորհուրդ
Գերազանցության
կենտրոնի ստեղծման
նպատակով վերհանված
խնդիրներ վերլուծության
արդյունք

Իրազեկում ուսանողների շրջանում

1.3Հստակեցնել
գործառույթները,
իրավասությունները,
բարձրացնել
պատասխանատվությունը` դրանք համահունչ
դարձնելով հաստատուն զարգացման խնդրին

Նորարարական մոդելի
առկայություն

Ուսանողների
մասնակցությամբ
Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Տնօրեն

Ենթակառույցների,
խորհրդակցական
մարմինների
գործառույթների,
գործունեության համար
սահմանված
սկզբունքների
առկայություն

2021թթ

2016թ-ից

1.4Ստեղծել
կառավարման
համակարգի
աշխատողների
ներուժի
գնահատման
համակարգ`
նպատակաուղղելով
ապագա
վարչարարների ռեզերվի ստեղծմանը
ա/լրացուցիչ ծառայությունների
հարցաթերթիկ

վերաբերյալ

բ/Մենթորական աշխատանքներ `ներառելով
ուսանողներին
և
երիտասարդ
աշխատակիցներին
1.5Կատարելագործել
գործունեության
իրավականդաշտը

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

կառավարչական
նորմատիվային-

Տնօրինական
խորհուրդ

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Գնահատման
համակարգ,
միջոցառումներ
վերապատրաստումներ
սեմիարներ

Նորմատիվային
փաստաթղթերի
առկայություն

2016-2021թթ

2016-2021թթ

Տնօրինական
խորհուրդ
1.6ՎՁՏՊՔ –ի
գործունեության
ոլորտների
զարգացման նպատակով բարձրացնել դրական
կերպարը

Որակիներքինապ
ահովմանհանձնա
ժողով

1.7Ընդլայնել ուսանողների մասնակցությունը
քոլեջի կառավարման գործընթացներում

Կազմակերպա
դաստիարակչակա
ն բաժին

Իրականացնել հարցումներ 2 հարցաթերթիկ
1․ Կառավարման ոլորտում ուսանողների դերի
և նշանակության վերաբերյալ
2․ Կառավարման ոլորտում ուս․ խորհրդի դերի
և նշանակության վերաբերյալ

Ուսանողական
խորհուրդ
Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Ենթակառուցվածքներ
միջոցառումների
հրապարակումների
հաշվետվությունների
առկայությունը

2016-2021թթ

Ուսանողների
մասնակցության
թվաքանակի աճ

2016-2021թթ

1.8 Մեծացնել ուսանողական խորհրդի դերը
Բոլոնիայի
գործընթացի
հետ
կապված
կառուցվածքային,
ծրագրային
և
կազմակերպական փոփոխությունների գործում

1.9Ստեղծել
սույն
ռազմավարության
և քոլեջի զարգացման
կառավարման
գործընթացը համակարգող համապատասխան
կառույց

Կազմակերպադա
ստիարակչականբ
աժին
Ուսանողական
խորհուրդ

Պլանավորման և
իրականացման
գործընթաց

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Ուսանողական խորհրդի
կողմից կազմակերպված
միջոցառումներ,
գիտաժողով

Տնօրինական
խորհուրդ

Համակարգող կառույցի
առկայություն

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

2016-2021

2021թ

Վերահսկիչ
հանձնաժողովի
առկայությունը

Խնդիր 2.
Միջին մասնագիտական
կրթության
մատչելիության
ապահովումև
ուսանողական
համակազամի
համալրում
Ռազմավարական
ուղղությունները
(գործիքները).

2. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2.1 Հանրակրթության, հատկապես ավագ
դպրոցի հետ կապերի ամրապնդում
հարցումներ

Կարիերայի
կենտրոն

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Հանդիպումների
գրաֆիկի,
միջոցառումների
օրակարգերի,
վարմանընթացքի,
նկարների,
պրեզենտացիաների
առկայություն
մասնակիցների,
հրավիրված
մասնագետների,
գործատուների
թվաքանակ ըստ

2016թ-ից

տարիների
2.2Մարզային
կառույցների
հետ
համագործակցության նպատակային
ընդունելության դրվածքի կատարելագործում
Հարցումներ Հոլանդի թեստ

Խնդիր3. Շարունակական
կրթության ապահովում
Ռազմավարական
ուղղությունները.

Կազմակերպադաս
տիարակչական
բաժին
Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

3.1 ՎՁՏՊՔ –ի մասնագիտությունների գծով
որակյալ
դիմորդների
երաշխավորմամբ
լրացուցիչ կրթության իրականացում
Հարցաթերթիկ-Խորհրդատվական
ծառայությունների վերաբերյալ

Ամբիոններ
ծրագրերի
մշակման և
իրականացման
աշխատանքային
խումբ

Հարցումներ-հաշվետվություններ-

Հանդիպումների
պլանների, օրակարգերի
առկայություն,
համագործակցության
վերաբերյալ որոշումների
համաձայնագրերի
առկայություն

2016թ-ից

Լրացուցիչ կրթական
ծրագրերի առկայություն

Ուսանողների
դիմումների,
պայմանագրերի
առկայություն

2016թ-ից

Ամփոփ
3.2
Ոչ
ֆորմալ
կազմակերպում,Կարճաժամկետ
ծրագրերի իրականացում

կրթության
կրթական

Կարիերայի
կենտրոն
Ուսումնականմաս

Իրազեկում
Որակիներքինապ
ահովմանհանձնա
ժողով

Ծրագրերիառկայությունհ
ետազոտությունվերլուծու
թյուն
Հայտարարությունների
առկայություն

2016-2021թթ

Խնդիր4. Համադրելի
հիմնական կրթական
ծրագրերի ստեղծումև
իրականացում

4.1Ուսումնական
ծրագրերի,
պլանների
փորձագիտության
կազմակերպում
գործատուների շրջանում:
Հետազոտությունների անցկացում կարելի է ԼԾ

Ռազմավարական
ուղղությունները.

ՀԿ –ի հետ ծրագրի մշակում զբոսաշրջության
բնագավառում

Խնդիր5. Ուսուցման
ուսանողակենտրոն
համակարգի ձևավորում
շրջանավարտին
ներկայացվող
ժամանակակից
պահանջներից`
ուսուցման համակարգը
կողմնորոշելուսանողներ
իանձիզարգացմանը,
ապագա մասնագետի
մասնագիտական
գործիմացության,
գիտելիքների, ազգային և
համազգային
հոգևորարժեքային
համակարգի ձևավորման
արդյունավետությանը

5.1
ուսանողների
նորարարական
գործունեության, կոլեկտիվ ինքնավարության ու
ինքնազարգացման
ստեղծագործական
կարողությունները զարգացնելու ուղղությամբ
իրականացնել հարցումներ

Ռազմավարական
ուղղությունները.

ՈՒսանողների կողմից
մոդուլի գնահատման

Հարցաթերթիկ-Խորհրդատվական
ծառայությունների վերաբերյալ

Ամբիոններ

Ուսումնական մաս
Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Էլ․ հարթակից օգտվողների գնահատման
Ռեսուրսների հասանելիության վերաբերյալ
Ուսանողների կողմից ուս. գործընթացի և
կարիերայի
ուղղորդման
աշխատանքների
գնահատման վերաբերյալ

Ուսանողական
վերաբերյալ

Ուսումնական
մաս
Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Ծրագիր ուսանողների
հետազոտական,
կուրսային
աշխատանքների
առկայություն

2016թ-ից

Վերլուծություն ըստ
տարիների

դասընթացի/կրթական

խորհրդի

5.2Կատարելագործել
մասնագիտական
բովանդակությունն

2021թ

Ամբիոններ

Օտար լեզվի իմացության
ՏՏ ծրագրերի տիրապետում և կիրառում

Փորձագիտություն
անցածպլանների,
ծրագրերի առկայություն

ծառայությունների

ուսումնական
և
պրակտիկաների
ու
կառուցվածքը:

Ամբիոններ
2016թ-ից
Երիտասարդ

Պրակտիկաների ընթացքում լուծել ոչ միայն
մասնագիտական գործունեության տարբեր
հիմնահարցեր,
այլև
նորարարական
գործունեության մեջ ընդգրկման համար

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

մասնագետների
անհրաժեշտ
կարողությունների
մշակման խնդիրներ և
լուծումներ

Հարցումներ
հարցաթերթիկ ուսանողների
կողմից պրակտիկայի անցկացման, միջավայրի
գնահատման
Գործատուների կողմ․
պատրաստ․ գնահատմ․

Խնդիր 6.
Որակի կառավարման
և բարձրացման
կատարելագործում

ուսանողների մասն․

6.1.Նախապատրաստել
և
իրականացնել քոլեջի կրթական ծրագրերի և
դրանք
կատարող
ստորաբաժանումների
գործնեության վերլուծության և որակի ներքին
գնահատման գործընթաց` հիմքում ունենալով
ուսանողների և աշխատաշուկայի կողմից
երիտասարդ մասնագետների կրթական ու
մասնագիտական
պատրաստվածությանը
ներկայացվող պահանջները: Որակի ներքին
գնահատման
արդյունքների
հիման
վրա
պլանավորել և իրականացնել ուսման որակի և
արդյունավետության
բարձրացման
և
միջազգային
պահանջներին
համապատասխանեցման միջոցառումներ
Հարցումներ
Ուսանողների
կողմից
ուս․
գործընթացի
գնահատման
Գործ․
կողմից
կրթական
ծրագրերի
գնահատման
Գործատուների կողմ․ ուսանողների մասն․
պատրաստ․ գնահատմ․
Մասնագիտ․ կրթական ծրագիրը բավարարում
է

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Ամբիոններ

Աշխատաշուկայի
կողմից առաջադրվող
պահանջները
հետազոտության,
վերլուծության
առկայություն
հարցաթերթիկների
ամփոփ

2016թ-ից

Ծրագրերի հարցաթերթիկ –դասախոս
Ծրագրերի հարցաթերթիկ –ուսանող
Ուսանողների կողմից ուս. գործընթացի և
կարիերայի
ուղղորդման
աշխատանքների
գնահատման վերաբերյալ
ՈՒսանողների կողմից դասընթացի/կրթական
մոդուլի գնահատման
Ուսանողների
կողմից
դասախոսների
աշխատանքի գնահատում
6.2 Ռազմավարական ուղղությունները. Որակի
գնահատման հայեցակարգի կատարելագործում

6.3 Որակի կառավարման կառուցվածքային
կառույցի
ստեղծում`
միավոր
ստորաբաժանումների պարտականությունների
և գործառույթների հստակ տարանջատմամբ
1․ Փաստաշրջանառության
գնահատում հարցաթերթիկ

գործընթացի

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով
Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Հայեցակարգի,
կանոնակարգի,
քաղաքականության
առկայություն
Ստորաբաժանումների
պարտականությունների
և գործառույթների
առկայություն
2016-2021թթ

Տնօրինական
խորհուրդ

6.4Պարբերաբար
կրթության
որակի
գնահատման մոնիտորինգի կազմակերպում
Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Կրթության որակի
գնահատման
ցուցանիշների
առկայություն

Վերլուծության
առկայություն
հարցաթերթիկների
ամփոփ
6.5
Կրթության
որակի
վարկանիշային
վերահսկման կատարելագործում

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Կրթության որակի
գնահատման
ցուցանիշների

2016-2021թթ

2016-2021թթ

առկայություն

Հարցումներ
6.6
Կրթության
որակի
բարձրացման
համակարգի դրույթների բարեփոխում և որակի
ապահովման (վերահսկում ու գնահատում)
կենտրոնի կամ
աշխատանքային
խմբի
ստեղծում
6.7Ուսանողների գիտելիքների գնահատման
ընթացիկ
և
ամփոփիչ
գնահատման
(որակավորման)
գործընթացների
կատարելագործում
Հարցումներ
Գնահատման համակարգի վերաբերյալ
6.8Որակի
գնահատման
չափանիշների,
գործընթացների
թափանցիկության,
հրապարակայնության
և
իրազեկման
ապահովում (մամուլ, կայք)

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Ուսումնական մաս
Ամբիոններ

Ռազմավարական

Ամփոփիչ գնահատման
ցուցանիշների
առկայություն
2016թ-ից

Ուսումնական
մաս
Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Հրապարակումներ
մամուլում, կայքում
գնահատման

2021թ

ցուցանիշների
առկայություն
Գիտելիքիգնահատմանհ
ամակարգչայինծրագրիա
ռկայություն
Հարցումներիէլայինտարբերակներիառկ
այություն

Հարցումների էլ-ային տարբերակներ-20-21-ի
համար մշակվում են բոլոր հարցաթերթիկները
7.5 Կրթական գործընթացում տեղեկատվականհամագործակցային
միջոցների
ներդրման
արդյունավետության բարձրացում,

2016-2021թթ

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

6.9 Գիտելիքի գնահատման համակարգչային
ծրագրի
ներդրման
բարելավում
և
առարկայացանկի ընդլայնում:

Խնդիր 7. Կրթական
գործընթացի
որակի բարելվում

Կրթության որակի
գնահատման
ցուցանիշների
առկայություն

Տնօրինական
խորհուրդ
ՏՏ
պատասխանատու

2020թ

ուղղությունները

Հարցումներ
կիրառում

ՏՏ ծրագրերի տիրապետում և

7.7
Երիտասարդ
դասավանդողների
վարպետության բարձրացման
մեթոդականսեմինարների կազմակերպում

7.8
Գրադարանի
անընդհատ բարելավում,
Էլեկտրոնային
ստեղծում,

գրադարանի

միջոցով

ցանցի

ՎՁՏՊՔ-ի կրթական գործընթացների որակի
գնահատման
ամենամյա
զեկույցի
պատրաստում և հրապարակում

Խնդիր 8.
Ուսումնառության և
դասավանդման
որակների
արդյունավետության
բարձրացում

Ռազմավարական
ուղղությունները

Ուսումնամեթոդա
կան խորհուրդ

Մեթոդական
պրեզենտացիաների
առկայություն

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Արդյունքի գնահատում
ըստ տարիների

ֆոնդի

ներքին

2021թ

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Էլ. հարթակից օգտվողների գնահատման

Հաշվետվությունների
արդյունավետության գնահատում

Հաշվապահություն

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

8.2 Կրթական գործընթացի կազմակերպման,
վերահսկման բարեփոխում
Ուսումնական մաս
Հարցումներ - Մասնագիտական կրթական
Ամբիոններ
ծրագիրը բավարարում է
Ծրագրերի հարցաթերթիկ – դասախոս
Որակի ներքին
Ծրագրերի հարցաթերթիկ - ուսանող
ապահովման
Հետազոտական
գործունեության
և
հանձնաժողով
ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման
Գործատուների կողմից ուսանողների մասն.
պատրաստված. վերաբերյալ
Գործատուների կողմից կրթական ծրագրերի
գնահատման
Ռեսուրսների հասանելիության վերաբերյալ

2016-2021թթ

Որակի գնահատման
ամենամյա զեկույցի
առկայություն
2016-2021թթ

Կատարելագործման
մեխանիզմների
արդյունավետության
ցուցանիշների
առկայություն
2016թ-ից

Գործատուների կողմից շրջանավարտների
մասնագիտական պատրաստված. գնահատման
Ուսանողների
կողմից
ուս.
գործընթացի
գնահատման վերաբերյալ
Խորհրդատվական
ծառայությունների
վերաբերյալ
Ուսանողների կողմից ուս. գործընթացի և
կարիերայի
ուղղորդման
աշխատանքների
գնահատման վերաբերյալ
Ուսանողների կողմից դասընթացի / կրթական
մոդուլի գնահատման
Ուսանողների
կողմից
դասախոսների
աշխատանքի գնահատում
8.5
Գիտելիքի
հաղորդման,
ստուգման
համակարգչային համակարգի ընդլայնում,
ուսուցման
գործընթացում
ուսանողների բավարարվածության հաշվառում,
բավարարվածության աստիճանի բարձրացում
Հարցումներ
Գնահատման
համակարգի
վերաբերյալ
Խորհրդատվական
ծառայությունների
վերաբերյալ
Հետազոտական
գործունեության
և
ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման
Ուսանողների
կողմից
պրակտիկայի
անցկացման, միջավայրի գնահատման
Ռեսուրսների հասանելիության վերաբերյալ
Ուսանողների
առողջության
պահպանման
ուղղությամբ մատուց. ծառայութ. գնահատման
Ուսանողների
կրթական և սոցիալական
կարիքների վերհանման
Մասնագիտական
կրթական
ծրագիրը
բավարարում է
ՈՒսանողների կողմից դասընթացի/կրթական
մոդուլի գնահատման
Ուսանողների
կողմից
դասախոսների

Ամբիոններ
Որակի
ներքինապահովմ
ան հանձնաժողով

Ուսանողների բավարարվ
ածությանհաշվառում,
վերլուծությանարդյունքն
երիցուցանիշներիառկայո
ւթյուն

2016թ-ից
2021թ

աշխատանքի գնահատում
8.6 Դասախոս-ուսանող համագործակցության
զարգացում,
դասավանդման
արդյունավետության բարձրացում` հիմնված
ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների,
Տեղեկատվական ռեսուրսների վրա
Հարցումներ
Ռեսուրսների հասանելիության վերաբերյալ
ՏՏ ծրագրերի տիրապետում և կիրառում
Գրադարանից օգտվողները
Ուսանողների կողմից դասընթացի / կրթական
մոդուլի գնահատման

Խնդիր 9 .
ՎՁՏՊՔ միջազգային
կապերի զարգացում
Միջազգային կապերի
զարգացում` ՎՁ մարզի
տարածաշրջանային
զարգացման
ռազմավարության
հաշվառմամբ

Ռազմավարական
ուղղությունները.

9.1 Կապերի խորացում և ընդլայնում`
տեղական
իշխանությունների,
ինքնակառավարման մարմինների, միջազգային
կազմակերպությունների տարածաշրջանային
գրասենյակների հետ` մարզի զարգացման
ծրագրերում
ընդգրկվելու,
արդյունավետ
աշխատանք կատարելու նպատակով,
9.2
Անհրաժեշտ
ենթակառուցվածքների
ստեղծում` տարածաշրջանային և միջազգային
համագործակցության իրականացման համար
9.3
Համագործակցություն
մարզային
համապատասխան կառույցների հետ` մարզի
տնտեսական, արդյունաբերական, սոցիալմշակութային
ոլորտի
զարգացման
հետ
կապված
խնդիրների
լուծմանն
ուղղված
ծրագրերի իրականացման նպատակով:

Ամբիոններ

Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Տնօրեն
Որակի ներքին
ապահովման
հանձնաժողով

Դասավանդման
արդյունավետության
ցուցանիշների
առկայություն

2016թ-ից

Պայմանագրերի
հուշագրերի համատեղ
ծրագրերի առկայությունը
2016-2021թթ
արդյունավետության
ցուցանիշների
առկայություն

