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Հաստատված է` 

«ՀՈՒՄԿ» ԿՀ Գիտական խորհրդի  

2018թ. մայիսի 24-ի թիվ 2 նիստում  

Գիտական խորհրդի նախագահ՝  

________________ Հ. Սահակյան 

 

ԿԱՐԳ 

 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ 

ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ  
 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.1 «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ում իրականացվող մասնագիտության կրթական ծրագրի 

մշտադիտարկման և վերանայման կարգը (այսուհետ՝ Կարգ) կարգավորում է ՄՈՒՀ-

ում իրականացվող «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտության 

կրթական ծրագրի (այսուհետ՝ ՄԿԾ) մշտադիտարկման և վերանայման 

գործընթացները:  

1.2. Կարգը սահմանում է գործող ՄԿԾ-ի մշտադիտարկման և վերանայման 

գործընթացների նպատակները, խնդիրները, տվյալ գործընթացներին ներկայացվեղ 

հիմնական պահանջները, հիմնական դերակատերներին և ժամանակացույցերը:  

 

2. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

2.1. Կրթական ծրագրի մշտադիտարկումը և վերանայումը որակի ներքին 

ապահովման գործընթաց է, որը նպատակաուղղված է՝  

ա) կրթական ծրագրի պարբերական մշտադիտարկման և լրիվ շրջափուլի 

արդյունքներով վերանայման միջոցով կրթական ծրագրի և կրթական գործընթացների 

որակը բարելավելուն, 

բ) աշխատաշուկայի հարափոփոխ պայմաններում, կրթական ծրագրի 

արդիականությունն ապահովելուն,  
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գ) կրթական ծրագրի վերջնարդյունքներին կրթական բաղադրիչների և առանձին 

դասընթացների համապատասխանությունն ապահովելուն,  

դ) ծրագրի սահմանած նպատակներին կրթական ծրագրի համապատասխանությունը 

ապահովելուն: 

 

2.2    ՄԿԾ մշտադիտարկման և վերանայման խնդիրներն են՝  

ա) գնահատել և վերագնահետել ՀՀ ՈԱՇ-ի բնութագրիչներին «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ի ՄԿԾ-ի 

վերջնարդյունքների համապատասխանությունը,  

բ) գնահատել և վերագնահատել ծրագրի և առանձին դասընթացների սահմանած 

նպատակներին հասնելու և ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման 

ընթացքը և մակարդակը,  

գ) գնահատել և վերագնահատել ՄԿԾ-ի վերջնարդյունքների 

համապատասխանությունը  աշխատաշուկայի ժամանակակից պահանջներին և 

դրանց արդիականությունը,  

դ) գնահատել և վերագնահատել ՄԿԾ-ի իրականացման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսային ապահովածությունը,  

ե) գնահատել և վերագնահատել դասավանդման, ուսումնառության և ուսանողների 

գնահատման գործընթացների արդյունավետությունը,  

զ) գնահատել և վերագնահատել արտաքին և ներքին շահակիցների 

բավարարվածությունը տվյալ ծրագրից, բացահայտել թերացումները, ծրագրի ուժեղ և 

թույլ կողմերը և բարելավել՝ նախաձեռնելով վերլուծությունից բխող ծրագրային 

փոփոխություններ,  

է) գնահատել ուսանողի կրթությունը շարունակելու և կարերիայի աճի 

հնարավորությունները:  

 

3. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ 

ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

ա). Կրթական ծրագրի մշտադիտարկման ընթացակարգը  

1. Կրթական ծրագրի մշտադիտարկումն իրականացնում է ամբիոնի վարիչի 

կողմից՝ 2 տարին մեկ:  
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2. Ամբիոնի վարիչը մշտադիտարկումն իրականացնելու նպատակով ձևավորում 

է աշխատանքային խումբ, որի մասին ծանուցում է Որակի ապահովման կենտրոնին՝ 

առավելագույնը 5 օրվա ընթացքում:  

3. Խմբում ընդգրկվում են ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

ներկայացուցիչները, Որակի ապահովման կենտրոնի ներկայացուցիչը, ինչպես նաև 

ուսանողներ: Աշխատանքային խմբում ներառվում է առնվազն երկու արտաքին 

շահառու (շրջանավարտ, գործատու, համագործակցող բուհ և այլն):  

4. Աշխատանքային խմբի ղեկավարը համակարգում է խմբի աշխատանքները և 

առնվազն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաստատում է աշխատանքների 

իրականացման ժամանակացույցը և նշանակում պատասխանատուներին:  

5. Մշտադիտարկման տևողությունը չի կարող գերազանցել 30 աշխատանքային 

օրը, որի ընթացքում տեղեկատվությունը հավաքագրվում է դասալսումների, 

ուսանողների և դասախոսների հետ խորհրդակցությունների, ուսանողների, 

դասախոսների, շրջանավարտների, գործատուների շրջանում հարցումների միջոցով՝ 

հիմնված նախապես մշակված հարցաթերթերի վրա:  

6. Մշտադիտակման արդյունքների հիման վրա կազմվում է մշտադիտարկման 

հաշվետվությունը, որը ներառում է նախորդ երկու տարիների մշտադիտարկման 

արդյուքները՝ ներառյալ հարցումների արդյունքները համապատասխան 

շահակիցների հետ և ծրագրերի բարելավման համար մշակված միջոցառումների 

ծրագրի նախագիծը:  

7. Մշտադիտարկման ավարտից հետո առնվազն 10 օրվա ընթացքում 

հաշվետվությունը ներկայացվում է ամբիոն: 

8. Ամբիոնը, հիմնվելով ներկայացված հաշվետվություների վրա, կազմում է իր 

կրթական ծրագրի վերջնական հաշվետվությունը և կից փաստաթղթերով 20 օրվա 

ընթացքում ներկայացնում «ՀՈՒՄԿ» ՀԿ-ի  Որակի ապահովման կենտրոն:  

9. Որակի ապահովման կենտրոնը համապատասխանաբար իրականացնում է 

սահմանված պահանջներին ներկայացված հաշվետվությունների 

համապատասխանության ստուգումը: ՈԱԿ-ը հաշվետվությունները՝ ներկայացված 

եզրակացությամբ, վերադարձնում է ամբիոն: Սահմանված պահանջներին 
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չհամապատասխանելու պարագայում հաշվետվությունը վերանայվում և փոփոխվում 

է ամբիոնի կողմից:  

 

բ) Կրթական ծրագրի վերանայման ընթացակարգը  

1. Կրթական ծրագրի վերանայումը համաակադեմիական գործընթաց է, որում 

կարող են նաև ներգրավվել արտաքին փորձագետներ:  

2. Վերանայման գործընթացի շղթան կառուցվում է ամբիոն-ուսանողներ-

գործատուներ-համագործակցող բուհեր փոխառնչությամբ:  

 


