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Հաստատված է` 

«ՀՈՒՄԿ» ԿՀ Գիտական խորհրդի  

2018թ. մայիսի 24-ի թիվ 2 նիստում  

Գիտական խորհրդի նախագահ՝  

                                                                                                 ________________ Հ. Սահակյան 

 

 

ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 

 
 

1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1  «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ն գիտակրթական գործունեության արդյունքներով հաշվետու 

է ներքին և արտաքին շահառուներին, որը համահունչ է բուհի կողմից  ընդունված 

առաքելության սկզբունքներին: 

1.2  «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ի ներքին շահառուներն են հանդիսանում ուսանողությունը, 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, վարչական անձնակազմը: Իսկ արտաքին 

շահառուներն են ուսումնական հաստատության հիմնադիրը, պետական լիազորված 

մարմինը` ի դեմս ՀՀ ԿԳ նախարարության, գործարար համայնքը, գործատուները, 

«ՀՈՒՄԿ»-ի հետ համագործակցող ՀՀ և միջազգային բուհերը, 

կազմակերպությունները, հասարակական կառույցները: 

1.3 Շահակիցներն, ունենալով իրենց առանձնահատուկ պահանջմունքները 

«ՀՈՒՄԿ»-ի գիտակրթական գործունեության նկատմամբ, պետք է պարբերաբար 

հաշվետվություններ ստանան ՄՈՒՀ-ից և հետադարձ կապի արդյունավետ 

համակարգի առկայության պարագայում ձգտեն բարեփոխումների ծրագրային 

առաջարկներ ներկայացնել բուհին: 

 

 

2.  Հաշվետվողականության  ուղղությունները և հասցեատերերը 

2.1 Հաշվետվողականությունը համակարգ է, որում ներդաշնակ գործում են 

հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման ստորաբաժանումները՝ թիրա-

խավորված տեղեկատվություն ներկայացնելով օգտագործողներին իրենց 
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հետաքրքրող տեղեկատվան նյութերի վերաբերյալ` ապահովելով նաև հետադարձ 

կապ տեղեկատվությունը ներկայացնողների և օգտագործողների միջև:  

2.2 «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ն իր հաշվետվողկանության համակարգում ներառում է 

հետևյալ ուղղությունները. 

- ռեկտորի հաշվետվությունը` բուհի կառավարման խորհրդին, 

- ամբիոնի հաշվետվությունը`ռեկտորատին, 

-որակի ապահովման կենտրոնի հաշվետվությունը ռեկտորին, 

-կարիերայի և մասնագիտական զարգացման կենտրոնի հաշվետվությունը ռեկտորին, 

- ուսանողական ակտիվի հաշվետվությունը՝ ՄՈՒՀ-ի գիտական խորհրդին, 

-ֆինանսատնտեսագիտական մասի հաշվետվությունը ռեկտորին: 

2.3  Հաշվետվությունների ներկայացման հաճախականությունը կախված է 

ներքին և արտաքին շահառուների պահանջից և որպես կանոն` այն իրականացվում է 

առնվազն տարին մեկ անգամ: 

2.4 Հաշվետվությունները կրելով պարբերական բնույթ` պարտադիր ներառելու 

են ոչ միայն հաշվետու ժամանակաշրջանի գործունեության արդյունքները, այլև 

նախորդող հաշվետու ժամանակաշրջանում  արձանագրված թերացումների շտկման 

գծով ձեռնարկված միջոցառումներն ու դրանց հետևանքները: 

 

3  Հաշվետվողականությունն ապահովող մեխանիզմները 

3.1  «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ի ստորաբաժանումների հաշվետվությունները ներկայացվում 

են բուհի որդեգրած առաքելության տրամաբանությամբ և փոխկապակցվում են ՄՈՒՀ-

ի կառավարման խորհրդին ռեկտորի կողմից ներկայացվող համապարփակ տարեկան 

հաշվետվության դրույթներին: 

3.2 Ուսումնական տարվա սկզբին  ռեկտորատի կողմից սահմանվում է բուհի 

տարբեր ստորաբաժանումների կողմից հաշվետվությունների ներկայացման 

ժամանակացույց, որտեղ հստակեցվում են հաշվետվության ներկայացման 

հասցեատերերը, հաշվետու ստորաբաժանումների պատասխանատուները:  

3.3 Անհրաժեշտության դեպքում, մինչև հաշվետվության օրը, շահառուները 

կարող են 5 օրվա ընթացքում պահանջել և ծանոթանալ հաշվետվության նախագծին, 
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առաջարկելով համապատասխան տեղեկատվական լրացումներ, որոնք տեղ չեն գտել 

հաշվետվությունում: 

 

4. Հավետվողականության հետադարձ կապի ապահովումը 

4.1 Շահակիցներին հաշվետվողականության քաղաքականությունը արդյու-

նավետ է իրագործվում, եթե կիրառվում է հետադարձ կապի մեխանիզմը հաշվետու 

ստորաբաժանման և շահառուների միջև: 

4.2 Հետադարձ կապի ապահովման նպատակով հաշվետվության մեջ 

տեղեկատվություն է զետեղվում նախորդող հաշվետվություններում նկարագրված 

բացթողումների և դրան հաջորդող բարելավման գործողությունների կատարման 

մասին: 

4.3 Երբ հաշվետվությունների հասցեատերերին և շահակիցներին չի 

բավարարում հաշվետվողականության տեղեկատվության ընդգրկվածությունը, 

որակը կամ վերլուծական ընթացքը, ապա հաշվետվության ներկայացումից հետո, 

մինչև մեկ շաբաթվա ընթացքում, նրանց կողմից գրավոր առաջարկ է ներկայացվում  և 

ընդունվում է ՄՈՒՀ-ի կողմից:  

4.4 Հաշվետու ստորաբաժանումները հաշվետվողականության բարելավմանը 

առնչվող  գրավոր առաջարկները քննարկման առարկա են դարձնում և արդյունքները 

երկշաբաթյա ժամկետում ներկայացնում են  համապատասախան շահակիցներին:  

 

 

 

 

 

 

 


