
1 
 

Հաշվետվություն  

2020-2021 ուս.տարվա կատարողականի  

 

  2020-2021 ուս. տարում Հյուսիսային համալսարանի (այսուհետ՝ Համալսարան)  

Որակի ապահովման վարչությունը կազմակերպել են է մի շարք միջոցառումներ՝ 

հարցումների իրականացման ձևով, այդ թվում՝ «Ուսանողների բավարարվածությունը 

Հյուսիսային համալսարանից», «Ուսանողների կողմից դասավանդման որակի եւ 

արդյունավետության վերաբերյալ դասախոսների գնահատում » և այլն: 

Հետազոտությունների արդյունքում վեր են հանվել մի շարք խնդիրներ, որոնց 

կապակցությամբ առաջադրվել են առաջարկներ և տրվել հնարավոր լուծումներ: 

Համալսարանում առկա խնդիրներին էր դասվում այն, որ՝ կախված եղանակային 

պայմաններից, առաջանում էր   ջրի ջերմաստիճանի փոփոխություն, որը խնդիր էր 

առաջացնում խմելու ջրի համապատասխան ջերմաստիճանի ապահովման համար: 

Որակի ապահովման վարչությունը քննարկելով պատասխանատու կառույցների հետ 

ձեռնարկել է միջոցառումներ եղանակային պայմաններին համապատասխան խմելու 

ջուր ապահովելու նպատակով՝ ավելացնելով ջրի դիսպենսեր սարքերի քանակը՝ 

համալրելով դրանք 3-ով: 

  Կապված այն խնդրի հետ, որ ուսանողների մի մասը չեն տիրապետում իրենց 

իրավունքներին և պարտականություններին՝ տրվել էր առաջարկություն, որպեսզի 

կազմակերպվեն միջոցառումներ՝ ուսանողների իրավունքների և 

պարտականությունների իմացության մակարդակը առավել բարձրացնելու համար: 

Համապատասխան կառույցի՝ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի հետ համատեղ, մշակել է միջոցառումների պլան, որպեսզի իրազեկվածությանն 

ուղղված միջոցառումները կրեն շարունակական բնույթ: Հետամուտ լինելով խնդրի 

լուծմանը՝ Ուսումնական վարչության կողմից կազմակերպվեց միջոցառում1 նվիրված՝ 

ուսանողների իրավունքներին ու պարտականություններին, բուհի ուսումնական 

գործընթացի առանձնահատկություններին:   

  Հարցումների արդյունքում արձանագրվել էր խնդիր, ըստ որի՝ ՈՒԳԸ-ի 

աշխատանքներին ուսանողները ոչ միայն ներգրավված չեն, այլև՝ ուսանողների 50%-

ը տեղյակ չեն նշված կառույցի գործունեությունից: Տվյալ խնդրի լուծման համար 

առաջարկ էր ներկայացվել՝  Ուսանողական գիտական ընկերության գործունեությունը 

ապահովելու նպատակով, աշխատանքները համակարգող մասնագետի թափուր 

հաստիքը համալրել հնարավորինս սեղմ ժամկետում: Հրավիրել է նիստ՝ 

համապատասխան ստորաբաժանումների և պատասխանատուների ներգրավմամբ, 

մշակել միջոցառումների ծրագիր ՈՒԳԸ-ի գործունեությունը վերաակտիվացնելու 

նպատակով, որին հետամուտ լինելով՝ Գիտական հետազոտությունների, 

նորարարական ծրագրերի և հետբուհական մասնագիտական կրթության կենտրոնի 

(այսուհետ՝ Կենտրոն) պատասխանատուի հաստիքը համալրվել է և այժմ Կենտրոնի 
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պատասխանատուի պաշտոնը զբաղեցնում է իրավաբանական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ՝ Ավետիք Համլետի Հարությունյանը2: 

 

 ՈՒԽ-ի վերաբերյալ ուսանողների մեծ մասը նշել էր, որ տեղյակ է տվյալ կառույցի 

գործունեությունից, իսկ որոշ մասը՝ 7,8%-ը նշել էին, որ  ներգրավված են: 

Առաջնահերթություն է դիտվում՝ բարձրացնել ուսանողների տեղեկացվածությունը 

տվյալ կառույցի գործունեության վերաբերյալ, ապահովել իրազեկվածության 

պարտադիր հասանելիություն՝ ուսանողների ողջ թվակազմում: Հետամուտ լինելով 

խնդրի լուծմանը՝ Որակի ապահովման վարչության նախաձեռնությամբ տեղի է 

ունեցել Ուսանողական խորհրդի ընդլայնված կազմի հետ առաջին հանդիպումը3, որի 

հագեցած օրակարգը հնարավորություն է տվել անդրադառնալու մի շարք կարևոր 

հարցերի: Հանդիպման սկզբում ներկաները ծանոթացել են երեք՝ Ուսանողական 

խորհրդի, Ուսանողական գիտական ընկերության և Որակի ապահովման վարչության 

ուսանողական հանձնաժողովների նոր անդամների հետ, որից հետո՝ նախորդ 

ուստարվա ընթացքում ծավալած գործունեության վերաբերյալ, համակողմանի 

տեղեկատվություն են փոխանցել  հանձնաժողովների ավագ ներկայացուցիչները: 

Այնուհետև Որակի ապահովման վարչության պետ՝ Ս. Ավագյանը,  ծանոթացրել է 

համապատասխան հանձնաժողովների նախագահներին՝ ներկայացվող պարտադիր 

պահանջներին, նրանց գործառույթներին, խոսել բոլոր հանձնաժողովների 

ընդհանրությունների ու տարբերությունների մասին: Եվ, քանի որ հանդիպման 

ընթացքում պետք է ընտրվեին ուսանողական հանձնաժողովների նոր նախագահներ՝ 

թեկնածուներին նախապես հանձնարարված էր ներկայացնել իրենց նախագծերը, 

որոնց հիման վրա էլ տեղի են ունեցել ընտրությունները: 

Քվեարկությամբ ընտրվել են  3 ֆակուլտետների նախագահներ՝ 

 Ռիմա Հակոբյանը՝ իրավագիտության ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, 

 Գրիգոր Մելիքյանը՝ տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի 

ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող, 

 Ռուզանա Ասատրյանը՝ բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի 2-

րդ կուրսի ուսանողուհի: 

 Քվեարկության արդյունքում, Ուսանողական խորհրդի նախագահ է ընտրվել 

իրավագիտության ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանող՝ Էդգար Տոնոյանը, 

Ուսանողական խորհրդի փոխնախագահ՝ տնտեսագիտության, կառավարման և 

ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի՝ Մարի Ղազարյանը: Իսկ 

Որակի ապահովման վարչության ուսանողական հանձնաժողովը կղեկավարի 

բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի՝ Իրա 

Վարդանյանը: 

Լինգաֆոնային կաբինետի, Հեռավար ուսուցման լաբորատորիայի, 

Կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայի, Veritas/Վերիտասի հասանելիության և 

հագեցվածության վերաբերյալ հարցաթերթի այլ մեկնաբանություններ բաժնում 

ուսանողները նշել էին, որ լավ կլիներ դրանք համալրել էլեկտրոնային 
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գրատախտակներով և պրոեկտորներով, որի կապակցությամբ՝ լաբորատորիաները 

համալրվել են անհրաժեշտ պարագաներով և ինտերնետ կապով: 

  Առկա էր խնդիր՝ էլեկտրոնային գրականության հասանելիության և առհասարակ 

տեղեկացվածության վերաբերյալ, ինչը փաստում էին էլեկտրոնային գրականության 

հասանելիության վերաբերյալ բացասական գնահատականները, ինչպես նաև «այլ 

մեկնաբանություններ» բաժնում ուսանողների կողմից արձանագրված հանգամանքը, 

որ չեն կարողանում օգտվել էլեկտրոնային գրադարանից: 

Ելնելով այն հանգամանքից, որ էլետրոնային գրադարանի հասանելիությունը 

ուսանողներին չէր բավարարում և նրանց մոտ առկա էր իրազեկվածության 

բացակայություն, ուստի՝ տվյալ բաժնի պատասխանատուին առաջարկվել էր 

իրականացնել համապատասխան միջոցառումներ՝ էլեկտրոնային գրականության 

հասանելիության մակարդակը բարձրացնելուն ուղղված, որի կապակցությամբ էլ 

իրականացվել են համապատասխան միջոցառումներ. գրադարանը համալրվել է նոր 

գրականությամբ, էլէկտրոնային գրքերը մեծ խմբաքանակով հասանելի են դարձել 

ուսանողներին: 

  Սանիտարահիգիենիկ խնդիրների լուծման հետ կապված իրականացվել են մի շարք 

միջոցառումներ, այդ թվում՝ Որակի ապահովման վարչության նախաձեռնությամբ 

հրավիրվել են հատուկ կազմակերպության մասնագետներ, ովքեր իրականացրել են 

սանհանգույցների մաքրում՝ քիմիական նյութերով և գոլորշիով: 

Ուսանողները առաջադրել էին նաև ճաշարանի բացակայության խնդիրը, որին ևս 

տրվել է լուծում և Համալսարանում այժմ գործում է ճաշարան: 

  Իրավաբանական կլինիկայի շրջանակներում իրականացվել են մի շարք 

միջոցառումներ (սեմինարներ, այցելություններ) ուղղված՝ ուսանողների կողմից 

բարձրացված խնդրի լուծմանը. տեսական դասընթացներին զուգահեռ կազմեկրպել են 

նաև գործնական պարապմունքներ, նպաստելով՝ ուսանողների պրակտիկ 

դրսևորումների ձևավորմանը: Ինչպես նաև կազմակերպել են այցեր՝ 

համապատասխան կառույցներ (դատախազություն, դատարաններ, քննչական 

կոմիտեներ և այլն): 

 

 

 


