______________________________ ԱՄԲԻՈՆ

Հաստատված է
Ամբիոնի նիստում
“____”_____________201_թ.

______________

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄԲԻՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ԵՐԵՎԱՆ

Տարեկան աշխատանքների հաշվետվությունը ամբիոնի` ընթացիկ տարում
կատարված փաստացի կատարած աշխատանքների թվարկումն է, վերլուծությունը և
ինքնագնահատումը: Այն իր մեջ ներառում է ամբիոնի ուսումնամեթոդական,
գիտահետազոտական, նորարարական, որակի ապահովման և մոնիթորինգի,
ուսանողների հետ տարվող աշխատանքները, ինչպես նաև` ամբիոնի միջազգային,
մասնագիտական ու մարքեթինգային գործունեությունը:
Տարեկան աշխատանքների հաշվետվության հիմքում պետք է ընկած լինի
համալսարանի , ֆակուլտետի և ամբիոնի ռազմավարական ծրագրերը:
Հաշվետվությունը կազմելիս պետք է ղեկավարվել ռեկտորի հրամաններով,
համալսարանի գիտական խորհրդի, ռեկտորատի որոշումներով և հրահանգներով,
համապատասխան ֆակուլտետի խորհրդի, ինչպես նաև ամբիոնի որոշումներով,
ներկայացվի
ամբիոնում կատարված աշխատանքների և միջոցառումների
շրջանակը,տրվի դրանց բարելավման մոտեցումները:
1.

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Ամբիոնը հաշվետու տարում ունեցել է նպատակները ու խնդիրները իրականացնող
կադրային ներուժ, գործել են կրթական ծրագրերն իրականացնելու համար անհրաժեշտ
որակավորումներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմ, իրականացրել է
դասախոսների ընտրության հստակ մոտեցումներ:

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը
Հիմքեր
Վերլուծել և հիմնավորել, թե որքանով է ամբիոնի կադրային ներուժը
համապատասխանում իր և բուհի առաքելությանը, նպատակներին և խնդիրներին
/պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակների
համապատասխանությունը մասնագիտական կրթական ծրագրերի նպատակներին/:
Վերլուծել պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքի արդյունավետու թյունը
/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
(տեքստը այստեղ)
Ամբիոնում հաշվետու տարում յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի առարկայի դասա
վանդման համար սահմանվել են պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական
որակներին ներկայացվող հստակ պահանջներ: Դասավանդողների մասնագիտական
որակների և նրանց աշխատանքի գնահատման մեխանիզմներն ու գործիքները:
Կատարվել է ուսումնառողների արձագանքների ուսումնասիրում: Դասավանդողների
կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ:

Հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի կոմպետենցիաների
համապատասխանությունը մասնագիտության կրթական ծրագրերի սահմաններում
շնորհվող որակավորումներին և պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար
գնահատման արդյունավետությունը:
(տեքստը այստեղ)
Ամբիոնի
հաշվետու
տարում
ուսումնական
աշխատանքների
ծավալը,կատարված ուսումնական աշխատանքի ծավալը:

ծրագրված
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Վերլուծել ուսումնական աշխատանքների ծրագրված ծավալը և կատարված
ուսումնական աշխատանքի ծավալը: Հիմնավորել արդյունավետությունը /նաև կատարել
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից//*

(տեքստը այստեղ)
Հաշվետու
տարում
ամբիոնի
մասնագիտությունների
կրթական
ծրագրերի
ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և
ուսումնառության մեթոդների ընտրության մոտեցումները և քաղաքականությունը,
որքանով է այն նպաստել ուսանողակենտրոն ուսուցմանը:

Վերլուծել ուսումնառության արդյունքները և նրանց համապատասխան դասավանդման և
ուսումնառության մոտեցումները և մեթոդները, մոտեցումների և մեթոդների
պարբերաբար արդիականացման ուսումնասիրումները քննարկումները,դասավանդման
նյութերի և ռեսուրսների արդիականացման շուրջ կատարված աշխատանքները,
դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների արդյունավետությունը / կատարել
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:*
(տեքստը այստեղ)
Ամբիոնում հաշվետու տարում կիրառված ուսանողների գնահատման համակարգը,
գնահատման բաղադրիչների ձևավորման մոտեցումները,կապը ուսումնառության
արդյունքներից, և ակադեմիական ազնվության ապահովմանն ուղղված աշխատանքները:
և հիմքեր Ֆակուլտետում գնահատման մոտե ցումների
Հիմքեր
առաջավոր փորձի համեմատական վերլու ծություններ

Վերլուծել ուսումնառության արդյունքներին համապատասխան ամբիոնում սահմանված
գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները, ուսումնառողների գնահատման
մոտեցումների վերանայումները և արդյունավետությունն ապահովող մեխանիզմները,
ակադեմիական ազնվություն ապահովող միջոցառումները/ կատարել համառոտ

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:*
(տեքստը այստեղ)
Հաշվետու տարում ամբիոնի նիստերում քննարկված հիմնական հարցերը,
իրականացված աշխատանքների գնահատման և բարելավման ընդունված որոշումներ և
հաստատված մեխանիզմներ:

²մբիոնի նիստերում քննարկված հիմնական հարցերի վերլուծություն, իրակա նացման
ապահովմանը նպաստող մեխանիզմների վերլուծություն (նաև տրա մադրել
համապատասխան հիմքեր և կատարել հղումներ համապատասխան փաստաթղթերին):
/*(տեքստը այստեղ)

Վերլուծել I-ով նկարագրվող տիրույթում ամբիոնի ուժեղ և թույլ կողմերը,
հնարավորությունները և վտանգները:
Ուժեղ կողմերը
1.
2.
Հնարավորությունները
1.
2.

Թույլ կողմերը
1.
2.
Վտանգները
1.
2.

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը
Անվանում

Կանայք

դոկտոր

պրոֆեսոր

գիտ.թեկն.

դոցենտ

ավ.դասխ.

դասախոս

Ընդ-նը
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Հաստիքային
Համատեղող
Ժամավճարային
Ընդամենը

ä¸²-Ç ÙÇçÇÝ ï³ñÇù

31-40

Մինչև 31

41-50

51-60

61-70

70 բարձր

Ուսումնական աշխատանքների ծրագրված ծավալը ,կատարված ուսումնական
աշխատանքի ծավալը
Դասախոսու
թյուն
ä.

ö.

Գործնական
ä.

ö.

Այլ
լսարանային

ä.

ö.

Արտա
լսարանային

ä.

ö.
Ð³ëտիù

Ð³Ù-Õ

ÄÙí

Բակալավրիատ
Մագիստրատուրա

²մբիոնի նիստերում քննարկված հիմնական հարցեր
øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ

ÜßáõÙÝ»ñ
²ñÓ.N, ³Ùë³ÃÇí

2. ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Ամբիոնը ուսումնամեթոդական գործունեությունը հաշվետու տարում

²մբիոնի ուսումնամեթոդական գործունեության վերլուծությունը, իրականացման ապահովմանը
նպաստող մեխանիզմների վերլուծություն ը (նաև տրա մադրել համապատասխան հիմքեր և
կատարել հղումներ համապատասխան փաստաթղթերին): /*
(տեքստը այստեղ)
Ամբիոնը ունի դասավանդվող բոլոր առարկաների նկարագրերը որոնք համապատասխանում են
նկարագրված մասնագիտական ելքային արդյունքներին:

Առարկայական նկարգրերի ստեղծման շուրջ կատարված աշխատանքների ներկայացումը և
վերլուծությունը(տեքստը այստեղ)

Ամբիոնը ունի կրթական էլեկտրոնային նորագույն տեխնոլոգիաներով և ինտերակտիվ մեթոդներով
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լրամշակված առարկայական ուսումնամեթոդական փաթեթներ

կատարված աշխատանքների ներկայացումը և վերլուծությունը (տեքստը այստեղ)

²ÙµÇáÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ
¸³ë³·ñù»ñ
ÐÐ Î¶Ü
¹³ëÇãáí

ÐäØÐ
¹³ëÇãáí

²ÛÉ
¹³ëÇãÝ»ñáí

àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ
ÐÐ Î¶Ü
²ÛÉ
ÐäØÐ ¹³ëÇãáí
¹³ëÇãáí
¹³ëÇãÝ»ñáí

²ÙµÇáÝÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ առարկայական նկարագրեր
Ð»ÕÇÝ³ÏÇ ²²Ð

²é³ñÏ³ÛÇ

Ø³ëÝ.¹³ëÇã

¸³ë³íÙ³Ý

²éÏ³ ¿

³Ýí³ÝáõÙÁ

ÏñÃ.
³ëïÇ×³Ý

Ïáõñë

webÏ³ÛùáõÙ

Ð³ëï³ïí³Í
¿

Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ
²é³ñÏ³

ä¸² ².².Ð.

î»Ë.ÙÇçáóÇ
ï»ë³ÏÁ

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃ-Ý
¸³ëÇã,
ÎñÃ.³ëïÇ×³Ý
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²ÙµÇáÝÇ Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñÇ ¨ ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ
ØÇç³½·³ÛÇÝ
ÏáÝý.

ë»Ù.

Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
ÏáÝý.

ë»Ù.

ø³Õ³ù³ÛÇÝ
ÏáÝý.

ë»Ù.

Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý
ë»Ù.
ÏáÝý.

²ÙµÇáÝ³ÛÇÝ
ÏáÝý.

ë»Ù.

¶Çï³áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ
²Ýí³ÝáõÙ

Ä³ÙÏ»ï

üÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý
Í³í³É

²ÙµÇáÝÇ Ù³ëÝ³ÏÇó³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ù³Ý³Ï
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3.¶Æî²Ðºî²¼àî²Î²Ü ²ÞÊ²î²Üø

Ամբիոնը հաշվետու տարում իրականացրել է իր հետաքրքրությունները և
հավակնություններն արտահայտող հետազոտական գործունեություն:

Վերլուծել առկա հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների և հավակնու թյունների
ռազմավարության արդյունավետությունը և արդիականությունը / կատարել համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
(տեքստը այստեղ)

Վերլուծել հետազոտությունների զարգացմանն ու նորարարություններին նպաստող
ամբիոնային միջոցառումների արդյունավետությունը և արդիականությունը /կատարել
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:
(տեքստը այստեղ)
Ամբիոն ՊԴԱ և ուսանողների գիտակահետազոտական աշխատանքները, հրապարակումները,
անցկացրած կոնֆերանսները, սեմինարները, օլիմպիադաները հաշվետու տարում:

Նկարագրել և վերլուծել հետազոտությունների զարգացմանը նպաստող ամբիոնային
միջոցառումների արդյունավետությունը և արդիականությունը /կատարել մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/:
(տեքստը այստեղ)
Ամբիոնը հաշվետու տարում իրականացրել է հետազոտական գործունեության և
ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման միջոցառումներ,ունի հետազոտությունների
շնորհիվ վերանայված ծրագրեր:

Վերլուծել գործող հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի
փոխկապակցման մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/:
(տեքստը այստեղ)
Վերլուծել III-ով նկարագրվող տիրույթում ուժեղ և թույլ կողմերը, արտաքին
հնարավորությունները և վտանգները:
Ուժեղ կողմերը

Թույլ կողմերը

1.
2.
Հնարավորությունները
1.
2.

1.
2.
Վտանգները
1.
2.

Ա. Պրոֆեսորադասախոսական

ԱÙµÇáÝÇ ·Çï³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ /նաև՝ïÝï.å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ,¹ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ/
àõÕÕáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ

²ßË-Ç ï»ë³ÏÁ

üÇÝ.³ÕµÛáõñ

üÇÝ.Í³í³É

Î³ï³ñáÕÝ»ñ

ÐÇÙÝ³ñ³ñ
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ÎÇñ³é³Ï³Ý

ä¸²-Ç ÏáÕÙÇó Ññ³ï³ñ³Ïí³Í Ù»Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð»ÕÇÝ³Ï ².².Ð.

Ø»Ý³·ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ

Ðñ.³ÝáõÝ ¨
ï³ñÇ

Ì³í³É

²ÙµÇáÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñ ¨ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ, ½»ÏáõÛóÝ»ñ ¨ Ã»½ÇëÝ»ñ
Ð»ÕÇÝ³Ï ².².Ð.

Ì³í³É

Ðá¹í³ÍÇ , ½»ÏáõÛóի ³Ýí³ÝáõÙÁ

²ÙµÇáÝÇ ·Çï³Ï³Ý ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ
ê»ÙÇÝ³ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

³ÝóÏ³óÙ³Ý í³ÛñÁ,ûñÁ

²ÙµÇáÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ßïå³Ýí³Í ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ
².².Ð.

Ã»ÏÝ/¹áÏïáñ³Ï³Ý_Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ

å³ßïå-Ý
³Ùë³ÃÇí

´àÐ-Ç
Ñ³ëï³ïáõÙ
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àñ³Ï³íáñÙ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ
²ÙµÇáÝÇ ä¸²-Ç áñ³Ï³íáñÙ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ï³ñ»Ï³Ý ·ñ³ýÇÏ
¸³ë³Ëáë
².².Ð./Ñ³ëïÇù

à´-Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ

à´ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ

²ñ¹ÛáõÝù

Բ. Ուսանողական

àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ËÙµ³ÏÝ»ñ
àô¶À-Ç ³Ýí³ÝáõÙÁ

Ô»Ï³í³ñ ².².Ð.

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ
ù³Ý³Ï

²Ùµ.ÝÇëïáí ³ñÓ-Í ÙÇçáóÙÝ»ñ

Ð³Ù³ï»Õ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
¸³ë³Ëáë ².².Ð.

àõë³ÝáÕ ².².Ð.

Ðá¹í³ÍÇ ³ÝáõÝ

Ðñ³ï.³ÝíÙ

àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ·Çï³Ï³Ý ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ áõë. ½»ÏáõÛóÝ»ñ
Կոնֆերանս
/ միջազգ.,հանրապ.,
բուհական/

ÎáÝý»ñ³ÝëÇ ³Ýí³ÝáõÙ/Ï³½Ù³Ï»ñåÇã

Ոáõë³ÝáÕ³Ï³Ý
½»ÏáõÛó/ù³Ý³Ï

àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ûÉÇÙåÇ³¹³Ý»ñ,ÙñóáõÛÃÝ»ñ
úÉÇÙåÇ³¹³ÛÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
ßñç³Ý³Ï

àõë³ÝáÕ
ù³Ý³Ï

Øñó³Ý³Ï³ÛÇÝ ï»Õ/².².Ð.
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ØÇç³½·³ÛÇÝ

3. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜ
Ամբիոնի
արտաքին
կապերի
և
միջազգայնացման
նկարագրությունը և վերլուծությունը հաշվետու տարում:

աշխատանքների

ընդհանուր

Վերլուծել արտաքին կապերի և միջազգայնացման դրվածքը ամբիոնում, արտաքին կապերի և
միջազգայնացման տարեկան գործողությունների ծրագիրը նպաստող,արտաքին կապերին և
միջազգայնացմանը նպաստող մեխանիզմները,դրանց արդյունավետությունը: Հիմնավորել
մոտեցումը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:(տեքստը այստեղ)
Ամբիոնն համագործակցությունը տեղական և միջազգային հաստատությունների և կառույցների
հետ հաշբվետու տարում:

Ներկայացնել արտաքին կապերի և միջազգայնացման գործընթացներում հիմնական
ձեռքբերումները,խնդիրները: Վերլուծել համագործակցության արդյունավետությունը: (տեքստը
այստեղ)
Վերլուծել նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, արտաքին
հնարավորությունները և վտանգները:
Ուժեղ կողմերը
1.
2.
Հնարավորությունները
1.
2.

Թույլ կողմերը
1.
2.
Վտանգները
1.
2.

Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý µáõÑ»ñÇ ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ Ñ»ï
´áõÑ/³ÙµÇáÝ /»ñÏÇñ

Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó¨Á
áõëáõÙÝ³Ï³Ý

Ù»Ãá¹³Ï³Ý

·Çï³Ï³Ý

Ñ»ï³½áï³Ï³Ý

³ÛÉ

äñáý¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ
².²ÙµÇáÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýù ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý µáõÑ»ñáõÙ
¸³ë³Ëáë ².².Ð.

ä³ßïáÝ

ºñÏÇñ/µáõÑ

ØÝ³Éáõ
Å³ÙÏ»ï

²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ
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´. ²ÙµÇáÝÇ ÏáÕÙÇó Ññ³íÇñí³Í ³ñï³ë³ÑÙ³ÝóÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñ
¸³ë³Ëáë ².².Ð.

ä³ßïáÝ

ºñÏÇñ/µáõÑ

ØÝ³Éáõ
Å³ÙÏ»ï

Ø³ëÝ-Ý ³ÙµÇáÝÇ
³ßË-ÇÝ

Ð³Ù³·áñÍ³Ïóայ ի ն ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñ
²Ýí³ÝáõÙ

¶áñÍÁÝÏ»ñ

Ä³ÙÏ»ï

²ÙµÇáÝÇ Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³ë³ËáëÝ»ñ

Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ÐäØÐ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇÝ
²Ýí³ÝáõÙ

¶áñÍÁÝÏ»ñ

Ä³ÙÏ»ï

²ÙµÇáÝÇ Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³ë³ËáëÝ»ñ

5. Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü ÎàÔØÜàðàÞØ²Ü ºì Ø²ðøºîÆÜ¶²ÚÆÜ
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜ
Ամբիոն աßË³ï³Ýùը Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ և Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ»ï,
կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի մեխանիզմները:
Վերլուծել հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունները (օր.՝ խորհրդատվական
ծառայություններ, օժանդակում հանրակրթական հաստատություններին և այլն),
Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի գործիքները

Վերլուծել նկարագրվող տիրույթում ուժեղ և թույլ կողմերը, արտաքին հնարավորությունները և
վտանգները: (տեքստը այստեղ)
Ուժեղ կողմերը
Թույլ կողմերը
1.
1.
2.
2.
Հնարավորությունները
Վտանգները
1.
1.
2.
2.
²ßË³ï³Ýù Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ` ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ»ï

²ßË-Ç ï»ë³ÏÁ

Îááñ¹ÇÝ³ïáñ ².².Ð.

ØÇçáó³éÙ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ

Ä³ÙÏ»ïÁ
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àõëáõÙÝ³Ï³Ý

Ø»Ãá¹³Ï³Ý

¸³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý

²ßË³ï³Ýù Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ
²ßË-Ç ï»ë³ÏÁ

Îááñ¹ÇÝ³ïáñ ².².Ð.

ØÇçáó³éÙ³Ý
³Ýí³ÝáõÙÁ

Ä³ÙÏ»ïÁ
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6. àð²ÎÆ

²ä²ÐàìàôØ

Ամբիոնը հաշվետու տարում ունեցել է որակի ապահովման մշակված համակարգ և
պատասխանատու:

Ներկայացնել և վերլուծել որակի ապահովման ներքին համակարգի աշխատանքները և
արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը: / կատարել համառոտ մեջբերումներ
համապատասխան հիմքերից/:(տեքստը այստեղ)
Հաշվետու տարում ամբիոնը ներքին և արտաքին շահակիցներին ներգրավել է իր
ուսումնական,գիտական և հետազոտական գործընթացներում:

Ներկայացնել գործընթացներում ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավվածու թյան
աստիճանը և վերլուծել արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը / կատարել համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:(տեքստը այստեղ)
Վերլուծել նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, արտաքին
հնարավորությունները և վտանգները:
Ուժեղ կողմերը
1.
2.
Հնարավորությունները
1.
2.

Թույլ կողմերը
1.
2.
Վտանգները
1.
2.

Ամբիոնի դասախոսների կատարած աշխատանքի որակի ապահովում և
մշտադիտարկում
ØÇçáó³éÙ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ
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