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Ներածություն
Սույն գործիքակազմի նպատակն է՝ խթանել թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (ԲՈւՀ) շրջանում: Գործիքակազմն առնչվում է ԲՈւՀ-ի ինստիտուցիոնալ
կառավարման գրեթե բոլոր հիմնական ոլորտներում ծավալվող գործունեությանը,
գործընթացներին և քաղաքականություններին, ինչպես օրինակ՝ կառավարման
մարմիններ, ռազմավարական պլանավորում, ֆինանսական կառավարում,
մարդկային
ռեսուրսների
կառավարում,
ընդունելություն,
ուսանողների
գնահատում, ակադեմիական կարգապահություն, ուսանողների հետ հետադարձ
կապ, տեղեկատվության կառավարում:
Գործիքակազմը մշակվում է որպես բարձրագույն կրթության կառավարման
ոլորտում ինստիտուցիոնալ պարբերական հաշվետվությունների ներկայացման
հնարավոր մոդել: Այն ներառում է ձևանմուշ, որը համալսարանները կարող են
օգտագործել կառավարությանը և հանրությանը ներկայացվող պաշտոնական,
ստանդարտացված տեղեկությունների հրապարակումներ նախապատրաստելու
համար: Համալսարանները, այս փաստաթուղթը նախապատրաստելիս, կարող են
հանձնարարել ներհամալսարանական առանձին միավորներին ձևանմուշի
տարբեր բաժինների լրացումը, որը պետք է վերջնական վերանայում անցնի
ինստիտուցիոնալ մակարդակով և հաստատվի: Փաստաթուղթը կարող է
նախապատրաստվել նաև հաստատության ընթացիկ այլ աշխատանքների հետ
համատեղ, ինչպես օրինակ` տարեկան հաշվետվությանը, հավատարմագրմանը
կամ աուդիտի գործընթացներին զուգահեռ:
Սույն գործիքակազմով պահանջվում է տեղեկատվություն կառավարման
տարբեր ոլորտների վերաբերյալ` օգտագործելով տեղեկությունները հստակ,
կազմակերպված
և
հանրությանը
մատչելի
ներկայացնելու
համար
համապատասխան ձևանմուշը: Այս տեղեկությունների համախմբումը մեկ
փաստաթղթում նոր ռեսուրս կարող է հանդիսանալ շահագրգիռ կողմերի համար`
հստակեցնելով, թե համալսարաններն ինչ ջանքեր են ներդնում արդար և ճշգրիտ
ֆինանսական կառավարում ապահովելու, ինստիտուցիոնալ քաղաքականությունները և ընթացակարգերը իրագործելու և որոշումների կայացման
ուղղությամբ:
Սույն տեղեկատվության նպատակային օգտատերերն այն շահագրգիռ
կողմերն են, ում վերջնական փուլում հաշվետու են համալսարանները՝
Կառավարությունը (եթե վերջինս ԲՈւՀ-ի հիմնադիրն է), Կրթության և գիտության
նախարարությունը, ՈԱԱԿ-ը (Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման
ազգային կենտրոնը), համալսարանի անձնակազմը, ուսանողները և նրանց
ընտանիքները, միջազգային գործընկերները, լրատվական դաշտը/մեդիան և
Հայաստանի հանրությունը:
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3. Կա՞ արդյուք հանրության համար հրապարակային բաց և/կամ մրցակցային գործընթաց
հետևյալ խմբերի առաջադրման և նշանակման համար.
 Բարձրագույն կառավարման մարմնի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ 1 (Այո/Ոչ ):
Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը.
 Ռեկտորի կողմից նշանակվող բուհի գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի)
անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը.
 Կրթագիտական ստորաբաժանումների (Ֆակուլտետներ և այլն) գիտական խորհրդի
նշանակովի
(ոչ
ընտրովի)
անդամներ
(օրինակ՝
այլ
կրթագիտական
հաստատությունների ներկայացուցիչներ, գործատուներ). (Այո/Ոչ): Եթե այո, խնդրում
ենք նկարագրեք գործընթացը.
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Նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներն են վարչապետի կամ նախարարի կողմից սահմանված կարգով նշանակված անձիք: Նշանակման գործընթացի
նկարագրությունը պետք է արտացոլի արդյոք առկա է բաց և մրցակցային գործընթաց: Մանրամասների համար խնդրում ենք ծանոթանալ ուղեցույցի
«Կառավարման մարմիններ» բաժինը:
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1. Կառավարման
խորհուրդներում
ընդգրկումը

2. Յուրաքանչյուր խմբի համար նշեք առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը
Խորհրդում առկա տեղերին:
 Պրոֆեսորադասախոսական կազմ
 Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

1. Ձեր հաստատության բարձրագույն կառավարման խորհրդի (օրինակ` Հոգաբարձուների
խորհուրդ) հետևյալ անդամները փակ քվեարկությա՞մբ են ընտրվում:
 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ (Այո/ոչ)
 Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ (Այո/ոչ)

Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ (Հոգաբարձուների խորհուրդ/Հաստատության խորհուրդ)

1. Կառավարման մարմիններ

ԲՈՒՀ‐ԵՐՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ

Ի պաշտոնե նշանակված անդամները չեն քննարկվում այս հարցի շրջանակում:
Ի պաշտոնե նշանակված անդամները չեն քննարկվում այս հարցի շրջանակում:
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2

2. Կառավարման
գործընթաց

Ձեր հաստատության ֆակուլտետի կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամները (օրինակ`
Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ) ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ3:

Խնդրում ենք նշել
առաջադրված
թեկնածուների հարաբերակցությունը Ֆակուլտետի
համապատասխան խորհրդի ընտրովի պաշտոնների ընդհանուր թվին:
1. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում առաջարկված
օրակարգի հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) ո՞ր տոկոսը չի ընդունվել:
 Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ
 Գիտական խորհուրդ
 Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)
2. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում օրակարգային
հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) առնչությամբ որոշումների ո՞ր տոկոսն է
ստացել առնվազն 20% ձայն դեմ:
 Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ
 Գիտական խորհուրդ

8.

7.

Կրթագիտական ստորաբաժանման (Ֆակուլտետ, Ինստիտուտ, կենտրոն և այլն) կառավարման
մարմին

6. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը գիտական խորհրդի
ընտրովի տեղերի ընդհանուր թվին:

5. Արդյոք հաստատության գիտական խորհրդի ընտրովի անդամները ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի
քվեարկությամբ2 (Այո/ոչ ):

4. Բարձրագույն կառավարման մարմնի անդամների քան՞ի տոկոսն է զբաղեցնում քաղաքական
պաշտոն:
Գիտական խորհուրդ
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1. Արդյոք հրապարակվա՞ծ են ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրովի անդամների
ընտրության արձանագրությունները (Այո/Ոչ).
Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են.
 Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ
 Գիտական խորհուրդ

1. Ամփոփ ներկայացրեք այն երեք գլխավոր որոշումները, որոնք ընդունվել են կառավարման
յուրաքանչյուր մարմնի (hոգաբարձուների խորհուրդ, գիտական խորհուրդ) կողմից ընթացիկ
տարում (վերջին 12 ամիսներ)՝ չներառելով ռազմավարական պլանի ընդունումը, տարեկան
միջոցառումների պլանը,
բյուջեի հաստատումը և իրականացման համապատասխան
4
զեկույցները :

4. Արդյո՞ք ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրված անդամները հաշվետվություն են
ներկայացնում կամ հետադարձ կապ են պահում իրենց ընտրած ստորաբաժանումների կամ
մարմինների հետ: (Այո/Ոչ):
Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել գործաղ
կանոնակարգումները և/կամ բուհի լավագույն փորձի օրինակները յուրաքանչյուր մարմնի
համար.
 Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ
 Գիտական խորհուրդ
 Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

Մանրամասների համար խնդրում ենք նայել ուղեցույցի Կառավարման մարմիններ բաժնում:
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3. Արդյունքները

Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

3. Ինչ հնարավորություններ ունեն արտաքին խմբերը (կառավարման մարմիններում չընդգրկված
անձիք) կառավարման մարմինների աշխատանքներում իրենց ներդրումը կատարելու համար:
Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել յուրաքանչյուր մարմնի համար գոյություն
ունեցող հնարավորությունները և բուհի լավագույն փորձի օրինակներ:
 Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ
 Գիտական խորհուրդ
 Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)



Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ
Գիտական խորհուրդ
Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)






Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ
Գիտական խորհուրդ
Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին
Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

4. Արդյո՞ք
հրապարակված են հաստատության կառավարման հետևյալ խորհուրդներից
յուրաքանչյուրի նիստերի արձանագրություններն ու ընդունված որոշումները: (Այո/Ոչ):
Խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում:





3. Արդյոք
հրապարակվա՞ծ է ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների
նշանակովի անդամների ընտրության/որոշման հիմքը (չափանիշը)5: (Այո/Ոչ):
Խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում:

Ընտրության հիմք կարող է ծառայել կոմպետենտությունը, պաշտոնը, բարեգործությունները և այլն:
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5

4. Փաստաթղթեր

Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

2. Արդյո՞ք ընտրված ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների անդամների
անունները, տվյալները և պարտականությունների նկարագրերը (եթե այդպիսիք կան)
հրապարակվա՞ծ են: (Այո/Ոչ).
 Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ
 Գիտական խորհուրդ
 Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)
Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում:



Ձեր
հաստատությունը
ու՞նի
ռազմավարական
պլան
հաստատելու
պաշտոնական
քաղաքականություն, ընթացակարգերը և/կամ կանոնակարգեր (Այո/Ոչ): Եթե այո, արդյոք դրանք
հասանելի՞ են հանրությանը (Այո/Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք նշել կայքէջ, որտեղից դրանք կարելի է
ձեռք բերել կամ կցել փաստաթուղթը՝ որպես հավելված [փաստաթուղն անվանել Հավելված 2.1.3.]:

3.

1. Խնդրում ենք նշեք և հակիրճ նկարագրեք Ձեր հաստատության համար առկա գլխավոր
մարտահրավերները (վտանգները) և հնարավորությունները6

Խնդրում ենք նշել, թե որ խմբերն են մասնակցում ռազմավարական ծրագրի նախապատրաստման
աշխատանքներին, և հակիրճ նկարագրե՛ք (մեկ նախադասությամբ), թե ինչպես է յուրաքանչյուր խումբ
մասնակցում:
 Բարձրագույն կառավարման մարմին (Հոգաբարձուների խորհուրդ)
 Գիտական խորհուրդ
 Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին
 Ֆակուլտետներ
 Աշխատակազմ (վարչական)
 Ուսանողներ
 Մանագիտական կազմակերպություններ/ արհեստակցական միություն
 Շրջանավարտներ
 Մասնաճյուղեր
 Արտաքին շահեկիցների կողմեր [նշել]
 Այլ [նշել]

2.

Այս խնդիրները կարող են պաշտոնապես կամ ոչ պաշտոնապես նկարագրված լինել բուհի զարգացման կամ արդյունքները ամփոփող փաստաթղթերում
(օրինակ՝ SWOT վերլուծություններում) և առնչվեն ողջ բուհի գործունեության վրա ազդող հիմնախնդիրների կամ բուհի կարևոր առանձին օղակներում
գոյություն ունեցող խնդիրների:
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1. Ռազմավարական
ծրագրի կազմում

Ձեր հաստատությունը ուն՞ի ռազմավարական (զարգացման կամ գործունեության) ծրագիր: (Այո/Ոչ)

1.

2. Ռազմավարական պլանավորում

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունը սահմանում և օգտագործում է Արդյունավետության առանցքային
ցուցանիշների (Key Performance Indicators) համակարգ հետևյալ մակարդակներում
 Համաբուհական մակարդակ Այո/Ոչ Խնդրում ենք ներկայացնել այս պահին պաշտոնապես
սահմանված ցուցանիշները (ցուցանիշ, սահմանման և կատարման ժամկետներ) և նկարագրեք
այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը,
ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ
ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման
գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)
 Կրթագիտական և հետազոտական ստորաբաժանումների մակարդակ (Այո/Ոչ): Խնդրում ենք
ներկայացնել այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները (ստորաբաժանման
անվանում, ցուցանիշ, սահմանման և կատարման ժամկետներ) և նկարագրեք այս մակարդակի

Խնդրում ենք բացատրել, թե գործող ռազմավարության առաջնահերթություններից յուրաքանչյուրն
ինչպես
է
համապատասխանում
Հայաստանի
ազգային
(այդ
թվում
մարզային)
7
առաջնահերթություններին [մեկ-երկու նախադասություն յուրաքանչյուրի համար]

Նախորդ ռազմավարական պլանից վերցված յուրաքանչյուր առաջնահերթության համար ներկայացրեք
նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ և
նկարագրե՛ք՝ արդյոք ցուցիչներն իրագործվե՞լ են նշված ժամանակահատվածում, թե՞ ոչ:

Ձեր հաստատությունը կարող է հղում տալ կառավարության կամ այլ լիազոր մարմնի համապատասխան փաստաթղթի ՝ ցույց տալով որ այդ
առաջնահերթությունը միաժամանակ ազգային առաջնահերթություն է:
10

7

2. Ռազմավարական
առաջնահերթություններ

Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական
ծրագրում (թե՞ այն արտացոլված է եղել նախկինում):
Խնդրում ենք յուրաքանչյուր առաջնահերթության համար ներկայացնել թիրախային ցուցիչ(ներ), որոնց
նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին:
Խնդրում ենք յուրաքանչյուր առաջնահերթության համար
նշեք ընթացիկ տարվա բյուջեում
նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ:

2. Խնդրում ենք նշել ձեր ընթացիկ ռազմավարական ծրագրի ամենակարևոր ռազմավարական
առաջնահերթությունները:

2. Ձեր



հաստատության

կրթագիտական

ստորաբաժանումները

(ֆակուլտետներ,
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դպրոցներ,

Կրթագիտական ստորաբաժանումներ (Ֆակուլտետներ, ինստուտուտներ, դպրոցներ և այլն)
Վարչական ստորաբաժանումներ (վարչություններ, բաժիններ և այլն)
Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ
Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և
այլն)
Գիտահետազոտական ստորաբաժանումներ (եթե կրթագիտականներից առանձին են)
Այլ (նշել, օրինակ կլինիկաներ, մասնաճյուղեր, առնչվող կոմերցիոն կառույցներ)

Այս հարցը շեշտադրում է հաստատության համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից բուհի ռազմավարական զարգացման ծրագրի
տեղայնացման կարևորությունը։ Անհրաժեշտ է հստակ շեշտադրել հաստատության առաջնահերթությունները և դրանց առնչությամբ
ստորաբաժանումների գործողությունները, ինչպես նաև իրականացվող մշտադիտարկումն ու գնահատումը։
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3. Իրականացում






1. Խնդրում ենք նկարագրել, թե հաստատության ստորև նշված ստորաբաժանումները ընդհանուր
առումով ինչպես են առձագանքել և ինչ գործողություններ են ձեռնարկել ռազմավարական ծրագրի
տեղայնացման
ուղղությամբ
(օրինակ՝
համապատասխան
ստորաբաժանումների
ռազմավարություններ, ծրագրեր, առաջնահերթություններ, հայեցակարգեր և այլն) և ինչպես է
առաջընթացը մշադիտարկվում8 :



արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա
կատարումը
մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված
արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման
գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)
Վարչական և այլ ստորաբաժանումների մակարդակ (Այո/Ոչ): Խնդրում ենք ներկայացնել այս
պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները (ստորաբաժանման անվանում, ցուցանիշ,
սահմանման և կատարման ժամկետներ) և նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության
առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը
մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և
նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե
այդպիսիք կան)

5. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ,
ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են տարեկան
գործունեության ծրագրերի իրականացման զեկույցներ: (Այո/ոչ)
1. Ձեր հաստատության ընթացիկ ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց: (Այո/ոչ) Եթե այո,
խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

4. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ,
ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են ռազմավարական
ծրագրի իրականացման զեկույցներ: (Այո/ոչ)

3. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, տարեկան գործունեության ծրագրի իրականացման
զեկույց: (Այո/ոչ)

2. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույց:
(Այո/ոչ)

Ցանկացած նոր ընդունված առաջնահերթության համար, որի տվյալները դեռևս հասանելի չեն, կարող եք նշել «Տվյալները բացակայում են, նոր
ընդունված առաջնահերթություն»: Օրինակ՝ առաջնահերթությունը ընդունվել է երեք տարիներից վաղ ռազմավարական պլանավորման շրջանում:
12
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4. Արդյունքներ և
զեկույցներ

հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ,
ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են տարեկան
միջոցառումների պլան (Այո/ոչ):
1. Խնդրում ենք նշել այն առաջընթացը (եթե այդպիսին կա), որը ձեր հաստատությունը արձանագրել է
յուրաքանչյուր ռազմավարական առաջնահերթության առնչությամբ՝ նշված յուրաքանչյուր
ժամանակահատվածի համար: Խնդրում ենք նշել համապատասխան թիրախային ցուցիչ(ներ)ը և
տրամադրել համապատասխան տվյալներ՝ ցուցիչների իրագործման կամ առաջընթացի վերաբերյալ:
Ընթացիկ տարի ___________________________
Վերջին երեք տարիները 9________________________
Վերջին հինգ տարիները13 ________________________

3. Ձեր

ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են ռազմավարական
գործունեության պլան (Այո/ոչ)

5. Փաստաթղթեր

Ձեր հաստատության տարեկան միջացառումների ծրագրի իրականացման զեկույցը առկա՞ է առցանց:
(Այո/ոչ) : Խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հասցե:
Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների
տարեկան միջոցառումների ծրագրերը առկա՞ են առցանց: (Այո/ոչ)
Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց
տեղադրված են:
Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների
տարեկան միջոցառումների ծրագրերի իրականացման զեկույցները առկա՞ են առցանց: (Այո/ոչ) :
Խնդրում ենք նշել բաժինները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են:

6.

7.

8.
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Ձեր հաստատության տարեկան միջոցառումների ծրագիրը հասանելի է առցանց: (Այո/ոչ)
Խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե առցանց տեղադրված է:

5.

4. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների
նախկին ռազմավարական պլանի իրականացման զեկույցները հասանելի՞ են առցանց: (Այո/ոչ)
Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և ներկայացնել կայքի հասցե, եթե առցանց տեղադրված են:

3. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների
ընթացիկ և նախկին ռազմավարական ծրագրերը հասանելի՞ են առցանց: (Այո/ոչ)
Եթե այո, խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումը և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները)

2. Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցը հասանելի՞ է
առցանց: (Այո/ոչ)
Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հասցե:

Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց: (Այո/ոչ) Եթե այո,
խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

է

որպես

օրացույցային

Տարեկան միջոցառումների (գործունեության)
ծրագիրը օգտագործվո՞ւմ
պլանավորման հիմք: (Այո/Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես:

կամ

բյուջեի

տարի)

6. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ
կառուցվածքային ստորաբաժանումների (Այո/Ոչ):

5. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ
ծրագրերի, նախագծերի և այլ միջոցառումների (Այո/Ոչ):

4.

(ուսումնական

Ոչ աշխատավաձային ծախսեր են համարվում բոլոր այն ծախսերը, որոնք առնչություն չունեն դասախոսական կազմի, վարչական անձնակազմի կամ
այլ աշխատողների աշխատավարձերի հետ:
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1. Բյուջեի պլանավորում

3. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է տարեկան
միջոցառումների (գործունեության) ծրագիր: (Այո/Ոչ)

Խնդրում ենք նշել բյուջեի այն տողերը (հոդվածները), որոնք գերազանցում են ոչ աշխատավարձային
ընդհանուր ծախսերի 3%-ը և արդյո՞ք բյուջեում առկա է այդ ծախսերի հետագա բացվածքը:

2. Տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր ոչ աշխատավարձային տողում (հոդվածում) արդյոք արտացոլո՞ւմ է
հաստատության ոչ աշխատավարձային10 ընդհանուր ծախսերի 3%-ից պակաս ծախսեր (Այո/Ոչ):

1. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է բյուջեի տարեկան ծրագիր: (Այո/Ոչ)

3. Ֆինանսական կառավարում

Գոյություն ունի արդյո՞ք նախագծի վերաբերյալ համալսարանի համայնքից արձագանք ստանալու
պաշտոնական գործընթաց: Եթե այո, ապա խնդրում ենք հակիրճ նեկայացնել:

12. Խնդրում ենք նշել, թե հետևյալ կառավարման մարմիններից կամ կառույցներից որո՞նք են քննարկում
բյուջեի տարեկան ծրագիրը.

Ռեկտորատ (Վարչական/գործադիր խորհուրդ)

Գիտական խորհուրդ

Ֆակուլտետի/կառուցվածքային միավորի Խորհուրդ

11.
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Յուրաքանչյուր տողի հիմնավորումը հաշվարկվում է Միավոր գին x քանակություն հիմնական բանաձևով: Կոմունալ ծախսերի պարագայում կարելի է
օգտագործել նախորդ տարվա տվյալները՝ հաշվի առնելով էական նշանակություն ունեցող նոր հանգամանքները, որոնք ակնկալվում են հաջորդ տարվա
ընթացքում: Բոլոր մյուս ծախսերի հիմնավորումը պետք է անմիջականորեն բխի տարեկան միջոցառումների (գործունեության) ծրագրի
համապատասխան դրույթներից (համապատասխան գնումներ կամ միջոցառումներ): Այս հաշվարկները և հարակից բացատրություններն ու
հիմնավորումները կարելի է ներկայացնել որպես հաստատության կողմից կազմված տարեկան բյուջեի հավելված:
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Նախորդ տարվա բյուջեի տողերի հատկացումների մասին նշվա՞ծ է Բյուջեի ծրագրում: (Այո/Ոչ)

10. Հաստատվելուց առաջ ե՞րբ է Բյուջեի նախագիծը ներկայացվում կայքում կամ տարածվում այլ
հաղորդակցման միջոցներով համալսարանի ողջ համայնքին.

Նախորոք նախագիծը համալսարանական համայնքին չի ներկայացվում

Հաստատումից 10 օր առաջ

Հաստատումից 10- 20 օր առաջ

Հաստատումից 20- 30 օր առաջ

Հաստատումից ավելի քան 30 օր առաջ

9.

8. Արդյո՞ք հիմնավորումը հասանելի է հանրային լայն շրջանակներին (Այո/Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք
մանրամասնել ինչպես:

7. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր տող ունի համապատասխան հիմնավորում-հաշվարկ 11
(Այո/Ոչ): Խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասներ բյուջետայի տողերի հիմնավորման գործընթացի
վերաբերյալ:

2. Բյուջեյի իրականացում
և ծախսեր

Ուսանողական կազմակերպություն
Մասնագիտական/արհեստակցական կազմակերպություն
Այլ մարմիններ (խնդրում ենք նշել)
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6. Արդյո՞ք այդ մեթոդոլոգիան հաշվի է առնում աշխատանքային շուկայի պահանջները
(աշխատաշուկայի առկա աշխատավարձերը): (Այո/Ոչ): Խնդրում ենք նշել, թե ո՛ր պաշտոնների
պարագայում է հաշվի առնվում աշխատանքային շուկայի պահանջները:

5. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է մեթոդոլոգիա, ըստ որի՝ սահմանվում են աշխատավարձերը
(Այո/Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել այդ փաստաթղթերը [անվանել փաստաթուղթը
Հավելված 5.2.5]:

4. Խնդրում ենք նշել Ձեր հաստատության աշխատակիցների յուրաքանչյուր խմբին վճարվող
աշխատավարձի չափը: Այս թվերը ներկայացրե՛ք որպես ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի
տոկոս և նշե՛ք նաև աշխատավարձի տիրույթը (նվազագույն և առավելագույն աշխատավարձը)
յուրաքանչյուր խմբի համար.
 Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ
 Գիտահետազոտական անձնակազմ
 Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ
 Վարչական անձնակազմ
 Տեխնիկական անձնակազմ
 Այլ (խնդրում ենք նշել)

3. Ընդհանուր ոչ աշխատավարձային ծախսերի ո՞ր տոկոսն է ներկայացված կատարողական
հաշվետվությունում՝ ըստ ծախսերի բացվածքի:

2. Արդյոք այն կապակցվա՞ծ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների
(գործունեության) ծրագրի իրականացման զեկույցի հետ (Այո/Ոչ): Եթե այո, խմդրում ենք հակիրճ
ներկայացնել, թե ինչպես է այն կապակցված:

1. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է բյուջեի իրականացման հաշվետվություն: (Այո/Ոչ)





2.

հասանել՞ի են

Ձեր հաստատության հաստիքացուցակը հրապարակվա՞ծ է հաստատության կայքէջում (Այո/Ոչ): Եթե
այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ այն հրապարակված է: Եթե ոչ, խնդրում ենք
ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթի պատճենը որպես հավելված [անվանել փաստաթուղը
Հավելված 3.4.2.]:
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Գնումների փաստաթղթերը պետք է ներառեն տեղեկություններ՝ սակարկման ընթացակարգերի վերաբերյալ և այլ համապատասխան փաստաթղթեր`
«Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և հարակից իրավական ակտերի համաձայն:
17
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4. Փաստաթղթեր

3. Եկամուտներ

Կառավարություն (պետական ֆինանսավորում)
Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր
Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր
Սսպիրանտուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր
Հետբուհական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի վարձեր
Գիտական գործունեություն
Դրամաշնորհներ և նվիրատվություններ
 Այլ (խնդրում ենք նշել)
1.
Գնումների փաստաթղթերը (հայտարարություններ, մրցույթների արդյունքներ)
առցանց (Այո/Ոչ): Խնդրում ենք մանրամասնել:









1. Ձեր հաստատությունը ընդհանուր եկամուտների ո՞ր տոկոսն է ստանում հետևյալ աղբյուրներից.

5. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին
տեղեկություններ (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով): (Այո/ոչ)

4. Վերջին երեք տարիների ընթացքում ժամանակավոր/միջանկյալ (մինչև մրցույթ և այլն) կարգով
պաշտոններում աշխատանքի ընդունված/նշանակված անձանց որ՞ տոկոսն է ի վերջո
նշանակվել նույն պաշտոնի:

3. Խնդրում ենք նշել անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում այն հայտարարված
թափուր հաստիքների/պաշտոնների տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ.
 Գիտահետազոտական հաստիքների մասով
 Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների մասով

Ժամանակավոր/միջանկյալ պաշտոններն անհապաղ լրացնելը առանց պաշտոնական հայտարարության կարող է բացառվել այս հաշվարկից, եթե
պաշտոնը բացվել է մրցակցային ընդունելության գործընթացի համար՝ ժամանակավոր / միջանկյալ աշխատանքի ընդունման գործընթացից հինգ ամիս
անց: Եթե թափուր պաշտոնը պաշտոնապես չի հայտարարվել հինգ ամիս անց, ապա այն պետք է ներառվի հաշվարկի մեջ:
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1. Աշխատանքի ընդունում

2. Անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում պրոֆեսորադասախոսական և
գիտահետազոտական թափուր հաստիքների/պաշտոնների
ո՞ր տոկոսն է հանրորեն
հրապարակվել13 :

1. Ձեր հաստատությունը կայքում հրապարակո՞ւմ է հետևյալ պաշտոնների թափուր տեղերի
հայտարարությունները.
 Գիտահետազոտական հաստիքներ (Այո/ոչ)
 Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքներ ( Այո/ոչ)

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

4. ՄՌ Կառավարում

Վարչական պաշտոնների համար
Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար
Տեխնիկական պաշտոնների համար
Այլ (խնդրում ենք նշել)

Տարեթիվ ____________ ցուցանիշ __________
Տարեթիվ ____________ ցուցանիշ __________
Տարեթիվ ____________ ցուցանիշ __________




Վարչական պաշտոնների համար
Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար
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9. Խնդրում ենք նշել վերջին 12 ամիսների ընթացքում այն հայտարարված
աշխատատեղերի տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ.

թափուր

8. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն
խողովակներով) վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմում աշխատանքի նոր
ընդունված անձանց մասին հայտարարություններ: (Այո/ոչ) (նշեք՝ ո՛ր պաշտոններն են
հրապարակված, և որոնք՝ ոչ):





7. Նոր աշխատանքի ընդունված ոչ ակադեմիական (վարչական, ուսումնաօժանդակ,
տեխնիկական և այլ) անձնակազմի պարագայում թափուր պաշտոնների որ՞ տոկոսն է
համալրվել հանրորեն հրապարակված մրցույթի միջոցով:
Տրամադրե՛ք վերջին երեք
տարիների տվյալները:






6. Ձեր հաստատությունը վարչական, օժանդակ և տեխնիկական պաշտոնների համար մշակո՞ւմ
է ֆորմալ աշխատանքի նկարագիր (տեխնիկական առաջադրանք, պաշտոնի անձնագիր), որը
հաստատվում է ռեկտորի կամ համապատասխան այլ մարմնի կողմից: (Այո/Ոչ): Խնդրում ենք
յուրաքանչյուր խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել
փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված [անվանել փաստաթուղթը
Հավելված 4.1.6.]

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ
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3. Ձեր հաստատությունը աշխատակազմի անդամներին մասնագիտական զարգացման և/կամ
վերապատրաստման պահանջները բավարարելու համար թույլատրո՞ւմ է օգտվել ծրագրերից,

2. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ
վերապատրաստման գործընթաց ուսումնաօժանդակ անձնակազմի համար14 (Այո/Ոչ): Եթե այո,
խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը՝ մեկ պարբերությամբ:

1. Ձեր հաստատությունը
ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ
վերապատրաստման գործընթաց՝ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար (Այո/Ոչ):
Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը :

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

12. Ո՞ր պաշտոնների համար ունեք տարիքային սահմանափակում (նշե՛ք պաշտոնը և տարիքային
սահմանը):

11. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ղեկավար և այլ պաշտոնների համար նախատեսված
ժամկետային (տևողություն ըստ տարիների և կրկնությունների քանակ) սահմանափակումներ
(օրինակ՝ դեկանի, ամբիոնի վարիչի համար և այլն): (Այո/Ոչ) Եթե այո, խնդրում ենք
մանրամասնել յուրաքանչյուր պաշտոնի համար և ներկայացնել կանոնը կիրառելու
օրինակներ:

Սահմանափակումներ անձնակազմի համար

Սա վերաբերում է հոդվածներ հրապարակելու վերապատրաստմանը, դասավանդման մեթոդիկայի դասընթացներին և այլն:
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2. Աշխատանքի բնութագիր և
մասնագիտական զարգացում

Տեխնիկական պաշտոնների համար
Այլ ( խնդրում ենք նշել)

10. Ձեր հաստատությունը վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմին
աշխատանքի ընդունելու պաշտոնական ընթացակարգեր ունի՞ (Այո/ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք
տրամադրել կայքի հղում կամ ներկայացնել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված
[անվանել փաստաթուղը Հավելված 4.1.11]:




Սա կարող է ներառել հարցազրույցի անցկացում կամ զեկույցի ներկայացում, կամ նման լինել քաղաքացիական ծառայության ատեստավորման
գործընթացին:
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9. Պարտադիր մասնագիտական զարգացման գործընթաց և/կամ վերապատրաստում կամ
ատեստացիա15 չանցած աշխատողներից քանիսի՞ աշխատանքային պայմանագիրն է դադարեցվել
ձեր հաստատության կողմից:

8. Ձեր հաստատությունն ունի՞
ոչ ակադեմիական անձնակազմի համար նախատեսված
մասնագիտական ատեստավորման գործընթաց: Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել
յուրաքանչյուր աշխատանքային կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը:

7. Ձեր հաստատությունն ունի՞ մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման
գործընթաց: Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել յուրաքանչյուր աշխատանքային
կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը՝ երկու-երեք նախադասությամբ:

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

6. Վերջին հինգ և ավելի տարիների ընթացքում մասնագիտական կատարելագործում և/կամ
վերապատրաստում չանցած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից քանի՞սն են դեռ
աշխատում (որպես դասախոսներ կամ զբաղեցնում են այլ պաշտոններ) համալսարանում:

5. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ո՞ր տոկոսը մասնագիտական կատարելագործում
և/կամ վերապատրաստում չի անցել վերջին 5 և ավելի տարիների ընթացքում:

4. Արդյոք այն ներառո՞ւմ է մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման ծրագրեր
Հայաստանից դուրս: (Այո/Ոչ)

որոնք առաջարկվում են Ձեր հաստատությունից դուրս (Այո/Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք մեկ
պարբերությամբ ներկայացնել գործընթացը:

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է քննությունների ընթացակարգերը: (Այո/Ոչ):
Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ կամ կցել
փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված [անվանել փաստաթուղը Հավելված 5.2.1]:

Բուհերում բացի հաստիքացուցակով նախատեսված աշխատավարձից կարող են գործել են աշխատանքի դիմաց վճարման այլ տեսակներ՝
հավելվճարներ, լրավճարներ, պարգևատրումներ և այլն, որոնց վճարումը ցանկալի է ունենա առավել կանոնակարգված բնույթ:
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1. Ընդունելություն

1. Հետևյալ ծրագրերում ընդունելության համար դիմումների ընթացակարգերը և չափանիշները
հրապարակվո՞ւմ
են
ձեր
հաստատությունում:
Խնդրում
ենք
ներկայացնել
համապատասխան կայքի հասցեն կամ փաստաթղթի պատճենը որպես հավելված [անվանել
փաստաթուղը Հավելված 5.1.1. ]

Բակալավրիատ (Այո/Ոչ)

Մագիստրատուրա (Այո/Ոչ)

Ասպիրանտուրա (Այո/Ոչ)

5. Ընդունելություն, ուսանողների գնահատում, ակադեմիական կարգապահություն և ուսանողի հետ
հետադարձ կապ

10.
Գործում են արդյո՞ք Ձեր հաստատությունում պարգևատրումների, հավելվճարների և
այլ վճարումների16 կանոնակարգեր (Այո/Ոչ): Խնդրում ենք մանրամասնել (անդրադառնալ բոլոր
տեսակի կիրառվող վճարումներին) և տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ
կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված [անվանել փաստաթուղը Հավելված 4.2.10]:

Պարգևատրումների և հավելավճարների կանոնակարգում

3. Ակադեմիական

2. Ուսանողների գնահատում,
հեռացումներ
և
շրջանավարտների թողարկում

կցել
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4. Ձեր հաստատությունը ընդունե՞լ է էթիկայի կանոնակարգ: Խնդրում ենք ներկայացնել
համապատասխան կայքը կամ փաստաթղթի պատճենը [անվանել փաստաթուղը Հավելված
5.3.4.]

3. Ձեր հաստատությունը ի՞նչ մեխանիզմներ է կիրառում ակադեմիական բարեվարքության
խախտումները բացահայտելու համար (օրինակ՝ առցանց հակագրագողության ծրագրեր)

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ
բողոքարկման և վերականգնման այլ ընթացակարգերի համար: (Այո/Ոչ)

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ
գրագողության և այլ ակադեմիական խախտումների համար: (Այո/Ոչ)

6. Ավարտական կուրսի ուսանողների քանի՞ տոկոսն է ձախողել պետական քննությունները
(հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական
քննությունները) և/կամ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

5. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել համալսարանից վերջին տարվա, վերջին 3 տարվա և վերջին 5
տարվա ընթացքում հետևյալ պատճառներով.
 Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով
 Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով
 Վարքի պատճառով

4. Ձեր հաստատությունը կիրառո՞ւմ է անանուն գնահատում (Այո/Ոչ)

3. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրու՞մ է քննության հարցերի ցանկը: (Այո/Ոչ)

2.
Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է գնահատման չափանիշները: (Այո/Ոչ)
Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ կամ
փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված [անվանել փաստաթուղը Հավելված 5.2.2]:

խախտումներ և
կարգապահական
վարույթներ
Նախորդ տարվա ընթացքում
Նախորդի երեք տարիների ընթացքում
Նախորդի հինգ տարիների ընթացքում

վերջին
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9. Գրագողության և էթիկայի կանոնակարգի խախտման քանի՞ դեպք է զեկուցվել ուսանողների
կողմից վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում:

8. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել էթիկայի կանոնները խախտելու պատճառով
ուսումնական տարվա ընթացքում:

7. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել պետական քննությունների (հանրային/պետական
հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և
ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքները վերանայելու վերաբերյալ:
Քանի՞ անգամ են գնահատականները բարձրացվել:

6. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել կանոնավոր քննությունների արդյունքները
վերանայելու (կամ քննությունը վերահանձնելու) վերաբերյալ վերջին ուսումնական տարվա
ընթացքում: Գնահատականները բարձրացնելու քանի՞ դեպք է եղել:

Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի
նկատմամբ:
Այդ գործերից
որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել
պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ:
Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը:
Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում:





5. Քանի՞ կարգապահական վարույթ է իրականացվել հետևյալ ժամանակահատվածներում.

Ուսանողների
հետադարձ կապ

հետ

ներկայացնում:
Խնդրում ենք
ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն կամ
փաստաթղթի պատճենը անվանել [Հավելված 5.4.3.]:

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունն ուսանողների հետ հետադարձ կապի վերաբերյալ զեկուց է

2. Խնդրում
ենք
ներկայացնել
ուսանողների
բավարարվածության
համախառն
(ընդհանրացված)
ցուցանիշները
(համապատասխան
ուսումնասիրությունների
արդյունքները) վերջին երեք տարիների համար և համապատասխան բացատրությունները18
Տարի ——— Ցուցանիշ —————— Բացատրություն ———————————————

1. Ուսանողներն
իրենց ակադեմիական փորձի վերաբերյալ արձագանքելու ի՞նչ
հնարավորություններ ունեն: Այդ արձագանքները կարո՞ղ են անանուն լինել: Խնդրում ենք
ներկայացնել հարցումների և հարցաշարերի օրինակները [անվանել փաստաթուղը
Հավելված 5.4.1.]

Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է բողոքարկման և այլ վարչական
հարցերով դիմելու ընթացակարգերի մասին տեղեկատվություն: (Այո/Ոչ)

25

Այսպիսի տեղեկատվությունը կարող է հրապարալվել անհատական տվյալների պաշտպանության օրենսդրության համապատասխան (օրինակ՝
անունների և նույնականացնող այլ տեղեկատվության հեռացմամբ): Դրանք հնարավոր է ենթարկել ներքին հրապարակման (համալսարանի էլ-հասցեի
կամ ներքին ցանցի (ինտրանետի) միջոցով):
18 Այս տեղեկատվությունը կարող եք տրամադրել Ձեր հաստատությունում կիրառվող պրակտիկայի համապատասխան: Այնուամենայնիվ,
բավարավածության մակարդակի ընդհանրացված ցուցանիշները, ինչպես նաև այդ ցուցանիշների և մեթոդոլոգիայի համառոտ բացատրության
ներկայացումը խիստ խրախուսելի է:

17

4.

11.

10. Ձեր հաստատությունը տեղեկություն հրապարակո՞ւմ է կարգապահական վարույթների և
արդյունքների վերաբերյալ17:

1. Տեղեկատվության
կառավարման կարողություն և
հասանելիություն

բաժինները):
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4. Ձեր հաստատության կայքէջերը թարգմանվա՞ծ են տարբեր լեզուներով (նշե՛ք լեզուները և

այլ լեզուները [նշել լեզուն՝ յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար]:

3. Ձեր հաստատությունը վերը նշված նյութերը (2-րդ կետ) հրապարակո՞ւմ է հայերեն: Նշե՛ք

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն(երը):

 բուհի կորպորատիվ կարգավիճակ
 հանրությանը տրամադրվող ծառայություններ
 ղեկավար մարմինների որոշումներ
 ներքին բոլոր կանոնակարգեր (օրինակ՝ մրցույթներ, օրենքներ, ուսման վարձի զեղչի
քաղաքականություն)
 Ռեկտորի հրամաններ (բացի անհատական հրամաններից)
 Ֆինանսական տեղեկություններ
 Քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ օրեր/ժամեր
 Մատուցվող ծառայությունների գներ և գնի ձևավորման կարգեր
 այլ (նշեք)

համապատասխան տեղեկատվություն: Մասնավորապես, Ձեր հաստատությունը ստորև
նշված հարցերի վեաբերյալ հրապարակոՙւ՞մ է
անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու
փաստաթղթերը.

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է, արդյոք, Տեղեկատվական ազատության օրենքին

հաստատությունը պաշտոնապես
տեղեկատվության ազատության համար
պատասխանատու անձ նշանակե՞լ է: Եթե այո, խնդրում ենք նշել մանրամասներ: Խնդրում
ենք նաև նշել արնձնակազմի այն անդամին, ով պատասխանատու
է Ձեր
հաստատությունում տեղեկատվական ազատության վերաբերյալ օրենքի կիրառման համար:

1. Ձեր

6. Տեղեկատվության կառավարում

Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է տեղեկատվություն՝ շրջանավարտների
աշխատանքային մանրամասների վիճակագրության և հետավարտական կարգավիճակի
վերաբերյալ: Ներկայացրե՛ք համապատասխան տեղեկատվությունը:
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Դրանք կարող են ներառել ներքին հրամաններ, կարգապահական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ զեկույցներ, և այլն:
Սա կարեղ է ներառել վճարային վերջնաժամկետների վերաբերյալ բացառություններ, այն ուսանողների համար, ովքեր սպասում են կրթաթոշակ
ստանալու որոշմանը:
21 Սա կարող է վերաբերել քաղաքացիական ծառայողներին, ովքեր սոցիալական փաթեթի գումարները ստանում են որոշակի պարբերականությամբ:
27

19

2. Հիմնական
տեղեկատվություն

2.

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է, արդյոք, ուսման վարձերի հետ կապված հետևյալ
տեղեկությունները, և հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով:

Վճարման ժամկետներ

Հնարավոր ուսման վարձի զեղչեր

Վճարը հետաձգելու իրավունք20

Մասնաբաժիններով վճարելու իրավունք21

«կամպուսային» աշխատանքի և ուսումնառության հնարավորություն

ձեր հաստատությունը պարբերաբար, էլեկտրոնային փոստի միջոցով,
տեղեկատվություն է փոխանցոՙւմ ուսանողներին և անձնակազմին: Խնդրում ենք նշել տեղեկատվության տեսակը, պարբերականությունը և այն խմբերը ում ուղարկվում է տեղեկատվությունը:

7. Արդյո՞ք

ուսանողների և շրջանավարտների հետ հաղորդակցվելու համար (պատասխանել
յուրաքանչյուր խմբի համար): Նշված խմբերը հատուկ հատկացված համալսարանական
տիրույթի հասցե ստանոՙւմ են: Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել համակարգը:

6. Ձեր հաստատության էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործո՞ւմ է անձնակազմի,

Ուսանողների համար (Այո/Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները,
որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով19 և համառոտ նկարագրեք համակարգը:

5. Ձեր հաստատությունում գործում է ներքին ցանց (ինտրանետ): Աշխատողների համար (Այո/Ոչ)

Ձեր
հաստատությունը
հրապարակում
և
տարածում
է
տեղեկատվություն
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու
վերաբերյալ: (Այո/Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել:

Ձեր
հաստատությունը
ուսանողներին
իրենց
իրավունքների,
բողոքարկման
ընթացակարգերի և այլ վարչական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն
տրամադրո՞ւմ է (խնդրում ենք մեկնաբանել):
Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է տեղեկատվություն հետազոտական
հնարավորությունների (ներգրավում գիտական ծրագրերում, խմբերում և այլն) և
ընտրության չափանիշների վերաբերյալ: (Այո/Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել և
տրամադրել համապատասխան ինտերնետային կայքի հասցեն:
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7.

8.

6. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին ներքին շարժունակության (տեղափոխումների)
վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրո՞ւմ է: Նշել, ինչպիսի:

5. Ձեր հաստատությունը ուսանողների շրջանում հրապարակում և տարածո՞ւմ է
տեղեկատվություն միջազգայնացման հետևյալ գործընթացների վերաբերյալ.

Արտերկրում սովորելու կրթաթոշակային հնարավորություններ (Այո/Ոչ), եթե այո,
խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

Փոխանակման ծրագրերի հնարավորություններ (Այո/Ոչ), եթե այո, խնդրում ենք
համառոտ ներկայացնել ինչպես

Արտերկրում կրեդիտներ հավաքելու հնարավորություններ (Այո/Ոչ), եթե այո,
խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես:

4.

Ձեր հաստատությունը
տիրապետու՞մ է ուսանողների վերաբերյալ հետևյալ
տեղեկատվությանը:

Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ (Այո/Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ
ուսանողների տոկոսը:

Սոցիալապես անապահով ուսանողներ (Այո/Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ
ուսանողների տոկոսը:

Մարզաբնակ ուսանողներ (Այո/Ոչ): Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների
տոկոսը:

3.
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 Էլեկտրոնային նամակներ ռեկտորին: (Այո/Ոչ) Եթե այո ներկայացնել, որ հասցեով է
վարվում հաղորդագրությունը և տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը:
 Էլեկտրոնային
նամակներ
դեկաններին
(կրթական
ստորաբաժանումների
ղեկավարներին) (Այո/Ոչ): Եթե այո, ներկայացնել, որ հասցեով է հարվում
հաղորդագրությունը և տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը:
 Կայքէջում հարց ու պատասխանի բաժին: (Այո/Ոչ) Եթե այո, ներկայացնել, որ
հասցեով է հարվում հաղորդագրությունը և տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը:
 Սոցիալական ցանցերի (Facebook-ի էջ, Twitter) գործիքներ: (Այո/Ոչ) Եթե այո,
համառոտ ներկայացնել, որ էջերով է հարվում հաղորդագրությունը և տալ վերջին
տարվա վիճակագրությունը:
 Կայքէջում հաճախակի տրվող հարցերի բաժին: (Այո/Ոչ) Եթե այո, ներկայացնել
համապատասխան հասցեն:
 Այլ: (Այո/Ոչ), ներկայացնել մանրամասներ:

9. Ձեր հաստատությունն ընդունում կամ պատասխանու՞մ է ուսանողներից և հանրությունից
էլեկտրոնային տարբերակով ստացված հաղորդագրություններին: Եթե այո, խնդրում ենք
մանրամասնել: Ներկայացրե՛ք համապատասխան հասցեներ և վիճակագրական տվյալններ.

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ
ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Գործիքակազմի բաժինների նկարագրություն
Գործիքակազմը բաղկացած է ստորև նշյալ թվով 6 հիմնական մասերից՝
բաժանված մի քանի բաժինների, որոնցից յուրաքանչյուրում կան մի շարք
հարցեր/ցուցիչներ: Գործիքակազմի համապատասխան հարցերը կամ ցուցիչներն
ընտրված են տարբեր հարցումների տվյալների հիման վրա, որոնք բացահայտել են
կոռուպցիոն որոշ հավանական ռիսկեր ԲՈւՀ-ի կառավարման համապատասխան
ոլորտներում:
Գործիքակազմի
ցուցիչների
առնչությամբ
տրամադրվող
տեղեկատվությունը վերջին հաշվով հանգեցնում է նրան, որ տարբեր ներքին և
արտաքին շահագրգիռ կողմեր և ընդհանուր առմամբ, հասարակությունը, կարող
են ստանալ համապատասխան տեղեկատվություն, ակտիվ մասնակցություն
ունենալ որոշումների կայացման գործընթացում կամ արդյունավետ կերպով
արձագանքել
կառավարման
տարբեր
մարմինների կողմից
կայացվող
որոշումներին, ինչպես նաև գնահատել իրականացված ծրագրերը.
1.
2.
3.
4.
5.

Կառավարման մարմիններ
Ռազմավարական պլանավորում
Ֆինանսական կառավարում
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Ընդունելություն,
ուսանողների
գնահատում,
կարգապահություն և ուսանողի հետ հետադարձ կապ
6. Տեղեկատվության կառավարում

ակադեմիական

Գործիքակազմը ներառում է տարբեր հարցեր, որոնց հաճախ անհրաժեշտ է
պատասխանել ԱՅՈ/ՈՉ ձևաչափով: Կան նաև մի շարք այնպիսի հարցեր, որոնց
դեպքում պահանջվում է տալ հակիրճ նկարագրություն (առավելագույնը՝ 1-2
պարբերության սահմաններում) կամ տրամադրել գործող ներքին փաստաթղթերը:
Միևնույն ժամանակ առաջադրվող հարցերը կարելի է դիտել որպես չափանիշներ,
որոնք ցույց են տալիս կառավարման արդյունավետ մոդելները, որոշումների
կայացման գործընթացին ուղղված թափանցիկ մոտեցումները, որոշումների
կայացման բաց և ժողովրդավարական միջավայրը, համալսարանի կոլեկտիվի
անդամների (ակադեմիական անձնակազմ, ուսանողներ, վարչական անձնակազմ
և այլն) գործուն մասնակցությունը, անաչառ մոտեցումները, հանրությանը
հաստատության հաշվետվողականությունը և այլն: Հետևաբար գործիքակազմի
համապատասխան
հարցերը
ծառայում
են
որպես
թափանցիկության/հաշվետվողականության ցուցիչ և ուղղորդող սկզբունք համալսարանի ղեկավար կազմի համար, որպեսզի ապահովեն այդ թափանցիկությունը/հաշվետվողականությունը:
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1. Կառավարման մարմիններ
Հայաստանում
ԲՈւՀ-երի
կառավարման
բարձրագույն
մարմինը
Հոգաբարձուների խորհուրդն է (եթե ԲՈւՀ-ն ունի հիմնադրամի կարգավիճակ) կամ
ԲՈւՀ-ի
Խորհուրդը
(եթե
ԲՈւՀ-ն
ունի
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպության կարգավիճակ): Երկու դեպքում էլ առկա են ընթացակարգեր և
կանոնակարգեր, որոնք կարգավորում են նշված մարմինների ձևավորման
գործընթացը: Որոշ անդամներ ընտրվում են (պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի և ուսանողների ներկայացուցիչները), իսկ որոշ անդամների
թեկնածությունը կարող է առաջադրվել (կարող են նշանակվել) իրավասու մարմնի
կողմից 22 : Երկու դեպքում էլ շատ կարևոր է ապահովել հրապարակային լայն
թափանցիկություն և հաշվետվողականություն:
Գործիքակազմն ընդգծում է ԲՈւՀ-երի կառավարման մարմինների անդամների
ընտրության գործընթացի կարևորությունը՝ մասնավորապես ապահովելով
մրցակցային (առաջադրված թեկնածուների թիվն ավելին է, քան առկա տեղերը)
ընտրություն` գաղտնի քվեարկության պայմաններում: Ֆակուլտետային
խորհուրդների դեպքում ԲՈւՀ-ը պետք է ապահովի առաջադրված թեկնածուների և
առկա տեղերի թվի հարաբերակցության միջին թվաբանականը:
ԲՈւՀ-երի Կառավարման մարմինների անդամներին պաշտոնում առաջադրելու
(նշանակելու) բաց և մրցակցային գործընթացը կարելի է ապահովել
հրապարակելով հետաքրքության արտահայտման բաց հայտարարություն, ինչպես
նաև ընտրության չափանիշները հրապարակելու միջոցով (օրինակ՝ տեղերի
նախնական բաշխում տարբեր տարակարգերում՝ նախարարության աշխատակից,
կրթության գծով փորձագետ, տնտեսական ոլորտի ներկայացուցիչ, գործատու և
այլն) և կայացված որոշումը հիմնավորելու միջոցով՝ ներկայացնելով հակիրճ (2-3
պարբերությամբ) տվյալներ առաջադրված յուրաքանչյուր անդամի դեպքում:
Կոլեգիալ կառավարման մարմինների աշխատանքի ժողովրդավարական
գործընթացը պահանջում է անդամների կողմից ակտիվ մասնակցություն և
կառուցողական
երկխոսություն:
ԲՈւՀ-ի
կառավարման
մարմիններում
որոշումների միաձայն կամ (գրեթե միաձայն) կայացման գործընթացը չի
նշանակում իրապես ժողովրդավար կառավարում: Առնվազն 20% դեմ ձայներով
կայացված որոշումների թվի ցուցիչը ներառված է գործիքակազմում, որպեսզի
բացահայտի կարծիքների բազմազանությունը և վեր հանի կոլեգիալ կառավարման
մարմիններում գոյություն ունեցող որոշումների կայացման ժողովրդավար
գործընթացը: Ֆակուլտետային խորհուրդների դեպքում ԲՈւՀ-ը պետք է
ներկայացնի բոլոր ֆակուլտետների (կամ ֆակուլտետներին հավասարեցված
միավորների) առումով միջին թվաբանական ցուցանիշ:
Գործիքակազմն ընդգծում է Կառավարման խորհուրդներում ներդրում
ունենալու էական հնարավորությունը, որն ընձեռնվում է արտաքին խմբերին
22

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության խորհրդի ձևավորման կարգը հաստատելու մասին
ՀՀ կառավարության 23.06.2005թ. թիվ 975-Ն որոշում:
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(ԲՈւՀ-ի կոլեկտիվի անդամներ, ովքեր կառավարման մարմնի անդամ չեն կամ
արտաքին շահեկիցներ են): Այս հնարավորությունները նախատեսում են բաց
նիստեր, հնարավորություն լրատվական դաշտին/մեդիային՝ ներկա գտնվելու այդ
նիստերին, նիստերի առցանց հեռարձակում, մասնակցություն՝ խորհրդակցական
ձայնի իրավունքով, գրավոր առաջարկների պարտադիր քննարկում, հարց ու
պատասխանների հատուկ նիստեր և այլ հնարավորություններ արտաքին հատուկ
խմբերի համար:
Ընթացիկ տարում Կառավարման մարմիններից յուրաքանչյուրի կողմից
ընդունված
հիմնական
որոշումների
ցուցիչը,
բացառությամբ
տարեկան/ռազմավարական
պլանների,
բյուջեի
և
համապատասխան
հաշվետվությունների հաստատման, նպաստում է կառավարման մարմինների
բովանդակային հաշվետվողականության ապահովմանը: Եթե չկան նմանօրինակ
որոշումներ, ԲՈւՀ-ն իր կողմից տրամադրվող պատասխաններում կարող է
մեջբերել առանձին հատվածներ բացառություն հանդիսացող վերոնշյալ
փաստաթղթերից 23 : Կառավարման մարմինների և Ռեկտորատի 24 աշխատանքի
արդյունքների,
ներառյալ
հաշվետվությունների
(արձանագրությունները/
արարողակարգերը) և վերջնական որոշումների հասանելիությունը ԲՈւՀ-ի
կայքէջում և/կամ ներքին հաղորդակցության միջոցներով կարևոր բաղադրիչ է
հասարակական թափանցիկություն և հաշվետվողականություն ապահովելու
տեսանկյունից:

2. Ռազմավարական պլանավորում
ԲՈւՀ-ի
գործունեության
ռազմավարական
պլանավորման
գործընթացը
համարվում է հիմնական տարր՝ թափանցիկություն և հաշվետվողականություն
ապահովելու տեսանկյունից, և այս գործընթացի նախապատրաստման
աշխատանքները, ներդրումը, գնահատումը և վերջինիս վերաբերյալ իրազեկումը
կենսական կարևորություն ունեն այդ գործընթացի արդյունավետությունն
ապահովելու առումով:
Գործիքակազմի համապատասխան մասերում քննարկվում է ներքին և
արտաքին տարբեր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը ռազմավարական
պլանի կազմման գործընթացում, որը հաճախ պաշտոնապես ձևակերպված է
լինում հատուկ կանոնակարգերի միջոցով: Գոյություն ունեն բազմաթիվ
տարբերակներ
(կառավարման
մարմինների
աշխատանքային
խմբեր,
քննարկումներ
առանձին
միավորներում,
ներանցումներ
ուսանողների,
շրջանավարտների
և
մասնագիտական/արհեստակցական
կազմակերպությունների համար, և այլն) և ԲՈւՀ-ը պետք է տրամադրի
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Այս հարցի պատասխանը և համապատասխան մեկնաբանությունները պետք է տրվեն ԲՈւՀ-ի
ռեկտորի կողմից և/կամ ԲՈւՀ-ի կառավարման բարձրագույն մարմնի նախագահի կողմից:
24 Ռեկտորին կից գործող խորհրդակցական մարմին, որը նախատեսված է ԲՈւՀ-ի
կանոնադրությամբ, քննարկում է ԲՈւՀ-ի գործունեությանն առնչվող հարցերը ԲՈւՀ-ի
Կառավարման մարմինների նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում:
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գործընթացի հակիրճ նկարագրություն՝
փաստերի, եթե այդպիսիք կան:

հղում

անելով

համապատասխան

Ռազմավարական
պլանավորման
հաջորդ
կարևոր
քայլը
առաջնահերթություններն ընտրելն է և գնահատելի թիրախային ցուցիչներ
ապահովելը,
որը
թույլ
կտա
գնահատել
գրանցված
առաջընթացը:
Առաջնահերթությունները պետք է համահունչ լինեն ազգային այն առաջնահերթություններին, որոնք հռչակված են կառավարության համապատասխան
փաստաթղթերում կամ հեղինակավոր այլ աղբյուրներում, և ԲՈւՀ-ի
առաջնահերթություններից յուրաքանչյուրի համար տրվող պարզաբանումը պետք
է ակնհայտ կերպով համապատասխանի ազգային առաջնահերթությունների
համար տրված մեկնաբանությանը:
Գործիքակազմը կարևորում է արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների
(Key Performance Indicator) կիրառումը, որոնք կազմակերպության կամ առանձին
ստորաբաժանման գործունեության արդյուանվետության չափելի ցուցանիշներն
են։ Այն կարող է կիրառվել համաբուհական կամ առանձին ստորաբաժանման
մակարդակով, ունենալ կարճաժամկետ (մինչև մեկ տարի) և երկարաժամկետ (2-5
տարի) բնույթ։
Գործիքակազմը նախատեսում է ռազմավարական և տարեկան պլանների
բաշխում ֆակուլտետների (դպրոցների) և/կամ վարչական ստորաբաժանումների
միջև՝ համապատասխան ստորաբաժանումների համար հատուկ ծրագրերի
մշակման և հաստատման, ստորաբաժանումներին դրամական միջոցների
տրամադրման, վերջիններիս գործունեության համար ցուցիչների սահմանման,
ստորաբաժանումների ռազմավարական և տարեկան պլաններով սահմանված
գործունեության
հաշվետվությունների
նախապատրաստման
միջոցով:
Առաջընթացը գնահատվում է նաև թիրախային ցուցիչների դինամիկայով
(ընթացիկ տարին, վերջին 3 տարիները, վերջին 5 տարիները):
Գործիքակազմը շեշտում է ԲՈւՀ-ի կայքէջի միջոցով հասանելիությունը և
համապատասխան բաժինների ռազմավարական և տարեկան պլանները, ինչպես
նաև նշվածների իրագործման վերաբերյալ հաշվետվությունները:

3. Ֆինանսական կառավարում
Ընդհանուր առմամբ խորհուրդ է տրվում, որ մշակվեն ֆինանսական
կառավարման ԲՈւՀ-երին հատուկ մանրամասն ստանդարտներ և ուղենիշներ՝
սահմանելով ԲՈւՀ-երի ֆինանսական կառավարման բոլոր տեսանկյունները:
Այդուհանդերձ, սույն գործիքակազմի շրջանակում քննարկվում են պատշաճ
ֆինանսական կառավարման այն հիմնական, կարևոր սկզբունքները և
մեթոդաբանությունը, որոնք առավելապես կարևոր են թափանցիկության և
հաշվետվողականության տեսանկյունից, որպեսզի անդրադարձ կատարվի
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կոռուպցիոն
որոշ
ռիսկերին,
և
ամրակայվի
հակակոռուպցիոն
քաղաքականությունը:
Մասնավորապես,
ԲՈւՀ-ի
տարեկան
բյուջեի 25
առկայությունը դիտվում է որպես խիստ կարևոր գործոն և առաջին քայլն այս
համատեքստում: Այդուհանդերձ, բյուջեի գոյությունն ինքնին չի նշանակում, թե
ապահովված է թափանցիկության ակնկալվող մակարդակը:
Բյուջեի հանգամանալից նկարագրությունը և բյուջեի համապատասխան
հոդվածների 26 պատշաճ հիմնավորվածությունը հատկապես կարևոր են թե
թափանցիկության
և
թե
արդյունավետ
կառավարման
տեսանկյունից:
Աշխատավարձին առնչվող ծախսերը (հիմնական աշխատավարձ, արտաժամյա
աշխատանքի վճարներ, հավելավճարներ, պարգևավճարներ, արձակուրդային
գումարներ, և այլն 27 ) մասհանվում են ըստ հաստիքացուցակի և մարդկային
ռեսուրսների քաղաքականությամբ սահմանված գործիքների (հավելավճարներ,
աշխատավարձի սանդղակ, սոցիալական փաթեթներ և այլն): Աշխատավարձի հետ
առնչություն չունեցող ծախսերի մասով անհրաժեշտ է կազմել համապատասխան
նկարագրություններ (բացատրություններ). հաշվի առնելով այս ծախսերի բնույթը,
կարող են պահանջվել նաև հատուկ ծրագրահեն մոտեցումներ:
Բյուջեի մանրամասն բացվածքը նախանշվում է որպես կարևոր չափանիշ, իսկ
որպես բյուջեի 28 հատուկ հոդվածի առավելագույն շեմ՝ ընտրվել է ոչ
աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ը: Ակնհայտ է, որ որոշ ծախսեր
կարող են գերազանցել 3%-ի այս շեմը (օրինակ՝ կոմունալ ծառայությունների հետ
կապված ծախսերը), սակայն հստակ է, որ կարելի է բաշխել այդ ծախսերն ըստ
ծառայության որոշակի տեսակի կամ այլ չափանիշների: Շատ ավելի կարևոր է, որ
բյուջեի նույնիսկ առավել մեծ (3%-ի գերազանցմամբ) հոդվածների դեպքում, լինի
հետագա բաշխում՝ համապատասխան ենթահոդվածներով: Եթե բյուջեի բոլոր
հոդվածների (կամ համապատասխան ենթահոդվածների) շեմը չի գերազանցում ոչ
աշխատավարձային ծախսերի 3%-ը, ապա ԲՈւՀ-ը կարող է դրական
պատասխանել համապատասխան հարցադրմանը:
Բյուջեի հոդվածների հիմնավորումը կարևոր չափանիշ է և դրսևորվում է
ինչպես գործունեության նկարագրություններով (գործունեությունը սահմանված է
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«Բյուջե» եզրույթն օգտագործվում է ընդհանուր իմաստով՝ նշելու ԲՈւՀ-ի ֆինանսական այն
փաստաթուղթը, որով սահմանվում են տարեկան (ֆինանսական տարվա) նախահաշվով
կանխատեսվող մուտքերն ու ելքերը:
26«Բյուջեի հոդված» եզրույթի գործածությունը պայմանական բնույթ է կրում: Ընդհանուր առմամբ
բյուջեն բաղկացած է տարեկան մուտքերից և ելքերից, որոնք իրենց հերթին պետք է բաժանվեն
տարբեր բաժինների, ինչը հաճախ անվանվում է հոդված (այն կարող է անվանվել նաև կետ կամ
տող): Այս հոդվածներն իրենց հերթին կարող են բաժանվել ենթաբաժինների (ենթահոդվածների,
ենթատողերի, ենթակետերի), որոնք այս գործիքակազմի շրջանակում կարող են նույնպես դիտվել
որպես բյուջեի հոդվածներ:
27 Աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների ցանկը սահմանված է ՀՀ
կառավարության 08.08.2013թ. թիվ 853-Ն որոշմամբ:
28 3%-ի այս ցուցիչն ընտրվել է պայմանականորեն, և այն կարելի է տարեցտարի նվազեցնել:
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Գործունեության տարեկան ծրագրով 29 , որում, ի թիվս այլ փաստաթղթերի,
արտացոլված են ռազմավարական (երկարաժամկետ) ծրագրերը), այնպես էլ
համապատասխան հաշվարկներով (օրինակ՝ սարքավորման դեպքում դա կարող է
լինել անվանումը, սարքավորման հիմնական տեխնիկական պարամետրերը,
ակնկալվող քանակը և մեկ միավորի գինը): Նախորդ տարվա փաստացի ծախսերը
կարող են օգտագործվել որպես հիմնավորում՝ բյուջեի միայն հատուկ հոդվածների,
ներառյալ չնախատեսված ծախսերի դեպքում: Բյուջեի եկամտի հոդվածների
հիմնավորումը
հանգեցնում
է
որոշ
ծրագրված
կամ
կանխատեսող
նախահաշիվների, որոնք պետք է քննարկվեն ԲՈւՀ-ի ղեկավարության կողմից և
նկարագրվեն գործողությունների տարեկան պլանում կամ համապատասխան այլ
փաստաթղթերում: Բյուջեի հիմնավորումները ներկայացվում են բյուջեի
հիմնական փաստաթղթի հետ միասին:
ԲՈւՀ-ի հաշվետվողականության համապատասխան համակարգը սերտորեն
կապված է պլանավորման փաստաթղթերի հետ և, ըստ այդմ, Ռազմավարական
(երկարաժամկետ) զարգացման ծրագրերի, Գործունեության տարեկան ծրագրի և
Տարեկան բյուջեի կատարման հաշվետվություններնն30 ապահովում են շրջանակ՝
ընդհանուր մշտադիտարկման և գնահատման համար: Բյուջեի հոդվածների
հիմնավորման մոդելով կարելի է ներկայացնել հաշվետվություն ծախսերի մասով՝
ապահովելով պատշաճ, մանրակրկիտ դասակարգում, որում արտացոլված կլինեն
Գործունեության
տարեկան
պլանի
իրագործման
հաշվետվության
համապատասխան բաժինները:
Թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը ֆինանսական օղակում
պահանջում են ակտիվ համայնքային ներգրավվածություն և հասանելիություն
համապատասխան բոլոր փաստաթղթերի մասով, որը կարելի է իրագործել
կայքէջի և/կամ ներքին հաղորդակցության միջոցներով: Բուհական տարբեր
մարմինների և կազմակերպչական միավորների, ներքին և արտաքին շահագրգիռ
կողմերի
(ակադեմիական
խորհուրդներ,
ուսանողական
կառույցներ,
ֆակուլտետային
խորհուրդներ,
մասնագիտական/արհեստակցական
կազմակերպություններ, գործատուներ և այլն) լայնամասշտաբ մասնակցությունը
բյուջեի կազմման և քննարկման գործում հնարավորություն կընձեռի ազդեցություն
ունենալ
համապատասխան
որոշումների
վրա՝
ապահովելով
բյուջեի
պլանավորման բաց և թափանցիկ գործընթաց: Համապատասխան բոլոր
փաստաթղթերի նախագծերը և վերջնական տարբերակները (ներառյալ հաստիքա29

«Գործունեության տարեկան ծրագիր» եզրույթն օգտագործվում է ընդհանուր իմաստով՝ նշելու
այն փաստաթուղթը, որը նկարագրում է հիմնական առաջնահերթությունները, առաջադրանքները,
գործողությունները և միջոցառումները (ներառյալ ժամանակացույցը, պատասխանատու
կազմակերպչական միավորները), որոնք ծրագրված են գալիք տարվա համար և հաստատվում են
ԲՈւՀ-ի կառավարման համապատասխան մարմնի կողմից: ԲՈւՀ-ի կառավարման բարձրագույն
մարմինների կողմից Տարեկան և ռազմավարական ծրագրերի հաստատումը հաճախ ուղղակի
կերպով նախատեսված է լինում հաստատության կանոնադրությամբ:
30 Տարեկան բյուջեի կատարման հաշվետվություն արտահայտությունն օգտագործվում է ընդհանուր
իմաստով՝ նշելու այն ֆինանսական փաստաթուղթը, որը ներկայացնում է տարեկան
(ֆինանսական տարվա) նախահաշվով կանխատեսվող մուտքերի և ելքերի կատարման կամ
իրականացման մասին հաշվետվություն:
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ցուցակը 31 , գնումների փաստաթղթերը և հաշիվ-ապրանքագրերը) պետք է
հասանելի դարձվեն ԲՈւՀ-ի կայքէջի կամ առցանց/ոչ համացանցային
աղբյուրներով պատշաճ ժամկետներում:

4. ՄՌ կառավարում
ԲՈւՀ-ի անձնակազմը բաժանված է 2 հիմնական տարակարգի. ակադեմիական և
ոչ ակադեմիական անձնակազմ: Ակադեմիական անձնակազմն իր հերթին
բաղկացած
է
2
հիմնական
ենթախմբից՝
դասախոսական
կազմից
(պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի
բոլոր
տարակարգերը)
և
հետազոտական
կազմից
(գիտահետազոտական
անձնակազմի
բոլոր
տարակարգերը): Ոչ ակադեմիական անձնակազմը հիմնականում բաղկացած է
վարչական32, ուսումնաօժանդակ33 և տեխնիկական անձնակազմից34: Որոշ հատուկ
դեպքերում ոչ ակադեմիական անձնակազմը կարող է ներառել նաև
համալսարանական կլինիկաների անձնակազմը (բժիշկներ, բուժքույրեր, և այլն),
միջնակարգ և ավագ դպրոցները, արդյունաբերական ձեռնարկությունները և
օժանդակ այլ միավորներ: Գործիքակազմի հարցերը ՄՌ կառավարման
վերաբերյալ նախատեսում են համապատասխան հարցադրումներ ակադեմիական
և ոչ ակադեմիական անձնակազմի համար:
Գործիքակազմը շեշտադրում է ՄՌ կառավարման կարևոր բաղադրիչները,
ինչպիսիք են՝ աշխատանքի ընդունումը բաց և մրցակցության վրա հիմնված
գործընթացի
միջոցով,
մասնագիտական
կատարելագործումը,
վերապատրաստումը անձնակազմի գրեթե բոլոր տարակարգերի համար: Թափուր
աշխատատեղերի մասին բաց և պատշաճ կերպով հրապարակումը ենթադրում է
հաստատության կայքէջում (աշխատանքի մասին հայտարարությունների համար
հատուկ բաժին) և այլ միջոցներով (օրինակ՝ թերթ, աշխատանքի հայտարարությունների հարթակներ, ինչպիսիք են՝ jobfinder.am և careercenter.am
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Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքով ԲՈւՀ-երը համարվում են տեղեկատվությունը
տնօրինող կազմակերպություններ (Հոդված 3) և նույն օրենքով սահմանվում է, որ տարին մեկ
անգամ անհրաժեշտ է հրապարակել կազմակերպության հաստիքացուցակները (պաշտոնները և
համապատասխան աշխատավարձը) այլ փաստաթղթերի հետ միասին (Հոդված 7): Հայկական շատ
ԲՈւՀ-եր ունեն հիմնադրամի կարգավիճակ և համաձայն «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքի՝
Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը հաստատում է հաստիքացուցակը և վերոնշյալ
տեղեկատվությունը, ընդսմին, Հոգաբարձուների խորհրդի այս և մյուս որոշումները պետք է բաց
լինեն հանրությանը:
32 Բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, վարչական օղակների ավագ և կրտսեր աշխատակիցներ,
ղեկավարներ, տեսուչներ, մասնագետներ և վարչական բաժինների օգնականներ, այլ վարչական
պաշտոններ:
33 Ուսումնական լաբորատորիաների ղեկավարներ, ավագ լաբորանտներ, լաբորանտներ,
ուսումնական միավորների օգնականներ, գրադարանավարներ և այլն:
34
Համալսարանական
համալիրի
ինժեներատեխնիկական
ենթակառուցվածքների
գործունեությունն ապահովող անձնակազմ (կոմունալ ծառայություններ, կապի միջոցներ,
անվտանգություն), ինչպես նաև փոխադրամիջոցների, տեխնիկական սպասարկման և այլ
ծառայություններ, ներառյալ արտադրական ենթակառուցվածքները:
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հարթակները)
տարածվող
հրապարակումներ,
որոնք
կատարվում
են
ընտրությունից առնվազն երկու ամիս առաջ՝ նվազագույնը մեկ անգամ
վերահրապարակելով այդ տեղեկությունը: Մեկ պաշտոնին հավակնող թվով 2 և
ավելի թեկնածուների վերաբերյալ հատուկ հարցադրմամբ շեշտադրում է
աշխատանքի ընդունման գործընթացի իրապես մրցակցային բնույթը:
Գործիքակազմի շրջանակում առաջարկվում է հրապարակել տեղեկություններ՝
աշխատանքի նոր ընդունված անձնակազմի անդամների, ներառյալ այն անձանց
վերաբերյալ, ում պաշտոնավարման ժամկետը երակարաձգվել է հանրային և/կամ
ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով, որպեսզի ապահովվի աշխատանքի
ընդունման գործընթացի համապատասխան հրապարակայնություն և պատշաճ
ընդունելություն կոլեկտիվի նոր անդամների համար:
ԲՈւՀ-ում ՄՌ կառավարման հաջորդ կարևոր քայլը մանրակրկիտ Տեխնիկական
առաջադրանքի 35 (ՏԱ) առկայությունն է այն աշխատակիցների համար
(գլխավորապես վարչական, օժանդակ և տեխնիկական պաշտոն զբաղեցնող
աշխատակիցների
դեպքում),
ովքեր
չեն
դասվում
պրոֆեսորադասախոսական/գիտահետազոտական
անձնակազմի
տարակարգերին:
Յուրաքանչյուր
խմբի/տեսակի
պաշտոնների
համար
անհրաժեշտ է կցել ՏԱ-ի նմուշ:
Թափանցիկ ՄՌ կառավարման համար շատ կարևոր գործոն է մանրամասն
կազմված ներքին կանոնակարգերի և ընթացակարգերի հետ միասին ընդհանուր
ՄՌ քաղաքականության առկայությունը: Ներքին կանոնակարգերով պետք է
սահմանվեն աշխատողների ընտրության ընթացակարգերը (չափանիշների
նախնական հաստատում, ընտրող անկախ հանձնաժողովի (կազմված ԲՈւՀ-ի
տարբեր միավորների ներկայացուցիչներից) ձևավորում, հարցազրույցներ,
դիմորդին գնահատելը (գնահատում ըստ չափանիշների), ընտրության
գործընթացը պաշտոնական կերպով արձանագրելը, վերջնական որոշումը և այլն):
Ընտրության պաշտոնական ընթացակարգի առկայությունը և վարչական բոլոր
պաշտոնների համար այն պարտադիր կերպով կիրառելը ներկայացված է
գործիքակազմի համապատասխան հարցադրման շրջանակում:
Գործատուն
պետք
է
ապահովի
աշխատողների
մասնագիտական
կատարելագործումը, և այս գործընթացը պետք է նախատեսված լինի ՄՌ
քաղաքականության համապատասխան փաստաթղթերով: Այս գործընթացը
ներառում է ակադեմիական անձնակազմի, ինչպես նաև անձնակազմի մյուս
տարակարգերի համար պարբերաբար իրականացվող մասնագիտական վերապատրաստումներ և այլ միջոցառումներ: ՄՌ քաղաքականությամբ պետք է նաև
նախատեսվեն պարբերաբար իրականացվող ատեստավորումներ ոչ ընտրովի
35

Տեխնիկական առաջադրանք (ՏԱ) արտահայտությունը փաստաթղթի պայմանական վերնագիր է,
որը նկարագրում է աշխատողի պարտականություններն ու առաջադրանքները, վերջինիս
պատասխանատվությունը, ենթակայությունը, գիտելիքը, հմտություններն ու որոշակի պաշտոնի
հետ կապված այլ հարցեր: Հայաստանյան պետական և մասնավոր կազմակերպությունների,
ներառյալ ԲՈւՀ-երի ՄՌ կառավարման շրջանակում «Աշխատանքի նկարագրություն» կամ
«Պաշտոնի անձնագիր» եզրույթները հաճախ օգտագործվում են ՏԱ-ի փոխարեն:
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պաշտոններ զբաղեցնող աշխատողների դեպքում: Միևնույն ժամանակ, նրանք,
ովքեր չեն անցնում վերապատրաստում կամ ատեստավորում, պետք է
դադարեցնեն իրենց աշխատանքը ԲՈւՀ-ում, կամ վերջիններիս զբաղվածության
հարցը պետք է լրջագույնս վերանայվի բարձրագույն ղեկավար օղակների կողմից:

5. Ընդունելություն, ուսանողական գնահատում, ակադեմիական
կարգապահություն և ուսանողի հետ հետադարձ կապ
Ընդունելության դիմումների ներկայացման մանրակրկիտ ընթացակարգերի և
ԲՈւՀ-ի բակալավրիատի, մագիստրոսական և ասպիրանտական ծրագրերում
ընդունելության չափանիշների հրապարակումը համարվում է առաջին կարևոր
քայլը ընդունելության գործընթացի թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունն ապահովելու ուղղությամբ: ԲՈւՀ-ը պետք է հաշվետվություն
ներկայացնի կենտրոնացված ընդունելության գործընթացից (որը կազմակերպվում
է Կառավարության կողմից) դուրս ընթացող ընդունելությունների մասին:
Բուհերում ուսանողին գնահատելու գործընթացները կարող են տարբեր լինել,
սակայն գործիքակազմը կարևորում է քննությունների գործընթացի և գնահատման
չափանիշների հաստատումն ու հրապարակումը, ինչպես նաև քննության
հարցերի ամբողջական ցանկը կամ թեստերի նմուշը (անհրաժեշտության
դեպքում) տրամադրելը՝ կիրառելով նաև գնահատման անանուն համակարգ:
Գործիքակազմում հարցադրում է կատարվում ակադեմիական ստանդարտների
շեմը և պետական ավարտական քննությունները (եթե կա պետական
ավարտական քննությունների անցկացման գործելակերպ) չհաղթահարելու
պատճառով հեռացված ուսանողների թվաքանակի մասին:
Գործիքակազմի հարցերն առնչվում են էթիկայի կանոնագրքին, հատուկ
ձեռնարկներին և քաղաքականություններին, որոնք տրամադրում են սպառիչ
բացատրություններ և տալիս են պարզաբանում գրագողության և ակադեմիական
այլ խախտումների վերաբերյալ, նշվածը բացահայտելու ուղղությամբ ներդրվող
մեխանիզմներին, հետագա տույժերի մասով հանգամանալից կանոնակարգերի և
ընթացակարգերի ներկայացմանը, ինչպես նաև բողոքարկման և փոխհատուցման
արդյունավետ
հնարավորությունների
ընձեռնմանը:
Գրագողության
առկայությունը և այլ ոչ էթիկական դեպքերը ենթակա են համապատասխան
կարգապահական կանոնների, որոնք կարող են ունենալ հետևանքներ
(կարգապահական պատժամիջոցներ) ուսանողների և ԲՈւՀ-ի աշխատակիցների
համար, ընդհուպ մինչև ԲՈւՀ-ից հեռացում: Այսպիսի դեպքերով գործերը միշտ էլ
կարելի է բողոքարկել և երբեմն բեկանել բողոքարկման միջոցով, ինչը
համալսարանական եզակի կարևոր միջավայրի մի մաս է կազմում:
Կարգապահական վարույթի և դրա արդյունքների մասին տեղեկատվություն
հրապարակելը, անհրաժեշտության դեպքում ջնջելով անձնանունները և
նույնականացնող մյուս տվյալները, այս ողջ գործընթացի կարևոր մաս է կազմում:
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Գործիքակազմով պահանջվում է տրամադրել տեղեկություններ և տվյալներ՝
վերոնշյալ հարցերի մասով:

6. Տեղեկատվության կառավարում
Սույն բաժնի հարցերի մեծ մասի տրամաբանությունը և բովանադակությունը
պայմանավորված են «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքով (ՏԱ
օրենք), ինչպես նաև «Տեղեկատվություն տնօրինողի կողմից մշակված կամ նրան
առաքված տեղեկությունների գրանցման, դասակարգման և պահպանման, ինչպես
նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական
հիմնարկների ու կազմակերպությունների կողմից տեղեկության կամ դրա
կրկնօրինակի (պատճենի) տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ
Կառավարության թիվ 1204-Ն որոշմամբ՝ թվագրված 15.10.2015 (այսուհետ՝ ՏԱ
օրենքի վերաբերյալ Կառավարության որոշում):
ՏԱ օրենքի առնչությամբ Կառավարության որոշմամբ սահմանվում է, որ
տեղեկատվություն տնօրինողի ղեկավարը կամ տեղեկատվություն տնօրինողի
նշանակած պաշտոնատար անձը պատասխանատու է տեղեկատվության
ազատության ապահովման համար սեփական հաստատության շրջանակում:
Միևնույն ժամանակ, ՏԱ օրենքով նախատեսված է, որ տեղեկատվություն
տնօրինողը տարին մեկ անգամ, այդ թվում նաև կայքէջի միջոցով, հրապարակում է
իր գործունեությանն առնչվող տեղեկությունները (պահանջվող հարցերի ցանկը
ներկայացված է ՏԱ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ կետում):
Գործիքակազմի հարցերում պարունակվում է նշում՝ հաստատության կայքէջի
և այլ լեզուներով դրա հասանելիության, ինչպես նաև կապի այլ միջոցների (ներքին
ցանց՝ նախատեսված աշխատակազմի և ուսանողների, կորպորատիվ
էլեկտրոնային փոստի համակարգ, տեղեկագրեր, և այլն) մասին, որպեսզի
հնարավոր լինի լիարժեք օգտագործել կորպորատիվ հաղորդակցության ներուժը:
Այլ լեզուներով հասանելի կայքէջի մասին պատասխանը նշելիս պետք է
տրամադրել
որոշակի
լեզուներով
ներկայացվող
տեղեկությունների
կատեգորիաները (կայքէջի ընտրացանկերը):
Ուսման վարձավճարների և, մասնավորապես, զեղչի հնարավորությունների,
վճարումը հետաձգելու կամ մասերով՝ մաս առ մաս վճարելու մասին
տեղեկությունների հրապարակումը հատկապես կարևոր է, և այս հատուկ
հարցերի
վերաբերյալ
տեղեկատվություն
տրամադրելը
նշանակում
է
հրապարակել մանրակրկիտ կանոնակարգեր, ուսանողների ընտրության
չափանիշներ և հստակ վերջնաժամկետներ: Գործիքակազմը նաև խրախուսում է
ԲՈւՀ-երին՝ մշակելու շրջանավարտների զբաղվածության և համալասարանն
ավարտելուց հետո աշխատանքի տեղավորման վիճակագրություն, ինչպես նաև
հավաքագրել տեղեկություններ՝ ուսանողների խոցելի խմբի վերաբերյալ
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(հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ, աղքատ պայմաններում գտնվող
ուսանողներ, գյուղաբնակներ և այլն):
Արտերկրում ուսանելու կամ փոխանակային ծրագրերում ընդգրկվելու
մասին (օրինակ՝ կայքէջի հատուկ բաժին, որը կներկայացնի միջազգային
կրթական
հնարավորություններ
ուսանողների
համար,
պարբերաբար
հրապարակվող տեղեկագրերը և այլն) ուսանողների շրջանում տեղեկատվություն
տարածելու վերաբերյալ պատասխանները պետք է պարունակեն այս խնդրի
համար կիրառվող գործիքները և համապատասխան կայքէջի հասցեն (եթե
այդպիսին կա) նշելու միջոցով: Ուսանողների ներքին շարժունություն մասին
(տեղափոխումների) տեղեկատվության մեջ պետք է ներառվի ԲՈւՀ-ի ներքին
պաշտոնական այն փաստաթուղթը, որը կարգավորում է այն հարցը, թե ինչպես
ուսանողները կարող են կուտակել կրեդիտներ հայկական այլ ԲՈւՀ-երից կամ
կրթական այլ հաստատություններից, ինչպես նաև գործնական ուղենիշներ այն
մասին, թե ինչպես կարելի է մեկնարկել և իրականացնել այդ գործընթացը:
Ուսանողների իրավունքների, բողոքարկման ընթացակարգերի և վարչական այլ
գործընթացների մասին տեղեկատվության մեջ կարող են նաև ներառվել ԲՈւՀ-ի
ներքին իրավական ակտերը և գործնական ուղեցույցները որոշակի իրավունքը
արդյունավետ
իրագործելու
համար
(օրինակ՝
իրավունքները
հաճախ
ձևակերպվում
են
դեկլարատիվ
ոճով
և
այս
ուղղությամբ
ստույգ
գործողությունները ներկայացված չեն լինում): Ուսանողների իրավունքների,
բողոքարկման ընթացակարգերի և վարչական այլ գործընթացների վերաբերյալ
տեղեկատվության մասով տրվող պատասխանները պետք է հստակեցվեն ներքին
իրավական ակտերի և այլ փաստաթղթերին հղում տալու միջոցով (ուղեցույցներ,
խորհրդատվական և գործնական ձեռնարկներ, և այլն), ինչպես նաև, առկայության
դեպքում, տրամադրելով համապատասխան կայքէջի հասցեն:
Գործիքակազմի համապատասխան հարցադրումներով շեշտվում են
էլեկտրոնային կապի/հաղորդակցության միջոցները/գործիքները (կապը էլ. փոստի
միջոցով, հարց ու պատասխան կայքէջի որոշակի հնարավորությունների
գործարկմամբ, սոցիալական ցանցերի գործիքների միջոցով և այլն): Այս միջոցների
պատշաճ գործադրումը կխթանի ԲՈւՀ-ի գործունեության թափանցիկությունը և
հաշվետվողականությունը: Անհրաժեշտ է նշել նմանօրինակ հաղորդակցության և
կայքի համապատասխան հասցեների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ:
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Սույն գործիքակազﬕ նպատակն է խթանել թափանցիկությունը և
հ աշ վ ե տվ ո ղ ակ ան ո ւ թ յ ո ւ ն ը Հ այ աս տան ի բ ար ձ ր ագ ո ւ յ ն
ո ւ ս ո ւ ﬓակ ան հ աս տատո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի (Բ Ո ւ Հ) շ ր ջան ո ւ մ :
Այնառնչվում է ԲՈւՀ-ի ինստիտուցիոնալ կառավարման գրեթե
բոլոր հիﬓական ոլորտներում ծավալվող գործունեությանը,
գործընթացներին և քաղաքականությանը: Այն հիﬓականում
բաղկացած է այո/ոչ հարցերից, որոնք ծառայում են որպես
ցուցիչներ և ԲՈւՀ-ի ղեկավար կազﬕ համար թափանցիկության և
հաշվետվողականության ապահովմանը ուղղորդող սկզբունքներ:
Գործիքակազմում նշվող տեղեկատվության նպատակային
օգտագործողներն են այն շահառուները ում ի վերջո հաշվետու են
համալսարանները՝ Կառավարություն, Կրթության և գիտության
ն ախ ար ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն , հ ա մ ա լ ս ա ր ա ն ա կ ա ն հ ա ն ր ո ւ թ յ ո ւ ն ,
քաղաքացիական հասարակության ինստիոտւտներ, մասնավոր
հատված և ընդհանրապես Հայաստանի հանրությունը:
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ºíñáå³ÛÇ ËáñÑáõñ¹Ý ³é³ç³ï³ñÝ ¿ Ù³Ûñó³Ù³ùáõÙ
Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñáí ½µ³ÕíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ: ºíñáå³ÛÇ ËáñÑñ¹ÇÝ
³Ý¹³Ù³ÏóáõÙ »Ý 47 å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáóÇó 28-Á
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ý³¢ ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ
»Ý: ºíñáå³ÛÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù µáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ÙÇ³ó»É »Ý Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý
ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇÝª áñå»ë Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ,
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¢ Çñ³íáõÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ: Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý
¹³ï³ñ³ÝÁ í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ Çñ³·áñÍáõÙÝ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
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³ßË³ñÑáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ, µ³ñ·³í³×áõÙ ¢ ³½³ïáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²Ûë ³Ù»ÝÝ Çñ³·áñÍ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ºØ »ñÏñÝ»ñÁ ÑÇÙÝ»É »Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñª ºØ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ¢ Ýñ³ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ
ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Üñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ »Ý
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