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 ԾՐԱԳԻՐ 
ՊԼԱՆ–ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

 

Խնդիրները 

 
Հիմնական 

գործողությունները 
 
 

Ակնկալվող 
արդյունքները 

Արդյունքային 
ցուցիչները և չափման 

միավորը 

Ցուցիչի 
ստուգման 
եղանակը 

և 
աղբյուրը 

Ժամ-
կետը 

Հիմնական 
գործողություն
ների համար 
կանխատես-
վող ծախսերը 

Պատասխանա-
տուներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 1.  Կրթության որակի ապահովում և բարելավում 

Խնդիր 1.1. 
Բարելավել և 

արդիականացնել 
կրթական ծրագրերի 

որակը 

1.1.1.ՄԿԾ–ի մշակման, 
մշտադիտարկման և գնա-
հատման ընթացակարգի 
լրամշակում և կիրարկում 

1.1.1.ՄԿԾ–կատարելա-
գործում և համապատաս-
խանություն ՀՀ ՈԱՇ–ի 
համապատասխան 
մակարդակի բնութա-
գրիչներին 

1.1.1.ՄԿԾ–ի մշակման, 
մշտադիտարկման և 
գնահատման ընթա-
ցակարգի առկայու-
թյուն,  

Գիտխորհրդի 
որոշում 

 
 
 20

22
թ.

 
 

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 

պահանջվում 
 
 
 

 Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Արտաքին կապերի 
և ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր,  
Որակի ապահով-
ման բաժին, 
Իրավական ապա-
հովման բաժին 

1.1.1.1.ՄԿԾ–պատասխա-
նատուների ինստիտուտի 
ներդրում 
1.1.1.2. ՄԿԾ–ի մշակման, 
մշտադիտարկման  գործ-
ընթացում արտաքին շա-
հակիցների ներգրավվա-
ծության ընդլայնում,  

1.1.2.Բարելավված 
կրթական ծրագիր 

1.1.2.Արտաքին և 
ներքին շահակիցների 
գոհունակության 
աստիճան 

Միջանկյալ 
մշտադիտար

կումներ, 
հաշվետվու-

թյուններ 

20
23

թ
. 

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-

վորում 
պահանջվում է՝ 

ըստ բյուջեի 

 Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Արտաքին կապերի 
և ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր,  
Որակի 
ապահովման 
բաժին 

  

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
 1.1.1.3.Կրթական ծրագ-

րերի բովանդակության 
ճկունության և գործառ-
նության մեխանիզմների 
ներդրում, շարժունության 
պատուհանի ստեղծում 

1.1.1.3ՀՀ ՈԱՇ–ի և ՈԵՇ–ի 
բնութագրիչներին  համա-
պատասխան կրթական 
ծրագրերի առկայություն 
 

1.1.3.Վերանայված 
առնվազն 4 բա-
կալավրիական և 
5 մագիստրոսա-
կան ծրագիր 
 
 

Գիտական 
խորհրդի 

որոշումներ, 
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Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 

պահանջում 
 

 

 Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Արտաքին կապերի 
և ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր,  
դեկաններ,  
ՄԿԾ–ների պա-
տասխանատուներ 

1.1.2.Արդի  կրթական 
ծրագրերի ներդրում,   

1.1.2.Արդի մասնագիտու-
թյուններին համապատաս-
խան կրթական ծրագրերի 
առկայություն 
 
 

1.1.2.Մրցունակ և 
պահանջված 
շրջանավարտներ
ի զբաղվածության 
տոկոսի 30% աճ 
 
 
 

Հարցումների և 
ֆոկուս–

հետազոտու-
թյունների 

հաշվետվու-
թյուններ, 
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. 
  

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 

պահանջում 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Արտաքին կապերի 
և ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր,  
Որակի ապահով-
ման բաժին 

1.1.3.Ուսուցման, դասա-
վանդման և գնահատ-
ման ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների 
ներդրում 

1.1.3.Ակտիվ ուսուցման և 
ռուբրիկային գնահատման 
մեխանիզմների կատարե-
լագործում,  

1.1.3. Ժամանակա-
կից ուսաուցման 
դասավանդման և 
գնահատման 
տեխնոլոգիանե-
րով լրամշակված 
առնվազն 8 ծրա-
գիր՝  
Մագիստրոսական 
– 5 
Բակալավրի - 3 

Առարկայա-
կան նկարա-
գրեր, դասա-

լսումների 
հաշվետվու-

թյուններ 

20
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20
24
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25
. 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո

րում չի 
պահանջում 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Որակի ապահով-
ման բաժին, 
դեկաններ, 
ամբիոնի վարիչներ 

Խնդիր 1.2.  
Ապահովել 

հետազոտակենտրոն և 
պրակտիկակենտրոն 

ուսուցում 
 

1.2.1.Հետազոտական բա-
ղադրիչի ներդրում կրթա-
կան ծրագրերում, 
կրթության և գիտության 
կապի ապահովում։ 

1.2.1. Հետազոտական բա-
ղադրիչով առնվազն 3 բակա-
լավրի կրթական ծրագրեր 
 
 
 
 

1.2.1. Յուրաքանչ-
յուր ՄԿԾ–ում 
առնվազն 6 դաս-
ընթացներ հետա-
զոտական բա-
ղադրիչով 

Ուսանողների 
շրջանում 

հետազոտական 
կարողունակությ

ունները  

20
23

-2
02

6 
թ

թ.
 

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 
 
 
 
 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
որակի ապահով-
ման բաժին, 
դեկաններ,  
ՄԿԾ պատասխա-
նատուներ 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
 1.2.2.Պրակտիկայի բո-

վանդակային և քանակա-
կան բնութագրերի համա-
պատասխանեցում աշխա-
տաշուկայի պահանջնե-
րին, 
պրակտիկաների կազմա-
կերպման, վերահսկման 
ընթացակարգերի 
կատարելագործում 

1.2.2.Շրջանավարտի ձևա-
վորված կարողություններ և 
հմտություններ  

1.2.2. Պրակտիկա-
ների անցկացման 
ընթացակարգի 
առկայություն։ 
Գործատուների և 
ուսանողների 
գոհունակություն 
 

Պրակտիկա-
ների անցկաց-

ման հաշվետվու-
թյունների ներ-

կայացում և 
պաշտպա-

նություն, հար-
ցումների վեր-
լուծություններ 
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Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 

պահանջվում 
 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
դեկաններ, 
ամբիոնի վարիչներ, 
պրակտիկայի 
բաժին 

Խնդիր 1.3. 
Արդիականացնել 

ՀՖԿՍՊԻ–ի ուսում-
նական գործընթացի 

կառավարման 
համակարգը 

1.3.1.Ուսումնական գործ-
ընթացի կառավարման 
ընթացակարգի մշակում և 
կիրարկում  
 
 

1.3.1. Ուսումնական գործըն-
թացի կառավարման 
թվայնացում 

1.3.1. Ուսումնա-
կան գործընթացի 
թվանացված 
ծրագիր 
 
 
 
 

Ուսումնական 
գործընթացի 
կազմակերպ-
ման ժամանա-
կակից ծրագրի 

ներդրում  
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5 
 թ
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Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում է՝

ըստ բյուջեի 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Ֆինանսավարչա-
կան գծով պրոռեկ-
տոր,   
ուսումնական գործ-
ընթացների կառա-
վարման բաժին 

1.3.3.Ուսուցման էլեկտրո-
նային համակարգի 
ներդրում 

1.3.3.Ուսուցման էլեկտրո-
նային կառավարման 
համակարգի առկայություն 

1.3.3.Ուսուցման 
էլեկտրոնային կա-
ռավարման հար-
թակից օգտվողնե-
րի քանակի ավե-
լացում առնվազն 
50% 
Հեռավար 
առնվազն 2 կրթա-
կան ծրագիր  

Հաշվետվու-
թյուններ, 

զեկույցներ 
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Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում է՝

ըստ բյուջեի 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
ուսուցման էլեկտրո-
նային կառա-
վարման բաժին, 
նախապատրաս-
տական, լրացուցիչ 
և շարունակական 
կրթության բաժին, 
ՏՏ բաժին 

Խնդիր 1.4. 
Ստեղծել կրթական 

հավասար պայմաններ 
բոլոր սոցիալական 

խմբերի համար 

1.4.1 Սահմանափակ կա-
րողություններով  ուսա-
նողների ուսումնական 
գործընթացի կազմա-
կերպման ընթացակարգի 
մշակում և կիրարկում  

1.4.1. Ակադեմիական 
ներառականության 
ապահովում։  

1.4.1. Սահմանա-
փակ կարողու-
թյուններով ուսա-
նողների  թվա-
կազմի ավելացում 

Հաստատված 
նորմատիվներ, 

ընթացակարգեր 
 
 
 

 

20
22
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Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 
 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
դեկաններ, ՄԿԾ 
պատասխանատու-
ներ,  
ուսումնական 
գործընթացների 
կառավարման 
բաժին 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Խնդիր 1.5. 

Ապահովել 5-րդ 
մակարդակի 

մասնագիտական 
կրթություն, հիմնել 

միջին  մասնագիտական 
ուսումնական 

հաստատություն, 
ՄՄՈՒՀ։ 

1.5.1.Շուկայի ուսումնասի-
րություն, մասնագիտու-
թյունների ընտրություն 

1.5.1. Գործող առնվազն 4 
կրթական ծրագիր  

1.5.1.  Կրթական 
ծրագրերի առկա-
յություն 
 
 

Արդյունքների 
վերաբերյալ 
հաշվետվու-

թյուններ 
 

20
22

-2
02

4 
թ

թ.
 Լրացուցիչ 

ֆինան-
սավորում 

պահանջվում է՝
ըստ բյուջեի 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Արտաքին կապերի 
և ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր 

1.5.2.Իրազեկման աշխա-
տանքների իրականա-
ցում, այցելություններ 
հիմնական դպրոցներ 
 

1.5.2.  ՄՄՈՒՀ–ի գործու-
նեության մասին իրազեկ-
վածության ապահովում 
 
 

1.5.2.Դիմորդների 
քանակի ավելա-
ցում 

Իրազեկման 
աշխատանք-

ների արդյունք-
ների զեկույց 

 Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում է՝

ըստ բյուջեի 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Արտաքին կապերի 
և ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր, 
Հանրային և ինս-
տիտուցիոնալ 
կապերի բաժին 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 2. Գիտահետազոտական գործունեության արդիականացում և զարգացում 
Խնդիր 2.1. 

Մշակել և ներդնել 
գիտահետազոտական 

գործունեությունը 
խթանող մեխանիզմներ 

2.1.1.Գիտական 
գործունեության խթան-
ման ընթացակարգի 
մշակում 
 

2.1.1.Գիտական գործու-
նեության համակարգում 
Ինստիտուտի գիտահե-
տազոտական պոտեն-
ցիալի բացահայտում 

2.1.1.Գիտական 
գործունեության 
և ընթացակարգի 
առկայություն 

ՊԴԱ 
գիտական 

գործունեու-
թյան 

գնահատում 

20
22

թ.
 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր,  
Գիտահամա-
կարգող բաժին 

2.1.2. Գիտահետազո-
տական աշխատանք-
ների իրականացման 
համար լաբորատորիա-
ների ստեղծում և 
համալրումէ  1 – սպորտի 
հոգեֆիզիոլոգիայի, 
2- Սպորտ – ԿԱԲ Գ/հ 
լաբորատորիայի 
համալրում 
  
 

2.1.2.Առնվազն 2 
գիտահետազոտական  
լաբորատորիա   

 
 

2.1.2.Բարձր 
վարկանիշ ու-
նեցող պարբերա-
կաններում տպա-
գրությունների 
ավելացում  

 

Գործող 
լաբորատո-

րիաներ 
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թ
թ

 
20

23
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թ
․ թ

․  

Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում 

է՝  ըստ 
բյուջեի  

 
8.500.000 

 
9.000.000  

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր,  
Ֆինանսավարչա-
կան գծով 
պրոռեկտոր, 
Գիտահամակարգող 
բաժին,  
ՍպորտԿԱԲ գ/հ 
լաբորատորայի 
վարիչ 
 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
 2.1.3.  Գիտական գործու-

նեության խրախուսման 
մեխանիզմների կատա-
րելագործում 

2.1.3.Երիտասարդ կադրե-
րի կրթում,  
Գիտական գործունեու-
թյան զարգացում  

 

2.1.3.Գիտական 
աշխատանքների 
քանակի ավելա-
ցում 

Գիտական գոր-
ծունեության 
վերաբերյալ 
հաշվետվու-

թյուններ, 
զեկույցներ 20

22
-2

02
6 

թ
թ

. Լրացուցիչ 
ֆինանսա-

վորում 
պահանջվում է՝ 

ըստ բյուջեի 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր,  
Գիտահամակար-
գող բաժին 
 

Խնդիր 2.2. 
Նպաստել ուսանող-

ների գիտական և նո-
րարարական ակտի-
վության ու ստեղծա-

գործական 
նախաձեռնություն 
ների զարգացմանը 

2.2.1.Ուսանողական 
գիտական գործունեու-
թյան խրախուսման 
ընթացակարգի  մշակում 
 

2.2.1.Մասնագիտական 
խմբերի առկայություն  

 
 

2.2.1.Ուսանողների 
շրջանում գիտա-
կան գործունեու-
թյան ցուցանիշ-
ների առնվազն 
20% աճ 

 
 

Ընթացակար-
գեր, 

մշտադի-
տարկումներ  

20
22
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02

3 
թթ

. 
  

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր,  
ֆինանսավարչա-
կան գծով 
պրոռեկտոր 

Գիտահամակարգող 
բաժին, 

ՈՒԳԸ, ՈՒԽ 

Խնդիր 2.3. 
Սահմանել ՀՖԿՍՊԻ–ի 
գիտահետազոտական 

գործունեության գերակա 
ուղղությունները, 

նպատակները և դրանց 
հասնելու ճանապարհային 

քարտեզը 

2.3.1 Ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի 
ոլորտում  շուկայի պա-
հանջների, արդի հետա-
զոտությունների ուղղու-
թյունների 
ուսումնասիրում 
 

2.3.1.Սպորտի և ֆիզիկա-
կան դաստիարակության 
ոլորտում հետազոտու-
թյունների արդիակա-
նացում 

 

2.3.1.Հաստատվ
ած ամբիոնային 
և ֆակուլտետա-
յին գիտական 
թեմաներ 

Ամբիոնների և 
ֆակուլտետների 

նիստերի 
արձանագրու-

թյուններ 

20
22
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6 
թ

թ
. 

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 

պահանջվում 
 

Ուսումնագի-
տական գծով 
պրոռեկտոր, 
գիտահամակար-
գող բաժին 

Խնդիր 2.4. 
Նպաստել ՀՖԿՍՊԻ–ի 

գիտական հետազոտու-
թյունների արդյունքների 
կիրառելիության բարձ-
րացմանը և առևտրայ-

նացմանը 

2.4.1.Գիտահետազոտա-
կան ուսումնասիրություն-
ների արդյունքների ներ-
դրում ուսումնական 
գործընթաց և դրանց 
առևտրայնացում 
 

2.4.1.Գիտահետազոտակա
ն գործունեության կիրա-
ռականության բարձրա-
ցում 

2.4.1.Գիտական 
ծրարերի պատ-
վերների քանակի 
ավելացում 

Պայմանգրեր,  
հուշագրեր 

20
23
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թ.
 Լրացուցիչ 

ֆինան-
սավորում 

պահանջվում 
է՝  ըստ 
բյուջեի  

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր,  
Արտաքին կապերի 
և ռազմավարա-
կան ծրագրերի 
գծով պրոռեկտոր  

Խնդիր 2.5. 
Ստեղծել ոլորտային 
գերազանցության 

լաբորատորիաներ՝ 
SPIN–off–երի 

ստեղծման ակնկալիքով 

2.5.1.Սպորտի ոլորտի 
սպասարկման համար 
լաբորատորիաների 
հիմնում՝ մանկավարժա-
կան, հոգեբանական, 
կենսաբանական ուղղու-
թյուններով 

2.5.1.Գիտական հետազո-
տությունների համար ան-
հրաժեշտ նյութատեխնի-
կական բազայի համա-
լրում, հետազոտություննե-
րի համար հնարավորու-
թյունների ընդլայնում 

2.5.1.Առնվազն 1 
մեկ լաբորատո-
րիա 

Լաբորատո-
րիայի 

առկայույթուն 

20
24
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6 
թթ

. Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում 

է՝  ըստ 
բյուջեի 

 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
գիտահամակարգող 
բաժին,  
դեկաններ 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Խնդիր 2.6. 

Ապահովել գիտահե-
տազոտական մտքի 
միջազգայնացում և 

համատեղ ծրագրերի 
մշակում 

2.6.1.Միջազգային 
համատեղ դրամաշնոր-
հային ծրագրերի իրա-
կանացում 
 
 

2.6.1.Գիտական մտքի 
միջազգայնացում,  
միջազգային կապերի 
ընդլայնում 

2.6.1.Առնվազն 2 
միջազգային 
ծրագրի առկայու-
թյուն 

Միջազգային 
ծրագրերի 

իրականացման 
պայմանագրեր, 

հաշվետվու-
թյուններ 20

23
-2

02
6 

թ
թ.

 Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում 

է՝  ըստ 
բյուջեի 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր,  
Արտաքին կապերի և 
ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր  

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 3. Կառավարման արդյունավետության բարձրացում, մարդկային կապիտալի իրացում 

Խնդիր 3.1. 
Կատարելագործել 

կառավարման մասնակ-
ցային մոդելը 

3.1.1.Կառավարման 
մասնակցային մոդելի 
կատարելագործում 
 

3.1.1.Մարդկային ռեսուրս-
ների կառավարման վերա-
նայված քաղաքականու-
թյուն 

3.1.1.Բարեփոխ-
ված աշխատան-
քային միջավայր 

Գիտական 
խորհրդի 
որոշում  

20
22

 թ
. 

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 

Ռեկտոր, 
պրոռեկտորներ, 
ՄՌԿԸ բաժին 

3.1.2.Կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների 
միջև լիազորությունների, 
գործառույթների ու պա-
տասխանատվության 
ճիշտ բաշխում, կանոնա-
կարգերի  մշակում 

3.1.2.Աշխատանքային 
գործառույթների հստա-
կեցում կանոնակարգերի  
առկայություն 
 
 

 3.1.2.Աշխատան-
քի արդյունավե-
տության բարձրա-
ցում ըստ 
ԳԱՑ–երի 
 

Գիտական 
խորհրդի 
որոշում 

www.sportedu. 
am  

20
22

թ.
  

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 

ՀՖԿՍՊԻ–ի կա-
ռուցվածքային 
ստորաբաժանում-
ների ղեկավարներ 
Իրավական ապա-
հովման բաժին 

3.1.3.Բոլոր հաստիքների 
պաշտոնների անձնագրե-
րի  (աշխատանքի նկա-
րագիր) մշակում՝ հստակ 
գործառույթների սահման-
մամբ 

3.1.3.Աշխատակիցների 
հստակեցված գործառույթ-
ներ, լիազորություններ ու 
պարտականություններ  

 

3.1.3.Հաստատ-
ված պաշտոնի 
անձնագրեր 

 
 

Ռեկտորի 
հրամանով 

հաստատված 
բոլոր 

պաշտոնների 
անձնագրեր 20

22
-2

02
3 

թթ
.  

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 

Ռեկտոր, 
պրոռեկտորներ, 
ՄՌԿ և ընդհանուր 
բաժին, 
կառուցվածքային 
ստորաբաժանում-
ների ղեկավարներ, 
Իրավական ապա-
հովման բաժին 

3.1.4.ՀՖԿՍՊԻ–ի ղեկա-
վար,  պրոֆեսորադասա-
խոսական,  ուսումնա-
օժանդակ  և սպասարկող  
անձնակազմերի աշխա-
տողների  աշխատանքա-
յին  գործունեության  
գնահատման կառուցա-
կարգերի ներդրում 

3.1.4.Աշխատակիցների  
խրախուսանքի և տույժերի 
գործիքակազմի բարելա-
վում 
 
 
 
 

3.1.4.ՀՖԿՍՊԻ–ի 
աշխատակիցների 
վարկանշավոր-
ման արդյունքներ 

Արդյունավե-
տության 

գնահատման 
վերլուծություն, 

հաշվետվություն 

20
22
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թ
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Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում չի 
պահանջ-վում 

 

Ռեկտոր, 
պրոռեկտորներ, 
ՄՌԿ և ընդհանուր 
բաժին,  
Որակի ապահով-
ման բաժին,  
Կառուցվածքային 
համապատասխան 
այլ ստորաբաժա-
նումներ 
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 3.1.5. 2022-2026թթ. 

Ռազմավարական ծրագ-
րի և գործողությունների 
պլան–ժամանակացույցի  
արդյունքների պարբե-
րական գնահատում, 
մշտադիտարկման հանձ-
նախմբի ստեղծում 

3.1.5.Ռազմավարական 
ծրագրի պլան – ժամանա-
կացույցի  առանձին նպա-
տակների համար սահ-
մանված գնահատման 
միասնական ձևաչափ։ 

 

3.1.5. ՌԾ Կատա-
րողականի մջանկ-
յալ վերլուծության 
արդյունքներ։ 

Հաշվետվու-
թյուն, 

Գիտական 
խորհրդի 
որոշում 

20
22
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թ․

 

Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում չի 
պահանջվում 

 

Ռեկտոր 
Պրոռեկտորներ,   
Որակի ապահով-
ման բաժին 

Խնդիր 3.2.  
Ապահովել մրցունակ և 
առողջ աշխատանքային 
միջավայր՝ կարողունակ 

մասնագետներով, 
բացահայտել և 

զարգացնել 
անձնակազմի 

մասնագիտական 
ներուժը, 

 
 

3.2.1. Անձնակազմի մաս-
նագիտական և ընդհան-
րական հմտությունների 
զարգացման համալիր 
ծրագրի մշակում։  

3.2.1. Անձնակազմի վերա-
պատրաստման և կատա-
րելագործման կառուցա-
կարգի առկայություն 
 

3.2.1. Անձնակազ-
մի վերապատ-
րաստման և կա-
տարելագործման 
կարգ 

Անձնակազմի 
վերապատ-
րաստման և 

կատարելագործ-
ման կարգ 20

22
-2

02
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թ
թ

. Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 

պահանջվում 
 

ՄՌԿ և ընդհանուր 
բաժին, 
իրավաբանական 
ապահովման 
բաժին 

3.2.2.Աշխատակիցների 
առողջության ապահո-
վագրության ծրագրի 
իրականացում  
 
 

3.2.2.Առողջության ապա-
հովագրության ձեռք-
բերում 
 
 

3.2.2.Մշակված և 
աշխատակիցնե-
րին առաջարկված 
բժշկական ապա-
հովագրության 
փաթեթ 

Առողջության 
ապահովա-
գրության 
պայմանագրի 
առկայություն 

20
24

թ
․  

Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում 

է՝  ըստ 
բյուջեի 

Ռեկտոր,  
ՄՌԿ և ընդհանուր 
բաժին 
 

3.2.3.Էթիկայի կանոնա-
կարգի (վերա)մշակում, 
հանձնաժողովի ստեղ-
ծում (նոր կազմի ձևավո-
րում)։ 
 

3.2.3.Էթիկայի կանոնա-
կարգի և հանձնաժողովի 
առկայություն, 
Բարեվարքության կանոն-
ների խախտումները հնա-
րավոր դարձնող գործոն-
ների վերացում 

3.2.3.Էթիկայի 
հանձնաժողով, 
ՀՖԿՍՊԻ կոր-
պորատիվ արժե-
քային համակար-
գի կայացում  

ՀՖԿՍՊԻ 
գիտական 
խորհրդի 
որոշում 

 
Ռեկտորի 
հրաման 

20
22

թ.
 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավ-

րում չի 
պահանջվում 
 

Ռեկտոր, 
ՄՌԿ և ընդհանուր 
բաժին, 
էթիկայի 
հանձնաժողով   
 

Խնդիր 3.3 
Սեփական կադրային 

դպրոցի 
կառուցակարգերի 

ստեղծում 
 

3.3.1.Կադրային բազայի 
ստեղծում 

3.3.1.Պրոֆեսորադասա-
խոսական կազմի տվյալ-
ների բազա 
Ուսումնաօժանդակ անձնա-
կազմի տվյալների բազա 
ՀՖԿՍՊԻ–ի շրջանավարտ-
ների տվյալների բազա 

3.3.1.Ամբողջակա
ն ու միասնական 
համակարգի և 
տվյալների բազա-
յի առկայություն և 
շարունակական 
թարմացում 
 

Բազայի 
առկայություն։ 

Ներքին 
կադրային 

վերարտադրող
ականության 
բարելավված 

ցուցանիշ։ 

20
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․ թ

․  Լրացու-ցիչ 
ֆինան-

սավորում չի 
պահանջվում 

 

ՄՌԿ և ընդհանուր 
բաժին,  
կարիերայի բաժին  
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 3.3.2.Անձնակազմի նպա-

տակային հավաքագրում, 
ընտրության կազմակեր-
պում, մասնագիտական 
աջակցման ծրագրերի 
իրականացում, աշխա-
տողների ծառայողական 
առաջխաղացման 
պլանավորում 

3.3.2. Բուհի արժեքները  
կրող և մրցունակ աշխա-
տակազմ 

3.3.2.  Անձնա-
կազմի արդյունա-
վետ համալրում 

Թափուր 
պաշտոնների 

համար 
հայտարարված 

մրցույթի 
արձանագրու-

թյուններ 20
22

-2
02

6թ
․ թ

․  

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

Ռեկտոր 
Պրոռեկտորներ, 
ՄՌԿ և ընդհանուր 
բաժին,   
Որակի ապահով-
ման բաժին 
 
 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 4.  Ֆինանսների կառավարման արդյունավետության բարձրացում 

Խնդիր 4.1 
Ապահովել ՀՖԿՍՊԻ–ի 

ֆինանսական 
մուտքերի 

բազմազանեցում, 
ֆինանսական 

միջոցների անհրաժեշտ 
ներհոսք 

 

4.1.1 Արտաբյուջետային 
միջոցների, աղբյուրների 
և ծավալի ընդլայնում, 
ֆինանսական միջոցների 
ներհոսքի ապահովում և 
դրանց աղբյուրների  բազ-
մազանեցում  
ֆինանսական ռիսկերի 
կառավարման մեխա-
նիզմների/կառուցակար-
գերի ներդնում 
 

4.1.1ՀՖԿՍՊԻ ֆինանսա-
կան գործունեության 
կայունություն 
 
 
 
 

4.1.1.Ֆինանսավո
րման լրացուցիչ 
աղբյուրներ  
 
ՀՖԿՍՊԻ–ի 
ընդհանուր 
բյուջեում 
արտաբյուջետայ
ին միջոցների  
ծավալի աճ 
 
2026 թ.` 

արտաբյուջետա-
յին մուտքերի աճի 
տոկոսը 2022 թ. 
նկատմամբ` 
առնվազն 5 % 

Ֆինանսական 
ներհոսքի 

վերլուծություն/ 
հաշվետվություն 
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Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում 

է՝  ըստ 
բյուջեի 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ռեկտոր,  
ֆինանսավարչական 
գծով պրոռեկտոր, 
հաշվապահական 
հաշվառման 
բաժին 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.1.2 Ֆինանսների արդ-
յունավետ կառավարման 
ընթացակարգի մշակում 
և կիրարկում 

4.1.2.Գործող ընթացա-
կարգ 
 

 
 
 
 

 

4.1.2.Ֆինանսա-
կան կառավար-
ման արդյունա-
վետության 
բարձրացում ըստ 
ԳԱՑ–երի 

Գիտական 
խորհրդի 
նիստի 

որոշումներ 

20
22

թ․
 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

ֆինանսավարչական 
գծով պրոռեկտոր, 
հաշվապահական 
հաշվառման բաժին, 
իրավական ապա-
հովման բաժին 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 
Խնդիր 4.2 

Զարգացնել ֆինան-
սական պլանավորման 
համակարգը, կատարել 
ֆինանսների նպատա-

կային բաշխում, 
բարձրացնել ֆինան-
սական և նյութական 
ռեսուրսների կառա-

վարման 
արդյունավետությունը 

4.2.1.ՀՖԿՍՊԻ–ի գործու-
նեության ֆինանսական 
պլանավորման գործըն-
թացի կատարելագործում,  
ֆինանսական ռեսուրսնե-
րի արդյունավետ և նպա-
տակաուղղված բաշխում՝ 
ըստ ռազմավարական 
գերակայությունների 

4.2.1.ՀՖԿՍՊԻ–ի նպա-
տակային բաշխված բյուջե 
 
Արդյունավետ և 
կառավարելի բյուջե 

4.2.1. Ծախսերի 
նախահաշվի և  
կատարողականի  
շեղումների 
մինիմալացում 

Ֆինանսական 
կառավարման 
արդյունավետ
ության վերլու-

ծություններ 

20
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6 
թ

թ
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Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

Ռեկտոր, 
ֆինանսավարչակա
ն գծով պրոռեկտոր, 
հաշվապահական 
հաշվառման բաժին 

 

4.2.2. Ենթակառուց-
վածքների և նյութական 
ռեսուրսների օգտագործ-
ման արդյունավետու-
թյան բարձրացում   

4.2.2. Ենթակառուցվածք-
ների և նյութական ռե-
սուրսների օգտագործման 
արդյունավետության 
բարձրացում առնվազն  
30% 

4.2.2.Գնահատում 
ըստ ԳԱՑ–երի 

Հաշվետվու-
թյուններ 

 

20
22

-2
02

6 
թ

թ
. Լրացուցիչ 

ֆինան-
սավորում 

պահանջ-վում 
է ըստ բյուջեի 
 

Ռեկտոր,  
ֆինանսավարչական 
գծով պրոռեկտոր, 
հաշվապահական 
հաշվառման 
բաժին 
 

Խնդիր4.3 

Բարելավել և 
արդիականացնել 

ՀՖԿՍՊԻ–ի շենքային 
պայմանները, 

բարձրացնել կիրառման 
արդյունավետությունը 

 

4.3.1 Դահլիճների վերա-
նորոգում 
 
 
 
 
 
 
 
Ձյուդո և կառատե  
 
 
 
 
 
Մարզախաղեր   
  

4.3.1.Ուսումնական գործ-
ընթացի, մարզական 
միջոցառումների կազմա-
կերպման արդի պայման-
ների ու հնարավորություն-
ների առկայություն։ 

4.3.1.Վերանորոգ
ված առնվազն 
2 դահլիճ։ 
 
 
 
 

Աշխատանքի 
արդյունքը 

հավաստող ակտ
Հաշվետվություն 
 
 

 
 
 

2022-
2023 
թթ. 

 
 
 
 

2024-
2025 
թթ․ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Դրամաշնորհ ՝ 
43.284.000 
Լրացուցիչ 

ֆինան-
սավորում 

պահանջվում է՝
ըստ բյուջեի 

 
4.000.000 

Ֆինանսավարչա-
կան գծով 
պրոռեկտոր, 
հաշվապահական 
հաշվառման 
բաժին, 
Տնտեսական և 
սպասարկման 
բաժին 
 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 
 4.3.2.Գրադարանի ենթա-

կառուցվածքի զարգացում 
 Գրադարանային ֆոնդի 
համալրում և թվայնացում,  
արդի պայմանների  
ապահովում 
Կահավորում 
Մասնագիտական 
գրականության 
ձեռքբերում 

4.3.2. Վերափոխված և 
ֆունկցիոնալ գրադարան,  
 

4.3.2. Օգտվող-
ների քանակի 
առնվազն 30% 
աճ 

Տարեկան հաշ-
վետվություն 

Գրադարանում 
առկա գրքերի  

ցուցակ 
 

2022-
2023 
թթ. 

 
2022-
2026 
թթ ․ 

 
 
 
 
 

11.000.000 
 

5.000.000 
 

Պրոռեկտորներ, 
գրադարանի վարիչ, 
մասնագիտական 
ամբիոններ 

4.3.3.Ուսումնական գործ-
ընթացի նյութատեխնիկա-
կան բազայի համալրում 
 
 
 
 
 
 
Համակարգչային 
տեխնիկա և 
սարքավորումներ 

4.3.3.Ուսումնական լաբո-
րատորիաների, 
ուսումնագիտական 
հարթակների առկայություն 
 
 
 
 

4.3.3 Մեդիալա-
բորատորիա  1   
Կինեզիոլաբ –
ուսումնաառողջա-
րարական լաբո-
րատորիա –1, 
սպորտային տու-
րիզմի լաբորատո-
րիա -1 
Ինտերակրիվ 
լսարան - 1 
 

Ուսումնական 
լաբորատորիա-

ների 
առկայություն, 

ֆունկցիոնալու-
թյուն 

2022-
2026 
թթ. 

 
 
 
 

2022-
2026 
թթ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.000.000 
 
 

36.000.000 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
ֆինանսավարչական 
գծով պրոռեկտոր, 
դեկաններ,  
աբիոնի վարիչներ, 

4.3.4 Լսարանների, 
միջանցքների և 
սանհանգույցների 
ընթացիկ նորոգման ու 
ներքին հարդարման, 
վերանորոգման 
Աշխատանքների 
իրականացում 

4.3.4.Բարելավված 
ուսումնական և 
աշխատանքային 
միջավայր։  
 

4.3.4.. 
Վերանորոգված 
լսարաններ –5 
 
Սանհանգույցներ 
- 8  
 
 
 
 
բարելավված 
բակային 
տարածքներ 

Հաշվետվություն 
Սոցիոլոգիական 

հարցումների 
արդյունքներ 
Աշխատանքի 

արդյունքը 
հավաստող ակտ
 
 

 
2022-
2023 
թթ. 

 
 

 
28.000.000 

 
 

9.000.000 
 
 
 
 
 
 

15.000.000 

Ֆինանսավարչական 
գծով պրոռեկտոր,  
հաշվապահական 
հաշվառման բաժին, 
Տնտեսական և սպա-
սարկման բաժին 
 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 
 4.3.5.Կենսագործունեութ

յան անվտանգության 
պահանջների իրականա-
ցում  
Մասնաշենքերի հսկողու-
թյան ենթակառուցվածքի 
զարգացում։ 
Էլեկտրոնային անցակե-
տի գործարկում 

4.3.5.Անվտանգ աշխա-
տանքային միջավայրի 
բարելավում 
 

4.3.5.Անվտան-
գության համա-
կարգի գործար-
կում և գործու-
նեության ապա-
հովում 
 

 
Հաշվետվո-

թյուններ  
 

20
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թ
.․  

  

 
 

3.000.000 

Ֆինանսավարչական 
գծով պրոռեկտոր, 
տնտեսական և սպա-
սարկման բաժին, 
ներքին անվտան-
գության բաժին  

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 5. Արտաքին կապեր և միջազգայնացում 

Խնդիր 5.1 
Ընդլայնել և 

բազմազանեցնել 
ՀՖԿՍՊԻ–ի 

միջազգայնացմանը 
ուղղված համալիր 
գործընթացները՝ 

ապահովելու բուհի 
շարունակական ակտիվ 

մասնակցությունը  
միջազգային ինտեգրման 

գործընթացներին։ 

5.1.1.Միջազգայնացման 
հայեցակարի  լրամշա-
կում 

5.1.1.Միջազգայնացման 
հայեցակարգի առկայու-
թյուն։ 
Միջազգային համագոր-
ծակցության գերակա 
ուղղությունների ցանկ, 
միջազգայնացման թիրա-
խային զարգացում 

5.1.1 ՀՖԿՍՊԻ–ի  
միջազգայնացման 
գործընթացի 
ակտիվացում 

Գիտական 
խորհրդի  
որոշում 

Միջազգային 
գործընթացների 
արդյունավետու-
թյան գնահատ-
ման հրապա-
րակված հաշ-

վետվություններ, 
վերլուծություն-

ներ 

 
20

22
թ.

 

Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում չի 
պահանջվում 

Արտաքին կապերի 
և ռազմավարա-
կան ծրագրերի 
գծով պրոռեկտոր, 
Միջազգային հա-
մագործակցության 
և զարգացման 
ծրագրերի  բաժին, 
Իրավական ապա-
հովման բաժին 

5.1.2.ՀՖԿՍՊԻ–ի համա-
գործակցության 
շրջանակների ընդլայ-
նում արտասահմանյան 
բուհերի և միջազգային 
կառույցների հետ 
 

5.1.2.Օտարերկյա բուհերի, 
գիտահետազոտական 
կենտրոնների և միջազգա-
յին կառույցների հետ ընդ-
լայնված և արդյունավետ 
համագործակցություն։ 
ՀՖԿՍՊԻ–ի գերակա 
ուղղություններով գործուն 
նոր պայմանագրեր 

5.1.2 Միջազգա-
յին գործընկեր-
ների տվյալների 
բազա  
 

Գործող 
պայմանագրե-
րով ստանձնած 

երկկողմանի 
պարտավորու-

թյունների, 
դրանց իրակա-
նացման արդ-
յունքների վեր-
լուծություններ 
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Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում չի 
պահանջվում 

Արտաքին կապերի 
և ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր, 
Ուսումնագիտական 
գով պրոռեկտոր, 
դեկաններ 
Միջազգային հա-
մագործակցության 
և զարգացման 
ծրագրերի  բաժին 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 
 5.1.3. Միջազգային գիտա-

ժողովներին, սեմինարնե-
րին, վերապատրաստման 
դասընթացներին 
ՀՖԿՍՊԻ–ի  աշխատա-
կազմի մասնակցության 
խթանում 

5.1.3. ՀՖԿՍՊԻ–ի 
ճանաչելիության 
բարձրացում 

5.1.3. Միջազգա-
յին գիտական մի-
ջոցառումներին 
մասնակցության 
ակտիվացում, 
մասնակիցների 
թվաքանակի աճ 
առնվազն 20% 

Հաշվետվու-
թյուններ 

 

20
22
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թ
. 

 

36.000.000 Ռեկտոր, 
պրոռեկտորներ 
Միջազգային հա-
մագործակցության 
և զարգացման 
ծրագրերի  բաժին, 
Հանրային և ինս-
տիտուցիոնալ կա-
պերի բաժին 

5.1.4. Միջազգային 
գիտաժողովներ, 
սեմինարների, կլոր–
սեղան քննարկումների 
կազմակերպում 

5.1.4. Կազմակերպված 
միջազգային գիտաժողով-
ներ՝ առնվազն 5 

5.1.4. Միջազգա-
յին կրթական 
տարածքի 
ինտեգրում 

Հաշվետվություն
ներ, մամուլի 

անդրադարձներ 

20
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10.000.000  

5.2.Խնդիր 
Նպաստել ՀՖԿՍՊԻ–ի 

պրոֆեսորադասախոսա-
կան անձնակազմի, 

հետազոտական խմբերի 
ակտիվ ներգրավմանը 

կրթական գործընթացնե-
րում միջազգային 

գիտահետազոտական 
նախագծերում ու 
դրամաշնորհային 

ծրագրերում 

5.2.1.Միջազգային  դրա-
մաշնորհատու կազմա-
կերպությունների հետ 
համագործակցության 
հնարավորությունների 
ուսումնասիրում, ծրագ-
րերի մշակում և 
հայտագրում 

5.2.1. Միջազգային դրա-
մաշնորհներին դիմելու 
կարողությունների 
զարգացում 
 

5.2.1. ՀՖԿՍՊԻ–ի 
ճանաչելիության 
բարձրացում, 
ֆինանսական 
հոսքերի բազմա-
զանեցում, միջզա-
գային համագոր-
ծակցության ընդ-
լայնում 

Ծրագրերի 
իրականացման, 

հաշվետվու-
թյուններ, 

զեկույցներ 

20
22
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6 
թ

թ
. 

Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում 

է՝  ըստ 
բյուջեի 

Ռեկտոր, 
Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Արտաքին կապերի 
և ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր,  
Միջազգային հա-
մագործակցության 
և զարգացման 
ծրագրերի  բաժին 

5.3.Խնդիր 
ՀՖԿՍՊԻ–ի 

պրոֆեսորադասախո-
սական, վարչական 

անձնակազմի, 
ուսանողության 
շարժունության 

ընդլայնում 
 

5.3.1. Ուսանողների 
շարժունության 
քաղաքականության 
բարելավում 

5.3.1. Ուսանողների շար-
ժունության ապահովում 
Առնվազն 5 ուսանող 
 

5.3.1.  Միջազգա-
յին լավագույն 
փորձի տարա-
ծում 
 

5.3.1 -5.3.2. 
Շարժունության 
պայմանագրեր։ 

Ծրագրերի 
իրականացման, 

հաշվետվու-
թյուններ, 

զեկույցներ 20
22

-2
02

6թ
թ.

 

Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում 

է՝  ըստ 
բյուջեի 

Ռեկտոր, 
Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր 
Արտաքին կապերի 
և ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր,  
Միջազգային 
համագործակցու-
թյան և 
զարգացման 
ծրագրերի  բաժին 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
 5.3.2. Պրոֆեսորա-

դասախոսական և 
վարչական կազմերի 
ներկայացուցիչների 
շարժունության 
կազմակերպում 
 

5.3.2.Պրոֆեսորադասախ
ոսական և վարչական 
կազմի ներկայացուցիչնե-
րի շարժունության ցուցա-
նիշի աճ։ 
Միջազգային նախագծե-
րում դասախոսների ներ-
գրավվածության աճ։ 
Առնվազն 20% 

5.3.2. Միջազ-
գային լավագույն 
փորձի ձեջքբե-
րում և տարածում  
 
 

Շարժունության 
պայմանագրեր 

Ծրագրերի 
իրականացման, 

հաշվետվու-
թյուններ, 

զեկույցներ 

20
22
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6 
թ

թ
. 

Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում 

է՝  ըստ 
բյուջեի 

 
 
 
 

 

Ռեկտոր, 
Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր 
Արտաքին կապերի 
և ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր,  
Միջազգային հա-
մագործակցության 
և զարգացման 
ծրագրերի  բաժին 

5.4. Խնդիր 
Միջազգային բարձր 

հղման ցուցանիշ 
ունեցող ամսագրերում 

ՀՖԿՍՊԻ–ի 
պրոֆեսորադա-

սախոսական կազմի 
հրապարակումների 

ավելացման նպաստում 
/աջակցում 

5.4.1.Միջազգային ճա-
նաչում ունեցող գիտա-
կան հանդեսներում 
հրապարակումների 
աջակցում 
 
 
 
 

5.4.1.Միջազգային շտեմա-
րաններում ընդգրկված 
հանդեսներում ՀՖԿՍՊԻ–ի 
անձնակազմի կողմից հրա-
պարակված հոդվածների  
թվաքանակի աճ 
 

5.4.1.Միջազգային 
գիտական հրա-
տարակություններ
ի թվաքանակ։ 
Արտաքին գործըն-
կերների հետ հա-
մատեղ հրատա-
րակությունների 
թիվ 
 

Հրապա-
րակված 

հոդվածների 
և  

միջազգային 
գիտաժո-
ղովներում 

զեկուցումների 
ցանկ 

Հաշվետվու-
թյուններ 

20
20
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Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում 

է՝  ըստ 
բյուջեի 

Ռեկտոր, 
Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Արտաքին կապերի 
և ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր,  
Միջազգային հա-
մագործակցության 
և զարգացման 
ծրագրերի  բաժին 

5.4.2 «Գիտությունը 
սպորտում» ամենամյա 
պարբերականում 
անգլալեզու հոդվածների 
քանակի ավելացմանը 
աջակցում 
 

5.4.2.Միջազգային 
գործընկերների 
թվաքանակի աճ։ 
ՀՖԿՍՊԻ–ի 
ճանաչելիության 
բարձրացում 

5.4.2.Պարբերա-
կանում անգլալե-
զու հրատարակու-
թյունների թվաքա-
նակի աճ։ 
Առնվազն 50% 

Համատեղ 
հրապա-
րակված 

հոդվածներ 

20
26

 թ
. 

Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում 

է՝  ըստ 
բյուջեի 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Արտաքին կապերի և 
ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր,  
Միջազգային համա-
գործակցության և 
զարգացման ծրագ-
րերի  բաժին 

5.5.Խնդիր 
Օտարերկրյա 

ուսանողների ներհոսքի 
և աշխարհագրության 

ընդլայնում: 

5.5.1. Օտարալեզու 
(անգլերենով) կրթական 
ծրագրերի մշակում 
 
 
 

5.5.1. Օտարալեզու 
կրթական ծրագրերի 
առկայություն (բակալավրի 
առնվազն 2 օտարալեզու 
ՄԿԾ և  մագիստրոսի 
առնվազն 1 օտարալեզու 
ՄԿԾ) 
 
 

5.5.1.Օտարերկրյա 
ուսանողների 
թվաքանակի աճ: 
Առնվազն 10%: 
 
 

Մշտադիտար-
կում, 

վերլուծություն, 
հաշվեոտվու-

թյուն 
 

20
22

-2
02

6թ
թ.

 
  

Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում 

է՝  ըստ 
բյուջեի 

Ռեկտոր 
Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Արտաքին կապերի և 
ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր,  
դեկաններ  
Միջազգային համա-
գործակցության և 
զարգացման ծրագ-
րերի  բաժին 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
 5.5.2.Օտար լեզուներով 

դասավանդողների խրա-
խուսման մեխանիզմի 
կատարելագործում 
 

5.5.2.Մեխանիզմի առկա-
յություն, անգլերենին տի-
րապետող դասավանդող-
ների թվի աճ: Առնվազն 
10% 

5.5.2.Մրցունակ 
դասախոսների 
առկայություն։  
ՊԴԱ շարժունու-
թյան ցուցանիշի 
աճ։ 

Մշտադիտարկ-
ման վերլուծու-

թյուններ 
 
 

20
22
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6թ
թ․

 Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում 

է՝  ըստ 
բյուջեի 

Ռեկտոր 
Պրոռեկտորներ 
 

5.5.3 Իրազեկման  
բարձրացմանն ուղղված 
միջոցառումների 
իրականացում 
 
 

5.5.3. Արդիականացված 
ՀՖԿՍՊԻ–ի եռալեզու 
կայք էջում, սոցհարթակ-
ներում տեղեկատվության 
սփռում,   

5.5.3.Օտար-
երկրյա դիմորդ-
ների թվաքանակի 
աճ, ինչպես նաև 
աշխարհագրու-
թյան ընդլայնում 

Եռալեզու կայքի 
առկայություն։ 
Սոցհարթակ-
ների բազմա-

զանեցում։ 
Մշտադիտարկ-
ման վերլուծու-

թյուն 

20
22
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6թ
թ

․  

Լրացուցիչ 
ֆինան-

սավորում 
պահանջվում 

է՝  ըստ 
բյուջեի 

Արտաքին կապերի և 
ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր, 
Միջազգային համա-
գործակցության և 
զարգացման ծրագ-
րերի  բաժին, 
Իրավական ապահո-
վման բաժնի ղեկա-
վար 

5.5.4.Օտարերկրյա դի-
մորդների ընդունելության 
ընթացակարգի մշակում  

5.5.4.Ընթացակարգի 
առկայություն 
 

Օտարերկրյա դի-
մորդների ընդու-
նելության գործ-
ընթացի պարզե-
ցում։  

Գիտական 
խորհրդի 
որոշում 

 20
22

թ․
 

   

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 6. Հանրային և ինստիտուցիոնալ կապերի ամրապնդում և ընդլայնում 

Խնդիր 6.1 
Ստեղծել 

երկարաժամկետ 
համագործակցային 
կապեր ՀՖԿՍՊԻ–ի 

արտաքին 
շահակիցների և 

հանրային կառույցների 
հետ։ 

6.1.1.Աշխատաշուկայի 
հետազոտման մեթոդա-
բանության մշակում 

6.1.1. Աշխատաշուկայի 
հետազոտման մեթոդա-
բանության առկայություն 
 
 
 
 
 

6.1.1․ Աշխատաշու-
կայի հետազոտ-
ման մեթոդաբա-
նություն։ 
Փորձնական հե-
տազոտության 
արդյունքների հի-
ման վրա դուրս 
բերված հետազո-
տական արդյունք-
ների և ցուցանիշ-
ների համապա-
տասխանություն 

Հարցման և 
ֆոկուս 
խմբերի 

արդյունքների 
վերլուծություն

ներ։ 
 
 
 
 

20
22

 թ
․ 

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 

պահանջվում 
 
 
 

 

Արտաքին կապերի և 
ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր, 
Հանրային և ինստի-
տուցիոնալ կապերի 
բաժին, 
Կարիերայի բաժին։ 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 
 6.1.2.Աշխատաշուկայի 

ուսումնասիրում, 
մասնագիտությունների 
ընտրություն  

6.1.2. Աշխատաշուկայի 
վերհանված կարիքներ 

6.1.2 Աշխատա-
շուկայի կարիք-
ներին համապա-
տասխան նոր 
մասնագիտությու
նների ստեղծում, 
առկա ՄԿԾ–ների 
արդիականացում 

ԳԽ որոշում, 
արդյունքների 
վերլուծություն 
 

20
22
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6թ
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Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 

Հանրային և 
ինստիտուցիոնալ 
կապերի բաժին, 
Մասնագիտական 
ամբիոններ 

6.1.3. Գործատուների և 
ձեռնարկատերերի հետ 
պարբերաբար գործնա-
կան հանդիպումների  
կազմակերպում 
  

6.1.3. Նոր համագործակ-
ցություններ ոլորտային 
գործընկերների հետ 

6.1.3. Գործընկեր-
ների ներգրավվա-
ծություն ընդլայ-
նում ՀՖԿՍՊԻ–ի 
ռազմավարական 
ծրագրի իրակա-
նացմանը 

Հաշվետվու-
թյուններ, 

հարցումների 
վերլուծություն

ներ 
 20

22
-2

02
6թ

թ.
 

  

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում  պա-
հանջվում է՝ 
ըստ բյուջեի 

Հանրային և ինս-
տիտուցիոնալ կա-
պերի բաժին, 
Մասնագիտական 
ամբիոններ 

Խնդիր 6.2. 
Ապահովել ՀՖԿՍՊԻ–Ի 

հասարակական 
պատասխանատվու-

թյունը, գործունեության 
թափանցիկությունը և 

հաշվետվողականությունը 
 

6.2.1․ ՀՖԿՍՊԻ–ի ՓիԱր 
քաղաքականություն 
մշակում և կիրարկում 
 

6.2.1.Հասարակայնության 
հետ կապերի 
ամրապնդման և հանրային 
իրազեկման հայեցակարգի  
առկայություն 
 
 
 
 

6.2.1.ՀՖԿՍՊԻ-ի 
ճանաչելիության 
և վարկանիշի 
բարձրացում 
 
 
 
 
 

Գիտական 
խորհրդի 
որոշում 
https://sported
u.am/  
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Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 
 

 

Արտաքին կապերի և 
ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր,  
Հանրային և ինստի-
տուցիոնալ կապերի 
բաժին,  
Իրավական ապա-
հովման բաժին  
ՏՏ բաժին 

 6.2.2. ՀՖԿՍՊԻ–ի կայքի 
թարմացում և արդիա-
կանացում 
 

6.2.2․ ՀՖԿՍՊԻ–ի շարու-
նակաբար համալրվող 
և թարմացվող կայք և 
պաշտոնական էջեր 
սոցիալական կայքերում 
ՀՖԿՍՊԻ-ի գործունեության
մասին մատչելի և 
հասանելի տեղեկա-
տվության առկայություն։ 

6.2.2 Հաշվետվո-
ղականության, 
տեղեկատվության 
մատչելիության և 
թափանցիկության 
բարձրացում։ 
 

Հաշվետվու-
թյուններ 

ՀՖԿՍՊԻ–ի 
պաշտոնական 
կայք և սոցիա-

լական 
հարթակներ։ 

 
https://sported

u.am/ 
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Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 

Հանրային և 
ինստիտուցիոնալ 
կապերի բաժին  
  ՏՏ բաժին 
 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 
 6.2.3. ՀՖԿՍՊԻ–ի 

պաշտոնական էջերի  
շարունակական թարմա-
ցումը, ՀՖԿՍՊԻ–ի գոր-
ծունեության և ձեռքբե-
րումների մասին տեղե-
կատվության հրապարա-
կայնության ապահովում 

6.2.3. Տեղեկատվական-
քարոզչական նյութեր, այդ 
թվում՝ էլեկտրոնային 

 
 
 

6․2․3 Հաշվետվո-
ղականության, 
տեղեկատվության 
մատչելիության և 
թափանցիկության 
բարձրացում 

https://www.fac
ebook.com/spo
rtedu.am  
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թ

․  
  

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 
 
 

 

Հանրային և 
ինստիտուցիոնալ 
կապերի բաժին  
 
 
 
 
 

6.2.4  ԶԼՄ-ների հետ 
կապի ամրապնդում 

6.2.4. ՀՖԿՍՊԻ–ի և 
ԶԼՄ-ների միջև սերտ 
համագործակցություն 
 
 

6.2.4.ՀՖԿՍՊԻ-ի 
գործունեության 
վերաբերյալ ձևա-
վորված դրական 
հանրային կար-
ծիք 

ԶԼՄ–երի 
անդրադարձ-

ները 
 
 

20
22
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թ․

 
 

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 

Հանրային և ինս-
տիտուցիոնալ 
կապերի բաժին  
 

6.2.5.Ուսումնական 
գործընթացների 
վերաբերյալ 
ինֆորմացիայի 
թարմացում 

6.2.5.Ապագա դիմորդ-
ների իրազեկվածության 
մակարդակի աճ 

6.2.5.Դիմորդներ
ի թվաքանակի 
աճ 

Տպագիր և 
էլեկտրոնային 
նյութեր՝ ըստ 

կրթական 
ծրագրերի 

20
22

- 
20

26
թ

․  
 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում 
պահանջվում է՝ 

ըստ բյուջեի 

Հանրային և 
ինստիտուցիոնալ 
կապերի բաժին  
 

6.2.6.  
ՀՖԿՍՊԻ-ի գործունեու-
թյան վերաբերյալ հան-
դիպումներ ԶԼՄ-ների 
հետ՝ հարցազրույցների, 
ասուլիսների, հեռուստա-
հաղորդումների և 
ռադիոհաղորդումների 
կազմակերպում 

6․2․6.Հարցազրույցների 
առկայություն 

6․2․6. ՀՖԿՍՊԻ–ի 
ճանաչելիության 
բարձրացում 

Մշտադիտար
կման 

արդյունքներ 
ԶԼՄ ում և 

սոց․հարթակն
երում առկա 

նյութեր 

20
22

  
–2

02
6թ

թ
․   

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում 
պահանջվում է՝ 

ըստ բյուջեի 
 

Հանրային և 
ինստիտուցիոնալ 
կապերի բաժին  
 

Խնդիր 6.3 
Մշակել և իրականացնել 
ՀՖԿՍՊԻ–ի գործունեու-

թյան մասին 
տեղեկատվական և 

քարոզչական ակտիվ 
քաղաքականություն 

6.3.1. ՀՖԿՍՊԻ –ի կոր-
պորատիվ ինքնության 
ճանաչմանն ուղղված 
գործիքակազմի և տար-
բերանշանների 
կիրարկում 

6.3.1. ՀՖԿՍՊԻ–ի   
կորպորատիվ ինքնության 
ճանաչմանն ուղղված 
գործիքակազմի և 
տարբերանշանների 
առկայություն 

6.3.1.ՀՖԿՍՊԻ–ի 
ճանաչելիության 
բարձրացում 
 
 
 

Հանրային 
կարծիքի 

ուսումնասիրու
թյան 

արդյունքներ 

20
22

 -2
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թթ

․  Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում 
պահանջվում է՝ 

ըստ բյուջեի 
8.000.000 

Հանրային և 
ինստիտուցիոնալ 
կապերի բաժին 
 
 
 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 
 6.3.2 Հասարակական  

իրազեկման բարձրացմանն 
ուղղված միջոցառումների 
իրականացում 
 

6․3․2 Տեղեկատվական 
շրջայցերի և պրեսս-
տուրերի կազմակերպում  
 

6․3․2 ՀՖԿՍՊԻ–ի 
ճանաչելիության 
բարձրացում, 
վարկանիշի բարե-
լավում, տարեկան 
առնվազն 5 
ծրագիր 

Հաշվետվու-
թյուններ և 
զեկույցներ 

20
22

թ
 

20
26

թ
․  

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րոմ 
պահանջվում է՝ 

ըստ բյուջեի 
 

Հանրային և ինս-
տիտուցիոնալ 
կապերի բաժին, 
Միջազգային հա-
մագործակցության 
և զարգացման 
ծրագրերի բաժին 

6.3.3 Կրթական ցուցա-
հանդեսների և շրջայցերի 
կազմակերպում։ 
 

6.3.3.ՀՖԿՍՊԻ-ի 
գործունեության 
և կրթական ծրագրերի 
վերաբերյալ հանրային 
իրազեկվածության 
բարձրացում 
 
 

6.3.3.ՀՖԿՍՊԻ –ի 
ճանաչելիության 
բարձրացում։ 
Դիմորդների 
թվաքանակի աճ։ 
 

Հաշվետվու-
թյուններ, 

լուսաբանումներ 
 
 

20
22
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թ.

 
  

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում 
պահանջվում է՝ 

ըստ բյուջեի 
 

 

Հանրային և ինս-
տիտուցիոնալ կա-
պերի բաժին, 
Կարիերայի  
բաժին, 
Մասնագիտական
ամբիոններ 

6.3.4.«Բաց դռների օրեր» 
ծարգրի պարբերական 
իրականացում 
 
 

6.3.4. Յուրաքանչյուր տարի 
առնվազն մեկ անգամ 

6.3.4.Դիմորդնե-
րի թվաքանակի 
աճ 
ՀՖԿՍՊԻ–ի 
մասին իրազեկվա-
ծության մակար-
դակի բարձրացում

Հաշվետվու-
թյուններ 

 

20
22
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Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում 
պահանջվում է՝

ըստ բյուջեի 
 
 

Կարիերայի բաժին, 
մասնագիտական 
ամբիոններ  

6.3.5. ՀՖԿՍՊԻ–ի 
եռալեզու բուկլետի պատ-
րաստում, հրատարակում, 
տարածում 

6․3․5 Եռալեզու բուկլետի 
առկայություն 

6․3․5 Օտար-
երկրյա և սփյուռ-
քահայ դիմորդ-
ների թվաքա-
նակի աճ 

Եռալեզու 
բուկլետի 

առկայություն 

20
22

թ․
20

26
թ

․   Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում 
պահանջվում 

է՝ 
ըստ բյուջեի 

Հանրային և 
ինստիտուցիոնալ 
կապերի բաժին, 
Միջազգային հա-
մագործակցության 
և զարգացման 
ծրագրերի բաժին։ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 7. Լրացուցիչ և շարունակական կրթության բազմազանեցում 

Խնդիր 7.1. 
Ներդնել ոչ ֆորմալ 

կրթության բաղադրիչը՝ 
այդ թվում ինստիտուտի 

ուսանողների համար 

 7.1.1.Պրոֆեսորադասախ
ոսական,  վարչական  
անձնակազմի և ուսա-
նողների կարիքների 
վերհանում, 
ծրագրերի կազմում 

7.1.1.Ոչ ֆորմալ կրթական  
ծրագրերի առկայություն 

7.1.1.Մրցունակ 
շրջանավարտնե-
րի, անձնակազմի 
առկայություն, 
առնվազն 10 ծրա-
գիր, առնվազն 
500 մասնակից 

Հարցումների 
վերլուծություն

ներ, 
հաշվետվու-

թյուններ 

20
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6 
թ

թ
. Լրացուցիչ 

ֆինանսա-
վորում 

պահանջվում է՝ 
ըստ բյուջեի 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
նախապատրաստա
կան, լրացուցիչ և 
շարունակական 
կրթության բաժին  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
 7.1.2. Մրցունակ դիմորդ-

ների համակարգի 
ներդրում՝ նախապատ-
րաստական դասընթաց-
ների կազմակերպում 

  

7.1.2. Ընդունելության նոր-
մատիվային նոր պահանջ-
ներ, նախապատրաստա-
կան դասընթացների 
ծրագրեր 
 

7.1.2.Մրցունակ 
դիմորդների թվա-
կազմի ավելացում 
 
 
 

Առաջադի-
մության 

ուսումնա-
սիրության 

հաշվետվու-
թյուններ 20

22
-2

02
6 

թ
թ

. 
  

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 

պահանջում 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Նախապատրաս-
տական, լրացուցիչ 
և շարունակական 
կրթության բաժին, 

  դեկաններ 
Խնդիր 7.2. 

Ապահովել ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի 
ոլորտում ազգաբնակ-

չության բոլոր տարիքա-
յին խմբերի համար շա-
րունակական և ցկյանս 
կրթության հասանե-
լիություն՝ միջնաժամ-
կետ և կարճաժամկետ 
ծրագրերի ներդրմամբ 

7.2.1.Շուկայի ուսումնասի-
րություն, պահանջված 
մասնագիտացումների, 
կարողությունների և 
հմտությունների որոշում,  
շարունակական կրթու-
թյան իրականացում 
 

7.2.1.Կարճաժամկետ և 
միջնաժամեկտ լրացուցիչ 
ծրագրերի առկայություն 
 

7.2.1.Առնվազն 4 
ծրագիր 

Գիտական 
խորհրդի 

որոշումներ, 
արձանագրու-

թյուններ 

20
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թ
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Լրացուցիչ 
ֆինանսա-

վորում 
պահանջվում է՝ 

ըստ բյուջեի 
 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
նախապատրաստա
կան, լրացուցիչ և 
շարունակական 
կրթության բաժին 

Խնդիր 7.3. 
Իրականացնել 

ինստիտուտի ՊԴԱ–ի 
վերապատրաստման 

ծրագրեր 
 

7.3.1.Կարիքների վերհա-
նում, ծրագրի կազմում, 
պլանավորում,  
Իրականացում,  
Գնահատում, 
Կատարելագործում 

7.3.1.Մատուցվող կրթա-
կան ծառայությունների 
որակի բարելավում,  
ՊԴԱ կատարելագործում 

7.3.1.Մրցունակ 
ՊԴԱ անձնա-
կազմ 

Հաշվետվո-
թյուններ, 

զեկույցներ  

20
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թ.

 Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում 
պահանջվում է 

 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
նախապատրաստա-
կան, լրացուցիչ և 
շարունակական 
կրթության բաժին,  
ՄՌԿԸ բաժին 

Խնդիր 7.4. 
Խթանել դպրոցական-
ների շրջանում առողջ 

ապրելակերպը, կազմա-
կերպել «Ամառային 

դպրոց»–ներ՝ դպրոցա-
կանների, այդ թվում 
ինստիտուտի աշխա-
տակիցների համար 

7.4.1.Ոլորտային 
«Ամառային դպրոց»– 
ների ծրագրերի մշակում 

7.4.1. Զանգվածային սպոր-
տի և առողջ ապրելակերպի 
խթանում, բուհի ճանաչե-
լիության բարձրացում 
 

7.4.1.Առնվազն 1 
ծրագիր տարե-
կան 

Հաշվետվու-
թյուններ 

20
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թ.

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

  

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
նախապատրաստա-
կան, լրացուցիչ և 
շարունակական 
կրթության բաժին  
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 7.4.2. Աշխատակիցների 

երեխաների ամառային 
ժամանցի կազմակեր-
պում 

7.4.2․  Աշխատակիցների 
աջակցման ծրագրեր։ 

7.4.2 Առնվազն 1 
ծրագրի 

Հաշվետվությ
ուններ 

20
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թ.

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում 
պահանջվում է 

ըստ բյուջեի 
 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
նախապատրաստա
կան, լրացուցիչ և 
շարունակական 
կրթության բաժին,  
Հանրային և ինս-
տիտուցիոնալ կա-
պերի բաժին 

 
7.4.2.Բուհում գործող 
ծրագրերի վերաբերյալ 
իրազեկման աշխա-
տանքների 
իրականացում 

7.4.2.Բուհում գործող 
մասնագիտությունների 
ներկայացում 

7.4.2.«Ամառային 
դպրոց»–ների 
սաների թվի աճ 

Հաշվետվու-
թյուններ 

20
22

-2
02

6թ
թ.

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 

պահանջվում 
 

Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Արտաքին կապերի և 
ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր,  
նախապատրաստակ
ան, լրացուցիչ և 
շարունակական 
կրթության բաժին, 
հանրային և ինստի-
տոիցիոնալ կապերի 
բաժին 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 8. Ուսանողական կյանքի ակտիվության ապահովում 

Խնդիր 8.1 
Խթանել ուսանողների 

հասարակական 
գործունեությունը և 

նախաձեռնողականու-
թյունը 

8.1.1. Ուսանողական 
գիտական ընկերության 
ՈՒԳԸ և ուսանողական 
խորհրդի ՈՒԽ 
գործունեության 
կանոնակարգի 
վերամշակում 

8.1.1. ՈՒԳԸ և ՈՒԽ գործու-
նեության կանոնակարգ 

 
 
 

 

8.1.1. ՈՒԳԸ և 
ՈՒԽ գործունեու-
թյան համակարգ-
վածության աստի-
ճան 
 

Գիտական 
խորհրդի 

որոշումներ, 
 
 
 20

22
թ.

 
  

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 
 

Դեկաններ, 
Իրավական 
ապահովման բաժին, 
որակի ապահովման 
բաժին, 
ուանողական խոր-
հուրդ, 
Ուսանողական գի-
տական ընկերություն 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 
 8.1.2.Քաղաքացիական 

պատասխանատվության 
բարձրացման, արժեքա-
յին համակարգի ձևա-
վորման, ինստիտուտի 
արժեքները կրելու մե-
խանիզմների ներդրում 

8.1.2.Ուսումնադաստիար
ակչական տարբեր 
համակարգեր 
 
 
 
 
 
 

8.1.2.Կամավորակ
ան, մշակութային 
խմբերում ուսա-
նողների ներ-
գրավվածության 
թվի ավելացում 
 

Մշտադիտարկ-
ման վերլուծու-
թյան հաշվե-

տվություններ, 
զեկույցներ 

20
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Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 

Դեկաններ, 
Իրավական ապա-
հովման բաժին, 
որակի ապահով-
ման բաժին, 
ուանողական խոր-
հուրդ, 
Ուսանողական գի-
տական ընկերու-
թյուն 

8.1.3․ Ուսանողների հա-
սարակական ակտիվու-
թյունը  խթանող և 
աջակցող մեխանիզմ-
ների  ներդնում  
 
 

8.1.3.Ուսանողական 
նախաձեռնություններ 
   
  
 
 
 
 

8.1.3. Ուսանո-
ղական նախա-
ձեռնությունների 
քանակի աճ,  
 
 
 
 

Հաշվետվություն
ներ, զեկույցներ 

 
 
 

20
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Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 

Դեկաններ, 
Իրավական ապա-
հովման բաժին, 
որակի ապահով-
ման բաժին, 
ուանողական խոր-
հուրդ, 
Ուսանողական գի-
տական ընկերու-
թյուն 

Խնդիր 8.2. 
Նպաստել ուսանողների 

ուսանողական–
մարզական 

գործունեության 
ակտիվացմանն ու 

արդիականացմանը 

8.2.1. Ուսանողական 
խմբակների և ակումբ-
ների ստեղծում 
   

8.2.1. Ուսանողների 
բազմազանեցված և 
արտալսարանային 
ակտիվ կյանք։ 
 
 

8.2.1.Ուսանողներ
ի ներգրավվածու-
թյան մակարդակի 
աճ գիտական և 
կրթական միջո-
ցառումներում 
 

Հաշվետվու-
թյուններ, 

Հարցումների 
վերլություններ 

 
 20

22
-2

02
6թ

թ.
 

  

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 

պահանջվում 
 
 

 

Հանրային և ինստի-
տուցիոնալ հարա-
բերությունների բաժի 
Կարիերայի բաժին, 
Դեկաններ, 
ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 

8.2.2. Կրթագիտական, 
մշակութային, սպորտա-
յին, հասարակական 
ուղղվածության ծրագրեր 
և միջոցառումների 
իրականացում 

8.2.2.Ուսանողնների 
համար իրականացված 
տարաբնույթ ծրագրեր և 
միջոցառումներ, ուսա-
նողների մասնագիտա-
կան,ստեղծագործական և 
այլ հմտությունների 
աճ /soft skills/ 

8.2.2.Ուսանողներ
ի բավարարվածու-
թյան մակարդակի 
աճ 

Մշտադիտար-
կում 

 
 
 
 
 
 

20
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Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 

պահանջվում 
 

Հանրային և 
ինստիտուցիոնալ 
հարաբերություն-
ների բաժին, 
Կարիերայի 
բաժին, 
Դեկաններ, 
ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 
Խնդիր 8.3. 
Բարելավել  

ուսանողների 
աջակցության 

մեխանիզմները 

8.3.1. Ուսանողների 
շրջանում իրազեկման 
միջոցառումների 
բարելավում 
 

8.3.1․ Ուսանողների 
բարձր իրազեկվածություն 
և տեղեկատվության 
լիարժեք հասանելիություն 

8.3.1․ Ուսանող-
ների բավարար-
վածության աս-
տիճան 

Ինֆորմացիայի 
տարածման 

հղումների ցանկ 

20
22

-
20

26
թթ

. 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 

Հանրային և ինս-
տիտուցիոնալ հա-
րաբերությունների 
բաժին 
ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 

8.3.2. Խորհրդատվու-
թյունների իրականացում 

8.3.2.Միջոցառումներին 
մասնակցություն  

8.3.2. Առնվազն 
5 տարեկան  

 

20
22

-2
02

6 
թ

թ
․  

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 

Դեկաններ 
Հանրային և ինս-
տիտուցիոնալ հա-
րաբերությունների 
բաժին 
ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 

Խնդիր 8.4. 
Խթանել ուսանողների 

հասարակական 
պատասխանատվությա

ն բարձրացման 
գործընթացների 
իրականացումը 

8.4.1.  Միջբուհական, 
համայնքային, պետա-
կան և համապետական 
ծրագրերին, նախաձե-
ռություններին և միջոցա-
ռումներին ՀՖԿՍՊԻ–ի 
ուսանողների մասնակ-
ցության ընդլայնում 

8.4.1․ ՀՖԿՍՊԻ–ի ուսաող-
ների և հասարակության 
միջև ամրապնդված կապ և 
միջոցառումների թվաքա-
նակի աճ 

8.4.1-8.4.2. 
ՀՖԿՍՊԻ ճանա-
չելիության մա-
կարդակի բարձ-
րացում 
 
 

Արտաքին 
շահակիցների 
գոհունակու-
թյան մակար-
դակի բարձ-

րացում 

20
22

-2
02

6 
թ

թ
․  

  

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-

վորում 
պահանջվում է 

 
 

Դեկաններ, 
Իրավական ապա-
հովման բաժին, 
որակի ապահով-
ման բաժին,  
ՈՒԽ 

8.4.2. Ուսանողների հա-
սարակական, 
կամավորական 
ակտիվության չափման և 
խրախուսման մեխա-
նիզմների մշակում և 
կիրարկում 

8.4.2. Ուսանողական ակ-
տիվության քարտ,  
ուսանողների շրջանում 
կամավորականության աճ 
 
 

8.4.2. Ակտիվու-
թյան միավոր, 
կամավորական 
հավաստագրեր 

Գիտխորհրդի 
որոշում, 

հաշվետվու-
թյուններ 

 20
23

թ
. 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

Դեկաններ 
Որակի ապահովման 
բաժին 
ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 
 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 9.  Որակի ապահովման ներքին համակարգի զարգացում 
Խնդիր 9.1 

Զարգացնել կրթության 
որակի ապահովման 
(ՈԱ) ներբուհական 

համակարգը, բուհում 
ամրապնդել որակի 

մշակույթը։ 
 

9.1.1 ՈԱ գործընթացնե-
րում ներքին և արտաքին 
շահակիցների ներգրավ-
վածության ընդլայնում  
 

9․1․1 ՈԱ գործընթացների 
վերաբերյալ համընդհանուր 
ընկալման և իրազեկվածու-
թյան բարելավված ցուցա-
նիշներ  
(ՊԴ և վարչական կազմե-
րից 70-80 % վերապատ-
րաստված անձնակազմ 

9.1.1 ՈԱ համա-
կարգում ներքին 
և արտաքին շա-
հակիցների 
ներգրավվածությ
ան քանակական 
և որակական 
բարելավված 
արդյունքներ 

9.1.1Ներքին և 
արտաքին 

շահակիցների 
հետ հետադարձ 

կապի մեխա-
նիզմի արդյու-
նավետության 
գնահատում 

20
22

-  2
02

6թ
թ

. 
  

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

 
 
 
 
 

Ռեկտոր 
Պրոռեկտորներ 
Դեկաններ 
Որակի ապահովման 
բաժին 
Կառուցվածքային 
համապատասխան 
այլ ստորաբաժա-
նումներ 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
 9.1․2 Բուհի գործունեու-

թյան տարբեր ոլորտնե-
րի  ՈԱ ներքին աուդիտի  
համակարգի գործար-
կում  
 

9․1.2 ՈՆԱ համակարգի 
ներքին աուդիտի կանոնա-
կարգված մեխանիզմներ, 
ՈԱ աուդիտի գործող և 
արդյունավետ համակարգ, 
ՈԱ ընդլայնված ոլորտներ 

9.1.2. ՈՆԱ ներքին 
աուդիտի արդ-
յունքների հիման 
վրա բարելավված 
կրթական ծրագ-
րեր  (բակալավրի 
առնվազն 2 ՄԿԾ 
և  մագիստրոսի 
առնվազն 3 ՄԿԾ)  

ՈԱ աուդիտի 
արդյունքների 
վերլուծական 

զեկույց, 
եզրակացություն 

 
 
 

 20
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 և
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դն
ու
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 գ
նա

հա
տ

ու
մ 

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

 
 
 
 

 

Ռեկտոր, 
Պրոռեկտորներ, 
Դեկաններ 
Որակի ապահովման 
բաժին, 
Կառուցվածքային 
համապատասխան 
այլ ստորաբաժա-
նումներ 

9․1.3 ՈՆԱ շրջափուլային 
վերանայումների գործի-
քակազմի և մեթոդաբա-
նության շարունակական 
բարելավում  
 

9.1.3 ՈԱ կատարողականի 
գնահատման ցուցիչավոր-
ված/ չափանիշահեն 
համակարգ 
 
 

9.1.3 ՈՆԱ 
տվյալների 
ամբողջական 
բազա՝ ըստ 
ԳԱՑ–երի  

ՈՆԱ համակար-
գում ներդրված 
փոփոխություն-
ների  արդյունա-
վետության գնա-

հատում 
(վերլուծական 

զեկույց) 

20
22

-2
02

6թ
թ.

 
 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

 
 
 

 

Պրոռեկտորներ 
Դեկաններ 
Որակի ապահով-
ման բաժին 
Կառուցվածքային 
համապատասխան 
այլ ստորաբաժա-
նումներ  

9.1.4 Կրթության որակի 
ապահովման տեղական 
և միջազգային կառույց-
ների հետ համագործակ-
ցության զարգացում  

 9.1.4 Տեղական և միջազ-
գային լավագույն փորձի և 
ՈԱ մշակույթի տարածում 
(լավագույն փորձի տա-
րածման օրինակներ)   
 

9.1.4 ՈԱ գործա-
ռույթների կա-
տարողականի 
բարելավված 
արդյունքներ 

Տեղական և մի-
ջազգային բենչ-

մարքինգի 
արդյունքների 
քանակական և 

որակական 
վերլուծություն 20

22
-2

02
6 

թ
թ

. 
 

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-

վորումը 
պահանջվում է՝

ըստ բյուջեի 
 

2 000 000 
դրամ 

Ռեկտոր  
Պրոռեկտորներ 
Որակի ապահով-
ման բաժին 
Միջազգային 
համագործակցու-
թյան և զարգաց-
ման ծրագրերի 
բաժին 

Խնդիր 9.2 
Բուհի բոլոր ստորաբաժա-
նումներում և գործընթաց-
ներում ձևավորել  պլանա-

վորում, իրականացում, 
գնահատում, բարելավում 

(ՊԻԳԲ) շրջափուլով 
աշխատելու մեխա-

նիզմներ 

9.2.1.1 ՊԻԳԲ շրջափուլի 
հիման վրա ՀՖԿՍՊԻ–ի 
գործունեության արդյու-
նավետության գնահատ-
ման  համակարգի գոր-
ծադրում և շարունակա-
կան զարգացում  
 

9․2․1.ՊԻԳԲ շրջափուլի 
կիրառման հաջողված 
փորձի տարածման 
օրինակներ 

9.2.1.Կառավարմ
ան որոշումների 
ՊԻԳԲ մոդելով 
գնահատման 
բարելավված 
ցուցանիշներ  

ՊԻԳԲ  մեխա-
նիզմներով ներ-
քին հաշվետվո-
ղականության 
համակարգի 

արդյունավետու-
թյան 

գնահատում 
(զեկույց)  

 

20
22

թ.
 

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում  

 

Ռեկտոր  
Պրոռեկտորներ 
Որակի ապահովման 
բաժին 
Կառուցվածքային 
համապատասխան 
այլ ստորաբաժա-
նումներ 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 
 9․2․1.2 Մասնագիտական 

և մեթոդական թիրախա-
յին վերապատրաստում-
ների համակարգի 
բարելավում 

9․2․2.Վերապատրաստված 
ՊԴ անձնակազմ 
(բակալավրի  առնվազն 2 
և մագիստրոսի առնվազն 
3 ՄԿԾ–ի համար) 
 

9․2․2. Վերանայ-
ված և բարելավ-
ված կրթական 
ծրագրեր 

Որակի 
ապահովման 

ներքին 
աուդիտի 
զեկույց 

(վերլուծություն) 

20
22

-2
02

6թ
թ.

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-

վորումը 
պահանջ-

վում է՝ ըստ 
բյուջեի 

 
1 00 000 

դրամ 

Որակի ապահով-
ման բաժին, 
Պրոռեկտորներ, 
Դեկաններ, 
ՄԿԾ պատասխա-
նատուների աշխա-
տախումբ, 
Կառուցվածքային 
համապատասխան 
այլ ստորաբաժա-
նումներ 

 9.2.1.3 ՈԱ գործընթաց-
ների վերաբերյալ թա-
փանցիկության և հրա-
պարակայնության ապա-
հովման ընթացակար-
գերի և մեխանիզմների 
բարելավում  

9.2.3. ՀՖԿՍՊԻ պաշտո-
նական էջում  ՈԱԲ–ի 
ենթաբաժին՝ պարբե-
րական թարմացմամբ 
 

9․2․3. ՈԱԲ պոր-
տալի տեղեկա-
տվական հագեց-
վածություն։ 
 

ՀՖԿՍՊԻ–ի 
ներքին և ար-
տաքին շահա-
կիցների տեղե-
կացվածության 
ապահովման 

մեխանիզմների 
արդյունավետու-

թյան գնահա-
տում (զեկույց) 

20
22

-2
02

6թ
թ.

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

 

Որակի ապահով-
ման բաժին, 
Հանրային և ինս-
տիտուցիոնալ կա-
պերի բաժին, 

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 
բաժին 

Խնդիր 9․3 
ՀՖԿՍՊԻ–ի հիմնական 
շահակիցների կարիք-
ների վերլուծության, 

հաշվետվողականությա
ն մեխանիզմների և բա-
ցահայտված արդյունք-
ների հիման վրա իրա-
կանացնել բարեփոխիչ 

քայլեր ու գործողու-
թյուններ 

 9.3.1.Ներքին և արտա-
քին շահակիցների կա-
րիքների վերհանման և 
գնահատման համակար-
գի, գործիքակազմի 
բարելավում  
 

9.3.1. ՀՖԿՍՊԻ–ի գործու-
նեության տարբեր տի-
րույթների ՈԱԲ հարցում-
ների արդյունքների և որո-
շումների կայացման փոխ-
կապակցված համակարգ 

9.3.1 Վերլուծական 
տվյալների հիման 
վրա շահակիցների 
համար ընդունելի 
որոշումներ  
 

Ներքին և ար-
տաքին շահա-
կիցների ներ-

գրավվածության 
քաղաքականու-

թյան արդյու-
նավետության 
գնահատում 

(զեկույց) 

20
22

-2
02

6թ
թ.

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

Ռեկտոր, 
Պրոռեկտորներ, 
Դեկաններ, 
Որակի ապահով-
ման բաժին, 
Կառուցվածքային 
համապատասխան 
այլ ստորաբաժա-
նումներ 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 
Խնդիր 9․4 

Վերանայել և 
բարելավել ՈԱ 

քաղաքականությունը, 
ընթացակարգերն ու 

մեխանիզմները՝ 
հիմնվելով ներքին և 

արտաքին 
գնահատումների 

արդյունքների վրա։ 
 
 

9.4.1 Որակի ապահովման 
(ՈԱ) ներքին քաղաքակա-
նության վերանայում, 
որակի ներքին ապահով-
ման (ՈՆԱ)  համակարգի 
արդյունավետության գնա-
հատման մեթոդաբանու-
թյան  բարելավում 

9.4.1 Վերամշակված և 
գործող ՈԱ քաղաքակա-
նություն, ընթացակարգեր 
և ձեռնարկ 
 

9․4․1 ՈԱ ընթացա-
կարգերի/ 
մեխանիզմների 
կիրառելիության 
բարձր ցուցանիշ 

ՈԱ ներքին և 
արտաքին 

գործընթացների 
փոխկապաց-
վածության 
գնահատում 

(զեկույց)։ 20
22

-2
02

6թ
թ.

 
  

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում 
չի պահանջում 

Ռեկտոր, 
Պրոռեկտորներ, 
Դեկաններ,  
Որակի ապահով-
ման բաժին, 
Կառուցվածքային 
համապատասխան 
այլ ստորաբաժա-
նումներ 

9․4․2 ՈԱ ընթացիկ մշտա-
դիտարկման և գնահատ-
ման համակարգի արդյու-
նավետ գործարկում  

9․4․2 ՈԱ ներքին գնա-
հատման վերանայված և 
բարելավված համակարգ  

9.4.ՈԱ վերլուծու-
թյունների համա-
կարգում  ընթա-
ցիկ մշտադիտար-
կումների բարե-
լավված ցուցա-
նիշներ   

ՀՖԿՍՊԻ–ի  ՈԱ 
կատարողակա-

նի ընթացիկ 
մշտադիտար-

կումներ 

20
22

-2
02

6թ
թ.

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում 
չի պահանջում 

Ռեկտոր 
Պրոռեկտորներ 
Դեկաններ  
Որակի ապահով-
ման բաժին 
Կառուցվածքային 
համապատասխան 
այլ ստորաբաժա-
նումներ 

9.4.3  Կրթական ծրագ-
րերի ՈԱ ներքին գնահա-
տումների բազմատեսա-
կանացում, ՄԿԾ–ների 
միջազգայնացման խթա-
նում  
 

9.3.3.ՀՖԿՍՊԻ–ի  ՄԿԾ–
ների  առնվազն 60% 
վերանայված փաթեթներ։ 
Օտարալեզու կրթական 
ծրագրերի քանակի աճ 
(բակալավրի առնվազն 2 
օտարալեզու ԿԾ, 
մագիստրոսի առնվազն 1 
օտարալեզու ԿԾ, 
առնվազն 1 օտարալեզու 
հեռավար ԿԾ) 

9.3.3 Միջազգա-
յին չափանիշների,  
«Թյունինգ մեթո-
դաբանության» 
պահանջներին 
համապատաս-
խան կրթական 
ծրագրեր 

Կրթական 
ծրագրերի 

որակի ապա-
հովման ներքին 
գնահատումներ 
(մշտադիտար-

կումներ) 

20
22

-2
02

6 
թ

թ
. 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում 
չի պահանջում  

 

Ռեկտոր 
Պրոռեկտորներ 
Դեկաններ 
Որակի ապահով-
ման բաժին 
Միջազգային հա-
մագործակցության 
և զարգացման 
ծրագրերի բաժին 
ՄԿԾ աշխատա-
խումբ 
Կառուցվածքային 
համապատասխան 
այլ ստորաբաժա-
նումներ 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 
Խնդիր 9.5 

Նպաստել ՀՖԿՍՊԻ-ի 
ինտեգրմանը 
Եվրոպական 
բարձրագույն 

կրթության տարածք 
(ԵԲԿՏ) 

9.5.1 Որակի ապահովման
Եվրոպական չափորոշիչ-
ներին և ուղենիշներին 
(ԵՉՈՒ) համապատաս-
խան ՈՆԱ համակարգի 
զարգացում  

9.5.1 ՈՆԱ գնահատման 
համակարգում ԵՉՈՒ 
ներդրված պահանջներ և 
գործիքակազմ 

9.5.1 ՈԱ ոլորտին 
առնչվող հետազո-
տություններ՝ ըստ 
ԵՉՈՒ չափանիշ/ 
չափորոշիչների 

9.5.1 Որակի 
ապահովման 

ներքին աուդի-
տի արդյունք-

ների վերլուծու-
թյուն (զեկույց) 20

22
-2

02
6 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում 
չի պահանջում 

Ռեկտոր 
Պրոռեկտորներ 
Դեկաններ 
Որակի ապահովման 
բաժին 
Կառուցվածքային այլ 
համապատասխան 
ստորաբաժանումներ 

9.5.2 Որակի ապահով-
ման միջազգայնացման 
համակարգի շարունա-
կական բարելավում  
 

9.5.2 ՈԱ միջազգային 
լավագույն փորձի տարծ-
ման օրինակներ 

9.5.2 ՈԱ միջազ-
գային բենչմար-
քինգի, գործու-
ղումների արդ-
յունքների տեղայ-
նացում  

9.5.2 ՈՆԱ 
համակարգի 

արդյունավետու
թյան ընթացիկ 

և տարեկան 
գնահումներ 

(զեկույց) 

20
22

-2
02

6 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րումը 
պահանջվում է՝

ըստ բյուջեի 
10 000 000 

դրամ  

Ռեկտոր 
Պրոռեկտորներ 
Դեկաններ 
Որակի ապահովման 
բաժին 
Կառուցվածքային այլ 
համապատասխան 
ստորաբաժանումներ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 10. Կարիերայի հնարավորությունների ընդլայնում և կառավարում 
 

Խնդիր 10.1. 
Նպաստել ՀՖԿՍՊԻ 

ուսանողների ու 
շրջանավարտների 
զբաղվածության 
բարձրացմանը և 

կարիերայի 
աճի զարգացման 

հնարավորությունների, 
ինչպես նաև 

աշխատաշուկայում 
մրցունակության 
բարձրացմանը 

10.1.1. Կարիերայի 
բաժնի կանոնակարգի 
մշակում և կիրարկում   

10.1.1. Բաժնի գործունեու-
թյունը կարգավորող փաս-
տաթղթի առկայություն 

10.1.1 Բաժնի 
համակարգված 
աշխատանք։  

Գիտական 
խորհրդի 
որոշում 

20
22

թ․
 

 
 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջում 

Կարիերայի բաժին, 
իրավական ապա-
հովման բաժին 

10.1.2.   
«Կարիերայի տեղեկա-
տվական օրեր» և աշխա-
տանքի 
ցուցահանդեսների 
պարբերական 
իրականացում 
 

10.1.2.Գործատուների, 
ձեռնարկատերերի և այլ 
կազմակերպությունների 
ավելացված թվաքանակ, 
իրազեկվածություն մա-
կարդակի բարձրացում 
 

10.1.2. Մասնա-
գիտական զբաղ-
վածության աճ։ 
Առնվազն 20% 

Տարեկան 
հաշվետվու-
թյուններ և 

մշտադիտար-
կման 

արդյունքներ 
 
 
 

20
22

-2
02

6 
թ

թ
. 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

Արտաքին կապերի և 
ռազմավարական 
ծրագրերի գծով 
պրոռեկտոր, 
կարիերայի բաժին, 
Հանրային և ինստի-
տուցիոնալ կապերի 
բաժին 
 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 
 10.1.3.  

Աշխատանքի որոնման և 
ընդունման գործիքա-
կազմի ուսուցման սեմի-
նարների իրականացում 

10.1.3 Իրականացված 
խորհրդատվական 
սեմինարներ առնվազն 4 
յուրաքանչյուր տարի 
 

10.1.3.Ուսանող-
ների և շրջանա-
վարտների շրջա-
նում կարիերայի 
հնարավորություն-
ների վերաբերյալ 
իրազեկվածության
մակարդակի աճ 

Տարեկան 
հաշվետվու-
թյուններ և 
մշտադի-
տարկման 

արդյունքներ 
 20

22
-2

02
6 

թ
թ

. 
  

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 

պահանջվում 
 
 
 

 

Դեկաններ 
Կարիերայի բաժին 
ՈԻԽ 
ՈՒԳԸ 
 
 

Խնդիր 10.2 
Ընդլայնել ՀՖԿՍՊԻ–ի 
համագործակցությունը 

գործատուների հետ՝ 
նպաստելով ՄԿԾ-ների 
արդիականացմանը և 

կրթության որակի 
բարձրացմանը 

10.2.1. Կարիերայի կառա-
վարման ոլորտի տեղա-
կան և  միջազգային փոր-
ձագետների ներգրավ-
մամբ  մասնագիտական 
դասընթացների 
իրականացում 

10.2.1.  Տեղական և 
միջազգային փորձագետ-
ների և մասնագետների 
մասնակցությամբ պարբե-
րաբար  իրականացված 
մասնագիական դասըն-
թացներ։ Առնվազն 
տարեկան 2 անգամ 
 

10.2.1.Ուսանող-
ների և շրջանա-
վարտների շրջա-
նում փափուկ 
հմտությունների/ 
soft skills/ ձևա-
վորում։ 
Մրցունակ շրջա-
նավարտների 
թվաքանակի աճ 

Հաշվետվությու-
ններ, 

վերապատ-
րաստման 

մասնակցության 
թերթիկներ 

 
 
 

 

20
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6թ
թ․

 
  

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում ըստ 
բյուջեի 

Կարիերայի բաժին  
Միջազգային 
համագործալցու-
թյան և 
զարգացման 
ծրագրերի բաժին 
ՈՒԽ 
ՈՒԳԸ 
 

10.2.2 Կարիերայի 
հնարավորությունների 
միջազգայնացմանը 
նպաստում և աջակցում 
 

10.2.2 Օտարերկրյա գոր-
ծատուների ընդլայնված 
շրջանակ 
 

10.2.2.Արտերկրում 
աշխատող շրջանա-
վարտների թվաքա-
նակի աճ 

Հաշվետվու-
թյուններ 

20
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․  

Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

Կարիերայի բաժին  
Միջազգային հա-
մագործալցության և 
զարգացման ծրագ-
րերի բաժին, 
Իրավական ապա-
հովման բաժին 

10.2.3. Բուհ-գործատու 
երկխոսության մոդելի 
մշակում և կիրարկում 
 

10.2.3.Վերանայված և 
արդիականացված ՄԿԾ-
ներ՝ գործատուների 
առաջարկներին 
համապատասխան 

10.2.3․Մասնագի
տական 
զբաղվածության 
տոկոսի 
բարձրացում 

Տարեկան 
հաշվետվու-
թյուններ և 
մշտադի-
տարկման 

արդյունքնե 20
23

-2
02

4 
թ

թ.
 Լրացուցիչ 

ֆինանսավո-
րում չի 

պահանջվում 

Պրոռեկտորներ 
Դեկաններ 
Կարիերայի բաժին 
Հանրային  և ինս-
տիտուցիոնալ 
բաժին 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 
Խնդիր 10.3 
Ամրապնդել 

շրջանավարտների և 
ՀՖԿՍՊԻ-ի միջև 

մշտական 
կապը 

 

10.3.1 ՀՖԿՍՊԻ-ի գոր-
ծունեության տարբեր 
ոլորտներում  առկա 
խնդիրների վերհանման 
և լուծման  գործում ն  
շրջանավարտների 
մասնակցության 
խթանում 

10.3.1. ՀՖԿՍՊԻ-ի 
գործունեության տարբեր 
ոլորտներում և գործըն-
թացներում շրջանա-
վարտների ակտիվ 
մասնակցություն։  

10.3.1.Առկա 
խնդիրների բա-
րելավված ցուցա-
նիշներ, 
արձանագրված 
փոփոխու-
թյուններ։ 

Հանդիպումների 
արձանագրու-

թյուններ, 
Հարցումների 
վերլուծություն-

ներ 
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Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում չի 
պահանջվում 

Կարիերայի բաժին 
հանրային  և ինս-
տիտուցիոնալ 
բաժին, 
մասնագիտական 
ամբիոններ 

10.3.2.  Շրջանավար-
տների միության 
հիմնում, 
հանդիպումների 
կազմակերպում  

10.3.2․ ՀՖԿՍՊԻ–ի 
զարգացմանը միտված 
ծրագրեր 

10.3.2. Իրակա-
նացված ծրագ-
րեր Առնվազն 
տարեկան 2  
 

Հաշվետվու-
թյուններ 

20
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Լրացուցիչ 
ֆինանսավո-

րում ըստ 
բյուջեի 

3.000.000 

Կարիերայի բաժին, 
հանրային  և ինս-
տիտուցիոնալ բաժ-
նի ղեկավար, 

 

 
 


