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1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1 Սույն կանոնակարգը սահմանում է ԵՄԽՀ-ում շրջանավարտների ստացած
կրթության արդյունավետության և կրթական ծառայությունների որակի
գնահատման կարգը:
1.2 Շրջանավարտների հարցումը ԵՄԽՀ որակի ապահովման ներքին
համակարգի կարևորագույն բաղադրիչն է:
1.3 Շրջանավարտների հարցման կանոնակարգը հաստատում և դրանում
փոփոխություններ ու լրացումներ է կատարում համալսարանի գիտական
խորհուրդը:

2. Շրջանավարտների հարցման անցկացումը
2.1 Շրջանավարտների հարցումն իրականցվում է բակալավրիատի և
մագիստարտուրայի ավարտին՝ ուսումնական տարվա վերջում / հունիսհուլիս ամիսներին/:
2.2 Շրջանավարտների
հարցումն
իրականացնում
է
համալսարանի
ուսումնամեթոդկան բաժնի կողմից:
2.3 Շրջանավարտներն իրենց ֆակուլտետի դեկանից ստանում են հարցաթերթը,
լրացնում և դիպլոմները ստանալիս հանձնում են ուսումնամեթոդական
բաժին:
2.4 Շրջանավարտների հարցումն անցկացվում է սույն կանոնակարգին կից
գնահատման հարցաթերթերով, որում շրջանավարտը 5 միավորանոց
սանդղակով գնահատում է առաջադրված հարցերը:
2.5 Շրջանավարտների հարցումն անանուն է:

3. Շրջանավարտների հարցման արդյունքների մշակումը և պահպանումը
3.1 Շրջանավարտների հարցման արդյունքները մշակվում են տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոնում:
3.2 Հարցաթերթերում կատարված ուղղումները չեն հաշվարկվում:

4. Շրջանավարտների հարցման արդյունքերի օգտագործումը
4.1 Շրջանավարտների հարցման արդյունքները քննարկվում են ֆակուլտետների
խորհուրդներում, այնուհետև համալսարանի գիտական խորհրդում՝
համալսարանի գործունեության տարբեր ասպեկտների որակի բարելավմանն
ուղղված միջոցառումներ մշակելու և իրականացնելու նպատակով:

Հավելված 1

Հարցաթերթ
համալսարանում
ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ
շրջանավարտների հարցման

Սիրելի° շրջանավարտ, դու մասնակցում ես համալսարանում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ հարցմանը: Քո անկեղծ կարծիքը և օբյեկտիվ պատասխանները
հնարավորություն կտա մեզ մեր գործունեությունը հիշյալ ոլորտում առավել որակով և արդյունավետ
կազմակերպելու համար: Հարցումն անանուն է, այն հնարավորություն կտա քեզ առավել բաց,
օբյեկտիվ ու սրտացավ մոտենալ հարցերին պատասխանել և գնահատել դրանք:

1.

Եթե հնարավորություն ունենայիք կրկին սովորելու, կնախընտրեիք նորից Մ.Խորենացու անվան
համալսարանում սովորելը:

Այո

Ոչ

Ոչ, ինչո±ւ

2. Համալսարանում ստացած գիտելիքները արդարացրել են Ձեր ակնկալիքները:

Այո

Ոչ

դժվարանում եմ պատասխանել

3. Նշե°ք համալսարանի ուսումնական գործընթացի 2-3 առավել ուժեղ կողմեր
4. Նշե°ք համալսարանի ուսումնական գործընթացի 2-3 առավել դրական կողմեր

5. Նշե°ք համալսարանի ուսումնական գործընթացի 2-3 առավել թույլ կողմեր

6. Նշե°ք 2-3 հիմնական դժվարություններ /ըստ առաջնայնության/, որոնք առաջացել
են Ձեր ուսումնական պրոցեսում:

7. Համալսարանում ձեռքբերած գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները համապատասխանո±°ւմ են Ձեր աշխատանքում պահանջվող մասնագիտական պահանջներին:

Ընդհանրապես
Չեն համապատասխանում

Հիմնականում
Չեն հմպ

Մասամբ
են հմպ

Լիովին
համապատասխանում են

Ընդհանրապես
Չեն համապատասխանում

Հիմնականում
Չեն հմպ

Մասամբ
են հմպ

Լիովին
համապատասխանում են

Ընդհանրապես
Հիմնականում
Չեն համապատասխանում
Չեն հմպ

Մասամբ
են հմպ

Լիովին
համապատասխանում են

Գիտելիքները

Կարողությունները

Հմտությունները

8. Ընդհանուր առմամբ ինչպե±ս կգնահատեք համալսարանում մասնագետների
պատրաստման որակը:
0

1

2

3

4

5

6

9. Աշխատում եք արդյո±ք՝

Աշխատում եմ իմ մասնագիտությամբ

Աշխատում եմ ոչ իմ մասնագիտությամբ

7

8

9

10

Աշխատում էի իմ մասնագիտությամբ, հիմա չեմ աշխատում

Չեմ աշխատել ընդհանրապես

-------------------------------------------------------------------------------------------------Գրեք Ձեր ֆակուլտետը՝ _________________________________________________
Ավարելու տարեթիվը՝ ____________, Տարիքը՝ ________, սեռը՝ ________________

