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Երևան 201  թ.       

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԻ 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Հայկական Բժշկական Ինստիտուտի (այսուհետ` Ինստիտուտի) Կրթության Որակի 

ապահովման Կենտրոնը (այսուհետ`Կենտրոն) հանդիսանում է ինստիտուտի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումը: 

2. Կենտրոնը  ստեղծվում,  վերակազմակերպվում  կամ  լուծարվում  է  ինստիտուտի 

ռեկտորի հրամանով` ինստիտուտի կանոնադրությամբ  սահմանված կարգով: 

3. Կենտրոնն   իր  գործունեության  ընթացքում  ղեկավարվում  է  ՀՀ օրենսդրությամբ, 

Ինստիտուտի կանոնադրությամբ, ինստիտուտի կառավարման մարմինների 

որոշումներով, ինստիտուտի ռեկտորի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ: 

4. Կենտրոնն կարող է  ունենալ իր անվամբ ձևաթուղթ: 

 

2. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

1. Կենտրոնի ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Ինստիտուտի ռեկտորը, 

2. Կենտրոնն անմիջապես ղեկավարում է Կենտրոնի ղեկավարը, որին նշանակում և 

պաշտոնից ազատում է Ինստիտուտի ռեկտորը: 

3. Կենտրոնի ղեկավարը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Ինստիտուտի 

ռեկտորին: 

4. Կենտրոնի իրավունքներն են` 

1) Ինստիտուտի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից ստանալ անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն, փաստաթղթեր. 

2) ներկայացնել  առաջարկություններ  Ինստիտուտի  ռեկտորին`  Կենտրոնի  

աշխատողներին խրախուսելու կամ կարգապահական պատասխանատվության 

ենթարկելու վերաբերյալ. 

3) ներկայացնել առաջարկություններ Կենտրոնի գործունեությունն առավել 

արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով. 

4) ՀՀ օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ: 

 5.     Կենտրոնի ղեկավարի պարտականություններն են՝ 

1) ղեկավարել և վերահսկել Կենտրոնի ընթացիկ գործունեությունը. 



 

2) ստորագրել Կենտրոնի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը, ապահովել Կենտրոնի 

գործառույթների շրջանակում զեկուցագրերի, տեղեկանքների, առաջարկությունների և այլ 

փաստաթղթերի կազմելու գործընթացը. 

3) մասնակցել Ինստիտուտի ռեկտորի կողմից հրավիրվող համապատասխան նիստերին, 

խորհրդակցություններին. 

4) կատարել աշխատանքի բաժանում Կենտրոնի աշխատողների միջև. 

5) ներկայացնել տարեկան հաշվետվություն Կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ. 

6) ՀՀ օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ 

պարտականություններ: 

10. Կենտրոնի ղեկավարի բացակայության ժամանակահատվածում նրան 

փոխարինում է Կենտրոնի աշխատողներից որևէ մեկը` Ինստիտուտի ռեկտորի հրամանի 

հիման վրա: 

11. Կենտրոնի ղեկավարը պատասխանատու է Կենտրոնի կողմից իրականացվող 

աշխատանքների որակի և Կենտրոնի առջև դրված խնդիրների պատշաճ և արդյունավետ 

լուծման համար: 

12․Կենտրոնի ղեկավարի բացակայության ժամանակահատվածում նրան 

փոխարինում է աշխատողներից որևէ մեկը` Ինստիտուտի ռեկտորի համաձայնությամբ: 

 

 

 

III. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

13. Կենտրոնի խնդիրներն են` 

1) որակի միասնական չափանիշների պահպանում, ՈԱ գործընթացների 

ներդաշնակեցում և իրականացում ՀԲԻ գործունեության բոլոր հիմնական ոլորտներում. 

2) կանոնակարգային և կազմակերպական հենքի ստեղծում և վարչական 

օժանդակություն` ՀԲԻ և նրա կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման և 

հավատարմագրման համար, որակի ներքին և արտաքին գնահատման գործընթացների 

միջև կապի ապահովում. 

3) նպաստել Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի որակի ապահովման 

գործընթացների հետ համեմատելի ու համադրելի գործընթացների կիրառման 

ապահովմանը. 

14. Կենտրոնի գործառույթներն են` 

 

1) մշակում, իրականացնում և մշտապես բարելավում է որակի ներքին ապահովման 

գործընթացները, սահմանում է որակի ներքին չափանիշներ և չափորոշիչներ. 

 

2) մշակում է ՀԲԻ ՈԱ կանոնակարգային, ընթացակարգային և չափորոշիչ 

փաստաթղթերը. 

3) համակարգում, վերահսկում և վարչական աջակցություն է տրամադրում ՈԱ 

գործընթացների իրականացմանը ՀԲԻ բոլոր ստորաբաժանումներում. 



4) պատրաստում է ՈԱ ընթացակարգեր կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման, 

ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) և պարբերական վերանայման համար, 

համակարգում և աջակցում է դրանց իրականացմանը ՀԲԻ բոլոր ստորաբաժանումներում. 

 

5) ապահովում է կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման որակի հսկողությունը և 

ստուգում դրանց համապատասխանությունը սահմանված չափորոշիչներին. 

 

6) մշակում և իրականացնում է դասավանդման, ուսումնառության և ուսանողների 

գնահատման ՈԱ գործիքակազմը և ընթացակարգերը. 

7) համագործակցում է ՀԲԻ գիտական խորհրդի և ֆակուլտետների գիտական 

խորհուրդների ՈԱ մշտական հանձնաժողովների հետ և աջակցում նրանց աշ-

խատանքներին. 

8) գնահատում է դասախոսական կազմի մասնագիտական գործունեությունը դրա 

արդյունավետությունը և իրականացնում ՊԴԿ, ամբիոնների և ֆակուլտետների 

վարկանիշավորում. 

9) նպաստում է որակի ապահովման գործընթացներում ուսանողների 

ներգրավվածության և իրազեկության աստիճանի բարձրացմանը. 

10) համակարգում է Ինստիտուտի ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

ինքնագնահատման գործընթացը գնահատումը, վերլուծությունը և համապատասխան 

զեկույցի պատրաստումը և հաջորդող գործողությունների պլանավորումն ու վերահսկումը. 

 

11) համակարգում  է  Ինստիտուտի  ստորաբաժանումների  աշխատանքը 

 

ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրող մարմինների փորձագիտական այցերի 

ժամանակ. 

 

12) համակարգում է ՀԲԻ կրթական ծրագրերի որակի ինքնագնահատումը և օժանդակում 

դրանց արտաքին գնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին. 
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13) աջակցում է կրթական ծառայությունների որակի շարունակական բարելավմանը՝ 

համագործակցելով արտաքին և ներքին շահակիցների հետ. 

14) երաշխավորում է բուհում իրականացվող կրթության որակի վերաբերյալ 

հրապարակային և ճշգրիտ տեղեկատվության հասանելիությանը. 

15) իր իրավասությունների շրջանակներում և Ինստիտուտի ռեկտորի 

հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ: 

 

IV. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԸ 

 

15. Կենտրոնի աշխատողներն աշխատանքի ընդունվում և ազատվում են Ինստիտուտի 

ռեկտորի հրամանով: 

16.Կենտրոնի աշխատողները կատարում են իրենց անմիջական ղեկավարի 

հանձնարարականները, աշխատանքային պայմանագրով (առկայության դեպքում՝ 

պաշտոնի անձնագրով), ներքին կարգապահական կանոններով և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված պարտականությունները և պատասխանատու են դրանց կատարման համար: 

Կենտրոնի աշխատողներն իրականացնում են Կենտրոնի գործառույթներից բխող 

աշխատանքներ: 

18.Կենտրոնի աշխատողները պարտավոր են ենթարկվել ՀՀ աշխատանքային 

օրենսդրությանը, Ինստիտուտի ներքին կարգապահական կանոններին, ինչպես նաև 

աշխատանքային էթիկայի կանոններին: 

 

19. Կենրոնի կառուցվածքը և հաստիքացուցակը հաստատվում և փոփոխվում է 

Ինստիտուտի ռեկտորի հրամանով: 

V. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

20. Սույն կանոնադրությունը, դրա փոփոխությունները և լրացումները 

հաստատվում են Ինստիտուտի ռեկտորի հրամանով: 
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