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ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 

 

ՈւՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

 

 
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.1 Սույնով սահմանվում է  «Արարատի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-

ի (այսուհետ՝ Քոլեջ) Ուսանողական խորհրդի (այսուհետ՝ ՈւԽ)  կատարած 

աշխատանքների արդյունավետության և որակի գնահատման հարցման, 

անցկացման, արդյունքների մշակման և օգտագործման կարգը: 

1.2 Սույն կանոնակարգը սահմանում է ՈւԽ-ն: 

1.3 Սույն կանոնակարգը հաստատում, նրանում փոփոխություններ և լրացումներ է 

կատարում  Քոլեջի Կառավարման խորհուրդը` ՈւԽ-ի առաջարկությամբ։ 

1.4 Սույն կանոնակարգը ուժի մեջ է մտնում Քոլեջի Կառավարման խորհրդի 

հաստատելուց հետո։ 

1.5 Հարցումը ՈւԽ  կատարած աշխատանքների արդյունավետության և որակի 

բարելավման կարևորագույն բաղադրիչ է, որի անցկացման նպատակն է ստանալ 

տեղեկատվություն ՈւԽ  կատարած աշխատանքներից ուսանողների 

բավարարվածության մասին։ 

1.6 Հարցումը համարվում է ուսանողների կողմից իրենց ներկայացուցչական մարմնի 

կատարած աշխատանքների արդյունավետությունը և որակը գնահատելու 

իրավունքի դրսևորում։ 

 



2. ՀԱՐՑՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ 

2.1 Հարցումն իրականացվում է սույն կանոնակարգին համաձայն։ 

2.2 Հարցումն անցկացվում է ՈւԽ-ի և Որակի ներքին ապահովման կենտրոնի 

(այսուհետ՝ ՈՆԱԿ) կողմից համատեղ։ 

2.3 Հարցումն իրականացվում է   յուրաքանչյուր ուսումնական տարում առնվազն մեկ 

անգամ՝ տարվա վերջում, ինչպես նաև ընթացիկ՝ ըստ անհրաժեշտության։ 

2.4 Հարցման իրականացման ժամկետները որոշում է ՈւԽ-ն՝ այն համարելով իր 

գործունեության կարգի պարտադիր մաս։ 

2.5 Հարցումն անցկացվում է սույն կանոնակարգին կից հարցաշարով (Հավելված 1): 

2.6 Հարցումը կազմակերպում և վերահսկում են ՈւԽ նախագահությունը և ՈԱԿ-ի 

պատասխանատուն համատեղ։ 

2.7 Հարցումն անանուն է և կարող է անցկացվել թղթային կամ օնլայն եղանակով։ 

 

3. ՀԱՐՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄԸ  ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ 

3.1 Հարցման արդյունքները  վերլուծվում և պահպանվում են ՈւԽ-ի և ՈՆԱԿ-ի կողմից՝ 

համապատասխան թղթապանակների մեջ, հինգ տարի ժամկետով։ 

3.2 Հարցաթերթն  ունի   առաջարկությունների և կարծիքների  բաժիններ, որոնց 

արդյունքները մշակվում և ներկայացվում են ՈւԽ աշխատանքների բարելավմանը 

միտված ընդհանրացված առաջարկությունների տեսքով: 

3.3 Հարցման արդյունքների վերլուծությունը կատարվում է մեկամսյա ժամկետում: 

3.4 Հարցաթերթում ուղղումները և ջնջումները չեն հաշվարկվում։ 

 

4. ՀԱՐՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

4.1 Հարցման արդյունքները և վերլուծությունները ամփոփվում են ՈւԽ նախագահի 

համապատասխան զեկույցում, որը քննարկվում է ՈւԽ նիստում և ներկայացվում 

ուսանողների ընդհանուր ժողովի ժամանակ։ 

4.2 Ստացված արդյունքների հիման վրա ՈւԽ-ն կարող է ձեռնարկել որոշակի 

գործողություններ իր լիազորությունների սահմաններում, համագործակցել 

քոլեջում գործող, ինչպես նաև այլ կառույցների հետ։ 

4.3 Ստացված արդյունքները գործող ՈւԽ-ն փոխանցում է նոր ձևավորված ՈւԽ-ին։ 

4.4 Նոր ձևավորված ՈւԽ-ն հարցման արդյունքները կարող է հաշվի առնել 

գործունեության կարգի սահմանման ժամանակ։  

4.5 Հարցման արդյունքները օգտագործվում են միայն ամփոփ տեսքով, իսկ 

անհատական տվյալների գաղտնիությունը երաշխավորվում  է: 

  



 

 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 
 

 

 «ԱՐԱՐԱՏԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ»  

ՊՈԱԿ-Ի 

ՈւՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 

ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԻ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
 

Հարգելի ուսանող, հարցումն իրականացվում է քոլեջի Ուսանողական խորհրդի և Որակի 

ներքին ապահովման կենտրոնի կողմից համատեղ: Այն նպատակ ունի բարելավելու 

Ուսանողական խորհրդի կատարած աշխատանքների արդյունավետությունը և որակը: 

Խնդրվում է առաջադրված հարցերին պատասխանել առավելագույնս օբեյկտիվ և 

բարեխղճորեն: Պատասխանել հարցերին 1-5 բալային սանդղակով, որտեղ 1-ը նշանակում է, 

որ արտահայտված կարծիքին ընդհանրապես համաձայն չեք,2-ը՝ մասամբ համաձայն չեք, 3-ը՝ 

մասամբ համաձայն եք, 4-ը՝ համաձայն եք,5-ը՝ լիովին համաձայն եք։ 

 

Հարցման մասնակցողի  

Մասնագիտության կոդը և կուրսը  ————————————————————————————— 

 

1․ Ուսանողական խորհրդի կազմավորումը եղել է թափանցիկ և արդար: 

5․Լիովին համաձայն եմ 4․Համաձայն եմ 3․Մասամբ համաձայն եմ 

2․Մասամբ համաձայն չեմ 1․Համաձայն չեմ 

 

2․ Ուսանողական խորհուրդը վարում է թափանցիկ և ուսանողությանը հասանելի 

գործունեություն: 

5․Լիովին համաձայն եմ 4․Համաձայն եմ 3․Մասամբ համաձայն եմ 

2․Մասամբ համաձայն չեմ 1․Համաձայն չեմ 

 

3․ Ուսանողական խորհրդի կազմակերպած միջոցառումները արդյունավետ են և որակյալ: 

5․Լիովին համաձայն եմ 4․Համաձայն եմ 3․Մասամբ համաձայն եմ 

2․Մասամբ համաձայն չեմ 1․Համաձայն չեմ 

 

4․ Ուսանողական խորհրդի կողմից կազմակերպված միջոցառումներին մասնակցում են շատ 

ուսանողներ՝ ուսանողական խորհրդի կազմից դուրս։ 

5․Լիովին համաձայն եմ 4․Համաձայն եմ 3․Մասամբ համաձայն եմ 

2․Մասամբ համաձայն չեմ 1․Համաձայն չեմ 

    Ւ   



 

5․ Ուսանողական խորհրդի ծագրերը, միտված ուսանողների խնդիրների վերհանմանը 

/«ուսանողության ձայնը» արկղիկը, ուսանողության հետ պարբերաբար հանդիպումները/ 

արդյունավետ են: 

5․Լիովին համաձայն եմ 4․Համաձայն եմ 3․Մասամբ համաձայն եմ 

2․Մասամբ համաձայն չեմ 1․Համաձայն չեմ 

 

6․ Ուսանողական խորհուրդը հետևողական է և իր լիազորությունների սահմաններում աջակցում 

է քոլեջի ուսանողության կոլեկտիվ և անհատական դիմումներին, առաջարկներին: 

5․Լիովին համաձայն եմ 4․Համաձայն եմ 3․Մասամբ համաձայն եմ 

2․Մասամբ համաձայն չեմ 1․Համաձայն չեմ 

 

 

7. Ինչպիսի՞ ծրագրեր կցանկանաք, որ Ուսանողական խորհուրդը կազմակերպի հաջորդիվ։ 

 

 

 

 

 

8․ Ուսանողական խորհրդի զարգացմանը և կատարած աշխատանքների արդյունավետությունը 

և որակը բարձրացնելուն միտված առաջարկություններ 
 

 

 

 

 

 

9․ Կարծիքների և առաջարկությունների բաժին 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

Հավելված 1 


