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ԳԱՎԱՌԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԵՎ  ՈՐԱԿԻ  ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ 

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԶԱՑՄԱՆ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ



ԳՊՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԻ 
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ 

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԶԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 Կրթության էլեկտրոնային միջավայրի 
զարգացում

 Կառավարման և որակի ապահովման 
գործընթացների ավտոմատիզացում

 Էլեկտրոնային գործիքակազմի 
կիրառում

 Տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ընձեռած 
հնարավորությունների օգտագործում



ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԶԱՑՄԱՆ 
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 Բուհի կառավարման արդյունավետության
բարձրացում

 Կառավարման գործառույթների
օպտիմալացում

 Պատասխանատվության բարձրացում

 Հրապարակայնության և թափանցիկության
ապահովում

 Հաշվետվողականության ապահովում

 «Նոր սերնդի» համալսարանի ձևավորում



«ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ»
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ԲՆՈՐՈՇ ԵՆ

Թվային տեխնոլոգիաները

Գիտատար ենթակառուցվածքները

Նորարարությունները

Արդիական ռեսուրսները

Անձնակազմի պատշաճ հմտությունները

Ծրագրային և տեխնիկական զինվածությունը



«ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ»  
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ 

ԿԱՐԳԱԽՈՍՆԵՐԸ



ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԶԱՑՄԱՆԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Որակ

Արդյունավետություն

Օգտակարություն

Ռեսուրսախնայողություն

Մատչելիություն



ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԶԱՑՄԱՆ 
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Նոր որակի
բովանդակության

նորովի
մատուցում

Դոգմաներից
դեպի պիտանի

գիտելիքի
տարածում

Իներցիոն
աշխատաոճից` 

նորարարություն



ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԶԱՑՄԱՆ 
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 Կարողությունների և հմտությունների ցածր
աստիճանից` իրազեկությունների բարձր աստիճան

 Զուտ տեսական գիտելիքներից` գործնական
ունակություններ, մասնագիտական փորձ, 
աշխատունակություն (ծառայունակություն) 

 Մասնագիտական պասիվ դիրքորոշումից` 
մասնագիտական պատասխանատվություն, 
փոփոխվելու, առաջադիմելու կարողություններ



ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԶԱՑՄԱՆ 
ՓՈԻԼԵՐԸ

Իրավիճակի ուսումնասիրություն, կարիքի ճիշտ գնահատում

Անելիքի հստակեցում, որոշման կայացում

Կարողունակ թիմի ձևավորում

Արդյունավետ պլանավորում

Պայմանների ստեղծում



ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԶԱՑՄԱՆ 
ՓՈԻԼԵՐԸ

Ռիսկերի կանխատեսում և նվազեցում

Խնդիրների լուծում

Փոփոխությունների իրականացում

Արդյունքների բարելավում



ԳՊՀ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ

 ԳՊՀ էլեկտրոնային ուսուցման 
համակարգ (E-Learning GSU) 

 ԳՊՀ էլեկտրոնային գրադարան (E-Library GSU) 

 Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և 
գնահատման թեստային համակարգ
(Examination GSU) 

 ԳՊՀ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության 
համակարգ
(Mulberry GSU) 



ԳՊՀ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

 Դեկանատների և ԱՔՎ-ի կողմից ուսանողների 
առաջադիմության (ՄՈԳ-ի) էլեկտրոնային 
հաշվարկում

 Հաշվապահության կողմից ուսանողների 
վճարումների էլեկտրոնային հաշվառում

 Հաշվապահության կողմից դասախոսների 
աշխատավարձի էլեկտրոնային հաշվարկում և 
փոխանցում



ԳՊՀ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

 Էլեկտրոնային դասացուցակի ստեղծում

 Հեռավար ուսուցման մեթոդով դասերի
կազմակերպում

 Ուսանող-դասախոս, ուսանող-դեկանատ
էլեկտրոնային հաղորդակցության ապահովում



ԳՊՀ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Ուսանողների կողմից.

 դասախոսների

 խորհրդատուների

 կուրսղեկների

 ամբիոնների

 դեկանատների

 ռեկտորատի

էլեկտրոնային գնահատումը



ԳՊՀ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

 «Office 365» -համացանցային ամպային 
ծառայությունների համակարգ

 «Temis» -բուհի կառավարման էլեկտրոնային 
համակարգ

 «Student system»- ուսանողների տվյալների 
էլեկտրոնային շտեմարան

 «Alumni system»- շրջանավարտների տվյալների 
էլեկտրոնային տեղեկատու



1. ԳՊՀ պաշտոնական կայք (www.gsu.am) 

2. Ուսանողական կայք (www.student.gsu.am )

3. Շրջանավարտների կայք (www.career.gsu.am ) 

4. Հակակոռուպցիոն բլոգ

5. Youtube պաշտոնական տեսահարթակ
www.youtube.com/user/gsuadmin

ԳՊՀ համացանցային 
գործիքները
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http://www.gsu.am/
http://www.student.gsu.am/
http://www.career.gsu.am/
http://www.youtube.com/user/gsuadmin


ԳՊՀ համացանցային 
գործիքները

1. Facebook պաշտոնական էջ

2. Twitter պաշտոնական էջ

3. Linkedin պաշտոնական էջ 



ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԶԱՑՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 Մարդկային ներուժի արդյունավետ 
օգտագործում 

 Տեղեկատվության օպերատիվ փոխանակում

 Ժամանակի և այլ ռեսուրսների խնայողություն

 Էլեկտրոնային ռեսուրսների, առցանց 
կրթական հնարավորությունների 
օգտագործում

 Ուսուցման և ուսումնառության որակի 
բարձրացում 



ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԶԱՑՄԱՆ 
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

•Նորմատիվ-փաստաթղթային

•Ֆինանսական

•Կադրային

•Ծրագրային

•Տեխնոլոգիական, տեխնիկական

•Մեթոդաբանական



ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԶԱՑՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ուսման վերարտադրողական մոդելից անցում
անձնակողմնորոշիչ, զարգացնող, կրեատիվ մոդելին

Նոր որակի կրթական ծառայությունների մատուցում

Ուսուցման մեթոդների արդիականացում և 
բազմազանեցում



ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԶԱՑՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 Նոր սերնդի մասնագետների` կոգնիտիվ, 
կրեատիվ, կոմունիկատիվ, կազմակերպական 
անհրաժեշտ հատկանիշներ ունեցող 
շրջանավարտների թողարկում 

 Կառավարման նոր մեթոդների և 
մեխանիզմների կիրառում

 Վիրտուալ Think Thank (VTT-Ուղեղային 
կենտրոնի) էլեկտրոնային հարթակի կիրառում

 ԳՊՀ շրջանավարտների տվյալների բազայի 
համալրում



 2013թ․ – 1-ին տեղ

 2014թ․ – 2-րդ տեղ

(www.ranking.armedu.am ) 

ԳՊՀ –Ն ՀՀ ԲՈՒՀԵՐԻ
ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

http://www.ranking.armedu.am/


 ԳՊՀ էլեկտրոնային ուսուցման 

(E-Learning GSU) համակարգի բարելավում

 ԳՊՀ էլեկտրոնային գրադարանի 

(E-Library GSU) շարունակական համալրում

 Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման 

այլընտրանքային եղանակների (Examination GSU) կիրառում

 ԳՊՀ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության 

համակարգի կատարելագործում

ԳՊՀ էլեկտրոնային միջավայրի
զարգացման խնդիրները



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱՐ

www.gsu.am

www.lamanche-tempus.eu


