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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԿԱՆ ԽՈՍՔ
ՈԱԱԿ-ն իր երախտագիտٳթյٳնն է հայտնٳմ իր բոլոր շահակիցներին մասնավորապես՝ մասնագիտական
ٳսٳﬓական հաստատٳթյٳնների (այսٳհետ՝ ՄՈւՀ) ղեկավարներին և ներկայացٳցիչներին, ٳսանողներին,
գործատٳներին, փորձագետներին, ներկա և նախկին աշխատակիցներին, հավատարմագրման հանձնաժողովի և
հոգաբարձٳների խորհրդի անդաﬓերին, ովքեր մասնակիցը դարձան նախորդ ռազմավարական ծրագրի
իրագործման և առաջիկա տարիների ռազմավարական ٳղղٳթյٳնների ٳղենշման գործٳմ: Լիահٳյս ենք, որ
կշարٳնակվի ﬔր շահակիցների հետ սերտ  ٳարդյٳնավետ համագործակցٳթյٳնը:
ՈԱԱԿ-ը հատٳկ երախտագիտٳթյٳն է հայտնٳմ իր ﬕջազգային խորհրդատٳներին և արտաքին գնահատٳմ
իրականացրած փորձագետներին, ٳմ ներդրٳﬓ անգնահատելի է ՈԱԱԿ-ի զարգացման գործٳմ:
ՈԱԱԿ-ի ռազմավարٳթյٳնը խթանել ٳէ ՄؤՀ-երի կողﬕց որակի շարٳնակական ապահովٳմը, իսկ մոտեցٳﬓեր
ընտրելիս  ٳգործողٳթյٳններ ձեռնարկելիս ՈԱԱԿ-ն առաջնորդվել ٳէ այն համոզմٳնքով, որ ՄؤՀ-երը հետամٳտ
են կրթٳթյան որակի ապահովմանը և իրականացնٳմ են շրջափٳլային բերալավٳմ:

Մեր առաքելٳթյٳնը

Մեր տեսլականը

Մեր արժեքները

ՈԱԱԿ-ը խթանٳմ է որակի
շարٳնակական բարելավٳմը
մասնագիտական կրթական
համակարգٳմ՝ նպաստելով
ինքնավարٳթյանը և
հաշվետվողականٳթյանը:

ՈԱԱԿ-ը մասնագիտական
կրթٳթյան որակի լիարժեք
երաշխավորն է Հայաստանի
Հանրապետٳթյٳնٳմ:

●
●
●
●
●

Վստահٳթյٳնը
Նորարարٳթյٳնը
Հավասարٳթյٳնը
Հաշվետվողականٳթյٳնը
Փոխգործակցٳթյٳնը

Մինչև 2025 թ. ՈԱԱԿ-ը պահպանել ٳէ մասնագիտական կրթٳթյան որակի վստահելի և լիարժեք երաշխավորի իր դիրքը
Հայաստանի Հարապետٳթյٳնٳմ՝ առաջնորդվելով.
●

մասնագիտական կրթٳթյան որակի շարٳնակական բարելավման մշակٳյթի խրախٳսմամբ և ամրապնդմամբ,

●

ՀՀ-ٳմ փորձագիտական կարողٳթյٳնների շարٳնակական զարգացմամբ,

●

շահակիցների հետ նախաձեռնողական (proactive) և շարٳնակական հաղորդակցմամբ  ٳհամագործակցٳթյամբ,

●

կրթٳթյան որակի ձևավորման համար գործող իրավակարգավորٳﬓերի համահٳնչٳթյան ապահովմամբ,

●

ﬕջազգային լավագٳյն փորձի և մշակٳյթի տարածմամբ,

● ՈԱԱԿ-իկարողٳթյٳնների շարٳնակական զարգացմամբ՝ կարևորելով սովորող կազմակերպٳթյան սկզբٳնքները:

Նպատակ 1․
Մասնագիտական կրթٳթյան որակի շարٳնակական
բարելավման մշակٳյթի խրախٳսٳմ և ամրապնդٳմ.

Հաջողٳթյան չափանիշ

● Վերապատրաստٳﬓերով և որակի արտաքին գնահատման գործընթացներով նպաստել ٳսٳցման որակի բարելավանը ՀՀ բոլոր ՄؤՀ-երٳմ:
● Մասնագիտական կրթական համակարգի մասին վստահելի տեղեկատվٳթյան հավաքագրմամբ և տարածմամբ` ապահովելով փորձագիտական
գնահատٳﬓերի և ընթացիկ հավատարմագրٳﬓերի հավաստիٳթյٳնը:
● Խթանել մասնագիտական ոլորտٳմ լավագٳյն փորձի տարածٳմը և
խրախٳսել մասնագիտական կրթٳթյան նորարٳթյٳնը:

● ՈԱԱԿ-ի իրականացրած գործընթացները/մատٳցած ծառայٳթյٳնները
ճանաչվٳմ են որպես վստահելի աղբյٳր
և հանդիսանٳմ են ٳղեցٳյց մասնագիտական կրթٳթյٳն տրամադրողների
համար որակի շարٳնակական մշակٳյթի խրախٳսաման և ամրապնդման
համար:

Նպատակ 2․
ՀՀ-ٳմ փորձագիտական կարողٳթյٳնների շարٳնակական
զարգացٳմ.

Հաջողٳթյան չափանիշ

● Փորձագետների հավաքագրման քաղականٳթյան իրականացմամբ
խթանել բոլոր ոլորտների մասնագետների փորձագիտական կարողٳթյٳնների զարգացٳմը՝ համագործակցելով ոլորտային ՄؤՀ-երի և գործատٳների հետ:
● Շարٳնակական վերապատրաստٳﬓերի ﬕջոցով հարստացնել
ՈԱԱԿ-ի փորձագետներին բազան՝ թիրախավորելով մասնագիտական
կրթٳթյան բոլոր մակարդակները:
● Ընդլայնել ٳսանող-փորձագետների պատրաստման շրջանակը՝
նպաստելով որակի արտաքին և ներքին գործընթացների մասին բավարար
իրազեկվածٳթյանը:

●
Մա ս ն ա գ ի տ ա կ ա ն կ ր թ  ٳթ յ ա ն
խնդիրների և ٳսանողների կարիքների
վերաբերյալ հետազոտական հենքը
ﬔծացել է:
● Ծրագրային հավատարմագրման
գործընթացներն իրականացնելٳ
համար առկա են բավարար քանակի
մասնագետներ:

Նպատակ 3․
Շահակիցների հետ նախաձեռնողական (proactive) և շարٳնակակական հաղորդակցٳմ  ٳհամագործակցٳթյٳն.

Հաջողٳթյան չափանիշ

●
Շարٳնակական նախաձեռնողական հաղորդակցٳթյան ﬕջոցով
ﬔծացնել շահակիցների հետ կապերը` ներառյալ գործատٳներ, ٳսանողներ, դասախոսներ և ոլորտի փորձագետներ՝ խթանել ٳնրանց ներգրավվածٳթյանը կրթٳթյան որակի բարելավման գործընթացներٳմ:

● Կրթٳթյան որակի մշակٳյթի շٳրջ
շահակիցների տարբեր խմբերի ﬕջև
հաղորդակցٳթյան և համագործակցٳթյան ﬔծացٳմ:

Նպատակ 4․
Կրթٳթյան որակի ձևավորման համար գործող
իրավակարգավորٳﬓերի համահնչٳթյան ապահովٳմ.

Հաջողٳթյան չափանիշ

● Տեղական և ﬕջազգային օրենսդարական կարգավորٳﬓերի
ٳսٳﬓասիրٳթյٳնների և թեմատիկ վերլٳծٳթյٳնների արդյٳնքٳմ
գործող իրավակարգավորٳﬓերի համահնչեցٳմ ՀՀ օրենսդրٳթյանը և
ﬕջազգային պահանջներին,
● Ապահովել հիմանական դերակատարٳմ ՀՀ Որակի ապահովման
շրջանակի մշակման և իրականացման ﬔջ՝ համահٳնչ լինելով գործող և
մշակվող իրավակարգավորٳﬓերին:

● Տարեկան կտրվածքով հրապարակվٳմ են թեմատիկ վերլٳծٳթյٳններ,
հաշվետվٳթյٳններ: Շահակիցները
բավավարված են ՈԱԱԿ-ի կողﬕց
իրականացվող գործընթացներից
և դրանց իրավակարգավորٳﬓերից:

Նպատակ 5․
Միջազգային լավագٳյն փորձի և մշակٳյթի տարածٳմ.

Հաջողٳթյան չափանիշ

● Մասնագիտական կրթٳթյան որակի ապահովման ﬕջազգային
կառٳյցներին անդամակցٳթյան և օտարերկրյա գործակալٳթյٳնների
հետ համագործակցٳթյٳնը խորացնել ٳև լավագٳյն փորձի ﬕջոցով
ամրապնդել ﬕջազգային գործընկերٳթյٳնը:
● Հաշվի առնելով հայկական սփյٳռքի ներٳժը՝ նպաստել առաջատար
ՄՈւՀ-երٳմ կրթٳթյٳն ստացած մարդկանց փորձի փոխանցմանը:

● ՈԱԱԿ-ի գործընթացները ճանաչվٳմ են
շահակիցների կողﬕց` որպես ﬕջազգային
լավագٳյն փորձի տարածման աղբյٳր:
● ՈԱԱԿ-ը 2021-2022 թթ. հաջողٳթյամբ
պահպանել ٳէ Եվրոպական բարձրագٳյն
կրթٳթյան ասոցացիայի անդամակցٳթյٳնը
և Եվրոպական ռեգիստրٳմ
ընդգրկվածٳթյٳնը:

Նպատակ 6․
ՈԱԱԿ-ի կարողٳթյٳնների շարٳնակական զարգացٳմ՝
կարևորելով սովորող կազմակերպٳթյան սկզբٳնքները.
● Ուժեղացնել կազմակերպٳթյան որակի ներքին ապահովման
համակարգի կարողٳթյٳնները:
● Իրականացնել հավատարմագրման գործընթացն իրականացնող
մասնագետների և աշխատակազﬕ կարողٳթյٳնների շարٳնակական
զարգացٳմ:
● Ամրապնդել ֆինանսական կայٳնٳթյٳնը:

Հաջողٳթյան չափանիշ

● ՈԱԱԿ-ի աշխատակազﬕ բոլոր ներկայացٳցիչները կիսել ٳեն ՈԱԱԿ-ի ապագայի
նկատմամբ ընդհանٳր տեսլականը:
● ՈԱԱԿ-ը կդառնա գրավիչ գործատٳ՝
ներգրավելով կրթٳթյան ոլոտի լավագٳյն
փորձագետներին իր տարբեր նախագծերٳմ` ապահովելով ճկٳն կառավարման
քաղաքականٳթյٳն:

ՈԱԱԿ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ
Վստահٳթյٳն
ՈԱԱԿ-ն իր գործٳնեٳթյամբ ձգտٳմ է երաշխավորել հանրٳթյան վստահٳթյٳնը մասնագիտական
կրթٳթյան հանդեպ:

Նորարարٳթյٳն
ՈԱԱԿ-ն իր գործٳնեٳթյամբ խթանٳմ է նորարարٳթյٳնը բարձրագٳյն և ﬕջին մասնագիտական
կրթական համակարգٳմ:

Հավասարٳթյٳն
ՈԱԱԿ-ը ջանٳմ է ապահովել հավասար հնարավորٳթյٳններ մասնագիտական կրթٳթյան
ոլորտի բոլոր շահակիցների համար:

Հաշվետվողականٳթյٳն
ՈԱԱԿ-ն ապահովٳմ է հաշվետվողականٳթյٳն իր բոլոր շահակիցների համար:

Փոխգործակցٳթյٳն
ՈԱԱԿ-ն իր նպատակներին հասնել ٳհամար համագործակցٳմ է բոլոր շահակիցների հետ:

