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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

 ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի արդիականացման ներկայիս 
գործընթացները նոր մարտահրավերներ են առաջադրում բուհերի գործունեության 
շարունակական բարելավման համար: Վերջինս ենթադրում է, որ բուհերը պետք է 
շարունակաբար ուսումնասիրեն ազգային և միջազգային աշխատանքային ու կրթական 
շուկաների, ինչպես նաև բուհերի առանցքային շահակիցների պահանջներն ու կարիքները՝ 
կիրառելով դրանց գնահատման և որակի ապահովման արդյունավետ մեխանիզմներ:  
 Այս համատեքստում Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը (այսուհետ՝ 
ԲՊՀ) հանձն է առել շարունակաբար գնահատել իր կրթական և հարակից 
ծառայությունները՝ իրականացնելով լայնածավալ հարցումներ իր շրջանավարտների 
շրջանում: Դրանք թույլ են տալիս գնահատել բուհի կրթական ծառայությունների որակը, 
դրանց համապատասխանությունն աշխատաշուկայի արդի պահանջներին, առավել 
տեսանելի դարձնել բուհի ուսումնական գործընթացներում առկա բացերն ու 
առավելությունները և այդպիսով բուհում զարգացնել որակի շարունակական բարելավման 
մշակույթը: Հարցումների արդյունքների հիման վրա բուհը կարողանում է առավել 
թիրախավորված կերպով ուղենշել բարելավման ենթակա ոլորտները, կանխատեսել 
զարգացման միտումները և մշակել վերհանված խնդիրների լուծման ուղիներ: 
 2020-2021 թթ. Որակի ապահովման կենտրոնը Կարիերայի կենտրոնի հետ 
համատեղ իրականացրել է հարցում 2018-2021 թթ. ժամանակահատվածում ԲՊՀ-ն 
ավարտած շրջանավարտների շրջանում: Հարցման նպատակն է գնահատել ԲՊՀ-ի 
կողմից մատուցված կրթական ծառայությունների որակը և դուրս բերել շրջանավարտների 
զբաղվածության ցուցանիշները: Մասնավորապես շրջանավարտների կողմից գնահատվել 
են բուհում նրանց ուսումնառության տարիներին ձեռքբերված գիտելիքների ու 
հմտությունների օգտակարության, կիրառելիության և գործատուների պահանջներին 
դրանց համապատասխանության աստիճանը, նրանց զբաղվածության/աշխատանքային 
գործունեությանն առնչվող ցուցանիշները:  
Մեթոդաբանություն  
 Հարցման ընտրանք են հանդիսացել 2018-2021 թթ. ժամանակահատվածում 
բարձրագույն կրթության եռաստիճան համակարգում (բակալավրիատ, մագիստրատուրա 
և հետբուհական կրթություն) ընդգրկված շրջանավարտները (թվով 43701), որոնցից սույն 
հարցմանը մասնակցել է 1539-ը: Նկատելի է, որ հաշվետու ժամանակահատվածում 
հարցմանը մասնակցածների ներգրավվածության ցուցանիշը շրջանավարտների 
ընդհանուր թվի համեմատ բարձր չէ: Միևնույն ժամանակ, ԲՊՀ շրջանավարտների 
շրջանում անցկացված նախորդ (2015-2016 թթ.) հարցման արդյունքների համեմատ 
(հարցմանը մասնակցած շրջանավարտների ընդհանուր թիվը՝ 441)՝ այս հարցմանը 
մասնակցածների թիվը շուրջ եռակի ավելացել է (Գծապատկեր 1), որը վկայում է բուհի 

                                            
1 2018-2021 թթ. ԲՊՀ-ն ավարտած շրջանավարտների թվային ցուցանիշը (ըստ ուստարիների) դուրս է բերվել 
ԲՊՀ 2018-2021 թթ. տարեկան հաշվետվություններից: 
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գործունեության որակի գնահատմանն ու բարելավմանը միտված գործընթացներում 
շրջանավարտների ներգրավվածության շրջանակի ընդլայնման մասին: 

 

Գծապատկեր 1. Շրջանավարտների հարցումներին մասնակցության ցուցանիշներ  
(2015 թ., 2021 թ.) 

 
  
 Սույն հարցման նպատակով մշակված հարցաշարն ընդգրկել է 32 հարց, որից՝ փակ 
(31) և բաց (1), պարտադիր (19) և ոչ պարտադիր (13) լրացման ենթակա հարցեր: 
Հարցումն իրականացվել է անանունության սկզբունքով, ինչն ապահովել է գնահատման 
օբյեկտիվությունը: Հարցման արդյունքներն ընդհանրական կերպով ներկայացվել և 
վերլուծվել են ըստ հետևյալ բաժինների (Աղյուսակ 1). 
 

Աղյուսակ 1. 2021 թ. շրջանավարտների հարցման համար մշակված  
հարցաշարի բաժիններ 

 

ԲԱԺԻՆ ԲԱԺՆԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Բաժին 1. Ընդհանուր տեղեկություն շրջանավարտների մասին 

Բաժին 2. 
ԲՊՀ-ում ստացած կրթության և մատուցված ծառայությունների 
արդյունավետության գնահատում 

Բաժին 3. ԲՊՀ շրջանավարտների զբաղվածության վերաբերյալ տվյալներ 
  

 1-ին բաժնում ընդգրկված հարցերը վերաբերում են ԲՊՀ-ում ստացած կրթական 
աստիճանին, ձեռքբերված մասնագիտությանը, բուհն ավարտելու տարեթվին, 
սեռատարիքային բաշխվածությանը և ԲՊՀ կրթական ծրագրերի վերաբերյալ ձեռքբերված 
տեղեկության աղբյուրներին: 
 2-րդ բաժնում ընդգրկված հարցերը վերաբերում են ԲՊՀ-ում ստացած կրթության 
արդյունավետությանը, ԲՊՀ-ն ընտրելու և այս բուհում կրթությունը շարունակելու 
հիմնական պատճառներին, ԲՊՀ-ի ուսումնական գործընթացներից և ուսանողական 
կյանքից բավարարվածությանը:     
 3-րդ բաժնում ընդգրկված հարցերը վերաբերում են ԲՊՀ շրջանավարտների 
զբաղվածության ցուցանիշներին: Այս բաժնի հարցերի միջոցով բուհը բացահայտել է 
հաշվետու ժամանակահատվածում բուհն ավարտած շրջանավարտների աշխատանքային 
ոլորտները, ինչպես նաև դուրս է բերել մասնագիտական ոլորտներում ընդգրվածության և 
զբաղվածությանն առնչվող այլ ցուցանիշներ:  
 Շրջանավարտների հարցման արդյունքների շարժընթացը ցույց տալու նպատակով 
կատարվել է նաև համեմատական վերլուծություն նախորդ (2015 թ.) համանման հարցման 
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արդյունքների հետ՝ վերհանելու բուհի առանցքային ոլորտներում իրականացված 
փոփոխություններն ու բարելավումները: Համեմատական վերլուծության են ենթարկվել 
մասնավորապես այն հարցադրումների արդյունքները, որոնց բովանդակությունը 
համադրելի է եղել սույն հարցաշարում ընդգրկված հարցադրումների հետ:  
 
 

ՀԱՐՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 2021 թ. ԲՊՀ շրջանավարտների հարցման արդյունքների համաձայն՝ գերակշռել է 
բակալավրի կրթական աստիճան ունեցողների տոկոսային ցուցանիշը (84 %): Նշվածը 
կարող է պայմանավորված լինել մի շարք գործոններով, մասնավորապես՝ ՀՀ-ում 
հումանիտար ոլորտում բակալավրի կրթական աստիճանում ԲՊՀ-ի կողմից 
իրականացվող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի (այսուհետ՝ ՄԿԾ-ներ) 
բազմազանությամբ ու մեծ պահանջարկով, բակալավրի կրթական աստիճան ստանալուց 
հետո կրթությունը շարունակելու փոխարեն աշխատանքային զբաղվածությանը 
նախապատվություն տալու և այլ գործոններով:  
 ԲՊՀ-ում ուսումնառության տարիներին ձեռքբերված մասնագիտություններին 
առնչվող հարցի պատասխանների համաձայն՝ բակալավրի աստիճան ունեցող 
շրջանավարտների գերակշիռ մասը (97 %) նշել է, որ ունի լեզվաբանության, 
թարգմանչության, մանկավարժության (օտար լեզու և գրականություն), միջմշակութային 
հաղորդակցության (ներառյալ միջազգային տուրիզմ և սերվիս, լրագրություն, 
քաղաքագիտություն, երկրագիտություն) մասնագիտությունները: Մագիստրոսի աստիճան 
ունեցողների պատասխանների համաձայն (15 %)՝ շրջանավարտները ձեռք են բերել 
կառավարում, մանկավարժություն և թարգմանչություն մասնագիտությունները։ Հարցման 
մասնակիցների շրջանում հետբուհական կրթություն ստացածների ցուցանիշը 1 % է, որից 
առանձնացվել են թարգմանչություն, լեզվաբանություն, մանկավարժություն (օտար լեզու և 
գրականություն), մասնագիտությունները/ոլորտները: Վերոնշյալ պատասխաններից 
ակնհայտ է դառնում, որ բարձրագույն կրթության 3 աստիճաններում էլ ամենամեծ 
պահանջնարկն ունեցած մասնագիտություններն են լեզվաբանությունը, 
մանկավարժությունը և թարգմանչությունը:  
 Սեռատարիքային կազմի վերաբերյալ արձանագրվել են հետևյալ ցուցանիշները. 
շրջանավարտների մեծամասնությունը 20-25 տարիքային խմբի (79 %) և իգական սեռի (97 
%), ներկայացուցիչներ են: Այս հարցերի արդյունքները համադրելով նախորդ՝ 2015 թ. 
շրջանավարտների հարցման մեջ ընդգրկված համանման հարցերի արդյունքների հետ՝ 
պարզ է դառնում, որ նշված սեռատարիքային բաշխվածության ցուցանիշը զգալի 
փոփոխության չի ենթարկվել (ըստ 2015 թ. տվյալների՝ 20-25 տարիքային խմբի 
ներկայացուցիչներ՝ 73 %, իգական սեռի ներկայացուցիչներ՝ 95 %):  
 ԲՊՀ շրջանավարտների շարքում իգական սեռի ներկայացուցիչների 
գերակայությունը գլխավորապես պայմանավորված է ԲՊՀ-ի գործունեության ոլորտի 
գիտամանկավարժական ուղղությունների և ուսուցանվող կրթական ծրագրերի 
առանձնահատկություններով (մանկավարժություն և մեթոդիկա, օտար լեզուների 
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դասավանդում և այլն), և առհասարակ ՀՀ համատեքստում կրթության ու 
մանկավարժության ոլորտներում ներգրավված իգական սեռի ներկայացուցիչների 
գերակայությամբ: Ըստ սույն հարցման արդյունքների՝ շրջանավարտների համար ԲՊՀ-ի 
կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու հիմնական աղբյուրներ են 
հանդիսացել ԲՊՀ պաշտոնական կայքը, բուհի այլ շրջանավարտները և ուսանողները, 
ԲՊՀ-ի կողմից կազմակերպված մասնագիտական կողմնորոշման այցերն ու 
հանդիպումները, ԲՊՀ ֆեյսբուքյան էջը և Կարիերայի կենտրոնը: 

Հարցման առանցքային հարցերի շարքում կարելի է առանձնացնել ԲՊՀ-ում 
ստացած կրթության արդյունավետության վերաբերյալ հարցը: Պատասխանողների 42 %-ը 
ԲՊՀ-ում ստացած կրթության արդյունավետությունը գնահատվել է «լավ»: Հաջորդ բարձր 
ցուցանիշը` 37 %-ը, վերաբերում է «գերազանց» գնահատականին, այնուհետև՝ 19 %-ը՝ 
«բավարար», և 2 %-ը ԲՊՀ-ում ստացած կրթությունը գնահատել է «անբավարար»։ Նշյալ 
ցուցանիշներն ընդհանուր առմամբ դրական են բուհի համար (Գծապատկեր 2). 

 

Գծապատկեր 2. ԲՊՀ-ում ստացած կրթության արդյունավետության մակարդակ  

 

 Հարցումն ընդգրկել է նաև հարց ԲՊՀ-ն ընտրելու հիմնական պատճառների 
վերաբերյալ (այս հարցի դեպքում հարցման մասնակիցները հնարավորություն են ունեցել 
ընտրելու մեկից ավելի տարբերակ): ԲՊՀ-ն ընտրելու հիմնական պատճառների շարքում 
մեծ նշանակություն է ունեցել այն հանգամանքը, որ բուհը պետական է (46 %), որն էլ այս 
հարցի արդյունքների ամենաբարձր ցուցանիշն է: Նշվածից կարելի է ենթադրել այն, որ 
հասարակության վստահությունը պետական բուհերի հանդեպ բարձր է: Բացի այդ, ԲՊՀ-ն 
ընտրելու մեկ այլ կարևոր պատճառ է հանդիսացել ԲՊՀ-ի կրթության բարձր որակը (41 
%): Ըստ հաջորդ բարձր ցուցանիշի՝ շրջանավարտները ԲՊՀ-ն ընտրել են իրենց ծնողների, 
ընկերների ու բարեկամների խորհրդով (38 %): ԲՊՀ-ն ընտրելու այլ հիմնապատճառ է 
հանդիսացել նաև բուհի բարձր վարկանիշ ունենալը (36 %): Բուհի բարձր վարկանիշ 
ունենալու փաստը կարելի է փոխկապակցել նաև բուհում կրթության բարձր որակի հետ: 
Առանձնացվել է նաև վարձավճարների մատչելի լինելը (29 %), այսինքն՝ բուհը մատուցում է 
որակյալ և մատչելի կրթություն հասարակության լայն շերտերի համար: Որոշ չափով  
(16 %) կարևորվել է նաև բուհի կողմից առաջարկվող այնպիսի մասնագիտությունների 
ընտրության հնարավորությունը, որոնք ոչ միայն արդիական են և աշխատաշուկայում մեծ 
պահանջարկ ունեն, այլ նաև մրցակցային են, և այդ մասնագիտությունների ուղղությամբ 
մշակված կրթական ծրագրերն իրականացվում են միայն ԲՊՀ-ի կողմից: Գծապատկեր 3-

37% 

42% 

19% 2% 
գերազանց 

լավ 

բավարար 

անբավարար 
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ում ներկայացված են շրջանավարտների կողմից ԲՊՀ-ն ընտրելու հիմնական 
պատճառներին առնչվող տոկոսային ցուցանիշները. 

Գծապատկեր 3. ԲՊՀ-ն ընտրելու հիմնական պատճառները 

 
  
 Վերոնշյալ ցուցանիշները համադրելով ԲՊՀ շրջանավարտների շրջանում 2015 թ. 
անցկացված համանման հարցման արդյունքների հետ՝ պարզ է դառնում, որ ԲՊՀ-ն 
ընտրելու հիմնական պատճառներ են հանդիսացել կրթության բարձր որակը (2015 թ. 
տվյալներով՝ 60 %, 2021 թ. տվյալներով՝ 41 %) և պետական բուհ լինելու հանգամանքը 
(2015 թ. տվյալներով՝ 38 %, 2021 թ. տվյալներով՝ 46 %): Այդ համադրումից պարզ է 
դառնում, որ 2015 թ. և 2021 թ. հարցումների արդյունքների երկու ամենաբարձր 
ցուցանիշները կրկնվում են: Այսինքն՝ ԲՊՀ-ն ընտրելու հարցում առանցքային գործոնները 
շարունակում են հանդիսանալ պետական բուհ լինելու հանգամանքը և կրթության 
բարձր որակը:  
 Սույն հարցման շրջանակում շրջանավարտները գնահատել են նաև ԲՊՀ-ում 
ձեռքբերված գիտելիքները՝ նշելով դրանցից բավարարվածության աստիճանը կրթության 
տվյալ մակարդակում ուսումը շարունակելու համար: Մասնակիցների 50 %-ը նշել է, որ 
կրթության տվյալ մակարդակում ուսումը շարունակելու համար ԲՊՀ-ում ստացած 
գիտելիքները «բավարար են», 24 % շրջանավարտների կարծիքով՝ «որոշ չափով 
բավարար են», 18 %-ի կարծիքով՝ «լիովին բավարար են», և ընդամենը 8 %-ի կարծիքով` 
«բավարար չեն»: Նշվածից կարելի է եզրակացնել, որ հաշվետու ժամանակահատվածում 
շրջանավարտներն ընդհանուր առմամբ բավարարված են եղել ԲՊՀ-ում ստացած 
գիտելիքներից: Շրջանավարտներն առավելապես բավարարված են եղել ԲՊՀ-ի 
ուսումնական գործընթացներից ու իրենց ուսանողական կյանքից:  
 Ի լրումն վերոնշյալի, հարցման մասնակիցների մեծամասնության կողմից (58 %) 
«գերազանց» են գնահատվել ԲՊՀ Կարիերայի կենտրոնի և/կամ շրջանավարտների 

46% 

16% 

38% 
29% 

3% 

2% 

41% 

36% 1% 

պետական բուհ է 

ինձ հետաքրքրող մասնագիտությունը միայն այստեղ էր 
առկա 
ծնողներիս, ընկերներիս ու բարեկամներիս խորհրդին եմ 
հետևել 
ուսման վարձը մատչելի էր 

կրթաթոշակ ստանալու հնարավորությունը մեծ էր 

ֆինանսական աջակցություն ստանալու լայն 
հնարավորություններ կային 
լսել էի, որ կրթության որակը բուհում բարձր է 

բուհի բարձր վարկանիշը 

այլ 
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միավորման կողմից մատուցված ծառայությունները (դասընթացներ, սեմինարներ, 
վերապատրաստումներ, կլոր սեղաններ և այլն): Կարելի է փաստել, որ Կարիերայի 
կենտրոնը ուսանողներին ու շրջանավարտներին շարունակաբար տրամադրում է 
մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված արդյունավետ խորհրդատվություններ, ինչպես 
նաև նպաստում է բուհ-շրջանավարտ կապի ամրապնդմանը:  
 Ի հակադրություն վերոնշյալի, ցածր ցուցանիշ է կազմում ԲՊՀ-ի կողմից 
պրակտիկայի կազմակերպումը՝ հաշվի առնելով այն, որ հարցմանը մասնակցած 
շրջանավարտներն այդ գործընթացը գնահատել են «ոչ բավարար» (10 %):  

Շրջանավարտների զբաղվածության ցուցանիշները բացահայտելու նպատակով 
հարցման մասնակիցները նշել են նաև իրենց աշխատանքային զբաղվածության 
վերաբերյալ տվյալներ: Շրջանավարտների մեծ մասը (65 %) հարցման անցկացման 
ժամանակահատվածում աշխատել է: Աշխատող շրջանավարտների տոկոսային ցուցանիշը 
գրեթե կրկնակի գերազանցում է չաշխատող շրջանավարտների տոկոսային ցուցանիշին 
(35 %), որը բուհի համար դրական ցուցանիշ է (Գծապատկեր 4):  

 

Գծապատկեր 4. Շրջանավարտների աշխատանքային զբաղվածության տոկոսային 
հարաբերակցություն (2021 թ.) 

  

Դրական ցուցանիշ է նաև այն, որ հարցմանը մասնակցած շրջանավարտների 
մեծամասնությունը (72 %) աշխատում է մեկ դրույքով, այսինքն՝ ԲՊՀ շրջանավարտների 
մեծ մասը հաստիքային աշխատողներ են: Այս ցուցանիշները համեմատելով 2015 թ. 
համանման ցուցանիշների հետ՝ նկատելի է, որ ըստ 2015 թ. արդյունքների՝ 
շրջանավարտների մեծամասնությունը նույնպես աշխատել է մեկ դրույքով:  

Մեկ այլ դրական ցուցանիշ է այն, որ բուհի շրջանավարտները դեռևս 
ուսումնառության ընթացքում և/կամ բուհն ավարտելուց հետո կարճ 
ժամանակահատվածում են կարողանում աշխատանք գտնել հիմնականում իրենց 
մասնագիտական ոլորտներում: Ըստ 2021 թ. հարցման արդյունքների՝ բարձր ցուցանիշ է 
կազմում այն շրջանավարտների թիվը, որոնք աշխատանքի են անցել դեռևս 
ուսումնառության ընթացքում (57 %) և բուհն ավարտելուց 1-6 ամիս հետո (17 %): Այս 
ցուցանիշները համեմատելով 2015 թ. հարցման արդյունքների հետ՝ նկատելի է, որ 
շրջանավարտների մեծամասնությունը (62 %) նույնպես հիմնականում աշխատանք է գտել 
դեռևս ուսումնառության տարիներին (40 %) և ավարտելուց հետո՝ 1-ից 6 ամիս անց (22 %): 
Միևնույն ժամանակ, ակնհայտ է, որ 2021 թ. հարցման այս հարցի արդյունքների առումով 
նկատելի է դրական շարժընթաց. ուսումնառության ընթացքում աշխատանքի անցած 

65% 

35% 

աշխատում եմ 

չեմ աշխատում 
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շրջանավարտների տոկոսային ցուցանիշն աճել է: Այսպիսով, այս ցուցանիշները 
միանգամայն դրական են և ենթադրում են այն, որ բուհն ավարտելուց հետո՝ կարճ 
ժամանակահատվածում, շրջանավարտները կարողացել են ապահովել զբաղվածություն՝ 
շնորհիվ ուսումնառության ընթացքում ձեռքբերված՝ աշխատաշուկայի արդի 
պահանջներին համապատասխան գիտելիքների, հմտությունների ու կարողությունների:  

ԲՊՀ-ն, կարևորելով իր շրջանավարտների զբաղվածության ապահովումը, նույնպես 
ակտիվ մասնակցություն է ունենում շրջանավարտներին աշխատանքի բազմաթիվ 
առաջարկների վերաբերյալ տեղեկության տրամադրման հարցում: Այս առումով 
շրջանավարտները որպես հիմնական տեղեկատվական աղբյուրներ նշել են ԲՊՀ 
Կարիերայի կենտրոնը, համացանցում տեղադրված հայտարարությունները և 
պրակտիկայի վայր հանդիսացած կազմակերպությունը:   

Աշխատաշուկայում շրջանավարտների մասնագիտական շրջանակը հստակեցնելու 
նպատակով սույն հարցումն ընդգրկել է նաև հարց նրանց աշխատանքային ոլորտների 
մասին: Պատասխանողների 28 %-ը նշել է, որ աշխատում է կրթության ոլորտում (2015 թ. 
հարցման արդյունքների համաձայն՝ այս ոլորտը նույնպես գերակշռել է), իսկ 16 %-ը՝ ՏՏ 
ոլորտում: Պատասխանողների փոքրամասնությունը՝ 4 %-ը, նշել է, որ աշխատում է 
հյուրանոցային և ռեստորանային ոլորտում: Մյուս բոլոր տարբերակների համաձայն՝ 
շրջանավարտների զբաղվածության ոլորտն ընդգրկել է նաև պետական կառավարման, 
ՏԻՄ-երի, մշակույթի, ֆինանսական գործունեության, հասարակական կազմակերպության, 
սոցիալական ծառայությունների մատուցման, ԶԼՄ-ների, կապի ու տուրիզմի և այլ 
ոլորտները (տոկոսային գումարը՝ 52%): 

Նման ցուցանիշները կարող են պայմանավորված լինել այն փաստով, որ ԲՊՀ-ում 
մշտապես իրականացվել են մանկավարժության, կրթության, լեզվաբանության և 
հումանիտար ոլորտի այլ ուղղություններով կրթական ծրագրեր, իսկ սերվիսի, 
զբոսաշրջության և հարակից ոլորտներում բուհը սկսել է իրականացնել ՄԿԾ-ներ միայն 
վերջին տարիներին:  

Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ ընդհանուր առմամբ, իրենց 
մասնագիտությամբ (բակալավր և մագիստրատուրա) աշխատող շրջանավարտների 
տոկոսային ցուցանիշների գումարը (51 %) փոքր-ինչ գերազանցում է ոչ իրենց 
մասնագիտությամբ աշխատողների թվին (49 %): 2021 թ. հարցման արդյունքները 
համեմատելով 2015 թ. հարցման արդյունքների հետ՝ պարզ է դառնում, որ երկու 
հարցումների դեպքում էլ իրենց մասնագիտությամբ աշխատող շրջանավարտների 
տոկոսային գումարն ավելի բարձր է եղել (2021 թ.՝ 51 %, 2015 թ.՝ 55 %), քան ոչ իրենց 
մասնագիտությամբ աշխատողների տոկոսային ցուցանիշը: Այդուհանդերձ, 
մասնագիտական ոլորտում աշխատանքային զբաղվածության ցուցանիշները դեռևս 
բարելավման կարիք ունեն: 

Հարցմանը մասնակցածների պատասխաններում շեշտադրվում է այն, որ 
աշխատանքի ընթացքում նրանք հիմնականում բախվել են գործնական հմտությունների 
պակասով պայմանավորված խոչընդոտներին: Նշված խնդիրն առավելապես 
պայմանավորված է հումանիտար ոլորտում իրականացվող ՄԿԾ-ների 
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առանձնահատկություններով, սակայն ԲՊՀ-ն այս ուղղությամբ շարունակաբար 
ձեռնարկում է քայլեր՝ ուսանողների շրջանում գործնական հմտությունները զարգացնելու 
նպատակով (օրինակ՝ գործնական հմտությունների զարգացումը որպես առանցքային 
բաղադրիչ շեշտադրելով ՄԿԾ-ների մշակման և վերանայման գործընթացներում):  

Բուհի ռեսուրսային ապահովվածությունը նույնպես գնահատվել է սույն հարցման 
շրջանակներում: ԲՊՀ շրջանավարտները հիմնականում բավարարված են եղել բուհի 
ռեսուրսային ապահովվածությունից և լսարանային պայմաններից («գերազանց»` 
լսարանների ջեռուցում և լուսավորություն, «լավ»՝ լսարանների մաքրություն, լսարանների 
կահավորվածություն և լսարաններում օդափոխություն): «Խիստ անբավարար» և 
«անբավարար» է գնահատվել բուհի տեխնիկական հագեցվածությունը 
(համակարգիչների և այլ սարքավորումների առկայությունը, լսարաններում WIFI կապի 
հասանելիությունը), ինչի ուղղությամբ բուհն ամեն տարի իրականացնում է բարելավման 
որոշակի քայլեր: 

 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

ԲՊՀ-ն իր գործունեության բարելավման գործընթացներում հաշվի է առնում ոչ 
միայն ներքին, այլև արտաքին շահակիցների կարծիքներն ու պահանջները՝ 
աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան ոլորտի լավագույն 
մասնագետներ պատրաստելու նպատակով:  

ԲՊՀ առանցքային արտաքին շահակիցների՝ շրջանավարտների շրջանում 
պարբերաբար իրականացվող հարցումների արդյունքները բուհին հնարավորություն են 
ընձեռում թիրախավորելու և վերանայելու բարելավման ենթակա ոլորտներն ու 
գործընթացները, ամրապնդելու աշխատաշուկայի հետ կապը և բուհի մրցակցային դիրքն 
աշխատաշուկայում: 2021 թ. շրջանավարտների շրջանում իրականացված հարցման 
արդյունքները ցույց են տալիս, որ ԲՊՀ-ի շրջանավարտները հիմնականում բավարարված 
են եղել հաշվետու ժամանակահատվածում (2018-2021 թթ.) բուհի կողմից իրականացված 
կրթական ծառայություններից և ռեսուրսներից: Մասնավորապես՝ շրջանավարտները 
ԲՊՀ-ում ստացած կրթությունն ընդհանուր առմամբ գնահատել են «լավ»: Բացի այդ, սույն 
հարցմանը մասնակցած 1539 շրջանավարտների մեծ մասը բուհն ավարտելուց հետո կարճ 
ժամանակահատվածում և իրենց մասնագիտությամբ կարողացել է ապահովել 
զբաղվածության ցուցանիշներ աշխատաշուկայի պետական ու մասնավոր հատվածներում: 

Միևնույն ժամանակ, հարցման միջոցով առավել տեսանելի են դարձել նաև 
բարելավման ենթակա մի շարք խնդիրներ, որոնց լուծմանը միտված միջոցառումները 
կնպաստեն բուհի գործունեության հետագա զարգացմանը: Այդ խնդիրների լուծումը 
պահանջում է բուհ-աշխատաշուկա կապի ամրապնդում՝ ուղղված բոլոր կողմերի 
պատասխանատվության մեծացմանը և բուհի շրջանավարտների մրցունակության 
բարձրացմանը: Հաշվի առնելով ԲՊՀ շրջանավարտների շրջանում իրականացված 
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հարցումների արդյունքները և բուհ-շրջանավարտ համագործակցության ամրապնդման 
անհրաժեշտությունը՝ առաջարկվում են բարելավման հետևյալ ուղիները` 
 յուրաքանչյուր ամբիոնի/գիտաուսումնական կենտրոնի մակարդակով ապահովել 

շրջանավարտների տվյալների բազա և Կարիերայի կենտրոնի և Շրջանավարտների 
միության հետ սերտ համագործակցությամբ պարբերաբար թարմացնել տվյալները. 

 բուհում ներդնել շահակիցների հետ հարաբերությունների կառավարման 
միասնական համակարգ (քարտեզագրում, շահակիցների ներգրավման 
մեթոդաբանության մշակում, շահակիցների կարիքների վերլուծություն, բուհի հետ 
շրջանավարտների հետադարձ կապի ապահովում, շրջանավարտների 
պաշտոնուղու հետագծում ու շարժընթացի արձանագրում և այլն). 

 վերանայել և կատարելագործել ԲՊՀ-ի գործունեության առանցքային ոլորտներում 
(կառավարման, ՄԿԾ-ների վերանայման/բարելավման, որակի ապահովման, 
գնահատման և այլ ոլորտներում) շրջանավարտների ներգրավվածությունը խթանող 
մեխանիզմները. 

 ԲՊՀ շրջանավարտների աջակցությամբ և սերտ համագործակցությամբ կատարել 
շուկաների առավել համապարփակ վերլուծություններ՝ բացահայտելու, 
թիրախավորելու և կանխատեսելու ԲՊՀ շրջանավարտների հետաքրքրությունները, 
կարիքներն ու շահերը, աշխատաշուկայում մասնագիտությունների պահանջարկի, 
ինչպես նաև շրջանավարտների զբաղվածության ցուցանիշների փոփոխության 
միտումները. 

 խթանել ԲՊՀ-ում շրջանավարտների կրթության շարունակականության 
ապահովումը մոտիվացման տարբեր մեխանիզմների կիրառմամբ 
(կրթաթոշակների վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, ՄԿԾ-
ների բազմազանեցում/թարմացում, ֆինանսական աջակցության տրամադրում, 
բուհի ռեսուրսների արդիականացում և այլն). 

 ակտիվացնել բուհի գործունեությանը, ներառյալ կրթական ծառայություններին 
առնչվող տեղեկության տարածման մեխանիզմները բուհի բոլոր 
ստորաբաժանումների մակարդակներում: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Սույն հարցման արդյունքները վերլուծվել են ԲՊՀ Որակի ապահովման կենտրոնի կողմից: 
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