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2011-2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳԻՐ
Ակնկալվող արդյունքը

Միջոցառման անվանումը
1. Կրթության ոլորտի
իրավական ակտերի
վերանայում, կոռուպցիայի
ռիսկերի գնահատում

-

2. Ավարտական,
միասնական և
կենտրոնացված
քննությունների
գործընթացի վերանայում

2011թ
քաղաքացիական հասարակության
և շահառուների
առաջարկությունների հիման վրա
որոշված է առաջնահերթ
վերանայման ենթակա իրավական
ակտերի ցանկը

-

2012թ.
ոլորտի 50 իրավական ակտեր
վերանայվել են

Պատասխանատու
Իրավաբանական
վարչություն
(համակարգող),
այլ
ստորաբաժանումներ`
ըստ իրավական ակտի
էության

ոլորտի 50 իրավական ակտեր
վերանայվել են
-

կազմված են գրավոր և բանավոր
քննությունների փորձարկված
հարցերի բանկեր` յուրաքանչյուր
առարկայի գծով գրավոր քննության
5000 հարց, բանավոր քննության 1000
հարց, որոնք ներառում են
ուսումնական ծրագիրն ամբողջ
ծավալով

-

հրապարակված են հարցերը`
պատասխաններով

-

2014 թվականի համար հաստատված է
բուհական ընդունելության նոր
հայեցակարգ, ներառյալ հայերենի
պարտադիր քննություն, ինչպես նաև

Հանրակրթության
վարչություն,
բարձրագույն և
հետբուհական
կրթության վարչություն,
ԳԹԿ
(համաձայնությամբ)

3. Բարձրագույն կրթության
ֆինանսավորման
արդյունավետ համակարգի
ներդրում` ԲԿ որակի և
համապատասխանության
բարձրացման,
արդյունավետության
բարելավման և
հասարակության տարբեր
սոցիալական խմբերի
համար հավասար
մատչելիության
ապահովման նպատակով

- հաստատված է բարձրագույն
կրթության ֆինանսավորման
ռազմավարությունը
- մշակված և հաստատված է
ուսանողական վարկերի
ռազմավարությունը և փորձնական
ծրագիրը

արժանահավատ և ստանդարտացված
թեստեր` համաշխարհային ճանաչում
ունեցող թեստերի օրինակով (SAT,
GRE, լեզուների ստանդարտացված
թեստեր և այլն)
- ներդրված են կրթաթոշակներ,
նպաստներ` համակցված ուսանողի
առաջադիմության, կարիքավորության և
տնտեսության զարգացման առաջնային
ոլորտների պահանջարկի և այլ
գործոններով
- ընդլայնված են ուսանողի աջակցման
ծառայությունները, մասնավորապես`
ուսանողական վարկեր, վարձավճարների
զեղչման, վճարների հետաձգման
մեխանիզմների կիրառում

Բարձրագույն և
հետբուհական
կրթության վարչություն,
ֆինանսատնտեսագիտական և
հաշվապահական
հաշվառման
վարչություն

- սահմանված է ըստ
մասնագիտությունների վարձավճարների
չափի որոշման մեթոդաբանությունը
- ներդրված է բուհերի կապիտալ ծախսերի
և զարգացման ծրագրերի ֆինանսավորում

4. Հանրակրթական
ուսումնական
հաստատությունների
ֆինանսավորման
ծավալների ավելացում

-

ներդրված է «Հանրակրթական
ուսումնական հաստատություններին
ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ
ֆինանսավորման կարգը», որը
կսահմանի գործունեության
արդյունավետության և որակի
ցուցանիշներից կախված
զարգացման ֆինանսավորման նոր
մեխանիզմ

- ավելացված են բուհերի ֆինանսավորման
ծավալները
- սահմանված է ֆինանսավորման նոր
բանաձև, որը տարբերակում է
ֆինանսավորումն ըստ կրթական
աստիճանների

Հանրակրթության
վարչություն,
ֆինանսատնտեսագիտական և
հաշվապահական
հաշվառման
վարչություն

5. Միջին մասնագիտական և
բարձրագույն կրթական
ծրագրեր իրականացնող
ուսումնական
հաստատություններում
օրենսդրության
պահանջների կատարման
նկատմամբ
վերահսկողության
իրականացում
6. Բարձրագույն
ուսումնական
հաստատությունների
հակակուռուպցիոն
ռազմավարական ծրագրի
մշակում

7. Կոռուպցիոն ռիսկերի
նվազեցում
մասնագիտական
կրթության ոլորտում
ուսանողների
վերականգնման և
հեռացման
գործընթացներում

-

կանոնակարգված է միջին և
բարձրագույն մասնագիտական
կրթության ոլորտների տեսչավորման
օրենսդրական դաշտը

-

փոփոխված է «Կրթության
պետական տեսչության մասին» ՀՀ
օրենքը

-

ԲՈՒՀ-երի կառավարման
խորհուրդների կողմից հաստատված
է միջոցառումների ծրագիրը

-

ԲՈՒՀ-երի կառավարման
խորհուրդների կողմից ընդունված և
հրապարակված են կատարված
աշխատանքների վերաբերյալ
կիսամյակային հաշվետվությունները
մշակված և հաստատված է
«Բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների ուսանողների
վերականգնման և հեռացման»
կարգը

-

-

մշակված և հաստատված է
«Նախնական (արհեստագործական)
և միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատությունում
ուսումնառությունը որևէ պատճառով
անավարտ թողած անձի
ուսանողական իրավունքի
վերականգնման» կարգը

-

տեսչավորված են ՄՄՈՒՀ-ների 50%-ը

-

տեսչավորված են ԲՈՒՀ-երի 50%-ը

Բարձրագույն և
հետբուհական
կրթության վարչություն,
նախնական և միջին
մասնագիտական
կրթության վարչություն,
կրթության պետական
տեսչություն

Բարձրագույն և
հետբուհական
կրթության վարչություն,
պետական ԲՈՒՀ-եր

Բարձրագույն և
հետբուհական
կրթության վարչություն,
նախնական և միջին
մասնագիտական
կրթության վարչություն,

8. Կոռուպցիոն ռիսկերի
նվազեցում
մասնագիտական
կրթության ոլորտում
ուսանողների
շարժունության
ապահովման
գործընթացում

-

մշակված և հաստատված է
«Բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների ուսանողների
շարժունության» կարգը

-

մշակված և հաստատված է
«Նախնական (արհեստագործական)
և միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատությունների
ուսանողների` մեկ ուսումնական
հաստատությունից այլ
հաստատություն տեղափոխման»
կարգը

-

մշակված և հաստատված է
«Նախնական (արհեստագործական)
և միջին մասնագիտական մեկից
ավելի կրթություն ստանալու» կարգը
վերացված են միջին
մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններում
ընդունելության քննությունները

9. Նախնական
(արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական
կրթական ծրագրեր
իրականացնող պետական
ուսումնական
հաստատությունների
ընդունելության կարգի և
կանոնների վերանայում
10. Ապահովել ուսումնական
հաստատություններում
գնումների
թափանցիկությունը և
հրապարակայնությունը

-

11. ՀՀ մարզերի ուսումնական
հաստատությունների

-

-

ապահովված է գնումների
պատվերների
հարապարակայնությունը

-

հրապարակված են գնումների
արդյունքները
ՀՀ-ում ստեղծվել են Կրթության
պետական տեսչության

Բարձրագույն և
հետբուհական
կրթության վարչություն,
նախնական և միջին
մասնագիտական
կրթության վարչություն,

Նախնական և միջին
մասնագիտական
կրթության վարչություն

Ֆինանսատնտեսագիտական և
հաշվապահական
հաշվառման
վարչություն
Հանրակրթության
վարչություն,

գործունեության
նկատմամբ անմիջական
վերահսկողության,
օպերատիվության, արագ
արձագանքման
ապահովում
12. Վարչական
իրավախախտումների
մասին օրենսդրության մեջ
կրթության ոլորտի
իրավախախտումների
ցանկի վերանայում

13. Կրթության ոլորտի
թափանցիկության,
հաշվետվողականության և
հանրային իրազեկման
բարձրացում

տարածքային 3 մարմիններ

կրթության պետական
տեսչություն

-

վարչական տույժերի կիրառում` ըստ
կրթական մակարդակների

-

լուսաբանված է կրթության ոլորտում
իրականացվող հակակոռուպցիոն
ծրագրով նախատեսված
միջոցառումների իրականացման
ընթացքը

-

լուսաբանված է կրթության ոլորտում
իրականացվող հակակոռուպցիոն
ծրագրով նախատեսված
միջոցառումների իրականացման
ընթացքը

Բարձրագույն և
հետբուհական
կրթության վարչություն,
նախնական և միջին
մասնագիտական
կրթության վարչություն,
հանրակրթության
վարչություն,
կրթության պետական
տեսչություն
Հասարակայնության
հետ կապերի և
տեղեկատվության
վարչություն

-

գործում է ՀՀ ԿԳ նախարարության
պաշտոնական նոր կայքը, որում
գործում է ոլորտում իրականացվող
հակակոռուպցիոն ծրագրերի
տեղեկատվական էջ

-

գործում է ՀՀ ԿԳ նախարարության
պաշտոնական նոր կայքը, որում
գործում է ոլորտում իրականացվող
հակակոռուպցիոն ծրագրերի
տեղեկատվական էջ

-

ԶԼՄ-ներով հրապարակվել են
ուսումնառության տվյալ
ժամանակահատվածում
իրականացվող գործընթացում
շահառուների համար հնարավոր
առկա ռիսկերի վերաբերյալ
պարզաբանումները

-

ԶԼՄ-ներով հրապարակվել են
ուսումնառության տվյալ
ժամանակահատվածում իրականացվող
գործընթացում շահառուների համար
հնարավոր առկա ռիսկերի վերաբերյալ
պարզաբանումները

-

-

14. Գիտելիքի արժևորմանը
միտված հասարակական
կարծիքի ձևավորում

15. Կրթության ոլորտի
մասնակցային
մոնիթորինգ

-

լուսաբանվել են ուսանողների
շրջանում իրականացված
ուսումնասիրությունների
արդյունքները
հեռարձակվել են սոցիալական
հոլովակներ

-

վերանայված է առարկայական
օլիմպիադաների անցկացման
կարգը`մրցակցային դաշտ,
թափանցիկություն և
հաշվետվողականություն
ապահովելու նպատակով

-

հրապարակային խրախուսման են
արժանացել ինտելեկտուալ խաղերի
և մրցույթների, առարկայական
օլիմպիադաների հաղթողները,
լավագույն ուսանողներն ու
աշակերտները
ձևավորված է կրթության ոլորտի
հանրային ցանց

-

-

-

հրապարակված են կրթության
ոլորտում իրականացվող մրցույթների
գնահատման չափանիշները և
արդյունքները

-

լուսաբանվել են ուսանողների շրջանում
իրականացված
ուսումնասիրությունների արդյունքները

-

հեռարձակվել են սոցիալական
հոլովակներ

-

հրապարակային խրախուսման են
արժանացել ինտելեկտուալ խաղերի և
մրցույթների, առարկայական
օլիմպիադաների հաղթողները,
լավագույն ուսանողներն ու
աշակերտները

հրապարակված են կրթության
ոլորտում իրականացվող
մրցույթների գնահատման
չափանիշները և արդյունքները

ներկայացված են անկախ
վերահսկողության քաղաքացիական
հասարակության ինտիտուտների
կողմից հաշվետվություններ,
վերլուծություններ,

Հասարակայնության
հետ կապերի և
տեղեկատվության
վարչություն,
հանրակրթության
վարչություն

Բարձրագույն և
հետբուհական
կրթության վարչություն,
նախնական և միջին
մասնագիտական
կրթության վարչություն,
հանրակրթության
վարչություն,

առաջարկություններ

16. Նախարարության
աշխատակազմի
հակակոռուպցիոն
կարողությունների
զարգացում

-

հաստատված է ՀՀ ԿԳ
նախարարության հաղորդակցման
ռազմավարությունը

-

հաստատված է ՀՀ ԿԳ
նախարարության աշխատակազմի
կարողությունների զարգացման
ծրագիրը

զարգացման ծրագրերի
և մոնիթորինգի
վարչություն,
քաղաքացիական
հասարակության
ինստիտուտներ
(համաձայնությամբ)
Հասարակայնության
հետ կապերի և
տեղեկատվության
վարչություն,
հանրակրթության
վարչություն,
զարգացման ծրագրերի
և մոնիթորինգի
վարչություն,
UNDP, UNESCO
(համաձայնությամբ)

