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INTRODUCTION 
 
State Academy of Fine Arts of Armenia (hereinafter Academy) provides equal opportunities for 
students to access higher professional education. Highlighting students’ full and equal involvement in 
learning process, Academy, stated the importance of developing inclusion policy for students having 
special educational needs in its Strategy 2017-2021 (see Action Plan for Strategy 2017-2021, Goal 2, 
Activity 7). 
 
The main goal of the Policy for ensuring inclusive education at Academy (hereinafter Policy) is to 
provide equal, accessible, supportive and inclusive environment for learning and teaching. Academy is 
obliged to undertake steps to eliminate discrimination based on social, ethnic, religious, economic, 
sexual, health backgrounds. 
 
The establishment of inclusive culture at Academy should be done through: 
 
 Capacity building of Academy administrative staff, faculty and respective governing bodies 
 Development of institutional support mechanisms for inclusive education 
 Development of inclusive approaches to teaching, learning and assessment 
 Promoting access to higher education for persons from vulnerable groups 
 Constantly analyzing the existing situation, respective developments and impact of activities 

implemented. 
 
The Policy is in accordance with RA legislation connected to the inclusiveness and inclusive higher 
education (see Useful Links, Legislative background, 1-6) and applies to all members of Academy, 
including the staff, faculty, students, volunteers, visitors and other. 
 
 
Vulnerable groups at Academy 
 
With the purpose to assure inclusive learning environment, Academy stated following vulnerable 
groups:  
 
 Impairment students  
 Disabled students 
 Students with health problems 
 National and religious minorities 
 Students from socially disadvantages families 
 Students from RA regions 
 Foreign students 
 Students, having children 
 Parentless students 
 Students, having one parent 
 Student, who is a child of a died soldier 
 Students, who completed contractual military service 
 LGBGT 
 Etc.
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Current State 
 
Currently Academy provides students with such support services, which assure inclusive learning 
environment. Particularly: 
 Every year Academy implements partial reimbursement for tuition fees, at least 7% of the 

budget formed from students’ tuition fees. In 2016 partial reimbursement comes 12% and in 
2017 it comes 16.3%. 

 Courses for “Armenian language” are organized free of charge as foreign students (Chinese, 
Persian, Syrian, Arabic, Georgian, Ukrainian, Russian, Romanian etc.) have language barriers to 
communicate. 

 Academy organizes foreign language courses free of charge for all students of the university. 
Together with their lessons students have the opportunity to learn English, Italian, French and 
Russian.  

 There is a library at university, where students have the opportunity to study not only 
professional and non-professional literature but also to organize group discussions, 

 Students have the opportunity to organize exhibitions free of charge in “Albert and Tove 
Boyajyan” gallery. 

 Students, who are interested in scientific research, have the opportunity to publish their 
reviewed scientific articles in “Taregirq” journal again free of charge. In this process SAFAA 
Research center helps students guiding them during all research. 

 There is a “Students’ community” at the Academy with the purpose to make education more 
effective. It organizes many trainings aim at capacity building of students and transferring 
them professional and non-professional applicable skills. 

 Students get support from “Students council” also, which not only gives consultancy, but also is 
a self-governed body protecting students’ rights. “Students council” always tries to make 
students life interesting by organizing exhibitions, excursions, plenaries etc. 

 Existing Career center supports students/alumni in their career planning, organizes trainings 
for developing students’ professional and non-professional skills, also for increasing of their 
competitiveness in labor market etc. 

 Academy provides preparatory courses for applicants, where they have the opportunity to 
acquire necessary knowledge for entering Academy. 

Thus, to support students, as well as with the purpose to provide effective education, the Academy 
organizes extra activities (out of classroom), master classes, consultations, non-formal meetings etc.,  
which greatly promotes to establish a creative and healthy working atmosphere and based on the 
latter to develop an inclusive culture.  
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1. INSTITUTIONAL SUPPORT & MANAGEMENT OF INCLUSIVE 
PRACTICE 

 

Realizing the importance of inclusive higher professional education Academy’s all staff members are 
responsible for creating and providing an inclusive environment in their everyday work. However, to 
strengthen the idea of inclusiveness, Academy plans: 
 
 To restructure Career Center and its responsibilities making it Center for Students’ Support 

and Alumni Cooperation. Along with the responsibility of providing employment opportunities 
for students, Center for Students’ Support and Alumni Cooperation should be responsible for 
helping students from vulnerable groups, in particular, being included in the educational 
process. The center should collect data about students from vulnerable groups starting from 
the admission process, organize meetings and conduct surveys to reveal main issues.  

 To organize trainings for the staff with the department, which coordinates such processes. The 
trainings should be mandatory.  

 To allocate budget for redesigning the building, including lecture rooms, laboratories, library, 
making it inclusive for students with special educational needs. 

 To enrich Academy with the appropriate facilities and technologies, for more effective 
involvement of students with special educational needs in learning process. 
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2. THE PRINCIPLE APPROACHES TO LEARNING, TEACHING & 
ASSESSMENT 

 
Today, the Academy’s approaches to learning, teaching and assessment are reflected in different 
institutional regulations and policies, particularly in SAFAA assessment system, Handbook on the 
development and revision of academic programmes, Academic programme handbook and more detailed in 
each course descriptions. Highlighting the adoption and application of inclusive approaches in different 
departments and levels of the institution, the Academy assumed a commitment for developing and 
comprehensively spreading learning, teaching and assessment methods. 
 
 
The vision for this is the following: 
 
To provide such a learning environment, where regardless of students background (social, political, economic, 
religious, sexual etc.), the students are fully involved in learning process and have equal opportunities to 
develop their competences. 
 
 
The goals of Academy to strengthen the inclusive approaches in teaching, learning and assessment 
Methods 
 
To strengthen the inclusive approaches in university’s teaching, learning and assessment methods, the 
Academy defined following goals: 
 
 To revise learning, teaching and assessment policies taking into account the international 

approaches and experience for inclusive education. 
 To develop capacity of teaching and support staff and their awareness on inclusive teaching, 

learning and assessment methods. 
 To improve development and revision approaches of academic programmes taking into account 

the provision of inclusive approaches in the implementation process of academic programmes. 
 To ensure diversity and inclusion of assessment approaches and methods in the course level. 
 To develop tools for monitoring the level of inclusiveness in the learning process. 

 
 
 
Expected outcomes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusive policy 
for teaching, 
learning & 
assessment 

Guidelines for 
inclusive teaching 

& learning  

Inclusive 
academic 

programmes 
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3. QUALITY ASSURANCE FOR ENSURING INCLUSIVE EDUCATION 
 
 
Having a short history of quality assurance the Academy throughout these years could develop a well-
coordinated and designed quality management system. The fundamental steps done for the development 
of Academy’s quality culture so far promoted to establish an organizational culture at the institutional level 
and through the latter to create necessary basis for further development of inclusive culture. 
 
The idea of inclusiveness has always been in the center of Academy’s operation and for that reason its 
internal and external stakeholders have always been included in all key processes such as management, 
decision-making, development and revision of different fundamental documents like academic 
programmes, regulations, procedures on existing processes etc. To involve more effectively its 
stakeholders in all those processes, the Academy has clearly defined and measurable quality assurance 
mechanisms, which currently provide stakeholders’ inclusion in key processes and help to reveal existing 
issues. But now taking into account the idea on “Inclusive education” and “Inclusiveness” in general at the 
universities life and, in this term, the time imperative in the modern higher education systems, the 
Academy tries to build an inclusive culture in all operational levels. To build an inclusive culture the 
Academy defined quality objectives in terms of inclusiveness: 
 
 To integrate effectively and mainstream diversity and equality in Academy’s existing and future 

management practice, strategies, polices, academic programmes, teaching and assessment 
methods. 

 To create such an inclusive environment, where all vulnerable groups are valued. 
 
For effective implementation of above-mentioned objectives the Academy uses newly developed quality 
assurance tools. These tools enable to evaluate the Academy’s operation in terms of inclusiveness and to 
ensure the continuous improvement and development of its activities aimed at “Inclusive education” and 
“Inclusiveness” at all.  
 
Below are described quality assurance tools that contribute to the full-fledged implementation of above 
defined quality objectives in terms of ensuring inclusiveness at university and establishment of inclusive 
culture:  
 
 Automatically data collection on vulnerable groups starting from the admission process for 

further institutional support. Developed information sheet gathers information on the applicants’ 
health, social status, religion etc., for further institutional support like discount, psychological 
consultancy etc. 

 Lesson observations. Conduction of lesson observations based on different components (inclusive 
teaching methodology, assessment, lesson conduction etc.) and provision of a conclusion. 

 Evaluation on Academy’s inclusiveness. Surveys conducted among internal stakeholders are to 
evaluate their involvement in decision making, as well as in other activities carried out at the 
university. 

 Establishment of monitoring system. Quality assurance center should organize institutional 
monitoring periodically, where the Academy’s human, material and financial investments aimed at 
effective and better organization of inclusive education and inclusiveness at all are to be evaluated.  

7 
 



4. ADDITIONAL INFORMATION 
 

Useful links 
 Legislative background 
1. http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=1 
2. http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=73261 
3. http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=90419 
4. http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5937 
5. http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=94972 
6. https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2012/11/MAR45-  

9.pdf 
 
 
 Links to important organizations 
1. http://edu.am/ 
2. http://www.mlsa.am/ 
3. http://unison.am/am/faq 
4. http://bridgeofhope.am/tag/huysi-kamurj/ 
5. http://www.disability.am/ 
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APPENDIX 1: TIME PLAN ON PROVIDING INCLUSIVE EDUCATION AT THE ACADEMY 
(2018-2019) 

 
N Activity Deadline Responsible body Outcome/Output 

 

REVISION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

 
1 Reorganization of the Career center to Center for Students’ 

Support and Alumni Cooperation through redefining and 

enlarging its functions. 

January 2019 Top management Regulation  of  Center for 

Students’ Support and Alumni 

Cooperation  
2 Setting roles and responsibilities of reorganized center. February 2019 Vice-rector for education and 

science 

 

 

 

 

Job descriptions  

3 Development of job descriptions for reorganized center. February 2019 Vice-rector for education and 

science 

Center for Students’ Support and 

Alumni Cooperation 

Human resource department 

4 Recruitment of relevant staff for reorganized unit-Center for 

Students’ Support and Alumni Cooperation. 

February 2019 Vice-rector for education and 

science 

Recruited staff 

9 
 



 

AWARENESS RAISING AND CAPACITY BUILDING ON INCLUSIVE EDUCATION 

5 Development of the training kit for capacity building of the 

Academy faculty and administrative staff on inclusive 

d i  

March 2019 Academic affairs Training kit 

6 Training on inclusive teaching, learning and assessment 

methods for administrative, teaching and support staff. 

November 2018 

April 2019 

Academic affairs Minutes of the trainings 

7 Organization of round-table discussions with internal 

(administrative, teaching and support staff) as well as with 

external stakeholders (school teachers, non-governmental 

organizations dealing with inclusive issues). 

April 2019 

October 2019 

Academic affairs 

 

Center for Students support and 

alumni cooperation 

Quality assurance center 

Q li    

 

Minutes of the trainings 

 

Participation lists 

 

DEVELOPMENTS AND IMPLEMENTATION 

 8 Benchmarking of inclusive teaching and learning approaches 

and international practice.  

October 2018 

May 2019 

Academic affairs 

Quality assurance center 

 

Reports on 

benchmarking implemented 

9 Depending on the approval of RA law on higher and 

postgraduate professional education, revision of teaching and 

learning guidelines as well as assessment policy in terms of 

inclusion.  

Within 3 months 

after the approval 

of the law 

Academic affairs Drafts of developed 

guidelines and policy 
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10 Approval of revised teaching and learning guidelines as well as 

assessment policy in terms of inclusion. 

September 2019 

(Depending on the 

approval of RA law 

on higher and 

postgraduate 

professional 

education)  

Top management Approved policy 

11 Implementation of new policies. Starting from 

September 2019 

Chairs Course descriptions 

 

QUALITY ASSURANCE OF PROCESSES FOR INCLUSIVENESS 

12 Development of a questionnaire to gather data on the 

vulnerable groups. 

June 2018 Quality assurance center Developed questionnaire 

13 Data collection on the vulnerable groups in the admission 

process. 

July 2018 

July 2019 

Center for Students’ Support and 

Alumni Cooperation 

Quality assurance center 

 

 

Analysis of data gathered 
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14 Development of a procedure on the criteria of lesson 

observations and conduction, committee formation. 

March 2019 Quality assurance center 

 

Developed and approved 

procedure 

15 Piloting of lesson observations in all academic programmes. April-May 2019 Quality assurance center 

 

Minutes of lesson 

observations 

16 Development of questionnaires for staff members and students 

on Academy’s inclusiveness.  

January 2019 Quality assurance center 

 

Developed questionnaires 

17 Survey conduction among staff members and students on 

Academy’s inclusiveness. 

February 2019 

October 2019 

Quality assurance center 

 

Analysis of data gathered 

18 Periodic implementation of monitoring on inclusive education 

processes. 

October 2019 Quality assurance center 

 

Monitoring report 

19 Revision of existing policy on inclusive education. Every 4 years Quality assurance center 

 

Revised policy 

20 Fact-finding on the Academy’s currently existing system in 

terms of students’ financial, service and material support. 

January 2019 Quality assurance center 

Center for Students’ Support and 

Alumni Cooperation 

Monitoring report 

21 Budget   reallocation   for   better   and   effective organization 

of inclusive education. 

December 2019 Top management Reallocated budget 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

Սույն փաստաթուղթը նկարագրում է Հայաստանի 
գեղարվեստի պետական ակադեմիայում ներառական 
կրթության ապահովման հիմնական դրույթներին և 
սկզբունքներին՝ ամփոփելով այդ ուղղությամբ 
տարվող գործողությունները:  
 



 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՏՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 
Սույն փաստաթուղը մշակվել է Էրազմուս+ Ինքլյուժն (INCLUSION) դրամաշնորհային ծրագրի 
շրջանակներում ծրագրի համակարգող Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի 
կողմից և ծրագրի եվրոպական գործընկեր հաստատությունների աջակցությամբ:  
 
Փաստաթղթի մշակող թիմը՝ 
 
Մկրտիչ Այվազյան, ՀԳՊԱ-ի ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր 
Սուսաննա Կարախանյան, ՀԳՊԱ-ի ռեկտորի խորհրդական 
Ռուզաննա Մինասյան, ՀԳՊԱ-ի Ուսումնամեթոդական մասի վարիչ 
Ելենա Բայտալյան, ՀԳՊԱ-ի Ուսումնամեթոդական մասի ավագ մասնագետ 
Եկատերինա Կաշինա, ՀԳՊԱ-ի ուսումնական վարչության պետ 
Լուսինե Շախազիզյան, ՀԳՊԱ-ի ուսումնական գործընթացի հաշվառման բաժնի մասնագետ 
Մարիամ Հովհաննիսյան, ՀԳՊԱ-ի որակի ապահովման կենտրոնի մասնագետ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Այս նախագիծը ֆինանսավորվել է Եվրոպական հանձնաժողովի աջակցությամբ: 
Սույն հրապարակումը արտացոլում է միայն հեղինակների տեսակետերը, և Հանձնաժողովը 
չի կրում որևէ պատասխանատվություն դրանում պարունակող տեղեկատվության համար:  
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիան (այսուհետ՝ Ակադեմիա) ապահովում է 
հավասար պայմաններ բոլոր ուսանողների համար բարձրագույն մասնագիտական 
կրթություն ստանալու համար: Ակադեմիան, կարևորելով բոլոր ուսանողների ամբողջական և 
հավասարաչափ մասնակցությունը ուսումնառության գործընթացում, 2017-2021թթ. 
ռազմավարական ծրագրում ընդգծել է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքն 
ունեցող անձանց համար ներառականության քաղաքանության մշակումը (ՀԳՊԱ 
ռազմավարական ծրագիր, նպատակ 2, գործողություն 2.7):  

 
Բարձրագույն կրթության ներառականության քաղաքականության (այսուհետ՝ 
Քաղաքականություն) հիմնական նպատակն է ձևավորել հավասար, մատչելի, աջակցող և 
ներառական դասավանդման ու ուսուցման միջավայր: Ակադեմիան պարտավորվում է 
ձեռնարկել համապատասխան քայլեր բացառելու խտրականությունը հիմնված անձի սեռի, 
ռասսայի, էթնիկական ծագման, սոցիալական և առողջական կարգավիճակի, կրոնական 
պատկանելության վրա:  
 
Ակադեմիայում ներառական մշակույթի ձևավորումն իրականացվելու է՝ 

 
 զարգացնելով Ակադեմիայի կառավարման համապատասխան մարմինների, 

վարչական, պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարողություններն ու 
հմտությունները, 

 մշակելով ներառական կրթությանն աջակցող ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ, 
ինչպես նաև ուսուցման և գնահատման մոտեցումներ, 

 ապահովելով խոցելի խմբերին բարձրագույն կրթության հասանելիությունը, 
 շարունակաբար վերլուծելով ընթացիկ իրավիճակը, համապատասխան 

զարգացումները և իրականացված քայլերի ազդեցությունը:   
 
Քաղաքականությունը մշակված է ներառականության և բարձրագույն ներառական կրթության 
վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության համապատասխան և անդրադառնում է Ակադեմիայի բոլոր 
շահակիցներին (տե՛ս մանրամասն Հավելյալ տեղեկություն բաժնի իրավական դաշտի 
օգտակար հղումներ 1-6), այդ թվում՝ վարչական, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին, 
ուսանողներին, կամավորներին, այցելուներին և այլն: 
 
 
Խոցելի խմբեր 

 
Նպատակ ունենալով ապահովել կրթության ներառական միջավայր՝ Ակադեմիան 
առանձնացրել է հետևյալ խոցելի խմբերը՝ 
 լսողական և տեսողական խնդիրներ ունեցող ուսանողներ, 
 հենաշարժողական համակարգի հետ խնդիրներ ունեցող ուսանողներ, 
 առողջական խնդիրներ ունեցող ուսանողներ, 
 ազգային և կրոնական փոքրամասնություններ, 
 սոցիալական խնդիրներ ունեցող ուսանողներ, 
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 ՀՀ մարզերում բնակվող ուսանողներ, 
 օտարերկրյա ուսանողներ, 
 երեխա ունեցող ուսանողներ, 
 ծնողազուրկ ուսանողներ, 
 միակողմանի ծնողազուրկ ուսանողներ, 
 զոհված զինծառայողի երեխա ուսանողներ, 
 պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողներ (Բ/Զ), 
 ԼԳԲՏ 
 այլ: 

 
Առկա իրավիճակ 

 
Ակադեմիան ներկայումս տրամադրում է ուսանողների աջակցման այնպիսի 
ծառայություններ, որոնք   ապահովում են ուսուցման ներառական միջավայր: 
Մասնավորապես. 
 
 Յուրաքանչյուր տարի Ակադեմիան ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում է 

իրականացնում ուսանողների վարձավճարներից ձևավորված բյուջեի նվազագույնը 
7%-ի չափով. 2016թ.-ին 12%-ի չափով տրամադրվել է ուսման վարձի մասնակի 
փոխհատուցում, իսկ 2017թ.-ին 16.3%-ի չափով:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Միջազգային ուսանողների համար կազմակերպվում են հայերենի անվճար 
դասընթացներ, քանի որ ներկայիս սովորող միջազգային ուսանողները (չինացի, 
պարսիկ, սիրիացի, արաբ, վրացի, ուկրաինացի, ռուս, ռումինացի և այլն), 
հիմնականում ունեն դասավանդման լեզվով (հայերեն) հաղորդակցվելու խնդիրներ:  

 Անվճար հիմքուներով օտար լեզվի դասընթացներ  են կազմակերվում բուհի 
ուսանողական ողջ համակազմի համար: Ուսանողներն իրենց դասերի հետ միասին 
հնարավորություն ունեն ուսումնասիրել անգլերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն և ռուսերեն:  

 Բուհում առկա է գրադարան, որտեղ ուսանողները  հնարավորություն ունեն 
ուսումնասիրել ոչ միայն մասնագիտական և ոչ մասնագիտական գրականություն, այլ 
նաև կազմակերպել խմբային քննարկումներ:  

 Ակադեմիայում գործող «Ալբերտ և Թովէ Բոյաջյան» ցուցասրահը ուսանողներին 
հնարավորություն է տալիս անվճար հիմունքներով ցուցադրություններ կազմակերպել: 

 Այն ուսանողները, ովքեր հետաքրքրված են գիտական հետազոտությամբ 
հնարավորություն ունեն «Տարեգիրք» գիտական հոդվածների ժողովածուում 
հրապարակել իրենց գրախոսված գիտական աշխատությունները կրկին անվճար 
հիմունքներով: Այս գործում ուսանողներին օգնում է ՀԳՊԱ Հետազոտական կենտրոնը՝ 
հետազոտության ողջ ընթացքում ուղղորդելով նրանց: 

 Ուսանողի կրթությունն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով Ակադեմիայում 
գործում է «Ուսանողական համայնք», որը կազմակերպում է ուսանողների 
կարողությունների զարգացմանը միտված մի շարք վերապատրաստումներ՝ նրանց 
փոխանցելով մասնագիտական և ոչ մասնագիտական փոխկիրառելի հմտություններ:  

 Ուսանողները աջակցություն և օժանդակություն են ստանում նաև Ուսանողական 
խորհրդի կողմից, որը ոչ միայն խորհրդատվություն է տրամադրում, այլ նաև 
ուսանողների իրավունքները և շահերը պաշտպանող ինքնակառավարման մարմին է: 
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Ուսանողական խորհուրդը մշտապես փորձում է ուսանողների առօրյան հետաքրքրիր 
դարձնել՝ կազմակերպելով ցուցահանդեսներ, էքսկուրսիաներ, պլեներներ և այլն:  

 Գործող Կարիերայի կենտրոնն աջակցում է ուսանողների/շրջանավարտների 
մասնագիտական կողմնորոշմանը, կազմակերպում է վերապատրաստումներ 
ուսանողների մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հմտությունների զարգացման ու 
աշխատաշուկայում նրանց մրցունակության բարձրացման նպատակով և այլ:  

 Ակադեմիան իրականացնում է նախապատրաստական դասընթացներ դիմորդների 
համար, որտեղ նրանք հնարավորություն ունեն ձեռքբերել անհրաժեշտ գիտելիքներ 
Ակադեմիա ընդունվելու համար:  

 
Այսպիսով, ուսանողներին աջակցելու, ինչպես նաև արդյունավետ ուսումնառություն 
ապահովելու նպատակով բուհը կազմակերպում է լրացուցիչ (արտալսարանային) 
պարապմունքներ, վարպետաց դասեր, պարապմունք-խորհրդատվություններ, ոչ ֆորմալ 
հանդիպումներ և այլ, որոնք մեծապես նպաստում են ստեղծագործական ու աշխատանքային 
առողջ մթնոլորտի ձևավորմանը, իսկ վերջինս հիման վրա էլ ներառական մշակույթի 
զարգացմանը: 
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1. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՄԱՆՆ 
ՈՒՂՂՎԱԾ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 
Քաջ գիտակցելով ներառական բարձրագույն մասնագիտական կրթության կարևորությունը՝ 
Ակադեմիայի ողջ անձնակազմն իր ամենօրյա աշխատանքում պատասխանատվություն է 
կրում ներառական միջավայրի ձևավորման և ապահովման համար: Այնուամենայնիվ, 
ներառականության գաղափարն առավել ամրապնդելու համար, Ակադեմիան պլանավորում է. 
 
 Վերակազմավորել Կարիերայի կենտրոնը՝ դարձնելով Ուսանողների աջակցման և 

շրջանավարտների հետ համագործակցության կենտրոն վերջինիս գործառույթներն 
ընդլայնելով և վերասահմանելով: Բացի կարիերային նպաստելու գործառույթից, 
Ուսանողների աջակցման և շրջանավարտների հետ համագործակցության կենտրոնը 
կօժանդակի խոցելի խմբերի ուսանողներին կրթական գործընթացում հավասարաչափ 
ներգրավելու համար: Կենտրոնը հավաքագրելու է համապարփակ տեղեկատվություն 
խոցելի խմբերի ուսանողերի վերաբերյալ սկսած ընդունելության պահից, ինչպես նաև 
կազմակերպելու է հանդիպումներ և իրականացնելու հետազոտություններ հիմնական 
խնդիրները վերհանելու ուղղությամբ:  

 Կազմակերպել վերապատրաստումներ անձնակազմի համար գործընթացը 
համակարգող կառույցի միջոցով: Հարկ է նշել, որ վերապատրաստումները կրելու են 
պարտադիր բնույթ:  

 Իրականացնել բյուջեից հատկացումներ շենքային պայմանները բարելավելու, 
ներառյալ լսարանները, լաբորատուրիաները, գրադարանը՝  այն հարմարեցնելով 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ուսանողներին: 

 Հարստացնել համապատասխան սարքավորումներով կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող ուսանողներին ուսումնական գործընթացում առավել 
արդյունավետորեն ներգրավելու համար:  
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2. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ, ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ 
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

Ներկայումս  Ակադեմիայի ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մոտեցումներն 
արտացոլված են ինստիտուցիոնալ տարբեր կարգերում և քաղաքականություններում, 
մասնավորապես` ՀԳՊԱ-ի գնահատման համակարգում, Մասնագիտության կրթական 
ծրագրերի մշակման և վերանայման ձեռնարկում, մասնագիտության կրթական ծրագրերի 
նկարագրերում և առավել մանրամասն յուրաքանչյուր առարկայական նկարագրում: 
Կարևորելով ներառական մոտեցումների որդեգրումն ու կիրառումը հաստատության տարբեր 
օղակներում և մակարդակներում՝ Ակադեմիան ստանձնել է ուսումնառության, 
դասավանդման և գնահատման մոտեցումները զարգացնելու ու դրանք համապարփակ ձևով 
տարածելու պատասխանատվություն:    

Այս ուղղությամբ Ակադեմիայի տեսլականն է՝  

 

 

 

 

 

 

Ակադեմիայի նպատակները ուղղված դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման 
մեթոդներում ներառական մոտեցումների ամրապնդմանը  

Բուհի դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներում ներառական 
մոտեցումների ամրապնդման համար Ակադեմիան սահմանել է հետևյալ նպատակները՝ 

 վերանայել ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման 
քաղաքականությունները` հաշվի առնելով ներառական կրթության ոլորտում 
միջազգային մոտեցումներն ու փորձը, 

 զարգացնել պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի 
կարողություններն ու գիտակցությունը դասավանդման, ուսումնառության և 
գնահատման ներառական մեթոդների վերաբերյալ,  

 բարելավել մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման և վերանայման 
մոտեցումները` հաշվի առնելով դրանց իրականացման գործընթացում ներառական 
սկզբունքները, 

 ապահովել գնահատման մոտեցումների և մեթոդների բազմազանությունն ու 
ներառականությունը առարկայական մակարդակում, 

 մշակել գործիքներ ուսումնական գործընթացում ներառականության մակարդակը 
մշտադիտարկելու համար:  

 
Ակնկալվող արդյունքներ 
 

 
Դասավանդման, 
ուսուցման և 
գնաահտման 
ներառական 

քաղաքականություն 

Դասավանդման և 
ուսուցման 
ներառական 
ուղենիշեր 

Ներառական 
մասնագիտության 

ծրագրեր 

Ապահովել ուսումնական այնպիսի միջավայր, որտեղ, անկախ սոցիալական, 
տնտեսական կարգավիճակից, քաղաքական հայացքներից, կրոնական, սեռական 

պատկանելիությունից և այլն, ուսանողներն ամբողջովին ներգրավված են 
ուսումնական գործընթացում և ունեն հավասար հնարավորություններ զարգացնելու 

իրենց մասնագիտական գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները: 
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3. ՆԵՐԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 
 
Ունենալով որակի ապահովման ոչ այդքան երկար պատմություն՝ Ակադեմիան տարիների 
ընթացքում կարողացել է ստեղծել կանոնակարգված որակի կառավարման համակարգ: Բուհի 
մինչ այժմ իրականացված քայլերը՝ միտված «որակի մշակույթ»-ի ստեղծմանն ու 
զարգացմանը, նպաստել են ինստիտուցիոնալ մակարդակում կազմակերպական մշակույթի 
ներդրմանը, իսկ վերջինի միջոցով էլ ներառական մշակույթի հետագա զարգացման համար 
անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծմանը: 
 
Ներառականության գաղափարը մշտապես եղել է բուհի գործունեության կենտրոնում, 
հետևաբար բուհի ներքին և արտաքին շահակիցները մշտապես ներգրավված են եղել 
Ակադեմիայի հիմնական գործընթացներում ինչպիսիք են՝ կառավարում և որոշումների 
կայացում, հիմնական փաստաթղթերի մշակում և վերանայում (մասնագիտության կրթական 
ծրագրեր, կանոնակարգեր, առկա գործընթացների ընթացակարգեր): Բուհը շահակիցների 
արդյունավետ ներգրավման համար ունի որակի ապահովման չափելի մեխանիզմներ, որոնք 
ներկայումս ապահովում են շահակիցների ներգրավումը հիմնական գործընթացներում և 
օգնում առկա խնդիրները վերհանելուն: Սակայն, հաշվի առնելով ներառական կրթության և 
առհասարակ ներառականության վերաբերյալ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում առկա գաղափարը և ժամանակի հրամայականը կրթության 
ժամանակակից համակարգերում, Ակադեմիան փորձում է կառուցել ներառական միջավայր 
բուհի գործունեության բոլոր մակարդակներում ու օղակներում: Ներառականության 
ապահովման տեսանկյունից Ակադեմիան սահմանել է որակի խնդիրներ բուհում ներառական 
մշակույթ ձևավորելու նպատակով՝   
 
 ինտեգրել և ապահովել բազմազանություն ու հավասարություն բուհի առկա և հետագա 

կառավարման գործընթացներում, ռազմավարությունում, քաղաքականություններում, 
կրթական ծրագրերում և գնահատման մեթոդներում, 

 ստեղծել ներառական այնպիսի միջավայր, որտեղ բոլոր խոցելի խմբերը 
հավասարապես արժևորվում են:  

 
Վերոգրյալ խնդիրների արդյունավետ իրականացման համար Ակադեմիան կիրառում է որակի 
ապահովման նոր գործիքներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ներառականության 
տեսանկյունից գնահատել բուհի գործունեությունը և ապահովել ներառական կրթությանն ու 
առհասարակ ներառականությանը միտված բուհի գործողությունների շարունակական 
բարելավմանն ու զարգացմանը:  
 
Ստորև նկարագրվում են որակի ապահովման այն գործիքները, որոնք նպաստում են բուհում 
ներառականության ապահովման տեսանկյունից սահմանված որակի խնդիրների 
ամբողջական իրականացմանը և ներառական մշակույթի ներդրմանը: 
 
 Ընդունելության գործընթացից սկսած տվյալների ավտոմատացված հավաքագրում 
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խոցելի խմբերի վերաբերյալ հետագա ինստիտուցիոնալ աջակցություն տրամադրելու 
նպատակով: Մշակված տեղեկատվական թերթիկը հնարավորություն է տալիս 
հավաքագրել անհրաժեշտ տեղեկություն դիմորդների առողջական, սոցիալական 
կարգավիճակի, կրոնական պատկանելության և այլնի վերաբերյալ հետագայում ոչ 
միայն ֆինանսական, այլ նաև հոգեբանական խորհրդատվության, աջակցման  
նպատակով: 

 Դասալսումներ: Տարբեր չափանիշերի (ներառական դասավանդման մեթոդներ, 
դասընթացի կազմակերպում, գնահատում և այլն) հիման վրա դասալսումների 
իրականացում և եզրակացության տրամադրում:  

 Բուհի ներառականության գնահատում: Ակադեմիայի ներքին շահակիցների շրջանում 
իրականացվելու է հարցումներ՝ գնահատելու որոշումների կայացման, ինչպես նաև 
բուհում իրականացվող գործընթացներում նրանց ներգրավվածությունը: 

 Մոնիտորինգի համակարգի ներդնում և իրականացում: Որակի ապահովման 
կենտրոնը պարբերաբար պետք է իրականացնի մոնիտորինգ բուհի մարդկային, 
նյութական և ֆինանսական ներդրումները առավել արդյունավետ ներառական 
կրթություն կազմակերպելու, ինչպես նաև բուհի ներառականությունը գնահատելու 
համար:  
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4. ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Օգտակար հղումներ 
 
 Իրավական դաշտ 

1. http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=1  

2. http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=73261 

3. http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=90419 

4. http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5937 

5. http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=94972 

6. https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2012/11/MAR45-  9.pdf 

 
 Ոլորտին առնչվող կարևոր կազմակերպություններ 

1. http://edu.am/ 

2. http://www.mlsa.am/ 

3. http://unison.am/am/faq 

4. http://bridgeofhope.am/tag/huysi-kamurj/ 

5. http://www.disability.am/ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1: ՀԳՊԱ-ՈՒՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ (2018-2019թթ.) 

 
N ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ 

ՄԱՐՄԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ 
1 Կարիերայի կենտրոնի վերակազմավորում Ուսանողների 

աջակցման և շրջանավարտների հետ համագործակցության 
կենտրոնի գործառույթների վերասահմանմամբ և ընդլայնմամբ: 

Հունվար  2019 Կառավարման բարձր 
օղակներ 

Ուսանողների աջակցման և 
շրջանավարտների հետ 
համագործակցության 
կենտրոնի կանոնադրություն 

2 Վերակազմավորված կենտրոնում դերերի և 
պատասխանատվությունների սահմանում: 

Փետրվար 2019 Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր 

 
 
 
 
 
Պաշտոնի նկարագրեր  

3 Վերակազմավորված կենտրոնում առկա աշխատատեղերի 
համար պաշտոնի անձնագրերի մշակում: 

Փետրվար 2019 Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր, 
Ուսանողների 
աջակցման և 
շրջանավարտների հետ 
համագործակցության 
կենտրոն, Մարդկային 
ռեսուրսների և 
ընդհանուր բաժին 

4 Համապատասխան անձնակազմի ներգրավում: Փետրվար 2019 Ուսումնագիտական 
գծով պրոռեկտոր 
 
 
 

Համալրված անձնակազմ 
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 ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԱԿԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ  
5 Վերապատրաստման ձեռնարկի մշակում ՀԳՊԱ դասավանդող, 

վարչական աշխատակիցներին ներառական կրթության 
վերաբերյալ վերապատրաստելու համար:  

Մարտ 2019 Ուսումնական 
վարչություն 

Վերապատրաստման 
ձեռնարկ 

6 Ներառական դասավանդման, ուսուցման ու գնահատման 
վերաբերյալ վարչական, դասավանդող   և ուսումնաօժանդակ 
կազմի վերապատրաստում:  

Նոյեմբեր 2018 
Ապրիլ 2019 

Ուսումնական 
վարչություն 

Վերապատրաստումների 
արձանագրություններ, հիմքեր  

7 Կլոր-սեղան քննարկումների կազմակերպում ներքին՝ 
վարչական, դասավանդող, ուսումնաօժանդակ կազմ, ինչպես 
նաև արտաքին շահակիցների հետ՝  հանրակրթական 
դպրոցների ուսուցիչ/ուհի/ներ,  ներառական ոլորտին հարող 
հասարակական կազմակերպություններ և այլն: 

Ապրիլ 2019 
Հոկտեմբեր 2019 

Ուսումնական 
վարչություն, 
Ուսանողների 
աջակցման և 
շրջանավարտների հետ 
համագործակցության 
կենտրոն, Որակի 
ապահովման կենտրոն 

Հանդիպման 
արձանագրություններ, 
մասնակիցների գրանցման 
թերթեր 

 ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 
8 Ներառական դասավանդման և ուսուցման մոտեցումների, 

ինչպես նաև միջազգային փորձի բենչմարքինգ: 
Հոկտեմբեր 2018 
Մայիս 2019 

Ուսումնական 
վարչություն, 
Որակի ապահովման 
կենտրոն 

Բենչմարքինիգի զեկույցներ 

9 Կախված բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին ՀՀ օրենքի ընդունումից՝ ներառականության 
տեսանկյունից դասավանդման և ուսուցման ուղենիշերի, 
ինչպես նաև գնահատման քաղաքականության վերանայում: 

Օրենքի 
ընդունումից հետո 3 
ամսվա ընթացքում  

Ուսումնական 
վարչություն 

Մշակված ուղենիշերի և 
քաղաքականության 
սևագրային տարբերակ 

10 Ներառականության տեսանկյունից վերանայված 
դասավանդման և ուսուցման ուղենիշերի, ինչպես նաև 
գնահատման քաղաքականության հաստատում: 

Սեպտեմբեր 2019 
 
(Կախված 
բարձրագույն և 

Կառավարման բարձր 
օղակներ 

Հաստատված 
քաղաքականություն 
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հետբուհական 
մասնագիտական 
կրթության մասին 
ՀՀ օրենքի 
ընդունումից) 
 

11 Նոր քաղաքականությունների իրականացում: Սկսած 
սեպտեմբերից 2019 

Ամբիոններ Դասընթացի նկարագրեր 

 ՆԵՐԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 
12 Տեղեկատվական թերթիկի մշակում խոցելի խմբերից տվյալներ 

հավաքագրելու նպատակով: 
Հունիս 2018 Որակի ապահովման 

կենտրոն 
Մշակված տեղեկատվական 
թերթիկ 

13 Ընդունելության գործընթացում խոցելի խմբերի վերաբերյալ 
տվյալների հավաքագրում:  

Հուլիս 2018 
Հուլիս 2019 

Ուսանողների 
աջակցման և 
շրջանավարտների հետ 
համագործակցության 
կենտրոն, Որակի 
ապահովման կենտրոն 

Հավաքագրված տեղեկության 
վերլուծություն 

14 Դասալսումների անցկացման, չափանիշերի և հանձանաժողովի 
ձևավորման վերաբերյալ ընթացակարգի մշակում: 

Մարտ 2019 Որակի ապահովման 
կենտրոն 

Մշակված և հաստատված 
ընթացակարգ 

15 Դասալսումների փորձարկում բոլոր կրթական ծրագրերում: Ապրիլ-մայիս 2019 Որակի ապահովման 
կենտրոն 

Դասալսումների 
արձանագրություններ 

16 Ակադեմիայի ներառականության վերաբերյալ հարցաթերթի 
մշակում անձնակազմի և ուսանողների համար: 

Հունվար 2019 Որակի ապահովման 
կենտրոն 

Մշակված հարցաթերթեր 

17 Ակադեմիայի ներառականության վերաբերյալ հարցման 
իրականացում անձնակազմի և ուսանողների շրջանում: 

Փետրվար 2019 
Հոկտեմբեր 2019 

Որակի ապահովման 
կենտրոն 

Տվյալների վերլուծություններ 

18 Ներառական կրթության գործընթացների վերաբերյալ 
մոնիտորինգի պարբերական իրականացում: 

Հոկտեմբեր 2019 Որակի ապահովման 
կենտրոն 

Մոնիտորինգի զեկույց 

19 Ներառական կրթության վերաբերյալ գործող 4 տարին մեկ Որակի ապահովման Վերանայված 

13 
 
 



քաղաքականության վերանայում: կենտրոն քաղաքականություն 
20 Ակադեմիայի ներկայումս գործող համակարգում առկա 

ուսանողներին մատուցվող ծառայությունների, ֆինանսական և 
նյութական աջակցության վերաբերյալ փաստերի/տվյալների 
հավաքագրում և վերլուծում:  

Հունվար 2019 Ուսանողների 
աջակցման և 
շրջանավարտների հետ 
համագործակցության 
կենտրոն, Որակի 
ապահովման կենտրոն 

Մոնիտորինգի զեկույց 

21 Բյուջեի վերաբաշխում ներառական կրթության առավել լավ և 
արդյունավետ կազմակերպման համար: 

Դեկտեմբեր 2019 Կառավարման բարձր 
օղակներ 

Վերաբաշխված բյուջե 
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