
Հարգելի օրդինատոր՝ 

Ձեր ուսուցման գործընթացի կազմակերպման գնահատման և բարելավման 

նպատակով ԵՊԲՀ կրթության որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնը 

խնդրում է լրացնել Ձեզ առաջարկվող հարցաթերթը: 

 

 

 

Նշեք Ձեր ընտրած մասնագիտությունը 

 

_______________________________ 

 

Նշեք կուրսը, ամբիոնը և կլինիկան(ներ)ը, որտեղ դուք անցնում եք կլինիկական 

օրդինատուրան 

 

_______________________________ 

 

1. Ինչու՞ եք ընտրել տվյալ մասնագիտությունը (կարող եք նշել 1 և ավել պատասխան) 

□ կա տվյալ մասնագետների մեծ պահանջարկ ՀՀ-ում 

□ տվյալ մասնագիտությունը ֆինանսապես շահութաբեր է 

□ հանրապետությունում առկա է տվյալ մասնագետների կայացած դպրոց 

□ այդ մասնագիտությամբ օրդինատուրայի տեղերն անվճար են 

□ բակալավրիատում կամ մագիստրատուրայում Ձեզ մոտ տվյալ 

մասնագիտության նկատմամբ ձևավորվել է լավ վերաբերմունք 

□ այլ _______________________________________________________________ 

 

2. Ինչու՞ եք ընտրել այն կլինիկան, որտեղ անցնում եք օրդինատուրան (կարող եք նշել 

1 և ավել պատասխան) 

□ այն միակն է որտեղ ուսուցանվում է տվյալ մասնագիտությունը 

□ այն առավել լավ է հագեցած և ուսուցման համար առկա են լայն 

հնարավորություններ 

□ իմ կողմից նախընտրած մասնագետն աշխատում է այդ կլինիկայում 

□ այլ________________________________________________________________ 

 

3. Ինչպե՞ս եք գնահատում Ձեր ուսուցման գործընթացի կազմակերպումը 

□ գերազանց 

□ լավ 

□ բավարար 

□ անբավարար 

 

4. Ինչպե՞ս եք գնահատում այն տեսական գիտելիքների ծավալը, որ Ձեզ տրվել է 

կլինիկական օրդինատուրայի ընթացքում  

□ գերազանց 



□ լավ 

□ բավարար 

□ անբավարար 

 

5. Ինչպե՞ս եք գնահատում այն գործնական հմտությունների ծավալը, որ Ձեզ տրվել է 

կլինիկական օրդինատուրայի ընթացքում  

□ գերազանց 

□ լավ 

□ բավարար 

□ անբավարար 

 

6. Ինչպե՞ս եք գնահատում այն ամբիոնի նյութատեխնիկական հագեցվածությունը, 

որտեղ դուք անվնում եք կլինիկական օրդինատուրան 

□ գերազանց 

□ լավ 

□ բավարար 

□ անբավարար 

 

7. Արդարացվա՞ծ են արդյոք մասնագիտական կրթություն ստանալու Ձեր 

ակնկալիքները տվյալ ամբիոնից 

□ այո 

□ ոչ 

 

8. Մասնակցու՞մ եք  արդյոք ամբիոնի գիտա-հետազոտական աշխատանքներին (եթե 

ոչ, բաց թողեք 9-րդ հարցը) 

□ այո 

□ ոչ 

 

9. Քանի՞ գիտական հոդվածի հրապարակմանն եք մասնակցել օրդինատուրայում 

սովորելու ընթացքում 

       ______________ 

 

10. Ինչպե՞ս եք գնահատում հիվանդների բուժման գործընթացի կազմակերպմանը 

Ձեր մասնակցությունը 

□ գերազանց 

□ լավ 

□ բավարար 

□ անբավարար 

 

11. Ի՞նչ հաճախականությամբ եք հերթապահում (նշեք 1 ամսվա ընթացքում 

հերթապահությունների միջին թիվը) 



       __________________ 

 

12. Որքանո՞վ են արդյունավետ Ձեր հերթապահությունները 

□ արդյունավետ են 

□ քիչ արդյունավետ են 

□ անարդյունավետ են 

 

13. Օրդինատուրան ավարտելուց հետո կցանկանայի՞ք աշխատել տվյալ 

կլինիկայում/ամբիոնում 

□ այո 

□ ոչ 

 

14. Ո՞վ է կլինիկական օրդինատուրայի Ձեր ղեկավարը (նշեք անունը ազգանունը, 

պաշտոնը) 

__________________________________________________________________________ 

 

15. Ձեզ հետ ամբիոնում ո՞վ (ովքեր) է (են) վարում դասապրոցեսը (նշեք անունը 

(ները), ազգանունը (ները), պաշտոնը (ները)) 

__________________________________________________________________________ 

 

16. Դուք ծանո՞թ եք կլինիկական օրդինատուրայի տվյալ մասնագիտության կրթական 

ծրագրին 

□ այո 

□ ոչ 

 

17. Դուք ծանո՞թ եք կլինիկական օրդինատուրայի տվյալ կրթական ծրագրի 

վերջնարդյունքներին 

□ այո 

□ ոչ 

 

18. Կցանկանայի՞ք արդյոք փոխել այն բազան կամ ամբիոնը, որտեղ հիմա սովորում 

եք (եթե ոչ, բաց թողեք 19-րդ հարցը) 

□ այո 

□ ոչ 

 

 

19. Եթե այո, ապա 

ա. ո՞րն է պատճառը 

_______________________________________________________________________ 

բ. ո՞ր բազա կամ ամբիոն կցանկանայիք տեղափոխվել 

_______________________________________________________________________ 

 



20. Կցանկանայի՞ք արդյոք փոխել Ձեր ընտրած մասնագիտությունը (եթե ոչ, բաց 

թողեք 21-րդ հարցը) 

□ այո 

□ ոչ 

 

21. Եթե այո, ապա 

ա. ո՞րն է պատճառը 

_______________________________________________________________________ 

բ. ի՞նչ մասնագիտություն կցանկանայիք ընտրել 

_______________________________________________________________________ 

 

22. Ինչպե՞ս կգնահատեիք Ձեզ տրամադրվող գրականությունը 

□ գերազանց 

□ լավ 

□ բավարար 

□ անբավարար 

 

23. Նշեք գրականության այն աղբյուրները, որտեղից հիմնականում օգտվում եք 

կլինիկական օրդինատուրայի ծրագիրը կատարելիս 

□ գրադարան 

□ ինտերնետ 

□ գրախանութներ 

□ այլ ____________________________________ 

 

24.ՈՒսումնական օրվա հիմնական մասը 

□ տրամադրում եք հիվանդության պատմությունների լրացմանը 

□ մասնակցում եք հիվանդների բուժման գործընթացի կազմակերպմանը 

□ ստանում եք նոր տեսական գիտելիքներ 

□ ձեռք եք բերում գործնական նոր հմտություններ 

□ այլ ____________________________________  

 

25. Ձեր ընտրած մասնագիտությամբ կլինիկական օրդինատուրայի կրթական 

ծրագրում ընդգրկված մոդուլներն ու նեղ մասնագիտությունները բավարա՞ր են 

մասնագիտությանը լիարժեք տիրապետելու համար (եթե այո, բաց թողեք 26-րդ 

հարցը) 

□ այո 

□ ոչ 

 

26. Ի՞նչ այլ նեղ մասնագիտությունների ուսուցման կարիք եք զգում ձեր 

մասնագիտությանը լիարժեք տիրապետելու համար 

_______________________________________________________________________ 



 

27. Ի՞նչ հաճախականությամբ են Ձեզ դասախոսություններ կարդում (նշեք 1 ամսվա 

ընթացքում կարդացվող դասախոսությունների միջին քանակը) 

____________________ 

 

28. Որքանո՞վ են Ձեզ կարդացվող դասախոսություններն արդյունավետ 

□ արդյունավետ են 

□ քիչ արդյունավետ են 

□ անարդյունավետ են 

 

29. Ի՞նչը կցանկանայիք փոխել տվյալ մասնագիտությամբ կլինիկական 

օրդինատուրայի կրթական ծրագրում և ուսուցման գործընթացում 

__________________________________________________________________________ 

 


