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2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ
ՈՒսանողական խորհուրդը կատարել է հետևյալ
աշխատանքները`
Միջոցառումներ, ծրագրեր, նախաձեռնություններ.
1. ՈՒԽ-ի կազմի վերահաստատում
2. Փոփոխություն ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդում ընդգրկված ուսանող
անդամների կազմում
3. Կրթաթոշակային ծրագրերին մ/ճ-ի ուսանողների հայտագրման
կազմակերպում
4. Բասկետբոլի առաջնություն
5. «Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման
միտումները» խորագրով ուսանողական գիտաժողով
(համագործակցությամբ՝ ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ-ի)
6. «Ուսանողական կառույցների դերն ու նշանակությունը» թեմայով
քննարկում
7. «Ինչպե՞ս գրել ռեզյումե և ներկայանալ հարցազրույցի» թեմայով
սեմինար
8. «Գարեգին Նժդեհ » ֆիլմի դիտում
9. Սուրբ Զատկի տոնին ընդառաջ իրազեկող միջոցառում
10. Կանանց միջազգային օրվան նվիրված ֆակուտետային միջոցառում
11. Իրազեկում ազգաբնակչությանն ընտրության կարգի մասին
12. «Հայ զինվորի հոգեկերտվածքի ձևավորումը ազգային
գաղափարախոսության համատեքստում» թեմայով քննարկում
ուսանողների մասնակցությամբ
13. Ծանոթացում հայ և համաշխարհային հայտնիների նամականուն
14. Մոմավառություն և ջահերով երթ՝ ի հիշատակ Հայոց
ցեղասպանության զոհերի:
15. Անգլերենի և ազգային պարերի ուսուցման խմբակներում նոր
ուսանողների ընդգրկում
16. «Մենք և մեր ազգային պարերը» խորագրով միջոցառում Պարի
միջազգային օրվան ընդառաջ
17. Անանուն հարցում ուսանողությանը ծավալած գործունեության
վերաբերյալ
18. «Կամակոր կնոջ սանձահարումը» ներկայացման դիտում

19. Անգլերեն լեզվի ուսուցման ուսանողական խմբակի ուսանողներին
հավաստագրերի հանձնում:
20. Շուշիի ազատագրման օրվան ընդառաջ իրազեկող դաս և
այցելություն հուշարձան:

Հանդիպումներ՝
1. ՈՒԽ-ի հանդիպումները ուսանողության հետ՝ ըստ ֆակուլտետների
2. Հանդիպում հեռակա բաժնի ուսանողների հետ
3. Հանդիպում մ/ճ-ի տնօրենի հետ

Արտաքին կապեր, համագործակցություններ՝
1. «Ժամանակի

կառավարում»

թեմայով

սեմինար

Բարձրագույն

կրթության կազմակերպման փորձագետների կողմից
2. ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի

վերաբերյալ

եռօրյա

սեմինար

(համագործակցությամբ՝ ՀԵՀ-ի Տավուշի մարզային կենտրոնի)
3. Մարդու իրավունքների և հանրային քննարկումների վերաբերյալ
երօրյա

դասընթաց

(համագործակցությամբ՝

ՄԱԿ-ի

ազգային

ասոցիացիայի)

Նիստեր՝
16.01.2017թ - Արձանագրություն N 39
03.02.2017թ. – Արձանագրություն N 40
02.03.2017թ. – Արձանագրություն N 41
21.03.2017թ. – Արձանագրություն N 42
03.04.2017թ. – Արձանագրություն N 43
02.05.2017թ. – Արձանագրություն N 44
29.05.2017թ. – Արձանագրություն N 45
Կիսամյակի ընթացքում գործել են 4 մշտական հանձնաժողովներ (1.
Մշակույթի, 2. Սպորտի, ազատ ժամանցի կազմակերպման, 3. Գիտակրթական,
4. Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության) և 1 ժամանակավոր
(Քննությունների վերահսկիչ):

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ-ի նախագահ՝

Ի. Շաղբաթյան

