ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ (2018-2019 ուս. տարի)
N

Աշխատանքի բովանդակությունը

1.

Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կազմի քննարկում
և հաստատում:
Ֆակուլտետի աշխատանքային պլանի (ըստ 20162020թթ. ռազմավարական ծրագրի) և գիտական
խորհրդի նիստերի պլան-ժամանակացույցի(2018-19
ուս. տարի) քննարկում և հաստատում:

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Դեկանատի կազմի քննարկում և հաստատում:
2018-19 ուս. տարվա դեկանատի աշխատանքային
պլան- ժամանակացույցի քննարկում և հաստատում:
2018-19
ուս.
տարվա
«Ընդհանուր
տնտեսագիտության», Տուրիզմի կառավարման և
մշակութաբանության»
ամբիոնների
տարեկան
աշխատանքային և ժամանակացույց-պլանների
քննարկում և հաստատում:
Ֆակուլտետի 2018-2019 ուս. տարվա առաջին
կիսամյակի
անվանական
կրթաթոշակների
հավակնորդ
ուսանողների
թեկնածության
քննարկում:
2018-2019 ուս. տարվա Ֆակուլտետի մանդատային
հանձնաժողովի կազմի քննարկում և հաստատում:
ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդում ֆակուլտետի
ներկայացուցիչների առաջադրում և հաստատում:

Կատարման
ժամկետը

Սեպտեմբեր

Պատասխանատու

Դեկան, ամբիոնների
վարիչներ

Ծանոթություն

9.

2019թ.

բակալավրի

ընդունելության

կրթական

ծրագրերով

մասնագիտությունների

ցանկի

քննարկում:
1.

Ֆակուլտետի 2017-2018 ուս. տարվա կիսամյակային
և
տարեկան
քննաշրջանների
արդյունքների
քննարկում և ամփոփում:

2.

Ֆակուլտետի

կանոնադրության

վերանայում

և
Հոկտեմբեր

Դեկան, ամբիոնների
վարիչներ, կրթական
ծրագրի ղեկավարներ,
պրակտիկայի
ղեկավարներ

Նոյեմբեր

Դեկան, ամբիոնների
վարիչներ

Դեկտեմբեր

Դեկան, ամբիոնների
վարիչներ,
կուրսղեկներ, ԿԾ
պատասխանատուներ

բարեփոխման առաջարկությունների ներկայացում:
3.

Ֆակուլտետի ուսումնական, գիտահետազոտական
աշխատանքի և պրակտիկայի հարցերի քննարկում:/
հարցաշարերի քննարկում, կուրսային բաշխված
ցանկի հաստատում/

4.

Ուսանողի կրթական
հարցերով քննարկում:

1.

Ֆակուլտետի ամբիոնների և այլ կառուցվածքային
ստորաբաժումների

կարիքների

վերհանման

ուսումնամեթոդական

գիտահետազոտական

և

աշխատանքների

հաշվետվությունների քննարկում: / դասախոսների
հաշվետությունների

ամփոփում

և

առաջարկությունների քննարկում/
1.

Ավարտական
ընթացքի

և

կուրսային

վերաբերյալ

աշխատանքների

հաշվետվությունների

քննարկում:
2.

Գիտակրթական

գործուղումների

հաշվետվությունների ընդունում:

վերաբերյալ

3.

Մասնագիտական

խորհրդատուների

և

ԿԾ

պատասխանատուների հաշվետություն :
4.

Ուսանողների
սոցհարցումների

շրջանում
տվյալների

անցկացված
քննարկում
և

ամփոփում
1.

2018-2019

ուս.

տարվա

առաջին

կիսամյակի

քննաշրջանի արդյունքների քննարկում և ամփոփում

Փետրվար

Դեկան

Մարտ

Դեկան, ամբիոնի
վարիչներ

/դեկանի ընթացիկ հաշվետվություն/:
1.

2018-2019
ուս.
տարվա
տնտեսագիտության
ֆակուլտետի
երկու
մասնագիտությունների
ավարտական կուրսերի ամփոփիչ ատեստավորման
հանձնաժողովների

կազմի

ձևավորման

և

նախապաշտպանության գրաֆիկների հաստատման
մասին
2.

2018-2019 ուս. տարվա ավարտական կուրսերի
ավարտական աշխատանքների պաշտպանության
գրաֆիկների հաստատման մասին:

3.

2018-2019 ուս. տարվա ամփոփիչ ատեստավորման
արդյունքների

գրավոր

բողոքների

քննարկման

մասնակիցների կազմի հաստատման մասին:
1.

Ֆակուլտետի

ավարտական

աշխատանքների

նախապաշտպանության արդյունքների քննարկում
և ամփոփում:
2.

Ֆակուլտետի մասնագիտությունների ուսումնական

Ապրիլ

Դեկան, ամբիոնների
վարիչներ

պլանների քննարկում և հաստատում /2019-2023/:
3.

Ֆակուլտետի մասնագիտությունների ուսումնական
աշխատանքային

պլանների

քննարկում

և

հաստատում /2019-2020/
1.

Ավարտական կուրսերի քննաշրջանի ամփոփում:

2.

Ուս.
խորհրդի
հաշվետվություն:

3.

Մասնագիտական

և

ՈւԳԸ-ի

նախագահների

խորհրդատուների

և

ԿԾ

պատասխանատուների հաշվետություն:
4.

Ֆակուլտետի
ամբիոնային

Մայիս

ՈւԳ, ՈՒԽ
նախագահներ,
կուրսղեկներ

Հունիս

Դեկան, ամբիոնի
վարիչներ

Հուլիս

Դեկան

մասնագիտական
ամբիոնների
ծանրաբեռնվածությունների

քննարկում և հաստատում
1.

Մասնագիտական
վերաբերյալ

ամբիոնների

ամբիոնների

գործունեության

վարիչների

տարեկան

հաշվետվություն:
2.

Ֆակուլտետի

մասնագիտական

ամբիոնների

անհատական ծանրաբեռնվածության քննարկում,
հաստատում:
3.

Ուսանողների
սոցհարցումների

շրջանում
տվյալների

անցկացված
քննարկում
և

ամփոփում
1.

Ֆակուլտետի դեկանի ամփոփիչ հաշվետվություն:

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆ

Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

