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2020-2021 ուստարվա 1-ին 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. Տվյալների թվայնացում 

4. Համալսարանի կառավարման համապատասխան մարմինների քննարկմանը 

ուսանողությանն առնչվող հարցերի, խնդիրների ներկայացում 

5. Հանդիպումներ առաջին կուրսեցիների հետ  

6. Հանդիպումներ կուրսերի պատվիրակների և ավագների հետ  

 

Կիսամյակի ընթացքում գործել են՝  

 6 մշտական հանձնաժողով (1․Իրավական և ֆինանսատնտեսական հարցերով 

հանձնաժողով, 2․Արտաքին կապերի հանձնաժողով, 3․Մշակույթի հանձնաժողով, 

4․Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության հարցերով հանձնաժողով, 

5․Սպորտի և ազատ ժամանցի կազմակերպման հանձնաժողով , 6․Հեռակա 

ուսուցման բաժնի հարցերով հանձնաժողով)  

 նախագահին կից 1 ակումբ ( 1.Ռազմահայրենասիրական ակումբ) 

  4 ֆակուլտետային նախագահություններ (1․Հումանիտար գիտությունների, 

2․Տնտեսագիտության, 3․Բնական գիտությունների, 4․Կիարառական արվեստի) 

Հանձնաժողովների, ֆակուլտետային նախագահությունների և ակումբի կողմից 

իրականացվել են հետևյալ ծրագրերը՝  



7. «UGRAD և ERASMUS+» ծրագրերի մասին ուսուցողական դաս-վեբինար 

8. «Իրազեկում 2020» 3-օրյա ծրագիր 1-ին կուրսեցիների համար 

9. "Մտքի սպորտլանդիա" հեռահար ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթ 

10. ԵՊՀ ՈՒԽ "Պահանջում ենք ուսաման վարձի մասնակի փողհատուցում" 

նախաձեռնությանը միացում 

11. Անդամակցության հայտերի ընդունում և ծանոթացում 

12. Ռազմական դրությամբ պայմանավորված տարբեր ծրագրերի կազմակերպում 

13. Գումարի հավաքագրում, նպատակային առևտուր և բաշխում  

14. Թղթերի, գրքերի, թափոնների հավաքագրում, փոխանակում գումարի հետ և 

բաշխում 

15. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում սովորող ուսանողների համար 

թարգմանությունների հարթակի տրամադրում 

16. «Քննական ուղեցույց» նախաքննական հեռահար ծրագիր ուսանողների համար 

17. «Մեր երազանքի ճանապարհը» հայկական ֆիլմի դիտում 

18. «Կասկածելի պլագիատ» մտածողական ժամանցային մրցաշար  

19. «Արտաքին կապերի հանձնաժողովի» ֆեյսբուքյան խմբի ստեղծում  

20. ՈՒսման և կրթության հետ կապված լավագույն ծրագրերի, միջոցառումների ու 

կրթաթոշակների մասին տեղեկատվության մոնոտոն ապահովում ուսանողներին 

21. Ֆակուլտետային հարցումներ 

22. Նախագահության անադամների աշխատանքային գործունեության 

ինքնագնահատում 

23. «Ցեղասպանություն ցեղասպանությունից հետո» հիշատակի ցերեկույթ 

24. «2020-ի դեպքերը հոգեբանի հետ» վեբինար-քննարկում 

25. Ամանորյա միջոցառման փոխարինում «Չասված խոսքեր» հոգեբանական 

ավանդական ծրագրով 

 

Հանդիպումներ 

26. Հանդիպումներ ուսանողության հետ՝ ըստ ֆակուլտետների, հանձնաժողովների 

27. Հանդիպումներ պաշտոնյաների հետ 

28. Հանդիպումներ հեռակա բաժնի ուսանողների հետ 

29. Հանդիպումներ համալսարանի կառավարման համապատասխան մարմինների հետ 



30. Հանդիպումներ ՀԿ-ների, այլ ՈՒԽ-ների հետ 

31. Հանդիպումներ ԵՊՀ ՈՒԽ-ի հետ 

 

Համագործակցություններ 

32. Այգեպար գյուղի մանկապարտեզի սաներին Արցախից նվերների փոխանցում 

(համագործակցությամբ՝ ԱրՊՀ ՈՒԽ-ի) 

33. Առաջին անհրաժեշտության իրերի, սննդի, հագուստի, հիգիենայի պարագաների 

հավաքագրում և բաշխում սահմանագիծ ու ապաստարաններ 

(համագործակցությամբ՝ ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ-ի) 

34. Ադրբեջական տերորիզմը և ագրեսիան ցուցադրող պրոֆեսիոնալ նկարների 

տարածում համացանցում՝ որոնցում նկարված են մեր ուսանողները 

(համագործակցությամբ ՝ պրոֆեսիոնալ նկարիչ, նախկին շրանավարտ Է․Փայտյանի) 

35. «Դասընթաց բիզնես փորձագետի հետ» (համագործակցությամբ՝ ԵՊՀ ԻՄ Արտաքին 

կապերի բաժնի) 

36. «Արդի երիտասարդության ռեալ հնարավորությունները մարզում» փորձի 

փոխանակում-քննարկում (համագործակցությամբ՝  «Այգեպանի տնակ»-ի 

անձնակազմի) 

 

Նիստեր՝ 

01.08.2020թ․`  Արձանագրություն N 1 

17.08.2020թ․`  Արձանագրություն N 2 

16.09.2020թ․`  Արձանագրություն N 3 

28.09.2020թ․`  Արձանագրություն N 4 

12.10.2020թ․`  Արձանագրություն N 5 

13.11.2020թ․`  Արձանագրություն N 6 

04.12.2020թ․`  Արձանագրություն N 7 

30.12.2020թ․`  Արձանագրություն N 8 

 

 

 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ նախագահ՝   Լ․ Մադաթյան 


