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նատու 

Կատա-

րողներ 

1.  1.2.2Զարգացնել 

մանկավարժական 

առաջավոր փորձի 

խրախուսման 

մեխանիզմը՝ 

կարևորելով ուսուցման 

ժամանակակից 

մեթոդների և 

տեխնոլոգիաների 

կիրառումը: 

Նպատակը.  Ունենալ 

մանկավարժական առաջավոր 

փորձը խրախուսելու  հստակ 

մեխանիզմ ֈ 

 

ԱԱ. Դասավանդմանև 

մանկավարժական առաջավոր 

փորձ ունեցող դասախոսների 

խրախուսում: Պարբերական 

սեմինարներ՝ դասավանդման 

փորձի փոխանակման 

նպատակով: 

1.Որոշել այն չափանիշները, 

որոնցով կարելի է առանձնացնել 

դասավանդման և 

մանկավարժական առաջավոր 

փորձ ունեցող դասախոսներին: 

2.Մշակել առաջավոր փորձի 

խրախուսման մեխանիզմ՝ 

կարևորելով ուսուցման 

ընթացքում ժամանակակից 

մեթոդների և տեխնոլոգիաների 

կիրառումը: 

Դեկան 

01.09.2020-

30.12.2020 

ՊԴԿ 

 

ՈՒՄՎ 

Ամբիոններ 

ՄԿՈԱԲ 
 

1.Խրախուսման 

արժանացած 

դասախոսներ,  

2.Աառաջադիմության 

բարձրացում, 

3. հաջողված փորձի 

տարածման 

օրինակներ: 

 

2.  1.2.3 Կրթափորձի 

կարգով ներդնել 

գնահատման նոր 

մեթոդներ՝ հիմնված 

ակնկալվող կրթական 

վերջնարդյունքների 

գնահատման վրա: 

Նպատակը.Բարելավել և 

կատա-րելագործել 

գնահատման գործ-ընթացը: 

ԱԱ.Ակնկալվող կրթական 

վերջ-նարդյունքներից բխող 

գնահատ-ման համակարգ: 

Ֆորմատիվ գնահատման մե-

թոդների ընդլայնված կիրառում 

կրթական ծրագրերում: 

1.Ամբիոններին հանձնարարել 

դասավանդվող առարկաներից 

յուրաքանչյուրի համար մշակել 

դասընթացի ակնկալվող կրթական 

վերջնարդյունքների վրա հիմնված 

գնահատման նորմեր և 

չափանիշներֈ 

2. Գնահատման նոր մեթոդները 

ներառել առարկայական 

պորտֆոլիոներում՝ գնահատման 

մեջ: 

2. Գնահատման նոր մեթոդները 

կիրառել քննաշրջանի ընթացքում: 

 

Դեկան 

01.09.2020-

30.12.2020 

Ամբիոնների

վարիչնե, 

ԿԾՊ-եր 

ՊԴԿ 

 

ՈՒՄՎ 

ՄԿՈԱ 

բաժնի, 

ամբիոնների

, այլ 

ֆակուլտետ-

ների 

1.Գնահատման 

վերաբերյալ 

ուսանողական 

հարցումների 

բարելավված 

ցուցանիշներ, 

2.Հ նարավորինս 

մաքուր ձևավորվող 

գնահատականներ: 
 

 

 

3.  1.2.4 Ուսումնասիրել 

դասավանդման, ուսում-

Նպատակը.Բակալավրի 

կրթական ծրագրերի 

1.Ուսումնասիրել բակալավրի 

կրթական ծրագրերն ըստ 

Դեկան 

01.09.2020-

ԿԾՊ-եր 

 

ՈՒՄՎ 

ՄԿՈԱԲ 

Բենչմարքինգի 

հաշվետվություններ; 
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նառության և 

հետազոտության ինտե-

գրման (փոխկապակց-

ման) ժամանակակից 

փորձը բակալավրի 

կրթական ծրագրերում  

կիրառելու նպատակովֈ 

թարմացում՝ ուսումնառության 

արդի պահանջներին համա-

պատասխան: 

ԱԱ.Ուսումնառության և հե-

տազոտության ինտեգրման 

ծրագրերի իրականացում և ար-

դյունքների վերլուծություն: 

մասագիտությունների: 

2.Ամբիոններին հանձնարարել դա-

սավանդվող առարկաներից յուրա-

քանչյուրի համար ուսումնասիրել 

հետազոտական տարրի 

ներգրավման հնարավորությունը 

դասապրոցեսում: 

30.12.2020 

 

ՊԴԿ 

 

Ամբ-ներ 

ֆակ-ներ 

 ՈՒԳԸ 

4.  1.2.5 Իրականացնել ուսում-

նական փաթեթների կիրա-

ռումը բոլոր հիմնական 

դասընթացների համար՝ 

պահելով որակի ապահո-

վման մեխանիզմները: 

Նպատակը.Ուսուցման գործըն-

թացի արդյունավետություն: 

ԱԱ.Ուսանողներին տրամա-

դրված ուսումնական 

փաթեթներ:  

1.Բոլոր հիմնական դասընթացնե-

րի համար ունենալ ուսումնական 

փաթեթներ: 

2.Դասընթացները վարել ըստ կազ-

մված փաթեթների (պորտֆոլիո-

ների): 

Դեկան 

01.09.2020-

01.10.2020 

ՊԴԿ 

 

ՈՒՄՎ-, 

ՄԿՈԱԲֆակ

-եր  

ամբիոններ 

Բոլոր հիմնական 

դասընթացների 

համար պորտֆոլիո-

ների առկայություն 

 

5.  1.2.6 Մշակել և ներդնել 

ակադեմիական ազնվու-

թյունն ապահովող մեխա-

նիզմներ (այդ թվում՝ ա-

վարտական աշխատանք-

ների) գրագողությունը 

կանխելու նպատակովֈ 

Նպատակը.Ուսումնական և 

քննականգործընթացներն 

ավելի մաքուր և թափանցիկ 

դարձնել: 

ԱԱ.Քննական գործընթացների 

թափանցիկություն: 

Ակադեմիական ազնվության 

հաստատված կարգ: 

1.Անհատական առաջադրանքների 

կազմում: 

2. Ավարտական աշխատանքներին 

վերագրվող չափանիշների հստակ 

վերահսկողություն: 

3.Քննասենյակներում 

հանձնաժողովների առկայություն: 

4.Քննական գործընթացի անաչառ 

վերահսկում: 

Դեկան 

11-12.2020, 

04-05.2021 

ՊԴԿ 

 

ՈՒՄՎ 

ՄԿՈԱԲ 

ամբիոնի 

վարիչ 

ֆակ․ -ն եր 

ամբիոններ 

Ռիսկի գործոններից 

զերծ առավել արդյու-

նավետ գնահատում 

 

6.  1.3.2 Վերանայել և գոր-

ծադրել կրթական ծրագրե-

րի ընթացիկ մշտադի-

տարկման (մոնիթորինգի) 

և պարբերական վերանայ-

ման կարգը: 

Նպատակը.Կրթական ծրագրե-

րի թարմացում և բարելավում: 

ԱԱ.Մշտադիտարկումից և 

պարբերական վերանայումից 

բխող վերլուծություններ: 

1.Պարբերաբար վերանայել կրթա-

կան ծրագրերը: 

2. Կատարել լրացումներ և շտկում-

ներ: 

Դեկան 

01.09.2020-

31.05.2021 

ԿԾՊ-եր ՈՒՄՎ 

ՄԿՈԱԲԱմբ

իոններ 

Մշտադիտարկման 

(մոնիթորինգի) 

համապատասխան 

զեկույցներ 

 

7.  1.3.3 Գործադրել ԵՊՀ դա-

սախոսական կազմի գոր-

ծունեության բազմագոր-

ծոն գնահատման կարգը 

մասնաճյուղի բոլոր ամ-

բիոններում: 

Նպատակը.Դասախոսական 

կազմի գործունեության գնա-

հատում: 

ԱԱ.Դասավանդման գործըն-

թացի խնդիրների վերհանում: 

 

1.Մասնաճյուղի գիտխորհրդին 

առաջարկներ ներկայացնել դասա-

խոսական կազմի գործունեության 

բազմագործոն համակարգի 

վերաբերյալ: 

2.Կիրառել դասախոսական կազմի 

գործունեության գնահատման 

բազմագործոն համակարգը: 

3.Կատարել վերհանված խնդիրնե-

րի վերլուծություն և որոշել 

դրանցշտկման մեխանիզմները: 

Դեկան 

02.2020 

07.2021 

Ամբիոնի 

վարիչ 

 

ՈՒՄ-ի, 

ՄՌԿԲ-ի, 

Ամբիոնների 

1.Գիտխորհրդի 

կողմից հաստատված 

կարգ, 

2.Գնահատման վե-

րաբերյալ զեկույցներ 

 

8.  1.3.5 Նախաձեռնել և իրա-

կանացնել ինքնագնահատ-

ման ինստիտուցիոնալ 

գործընթաց: 

Նպատակը.Ֆակուլտետի գոր-

ծունեության գնահատումը: 

ԱԱ.Գործունեության թույլ կող-

մերի վերանայումն ու շտկումը: 

1.Որոշել այն չափանիշները, ըստ 

որոնց պիտի կատարվի ինքնա-

գնահատումը: 

2. Այդ չափանիշները ներկայացնել 

Դեկան 

05.2020-

07.2021 

Ամբիոններ ՄԿՈԱԲ 

ՈՒՄՎ 

Ստ/Բ 

 

Ինստիտուցիոնալ 

գնահատման 

վերաբերյալ զեկույց 
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գիտխորհրդի հաստատմանը: 

3.Վերլուծել ֆակուլտետի 

գործունեությունը: 

9.  1.4.1 Ներդնել ԵՊՀ-ում 

մշակված վեբ-ուսուցման 

ունիվերսալ էլեկտրոնային 

համակարգ` ուսումնառու-

թյան ռեսուրսների առցանց 

մատուցման համար: 

Նպատակը.Ուսումնառության 

ռեսուրսների առցանց 

մատուցում: 

ԱԱ.Ժամանակակից առցանց 

հնարավորությունների կիրա-

ռություն  ուսուցման 

գործընթացում: 

Ուսուցման գործընթացում 

կիրառել էլեկտրոնային հնարավո-

րությունները: 

Դեկան 

11.01.2020-

01.07.2021 

ՏՏՀՍԶ 

բաժին 

ՈՒՄՎ 

Ամբիոններ 

Գործող և սպասարկ-

վող վեբ-ուսուցման 

համակարգ 

 

10.  1.4.2 Ձևավորել անհրա-

ժեշտ տեխնոլոգիական և 

մեթոդական հենք՝ ուսում-

նառության էլեկտրոնային 

ռեսուրսների մշակման և 

ներդրման համար: 

Նպատակը . Ներդնել 

ուսումնա-ռության 

էլեկտրոնային մշակ-ված 

ռեսուրսներ: 

ԱԱ.Ուսումնառության էլեկտ-

րոնային ռեսուրսների մշակ-

ման ղեկավար ձեռնարկ:Հա-

մակարգից օգտվելու ուղեցույց: 

Առաջարկություններներկայացնել

ուսումնառության էլեկտրոնային 

ռեսուրսների 

մշակմանևմեթոդականուղեցույցկ

ազմելուհամար:  

Դեկան 

11.01.2020-

30.03.2021 

ՏՏՀՍԶԲ 

Ֆակուլտետ 

ՈՒՄՎԲՈՒ

ՄՎ 

ամբիոններ 

 

Ուսումնառության 

էլեկտրոնային ռե-

սուրսների մշակումը 

համակարգող ձեռ-

նարկի և համակար-

գից օգտվելու ուղե-

ցույցի առկայություն: 

 

11.  1.4.3 Վերապատրաս-

տելդասախոսական կազմը 

ուսումնառության էլեկ-

տրոնային ռեսուրսների 

ստեղծման և մատուցման 

համար: 

Նպատակը.Դասավանդման 

ժամանակ էլեկտրոնային 

ռեսուրսների կիրառություն: 

ԱԱ.Դասապրոցեսի արդյունա-

վետ կազմակերպում: 

 

Դասախոսական կազմից ձևավորել 

խմբեր՝ վերապատրաստմանը 

մասնակցելու համար: 

Դեկան 

01.2021 

ՈՒՄՎ ՏՏՀՍԶԲ 

ՄԿՈԱԲ 

ամբիոններ 

Վերապատ-րաստում 

անցած դասախոս-

ների որոշակի քանակ 

 

12.  1.4.5․  Ապահովել 

կրթական ծրագրերը 

ուսումնառության 

էլեկտրոնային 

ռեսուրսներովֈ 

Նպատակը.Ուսումնառության 

գործընթացի արդյունավետ 

կազմակերպում: 

ԱԱ.Կրթական ծրագրերի 

ապահովվածություն 

էլեկտրոնային ռեսուրսներով: 

 

Կրթական ծրագրերի համար մշա-

կել առարկայական էլեկտրոնային 

տարբերակներ (դասախոսություն-

ներ, առաջադրանքներ, ինքնու-

րույն հանձնարարականների թե-

մաներ, հարցաշարեր, օժանդակ 

նյութեր, գրականության ցանկ ): 

Դեկան 

01.06.20120-

01.07.2021 

Ամբիոններ ԿԾՊ-եր, 

ՈՒՄՎ 

ՏՏՀՍ/ԶԲ 

 

Ուսումնառության 

էլեկտրոնային 

ռեսուրսներով ապա-

հովված դասընթաց-

ների որոշակի քանակ 

 

13.  1.4.6․Ապահովել հեռակա 

ուսուցման դասընթացնե-

րը համապատասխան 

էլեկտրոնային ռեսուրս-

ներովֈ 

 

Նպատակը.Հեռակա ուսուցման 

դասընթացների արդյունավետ 

կազմակերպում: 
ԱԱ.Հեռակա ուսուցման դաս-

ընթացների ապահովվածու-

թյուն էլեկտրոնային ռեսուրս-

ներով: 

Հեռակա ուսուցման դասընթաց-

ների համար մշակել էլեկտրոնա-

յին տարբերակներ: 

Դեկան 

01.06.20120-

01.07.2021 

Ամբիոններ ԿԾՊ-եր, 

ՈՒՄՎ 

ՏՏՀՍ/ԶԲ 

ՀՈՒԲ 

 

Էլեկտրոնային ռե-

սուրսներով ապահով-

ված հեռակա ուսուց-

ման դասընթացներ 

 

14.  1.4.7․ Կանոնակարգել և 

ընդլայնել առցանց եղա-

նակով իրականացվող 

դասընթացները: 

Նպատակը.Արդի պահանջնե-

րին համապատասխանող 

ուսուցում: 

ԱԱ.Առցանց իրականացվող 

նոր դասընթացներ: 

 

1.Մշակել համապատասխան կա-

նոնակարգ՝ դասընթացներն 

առցանց իրականացնելու համար: 

2.Մշակված կանոնակարգը ներկա-

յացնել գիտխորհրդի հաստատ-

մանը: 

Դեկան 

06.2021 

Ֆակուլտետ 

 

Ամբիոններ, 

ՈՒՄՎ 

ՏՏՀՍ/ԶԲ 

ՀՈՒԲ 

 

Առցանց եղանակով 

իրականացվող նոր 

դասընթացների և 

համապատասխան 

կանոնակարգի առկա-

յություն 
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15.  2.1.1․ Իրականացնել 

հետա-զոտական գործու-

նեության 

գնահատում՝առաջնորդվե-

լով գիտական հրատարա-

կումներով, դրանց վրա կա-

տարված հղումներով և այլ 

ընդունված ցուցանիշնե-

րով: 

Նպատակը.Հետազոտական 

գործունեության խրախուսումը: 

ԱԱ. Գիտահետազոտական 

գործունեության արդյունավե-

տության բարձրացում: 

 

Մասնաճյուղի գիտխորհրդին ներ-

կայացնել առաջարկությունների 

փաթեթ՝ մշակելու համար գիտա-

հետազոտական 

գործունեությունըգնահատելու 

ցուցանիշների սանդղակ: 

Դեկան 

05.2020- 

06. 2021 

Գիտ.քարտ. 

 

Տնօրեն 

ամբիոններ 

 

Գնահատման սանդ-

ղակով առկա 

ցուցանիշներ 

 

16.  2.1.3․  Ակտիվացնել և 

խրա-խուսել ՈՒԳԸ 

շրջանակնե-րում 

ուսանողների գիտա-

հետազոտական աշխա-

տանքների կատարումը և 

ղեկավարումը: 

Նպատակը.Գիտահետազոտա-

կան աշխատանքներում ուսա-

նողների ներգրավվածություն: 

ԱԱ.Ուսանողների մեջ հետա-

քրքրության առաջացում հետա-

զոտական աշխատանքի նկատ-

մամբ: 

Ուսանողներիկողմից իրակա-

նացվող հետազոտությունների 

ծավալի մեծացումֈ 

1.Ուղղորդել և ղեկավարել ուսա-

նողներին՝ հետազոտական 

աշխատանք կատարելիս: 

2.Օժանդակել ուսանողներին՝ 

գիտաժողովների մասնակցելու 

համար: 

Դեկան 

01.09.2020-

30.06.2021 

ՊԴԿ 

 

Դեկան 

մեթոդխոր-

հրդի նախ․  

ամբիոններ, 

ՈՒԳԸ 

անդամներ 

ՈՒԳԸ գիտաժողովնե-

րում ուսանողների 

թվի աճ 

 

17.  2.1.4. Բարելավել հետազո-

տական բաղադրիչի իրա-

կանացումը բակալավրի 

կրթական ծրագրերում: 

Նպատակը.Բակալավրի կրթա-

կան ծրագրերում հետազոտա-

կան բաղադրիչի բարելավում: 
ԱԱ.Բակալավրի կրթական 

ծրագրերում բարելավված 

հետազոտական բաղադրիչ: 

1.Բակալավրի կրթական ծրագրե-

րում ընդգրկել հետազոտական 

տարրեր: 

2.Գնահատման մեջ միավոր նա-

խատեսել հետազոտական 

բաղադրիչի համար: 

Դեկան 

01.09.2020-

30.06.2021 

ՊԴԿ 

 

ԿԾՊ-եր 

ամբիոններ, 

ՈՒՄՎ 

Բարելավված հետա-

զոտական բաղադրիչի 

առկայությունը բակա-

լավրի կրթական 

ծրագրերում 

 

18.  2.2.2․  Նախաձեռնել 

համա-գործակցային 

ծրագրեր 

տարածաշրջանային բուհե-

րի հետ և դրանցում ներգ-

րավել հանրապետության 

առաջատար գիտաշխա-

տողներին: 

Նպատակը.Փոխգործակցու-

թյուն, համատեղ ծրագրերի 

իրականացում: 
ԱԱ.Համատեղ իրականացված 

ծրագրեր: 

 

Համագործակցային փոխհարաբե-

րություններ ձևավորել 

տարածաշրջանային բուհերի հետ: 

Դեկան 

01.09.2020-

30.06.2021 

Ամբիոններ Ֆակուլտե-

տի 

Հետազոտական և այլ 

բնույթի համատեղ 

ծրագրերի աճ 

 

19.  2.2.3․ Նախաձեռնել տարա-

ծաշրջանի ձեռնարկու-

թյունների կարիքներին 

համապատասխան և 

նրանց մասնակցությամբ 

հետազոտական և կրթա-

կան ծրագրեր: 

Նպատակը.Բավարարելտա-

րածաշրջանիձեռնարկություն-

ներիկարիքներըևնրանցներ-

գրավել հետազոտական և 

կրթական ծրագրերում: 
ԱԱ.Տարածաշրջանի՝հետա-

զոտականևկրթականծրագրե-

րումներգրավված ձեռնարկու-

թյուններ: 

1.Վերհանել տարածաշրջանի 

ձեռնարկությունների կարիքները: 

2.Մշակել այդ կարիքներին համա-

պատասխան հետազոտական և 

կրթական ծրագրեր: 

3.Տարածաշրջանի ձեռնարկու-

թյունների հետ իրականացնել 

տարբեր ծրագրեր: 

Դեկան 

01.09.2020-

30.06.2021 

Ֆակուլտետ 

 

Ամբիոնների Ձեռնարկությունների 

մասնակցությամբ 

հետազոտական և 

կրթական ծրագրերի 

թվի աճ 

 

20.  2.3.1. Խրախուսել միջազ-

գային գիտական շտեմա-

Նպատակը.Հրապարակումնե-

րի ավելացում, մասնաճյուղի 

1.Մշակել և մասնաճյուղի գիտա-

կան խորհրդին ներկայացնել խրա-

Դեկան 

02. 2021 

Ամբիոններ Տնօրեն  

Գիտ. քարտ. 

Միջազգային գիտա-

կան շտեմարաննե-
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րաններում ընդգրկված ամ-

սագրերում  մասնաճյուղի 

աշխատողների հրապա-

րակումները: 

վարկանիշի բարձրացում: 

ԱԱ.Միջազգային գիտական 

շտեմարաններում ընդգրկված 

ամսագրերում կատարված 

հրապարակումներ: 

 

խուսման չափանիշներ և 

մեխանիզմներ: 

2. Ընդունված չափանիշներին և մե-

խանիզմներին համապատասխան՝  

խրախուսման ներկայացնել հրա-

պարակում ունեցող դասախոսնե-

րին: 

րում ընդգրկված ամ-

սագրերում հրապա-

րակումների թվի աճ 

21.  2.3.3.Կազմակերպել միջ-

ազգային գիտաժողովներ, 

օժանդակել արտասահ-

մանյան գիտաժողովներին 

մասնաճյուղի աշխատող-

ների մասնակցությանը: 

Նպատակը.Համագործակցային 

փոխհարաբերությունների 

ձևավորում: 

ԱԱ.Կազմակերպված միջազ-

գային գիտաժողով, արտասահ-

մանյան գիտաժողովներին 

մասնաճյուղի աշխատակիցնե-

րի թվի աճ: 

 

1.Ուսումնասիրել ԵՊՀ-ի և այլ բու-

հերի՝ միջազգային գիտաժողովներ 

կազմակերպելու փորձը: 

2. Ուսումնասիրել այդպիսի գիտա-

ժողովների կազմակերպման հա-

մար մասնաճյուղում առկա 

ռեսուրսները: 

3. Մեխանիզմներ մշակել՝ արտա-

սահմանյան գիտաժողովներին 

մասնաճյուղի աշխատակիցների 

մասնակցությանը հնարավորինս 

օժանդակելու համար: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլտետ 

 

Ամբիոններ Միջազգային գիտա-

ժողովներում մասնա-

ճյուղի աշխատողների 

մասնակցության թվի 

աճ 

 

22.  2.3.4․ Աջակցել արտասահ-

մանյան գործընկերների 

հետ համագործակցության 

շարունակականությանն ու 

խորացմանը: 

Նպատակը.Միջազգայինծրագ-

րերումևգիտականնախագծե-

րում մասնաճյուղի աշխատա-

կիցների ընդգրկվածություն: 

ԱԱ.Համատեղհետազոտական

աշխատանքներիթվիավելա-

ցում: 

1.Ձևավորել համագործակցություն 

արտասահմանյան որևէ բուհի 

հետ: 

2.Արտասահմանյան գործընկերնե-

րի հետ համագործակցել գիտական 

կամ հետազոտական որևէ ծրագրի 

շուրջ: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլտետ 

 

Ամբիոններ Գիտահետազոտա-

կան ծրագրերում 

մասնաճյուղի աշխա-

տակիցների թվի աճ: 

 

23.  3.2.2. Մշակել լրացուցիչ 

կրթության հայեցակարգ՝ 

ԵՊՀ-ում գործող ծրագրերը 

օգտագործելու և մասնա-

ճյուղի համար մրցունակ 

ծրագրեր պատրաստելու 

ուղղությամբ: 

Նպատակը.Մասնաճյուղի 

համար մրցունակ ծրագրեր 

պատրաստել: 

ԱԱ.Մրցունակ ծրագրերի առ-

կայություն՝ ըստ արդի կարիք-

ների: 

 

1.Ուսումնասիրել ԵՊՀ-ում գործող 

ծրագրերը: 

2.Օգտագործելով դրանք՝ մասնա-

ճյուղի համար մրցունակ ծրագրեր 

պատրաստել: 

Դեկան 

01.09.2020-

30.12.2021 

Ամբիոններ Ամբիոններ 

ՄԿՊԿԲ 

Մշակվածնոր, մրցու-

նակ ծրագրեր 
 

24.  3.2.3․ Մշակել տարածաշր-

ջանի հանրային պահան-

ջարկին համապատաս-

խան լրացուցիչ կրթության 

նոր ծրագրեր՝ ընդլայնելով 

պետական ու մասնավոր 

կազմակերպությունների  

հետ գործընկերային 

կապերը: 

Նպատակը.Պետական ու մաս-

նավոր կազմակերպություննե-

րի հետ գործընկերային կապե-

րի ընդլայնում: 

ԱԱ.Տարածաշրջանի հանրային 

պահանջարկին համապատաս-

խան լրացուցիչ կրթական նոր 

ծրագրեր: 

 

1.Ուսումնասիրել տարածաշրջանի 

հանրային պահանջարկը՝ լրացու-

ցիչ կրթության ծրագրեր մշակելու 

համար: 

2. Պետական ու մասնավոր կազ-

մակերպությունների հետ ընդլայ-

նել գործընկերային կապերը: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՄԿՊԿԲ 

ֆակուլտետ 

Հաս․ հետ 

կապերի և 

մամուլի 

պատ․ 

Համագործակցային 

պայմանագրեր տար-

բեր կազմակերպու-

թյունների հետ՝ լրա-

ցուցիչ ծառայություն-

ներ տրամադրելու 

վերաբերյալ 

 

25.  4.1.1․Կատարելագործել 

դասախոսական կազմի 

Նպատակը.Ունենալ որակա-

վորման բարձրացման առավել 

1.Վերանայել դասախոսական 

կազմի որակավորման բարձրաց-

Դեկան 

2020-2021 

ՈՒՄՎ Ֆակ․-ներ 

ԵԴԱԿ 

Նոր, կատարելագործ-

ված ծրագրով վերա-
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որակավորման բարձրաց-

ման ծրագիրը: 

կատարելագործված ծրագրիր և 

դրանով վերապատրաստված 

դասախոսներ:: 

ԱԱ.Գիտխորհրդի կողմից 

հաստատված ծրագիր: 

ման ծրագիրը: 

2. Դրա վերաբերյալ առաջարկու-

թյունների փաթեթ ներկայացնել 

մասնաճյուղի գիտխորհրդին: 

ուստարվա 

ընթացքում 

գիտ․քարտ․ պատրաստված դա-

սախոսներ 

26.  4.1.2․Մշակել դասախոսա-

կան կազմի համալրման և 

կատարելագործման երկա-

րաժամկետ ծրագիր, հա-

մաձայնորի` 

-կատարելագործել  դասա-

խոսների պաշտոնների 

տեղակալման չափորոշիչ-

ները և գործընթացները, 

-ապահովել հիմնական 

դասախոսական կազմի 

պարտադիր և լիարժեք 

մասնակցությունը որա-

կավորման բարձրացման 

կրթական ծրագրերին: 

Նպատակը.Ունենալ  դասա-

խոսական որակյալ հիմնական 

կազմ: 
ԱԱ.Դասախոսների պաշտոն-

ների տեղակալման  չափորո-

շիչներով իրականացված գործ-

ընթաց, վերապատրաստված 

դասախոսների խումբ: 

1.Վերանայել դասախոսների պաշ-

տոնների տեղակալման չափորո-

շիչները և գործընթացները: 

2. Դրանցով իրականացնել դասա-

խոսների պաշտոնների տեղակա-

լում: 

3.Ապահովել հիմնական դասա-

խոսական կազմի պարտադիր և 

լիարժեք մասնակցությունը 

որակավորման բարձրացման 

կրթական ծրագրերին: 

 

Դեկան 

01.09.2020-

30.12.2021 

ՈՒՄՎ, 

ՄՌԿԲ 

Ֆակուլտետ 

Ամբիոններ 

 

Վերապատրաստված 

դասախոսների 

որոշակի քանակ: 

 

27.  4.1.3.Մշակել և իրականաց-

նել երիտասարդ դասա-

խոսների մանկավարժա-

կան և հոգեբանական 

հմտությունները զարգաց-

նող վերապատրաստման  

դասընթացներ: 

Նպատակը.Օժանդակել երի-

տասարդ դասախոսների ման-

կավարժական կայացմանը: 

ԱԱ.Վերապատրաստման գոր-

ծող դասընթացներ: 

1.Առանձնացնել ֆակուլտետի երի-

տասարդ դասախոսներին՝ ըստ 

ցուցակի: 

2.Մանկավարժական և հոգեբանա-

կան հմտությունները զարգացնող 

դասընթացների կազմակերպել 

նրանց համար՝ մանկավարժու-

թյան և հոգեբանության ամբիոնի 

մասնակցությամբ: 

Դեկան 

02.2021  
Ֆակուլտետ ԴԿՎՊ 

Ամբիոններ 

 

Մանկավարժական և 

հոգեբանական 

հմտությունները զար-

գացնող վերապատ-

րաստման  դասըն-

թացներին մասնակ-

ցած երիտասարդ 

դասախոսներ 

 

28.  4.1.4․Սահմանել կրթական 

ծրագրերին համապատաս-

խան դասախոսական կազ-

մի մասնագիտական որա-

կներին ներկայացվող պա-

հանջներ՝ ըստ ծրագրի կր-

թական վերջնարդյունքնե-

րիֈ 

Նպատակը.Մասնագիտական 

որակների համապատասխա-

նեցում ծրագրի կրթական 

վերջնարդյունքներին: 

ԱԱ.Կրթական ծրագրերի մաս-

նագրերում համապատասխան 

պահանջներ: 

 

1.Ուսումնասիրել կրթական 

ծրագրի վերջնարդյունքները: 

2. Դրանց համապատասխան՝ 

ձևավորել դասախոսական կազմի 

մասնագիտական որակներին 

ներկայացվող պահանջները: 

Դեկան 

01.09.2020-

30.12.2021 

ԿԾՊ-եր ՈՒՄՎՄՌԿ

Բ 

Ֆակուլտետ 

Ամբիոններ 

Կրթական ծրագրերի 

մասնագրերում հա-

մապատասխան պա-

հանջներ: 

 

 

29.  4.1.5․Դասախոսներիհա-

մար ստեղծել համապա-

տասխան պայմաններ և 

խթանող մեխանիզմներ` 

մասնակցելու կրթության 

բնագավառում իրականաց-

վող նորագույն ծրագրերին: 

Նպատակը.Կրթական նորա-

գույն ծրագրերում դասախոս-

ների ընդգրկվածություն: 

ԱԱ.Ուսանողների բավարար-

վածության աճ դասավանդող 

պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի մասնագիտական 

Որոշել մեխանիզմներ, որոնց պայ-

մաններում դասախոսները կներ-

գրավվեն կրթական նորագույն 

ծրագրերում: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՈՒՄՎ 

ՄՌԿԲ 

Ֆակուլտետ 

Ամբիոններ 

 

Ուսանողների հար-

ցումների արդյունքն-

երը դասավանդող 

պրոֆեսորադասախո-

սական կազմի մաս-

նագիտական 

որակներից 
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որակներից: 

30.  4.1.6.Լրամշակել դասախո-

սական կազմի ուսումնա-

կան բեռնվածության հաշ-

վարկի նորմերը: 

Նպատակը.Դասախոսական 

կազմի ուսումնական բեռնվա-

ծության հաշվարկի նորմերի 

վերանայում: 

ԱԱ. Գիտխորհրդի կողմից հաս-

տատված  նորմեր: 

1.Վերանայել ուսումնական բեռն-

վածության հաշվարկի նորմերը: 

2. Դրանց վերաբերյալ առաջարկու-

թյունների փաթեթ ներկայացնել 

մասնաճյուղի գիտխորհրդին: 

Դեկան 

04.2021-

05.2021 

ՈՒՄՎ Ֆակուլտե-

տի, 

Ամբիոնների 

 

Ուսումնական բեռն-

վածության լրամշակ-

ված նորմերի 

առկայություն 

 

31.  4.3.1․Զարգացնել դասախո-

սների տարբերակված հա-

վելավճարի մեխանիզմը: 

Նպատակը.Տարբերակում ու-

նենալ հավելավճարի 

մեխանիզում: 
ԱԱ.Տարբերակված հավելա-

վճար՝ ըստ դասախոսական 

տարակարգերի:Տարբերակված 

հավելավճարի չափանիշների 

ճշգրտում և հաշվեկշռի ավե-

լացում: 

Տարբերակված հավելավճարի չա-

փանիշների մշակման և ճշգրտման 

վերաբերյալ առաջարկություններ 

ներկայացնել գիտխորհրդին և 

տնօրենությանը: 

Դեկան 

04.2021-

05.2021 

Գլխավոր 

հաշվապահ 

Տնօրեն 

Ֆակուլտետ 

ԱԿԲ 

արհ․բյուրո 

ՄՌԿԲ 

Դասախոսների հավե-

լավճարների տարբե-

րակված ցուցիչներ 

 

32.  4.3.2․ Մշակել վարչական և 

ուսումնաօժանդակ աշխա-

տողների  տարբերակված 

հավելավճարի չափանիշ-

ներ և համապատասխան 

կարգ: 

Նպատակը.Տարբերակում 

ունենալ հավելավճարի 

մեխանիզում: 
ԱԱ.Գիտխորհրդի կողմից հաս-

տատվածկարգ: 

Գիտխորհրդին և 

տնօրենությանըներկայացնել 

առաջարկություննե-րի փաթեթ՝ 

վարչական և ուսում-նաօժանդակ  

աշխատողներիտար-բերակված 

հավելավճարի չափա-նիշների և 

համապատասխան կարգի 

մշակման վերաբերյալ: 

Դեկան 

04.2021-

05.2021 

ՄՌԿԲ 

 

Տնօրեն 

Արհ.բյուրո 

Գլխ.հաշվ․ 

Տարբերակված հավե-

լավճար՝ ըստ գիտ-

խորհրդի կողմից 

հաստատված կարգի 

 

33.  4.3.3. Բարձրացնել աշխա-

տողների հիմնական աշ-

խատավարձը՝ հաշվի առ-

նելով ՀՀ գնաճի տեմպերը՝ 

ըստ պաշտոնական 

վիճակագրության: 

Նպատակը.Աշխատավարձի 

համապատասխանեցում 

գնաճին: 

ԱԱ.Աշխատավարձի և գնաճի 

տեմպերի բալանսի պահպա-

նում: 

 

1.Ուսումնասիրել գնաճի տեմպերը 

և աշխատավարձի բարձրացման 

հնարավորությունները: 

2.Ներկայացնել առաջարկների 

փաթեթ գիտխորհրդին և տնօրե-

նությանը: 

Դեկան 

04.2019-

05.2019 

Գլխ. հաշվ. Տնօրեն 

ՄՌԿԲ 

Ֆակուլտետ 

ԱԿԲ 

Արհ.բյուրոյ 

Դասախոսական 

կազմի միջին աշխա-

տավարձը՝ՀՀ պաշ-

տոնական միջին աշ-

խատավարձի 125 %, 

իսկ վարչական և ու-

սումնաօժանդակ հա-

մակազմերինը՝ 75 % 

 

34.  4.3.4 Ներդնել սոցիալական 

աջակցության ծրագրերֈ 

Նպատակը.Աշխատակիցներին 

սոցիալական աջակցություն 

ցուցաբերել: 

ԱԱ.Սոցիալական ծրագրերի 

հաստատված ցանկ և բյուջեի 

համապատասխան հոդված: 

1.Սոցիալական աջակցության 

ծրագրեր մշակելև ներկայացնել 

գիտխորհրդի հաստատմանը: 

2. Աջակցություն ցուցաբերելու 

համար համապատասխան 

տվյալներ հավաքագրել: 

Դեկան 

02.2021-

04.2021 

Գլխ. հաշվ. Տնօրեն 

ՄՌԿԲ 

Արհ.բյուրո 

Ֆակուլտետ 

ԱԿԲ 

Սոցիալական աջակ-

ցության վերաբերյալ 

հաշվետվություն 

 

35.  4.3.5․  Զարգացնել սոցիա-

լական ենթակառուցված-

քը, բարելավել հասարա-

կական սննդի կետերի 

պայմանները, ապահովել 

Նպատակը.Ունենալ բարելավ-

ված պայմաններ մասնաճյուղի 

աշխատողների և սովորողների 

համար: 

ԱԱ. Բարելավված ենթակա-

1.Ուսումնասիրել մասնաճյուղի 

ենթակառուցվածքների հնարա-

վորությունները: 

2. Առաջարկությունների փաթեթ 

ներկայացնել՝ հնարավոր 

Դեկան 

02. 2021-

04.2021 

Տնօրեն 

ՄՌԿԲ 

Ֆակուլտետ 

Ֆակուլտե-

տի, ԱԿԲ-ի 

1.Վերանորոգված և 

մատչելի ենթակա-

ռուցվածքներ: 

2.Վերակառուցված 

և/կամ վերանորոգված 
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ԵՊՀ հանգստի և մարզա-

առողջարանային բազանե-

րի մատչելիությունը մաս-

նաճյուղի բոլոր աշխատող-

ների և սովորողների 

համարֈ 

 

ռուցվածքների առկայություն: 

 
 

բարելավումների վերաբերյալ: ուսումնաարտադրա-

կան ու մարզաառող-

ջարանային բազա-

ներ` մատչելի և ճկուն 

գնային քաղաքակա-

նությամբ: ԵՊՀ հասա-

րակական սննդի օբ-

յեկտներում գործող 

մատչելի գներ և բարձ-

րորակ սնունդ: 

36.  5.1.1. Կրթական ծրագրերի 

պահանջներից ելնելով՝ 

տեխնոլոգիապես վերազի-

նել առկա լսարաններն ու  

ուսումնական լաբորատո-

րիաները, ձևավորել 

նորերը: 

Նպատակը.Արդի տեխնոլոգի-

աներով ապահովել կրթական 

ծրագրի պահանջները: 

ԱԱ.Տեխնոլոգիապես վերազին-

ված ուսումնական տարածք-

ների առկայություն: 

 

1.Ուսումնասիրել լսարանների  

հնարավորությունները: 

2. Ըստ անհրաժեշտության՝ առա-

ջարկություններ ներկայացնել 

ուսումնական որոշ տարածքների 

տեխնոլոգիապես վերազինման 

համար: 

Դեկան 

02.2021 

ՏՄ Տնօրենի, 

ՈՒՄՎ-ի, 

ֆակուլտե-

տի 

Տեխնոլոգիապեսվե-

րազինվածլսարան-

ներիևլաբորատորի-

աներիորոշակիքանա

կ /50/ 

 

37.  6.1.1 Վերհանել ուսանող-

ների կրթական և այլ կա-

րիքները և գնահատել 

նրանց բավարարվածու-

թյունը մատուցվող ծառա-

յություններից: 

Նպատակը.Ուսանողների կր-

թական և այլ կարիքների բա-

ցահայտում: 

ԱԱ.Սոցիոլոգիական ուսում-

նասիրության զեկույց և առա-

ջարկությունների փաթեթ: 

1.Հարցում անցկացնել ուսանողնե-

րի շրջանում՝ նրանց կրթական և 

այլ կարիքները վերհանելու 

համար: 

2. Հարցման արդյունքները և դրանց 

վերաբերյալ առաջարկությունները 

ներկայացնել մասնաճյուղի 

գիտխորհրդին: 

Դեկան 

05.2021 

ՈՒՄՎ 

ՄԿՈԱԲ  

Ֆակուլտետ 

 

ՇԿԿ 

ՈՒԽ 

ԵՊՀ 

Ուսանողների շրջա-

նում հարցումների 

արդյունքներ 

 

38.  6.1.2. Զարգացնել ուսանող-

ներին մատուցվող  խորհր-

դատվական և լրացուցիչ 

կրթական ծառայություն-

ները: 

Նպատակը.Խորհրդատվության 

և լրացուցիչ կրթական ծառա-

յությունների մատուցում: 

ԱԱ.Ուսանողներին մատուց-

վող խորհրդատվական և լրա-

ցուցիչ կրթական բարելավված 

ծառայություններ: 

1.Հետևել խորհրդատվական ծա-

ռայությունների գրաֆիկների 

կատարմանը: 

2.Ըստ անհրաժեշտության՝մշակել 

լրացուցիչ կրթական ծառայու-

թյուններ: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլտետ

ՇԿԿ 

ՈՒՄՎ 

ՄԿՈԱԲ 

 

Ուսանողներին մա-

տուցվող խորհրդա-

տվական և լրացուցիչ 

կրթական ծառայու-

թյունների վերաբեր-

յալ հաշվետվություն: 

 

39.  6.1.4․Բազմազանեցնել 

մարզամշակութային ծրա-

գրերը, զարգացնել ուսանո-

ղական ակումբային համա-

կարգը՝ շեշտադրելով ին-

տելեկտուալ, բնապահպա-

նական, երկրագիտական և 

հայրենաճանաչողական 

բնույթի միջոցառումները: 

Նպատակը.Ուսանողական 

ակումբային համակարգի զար-

գացում, ուսանողական 

առօրյայի աշխուժացում: 

ԱԱ.Ուսանողական ակումբ-

ների արդյունավետ գործու-

նեություն, բազմազան 

մարզամշակութային ծրագրեր: 

 

1.Տեղեկացված լինել ուսանողա-

կան կառույցների գործունեության 

մասին: 

2.Օժանդակել ուսանողական 

ակումբային համակարգի 

զարգացմանը: 

3.Օժանդակել միջոցառումների 

իրականացմանը: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՈՒԽ, ՈՒԳԸ, 

ՇԿԿ, 

ԱԻՄՍ ամբ․ 

Ֆակուլտետ 

ԵՊՀ Ֆակուլտետում իրա-

կանացվող մարզա-

մշակութային ծրագ-

րեր, տարբեր բնույթի 

միջոցառումներ 

 

40.  6.1.6․ Խթանել ուսանողնե-

րի կարիերայի ծառայու-

թյունները՝ զարգացնելով 

Նպատակը.Նպաստել ուսա-

նողների կարիերայի զարգաց-

մանը: 

Առաջարկությունների փաթեթ 

պատրաստել ինտերնշիփի, խոր-

հրդատվության և ուսուցողական 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

Ֆակուլտետ 

ՇԿԿ 

 

ՈՒՄՎԻրավ

ախոր-հրդ. 

 

Իրականացված լրա-

ցուցիչ պրակտիկա-

ներ և ինտերնշիփ 
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լրացուցիչ պրակտիկայի 

(ինտերնշիփ),  խորհրդա-

տվության և ուսուցողական 

դասընթացների համա-

կարգը: 

ԱԱ.Լրացուցիչ պրակտիկայի 

արդյունավետ համակարգ: 

 

դասընթացների արդյունավետ 

համակարգի մշակման համար: 

ընթացքում 

41.  6.1.7․ Նպաստել ուսանող-

ների ձեռներեցության 

հմտությունների զարգաց-

մանն ուղղված ծառայու-

թյունների կայացմանը: 

Նպատակը.Ձեռներեցության 

հմտությունների զարգացում 

ուսանողների շրջանում: 

ԱԱ.Ուսանողներին ձեռներե-

ցության հմտությունների զար-

գացմանն ուղղված ծառայու-

թյունների տրամադրում: 

Համագործակցել և օժանդակել 

ՇԿԿ-ին՝ձեռներեցությանզարգաց-

ման կենտրոն բացելու համար: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՇԿԿ Ֆակուլտետ 

ՈՒՄՎ-ի 

 

Ձեռներեցության 

զարգացման կենտ-

րոն՝ տրամադրվող 

ծառայություններով 

 

42.  6.1.10․ Ապահովել շրջանա-

վարտների հետ մասնա-

ճյուղի և առանձին ֆակուլ-

տետների շարունակական 

կապը և խթանել շրջանա-

վարտների կողմից Մաս-

նաճյուղին տարաբնույթ 

աջակցության 

նախաձեռնությունները: 

Նպատակը.Շրջանավարտների  

և ֆակուլտետի շարունակական 

կապի խթանումը: 

ԱԱ.Ֆակուլտետի աշխատա-

կազմի համալրումը նոր կադ-

րերով, շրջանավարտների կող-

միցաջակցություն ունենալը: 

 

1.Անմիջական կապի մեջ լինել 

ֆակուլտետի շրջանավարտների 

հետ: 

2.Նրանց ներգրավել համալսարա-

նական տարբեր գործընթաց-

ներում: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլտետ 

ՇԿԿ 

 

Տնօրեն 

ՈՒՄՎ 

ՄԿՈԱԲ 

Շրջանավարտների 

ներգրավումը ֆակուլ-

տետային բազմա-

բնույթ միջոցառումնե-

րում և նրանց կողմից 

աջակցություն 

 

43.  6.2.1․  Մշակել ուսանողա-

կան ինքնակառավարման 

հայեցակարգ: 

Նպատակը.Ունենալ ինքնա-

կառավարվող ուսանողական 

կառույցներ: 

ԱԱ.Ուսանողականինքնակա-

ռավարմանհայեցակարգ: 

Ուսանողների հետ համագործակ-

ցել՝ որոշելու ուսանողական ինք-

նակառավարման հայեցակարգի 

դրույթները: 

Դեկան 

12.2020-

02.2021 

ՈՒԽ, ՈՒԳԸ Ֆակուլտե Ուսանողականինքնա

կա-

ռավարմանհայեցա-

կարգի առկայություն 

 

44.  6.2.2․ Կազմակերպել ուսա-

նողական կազմակերպու-

թյունների ինստիտուցիո-

նալ զարգացմանը նպաս-

տող և ուսանողների առաջ-

նորդությանն աջակցող ու-

սուցողական դասընթաց-

ներ: 

Նպատակը.Ունենալ ինստի-

տուցիոնալ առումով զարգա-

ցած ուսանողական կազմա-

կերպություններ: 

ԱԱ.Ուսանողների համար ա-

ռաջնորդության դասընթաց-

ների համակարգ: 

 

Մասնակցություն ունենալ այն 

դասընթացներիկազմակերպմանը, 

որոնք կնպաստեն ուսանողների 

առաջնորդության աջակցմանը և 

ուսանողական կազմակերպու-

թյունների զարգացմանը: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՈՒԽ 

ՈՒԳԸ 

Ֆակուլտետ 

ԵՊՀ 

ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 

Ուսանողների համար 

կազմակերպված 

առաջնորդության 

դասընթացներ 

 

45.  6.2.3․Խթանել մասնաճյուղի 

ուսանողական կազմակեր-

պությունների ներհանրա-

պետական և միջազգային 

համագոր-ծակցությունը: 

Նպատակը.Համագործակցու-

թյան ձևավորում ուսանողա-

կան տարբեր կառույցների 

միջև: 

ԱԱ.Համատեղ իրականացվող 

ծրագրեր: 

Օժանդակել համագործակցության 

ձևավորմանը: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՈՒԽև ՈՒԳԸ Ֆակուլտետ

ի 

 

ՈՒԽ-ի և ՈՒԳԸ-ի կող-

մից այլ բուհերի ուսա-

նողական կառույցնե-

րի հետ կազմակերպ-

ված միջոցառումների 

թվի աճ 

 

46.  6.2.4․ Նպաստել ուսանող-

ների հետազոտական աշ-

խատանքները խթանող 

ՈՒԳԸ ծրագրերի արդյու-

Նպատակը.Ուսանողներին 

ներգրավել հետազոտական 

աշխատանքներում: 

ԱԱ.Ուսանողներիակտիվ 

Քննարկել և խթանել ՈՒԳԸ 

հետազոտական աշխատանքներին 

վերաբերող ծրագրերը: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՈՒԳԸ 

ֆակուլտետ 

ՈՒԽ ՈՒԳԸ ծրագրերում 

ուսանողների թվի աճ 
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նավետության բարձրաց-

մանը: 

մասնակցությունՈՒԳԸ 

ծրագրերին: 

47.  7.1.2․ Զարգացնել դիմորդ-

ների մասնագիտական 

կողմնորոշման համար 

մասնաճյուղի կայքէջը: 

Նպատակը.Ունենալ թարմ տե-

ղեկատվություն ֆակուլտետի 

վերաբերյալ: 

ԱԱ.Մշտապես թարմացվող 

տեղեկատվական համակարգ 

բակալավրիատի դիմորդների 

համար: 

Ֆակուլտետում կատարված փոփո-

խությունների, իրադարձություննե-

րի վերաբերյալ թարմ տեղեկա-

տվության 

շարունակականփոխանցում 

մասնաճյուղի կայքին: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Հաս․ հետ 

կապերի և 

մամուլի 

պատ․ 

Ամբիոններ 

Ֆակուլտետ 
ՈՒՄՎ 

ՄԿՊԿԲ 

Կայքի այցելություն-

ների և հղումների 

ավելացում 

 

48.  7.1.3․  ԵՊՀ-ի հետ 

համատեղ Տավուշի մարզի 

դպրոցնե-րի ավարտական 

դասա-րանների 

աշակերտների համար 

հանրակրթական տարբեր 

առարկաների գծով 

ամենամյա օլիմպիա-

դաներ անցկացնել մասնա-

ճյուղում՝ 2 փուլով՝ ընդլայ-

նելով մասնակիցների 

շրջանակը: 

Նպատակը.Ստեղծել 

աշակերտ-բուհ 

համագործակցային միջա-վայր 

և պարզել մարզի դիմորդ-ների 

ունակությունները: 

ԱԱ.Մասնաճյուղի հանդեպ 

հատաքրքրության մեծացում 

դիմորդների շրջանում: 

Դպրոցների հետ անմիջական 

կապի մեջ լինել՝ օլիմպիադայի 

առաջին փուլի կազմակերպման և 

անցկացման խնդիրները պատշաճ 

ձևով լուծելու համար: 

Դեկան 

03.2021 

ՄԿՊԿ 

բաժին, 

դասա-

խոսներ 

 

Ֆակուլտե-

տի  

Օլիմպիադայի մաս-

նակիցների թվի 

ավելացում: 

Երկու փուլով իրակա-

նացվող ամենամյա 

օլիմպիադաներ՝ շուրջ 

200 մասնակիցներով: 

 

49.  7.1.4․  Ավագ դպրոցների և 

քոլեջների համար կազմա-

կերպել «բաց դռների օր» և 

ճանաչողական այց 

մասնաճյուղ: 

Նպատակը. Դիմորդներին ծա-

նոթացնել բուհի և նրա հնարա-

վորությունների հետ: 

ԱԱ.Մասնաճյուղի և նրա կող-

մից իրականացվող կրթության 

վերաբերյալ իրազեկության 

մակարդակի բարձրացում: 

Ուսումնական տարվա ընթացքում 

օրեր առանձնացնել աշակերտների 

այցելության համար և բուհում    

շրջայց կազմակերպել: 

Դեկան 

10.2020, 

04.2021 

Ֆակուլ-տետ 

 

ՄԿՊԿ 

բաժնի 

 

Տարեկան որոշակի 

թվով աշակերտների 

այց ԵՊՀ ԻՄ 

 

50.  7.1.5․Ակտիվացնել դիմորդ-

ների հավաքագրման աշ-

խատանքները տարածա-

շրջանում՝ հիմնելով դի-

մորդների հետ տարվող 

աշխատանքների ներկայա-

ցուցչություններ և դրանք 

ապահովելով անհրաժեշտ 

տեղեկատվական 

նյութերով: 

Նպատակը.Դիմորդների կողմ-

նորոշում դեպի ԵՊՀ ԻՄ: 

ԱԱ.Ընդունելության ցուցանիշ-

ների աճ: 

1.Մասնագիտական կողմնորոշ-

ման աշխատանքներ մարզի 

դպրոցներում: 

2.Բուհիվերաբերյալանհրաժեշտտե

ղեկատվականնյութերիտրամադրո

ւմ: 

 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՄԿՊԿԲ 

 

Ֆակուլտետ Նախորդ տարիների 

համեմատ ընդունե-

լության ցուցանիշնե-

րի աճ 

 

51.  7.1.6․Ընդլայնել ԵՊՀ 

ԻՄ–ի հետ պայմանա-

գրային հիմունքներով 

համագործակցող ավագ 

դպրոցների և քոլեջների 

Նպատակը.Կայուն համագոր-

ծակցության ձևավորում: 

ԱԱ.Բուհ-դպրոց շարունակա-

կան փոխհարաբերության 

ստեղծում: 

Կնքված պայմանագրերի շրջանա-

կում համագործակցել դպրոցների 

հետ՝ ուսումնական և մանկավար-

ժական պրակտիկան իրականաց-

նելու համար: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՊԴԿ 

Պրակտ․ղեկ
․ 

 

Ֆակուլտետ 

ՈՒՄՎ/ՄԿՊ

ԿԲ 

 

Պրակտիկայի վերա-

բերյալ արդյունքներ և 

վերլուծություն 
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շրջանակը: 

52.  7.1.7․ ԵՊՀ-ի և ԵՊՀ ԻՄ–ի 

դասախոսներին առավե-

լագույնս ներգրավել հան-

րակրթական ուսումնական 

հաստատություններում 

ակնարկային և բովանդա-

կային դասախոսություննե-

րի, թեմատիկ քննարկում-

ների կազմակերպման 

գործում: 

Նպատակը. Հետաքրքրության 

ձևավորում բուհի նկատմամբ: 

ԱԱ.Մասնագիտական կողմնո-

րոշման հարցում աշակերտին 

օժանդակություն: 

Թեմատիկ քննարկումների, 

դասախոսություններիիրականացո

ւմ,բաց դասերի կազմակերպում: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Դասախո-

սական 

կազմ 

Ֆակուլտետ

ՈՒՄՎ/ 

ՄԿՊԿԲ 

Դպրոցներում կա-

տարված քննարկում-

ներ և կարդացված 

դասախոսություններ 

 

53.  7.2.1․ Օպտիմալացնել 

ընդունելության ամեն-

ամյա պլանավորումն 

ըստ ուսուցման ձևերի, 

կրթական աստիճան-

ների և կրթական 

ծրագրերի՝ ուղենիշ 

ունենալով արտաքին և 

ներքին միջավայրերի 

վերլուծու-թյունը: 

Նպատակը.Ունենալ օպտիմալ 

ձևով պլանավորված ամենամ-

յա ընդունելություն: 

ԱԱ.Ընդունելության ամենամ-

յապլանավորում՝ ըստ ուսուց-

ման ձևերի, կրթական աստի-

ճանների և կրթական 

ծրագրերի:  

1.Վերլուծել արտաքին և ներքին 

միջավայրերը՝ ընդունելության 

ամենամյա պլանավորում 

կատարելու համար: 

2.Տնօրենությանը ներկայացնել 

առաջարկներ՝ ընդունելության 

պլանավորման վերաբերյալ: 

Դեկան 

10.2020 

ՈՒՄՎ Ֆակուլտետ Ըստ կրթական ծրագ-

րերի՝ ընդունելության 

ցուցանիշների բարե-

լավում 

 

54.  8.1.3․ Ընդլայնել և 

կանոնակարգել ԵՊՀ 

ԻՄ-ի վճարովի 

ծառայությունները: 

Նպատակը.Ունենալ մասնա-

ճյուղին շահույթ բերող ծառա-

յություններ: 

ԱԱ.Վճարովի ծառայություն-

ներից ֆինանսական հոսքերի 

աճ: 

Քննարկել վճարովի հնարավոր 

դասընթացների և ծառայություն-

ների կազմակերպումը: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլտետ Տնօրեն 

Իրավախ․Գ

Խ 

Հաշվապա-

հություն 

 

Վճարովի ծառայու-

թյուններից ֆինան-

սական հոսքերի աճի 

ցուցանիշներ: 

 

55.  8.1.4․ Ապահովել 

շրջանավարտների և այլ 

շահառուների հետ 

Մասնաճյուղի և նրա 

առանձին ստորաբաժա-

նումների շարունակա-

կան կապը՝ խրախու-

սելով նրանց կողմից 

բուհին ֆինանսական, 

նյութական և այլ բնույթի 

աջակցության 

նախաձեռնությունները:  

Նպատակը.Բուհին աջակցու-

թյան տարաբնույթ նախաձեռ-

նությունների խրախուսում: 

ԱԱ.Շրջանավարտներից և այլ 

շահառուներից ստացվող 

աջակցություններ: 

1.Շարունակական կապի մեջ լինել 

շրջանավարտների և շահառուների 

հետ: 

2. Խրախուսել բուհին վերաբերող 

նրանց աջակցող նախաձեռնու-

թյունները: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՇԿԿ 

ֆակուլտետ 

Տնօրեն 

Հաշվապա-

հություն 

ՈՒԽ,ՈՒԳԸ 

Շրջանավարտներից և 

այլ շահառուներից 

ստացվող ֆինանսա-

կան հոսքերի աճ 
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56.  8.3.4․Կատարելագործել 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ներքին 

աուդիտի համակարգը: 

Նպատակը.Ունենալ աուդիտի 

բարելավված համակարգ: 

ԱԱ.Ներքին աուդիտի գործող  

կատարելագործված համա-

կարգ: 

1.Մշտադիտարկել ներքին աուդի-

տի համակարգը՝ կատարելագործ-

ման նպատակով: 

2. Ներքին աուդիտի կատարելա-

գործման վերաբերյալ հանդես գալ 

առաջարկություններով: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՄԿՈԱԲ 

 

Տնօրեն 

Ֆակուլտետ 

Ներքին աուդիտի գոր-

ծող  համակարգի 

ցուցանիշներ: 

 

57.  8.3.5․ Ուսումնասիրել 

Մասնաճյուղի բիզնես 

հնարավորությունները, 

մշակել ու կենսագործել 

տարաբնույթ բիզնես 

ծրագրեր:  

Նպատակը.Մասնաճյուղի 

բիզնես հնարավորությունների 

իրագործումը: 

ԱԱ.Ֆինանսական լրացուցիչ 

միջոցների ձեռքբերում: 

1.Քննարկել և վերհանել Մասնա-

ճյուղի բիզնես հնարավորություն-

ները: 

2.Հանդես գալ դրանց վերաբերյալ 

առաջարկություններով: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակ․ներ 

 

Տնօրեն 

Ֆակ․-ներ 

Հաշվապա-

հություն 

Բազմազանեցված 

ֆինանսական 

մուտքեր 

 

58.  8.3.6․ Բարձրացնել 

սովորողների ներգրավ-

վածության արդյունա-

վետությունը մասնա-

ճյուղի կառավարման 

գործընթացներում: 

Նպատակը.Մասնաճյուղի կա-

ռավարման գործընթացում ներ-

գրավված ուսանողներ ունենալ: 

ԱԱ.Կառավարման մեջ ներ-

գրավված վերապատրաստված 

սովորողների առկայություն: 

Պարբերաբար հանդիպումներ 

ունենալ ուսանողական կառույցի 

ներկայացուցիչների հետ՝ լսելու և 

քննարկելու համար նրանց 

նկատառումները և առաջարկները 

մասնաճյուղի կառավարման 

վերաբերյալ: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 

 

Տնօրեն 

տնօրենի 

խորհրդ․ 

ՄԿՈԱԲ 

 

Կառավարման մար-

միններում ընդգրկ-

ված վերապատրաստ-

ված սովորողներ 

 

59.  8.4.3․ Բարձրացնել 

ուսանողների գիտելիք-

ների գնահատման գործ-

ընթացի թափանցիկութ-

յունը, բարձրացնել 

կիրառվող գնահատման 

համակարգի, չափանիշ-

ների և ընթացակարգերի 

վերաբերյալ ուսանող-

ների իրազեկվածության 

մակարդակը: 

Նպատակը.Ունենենալ գնա-

հատման թափանցիկ գործըն-

թաց, գնահատման համակար-

գի և չափանիշների վերաբերյալ 

իրազեկված ուսանողներ: 

ԱԱ.Գործընթացի թափանցի-

կությունը ապահովող լրա-

մշակված կանոնակարգեր, 

իրազեկված ուսանողներ: 

1.Քայլեր ձեռնարկել ուսանողների 

գիտելիքների գնահատման գործ-

ընթացը թափանցիկ դարձնելու 

համար: 

2.Աշխատանք տանել ուսանողների 

շրջանում՝ ակադեմիական ազն-

վության մակարդակը բարձրաց-

նելու նպատակով: 

3.Իրազեկել ուսանողներին գնա-

հատման համակարգի և 

չափանիշների վերաբերյալ: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՊԴԿ 

Ուս․ 

խորհր-

դատու. 

ՈՒԽ 

 

ՈՒՄՎ 

պետՀՀԿ/ՄՊ 

 

Գործընթացի թափան-

ցիկությունը ապահո-

վող լրամշակված կա-

նոնակարգերի 

առկայություն 

 

60.  9.2.1․ Ներդնել թիրա-

խային օտարալեզու 

ուսում-նական 

մոդուլներ և ծրագրեր: 

Նպատակը.Օտար լեզվով 

տարվող նպատակային ուսու-

ցում: 

ԱԱ.Կրթական ծրագրերում 

օտարալեզու մոդուլների առ-

կայություն: 

Առանձնացնել կամընտրական 

առարկաներ, որոնք նպատակա-

հարմար է իրականացնել օտար 

լեզվով: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլտետ ՈՒՄՎ  Գործող ծրագրերում 

ներդրված կամընտ-

րական օտարալեզու 

մոդուլներ /4 մոդուլ/ 

 

61.  9.2.3․Օգտագործել 

օտարերկրյա բարձ-

րագույն ուսումնական 

հաստատությունների 

հետ ԵՊՀ-ի կապերը՝ 

համատեղ ծրագրեր ի-

Նպատակը.Համագործակցային 

կապերի ձևավորում, միջազգ-

ային ծրագրերին մասնակցու-

թյուն: 

ԱԱ.Համատեղ կատարվող 

ծրագրերի առկայություն: 

1.Փոխհարաբերություններ ձևավո-

րել օտարերկրյա որևէ ուսումնա-

կան հաստատության հետ: 

2. Համատեղ իրականացման 

համար ծրագրեր մշակել: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլտետ 

ՈՒՄՎ 

Միջազգա-

յին կապերի 

բաժնի 

 

Իրականացվող 

ծրագրի առկայություն 

/առնվազն 2 ծրագրի 

մասնակցություն/: 
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րականացնելու համար: 

62.  9.2.5. Կրթական ծրագ-

րերի վերակառուցում՝ 

շարժունությունն 

ապահովելու 

նպատակով: 

Նպատակը.Ապահովել  կրթա-

կան ծրագրերի շարժունու-

թյունը: 

ԱԱ.Վերակառուցված 

կրթական ծրագրեր: 

Կատարել բենչմարքինգ՝կրթական 

ծրագրերի շարժունությունն 

ապահովելու համար: 

Դեկան 

04.-06.2021 

Ֆակուլտետ ՈՒՄՎ 

Միջազգա-

յին կապերի 

բաժնի 

 

Բենչմարքինգի հիման 

վրա վերակառուցված 

կրթական ծրագրեր: 

 

 

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆ                                                      Մ. Ա. ԶԱՔԱՐՅԱՆ 

 

 


