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 «Հաստատում եմ» 

 “____”_______________ 2018թ. 

        ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի պաշտոնակատար _____________ 

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 

 

2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

 

Թ
ի

վ
 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

ՆՊԱՏԱԿԸ/  

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

(ԱԱ) 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՌԾԳՈՐ- 

ԾՈՂՈՒ-

ԹՅՈՒՆԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿ-

ՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱ-

ԿԱՆԻ 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

ՆՇՈՒՄՆ

ԵՐ 

ԿԱՏԱՐՄ

ԱՆ 

ՄԱՍԻՆ 

Պատասխա-

նատու 

Կատա-

րողներ 

1.  Զարգացնել 

մանկավարժական 

առաջավոր փորձի 

խրախուսման 

մեխանիզմը՝ 

կարևորելով 

ուսուցման 

ժամանակակից 

մեթոդների և 

տեխնոլոգիաների 

կիրառումը: 

Նպատակը.  Էլեկտրոնային 

նյութերի և տեխնոլոգիական 

հնարավորությունների 

գործածությամբ դասավանդման 

և ուսումնառության գործընթացի 

բրելավումը ։ 

 

 

ԱԱ. Դասաժամի արդյունավետ 

գործածություն, ուսանողների 

ապահովվածություն անհրաժեշտ 

ուսումնական նյութերով:  

1.Էլեկտրոնային 

դասախոսությունները և 

ուսումնաօժանդակ այլ նյութեր 

տրամադրել ուսանողներին: 

2.Գործածել տեխնիկապես 

վերազինված լսարանների 

հնարավորությունները: 

 

ՌԾ 1.2.2 

Ֆակուլտետ 

Ամբիոններ 

01.09.2018-

30.05.2019 

Դասախո

-սական 

կազմ 

 

ՈՒՄՎ-ի 

ՄԿՈԱ 

բաժնի 

Ուսանող-

ների 

ներգրավ-

վածություն 

դասապրո-

ցեսին, 

առաջադի-

մության 

բարձրացում 

 

2.  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: 

Ամբիոններին հանձնարարել 

դասավանդվող առարկաներից 

յուրաքանչյուրի համար մշակել 

դասընթացի ակնկալվող կրթական 

վերջնարդյունքների վրա հիմնված 

գնահատման նորմեր և 

չափանիշներ։ 

 

ՌԾ 1.2.3 

Ամբիոններ 

01.09.2018-

01.02.2019 

Դասախո

-սական 

կազմ 

 

ՈՒՄՎ-ի 

ՄԿՈԱ 

բաժնի, այլ 

ֆակուլտետ-

ների 

Գնահատ-

ման 

վերաբերյալ 

ուսանողա-

կան 

հարցումնե-

րի 

բարելավ-

ված 

ցուցանիշ-

ներ 

 

3.  Ուսումնասիրել 

դասավանդման, 

ուսումնառության և 

հետազոտության 

ինտեգրման (փոխ-

կապակցման) ժա-

Նպատակը. Բակալավրի 

կրթական ծրագրերի թարմացում՝ 

ուսումնառության արդի պա-

հանջներին համապատասխան: 

ԱԱ. Ուսումնառության և 

հետազոտության ինտեգրման 

Ամբիոններին հանձնարարել 

դասավանդվող առարկաներից 

յուրաքանչյուրի համար 

ուսումնասիրել հետազոտական 

տարրի ներգրավման 

հնարավորությունը դասապրո-

ՌԾ 1.2.4 Ֆակուլտետ 

Ամբիոններ 

01.09.2018-

30.05.2019 

Դասախո

-սական 

կազմ 

 

ՈՒՄՎ-ի 

ՄԿՈԱ 

բաժնի, այլ 

ֆակուլտետ-

ների, ՈՒԳԸ-

ի 

Բենչմար-

քինգի 

հաշվետվու

թյուններ; 
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մանակակից փորձը 

բակալավրի կրթա-

կան ծրագրերում  

կիրառելու նպատա-

կով։ 

ծրագրերի իրականացում և ար-

դյունքների վերլուծություն: 
ցեսում: 

4.  Իրականացնել 

ուսումնական 

փաթեթների 

կիրառումը բոլոր 

հիմնական 

դասընթացների 

համար՝ պահելով 

որակի ապահովման 

մեխանիզմները: 

Նպատակը. Ուսուցման գործըն-

թացի արդյունավետություն: 

ԱԱ. Ուսանողներին տրամա-

դրված ուսումնական փաթեթներ:  

Դասընթացները վարել ըստ 

կազմված փաթեթների 

(պորտֆոլիոների): 

 

ՌԾ 1.2.5 

Ամբիոնի վարիչ 

01.09.2018-

25.12.2018 

Դասախո

-սական 

կազմ 

 

ՈՒՄՎ-, 

ՄԿՈԱ 

բաժնի, այլ 

ֆակուլտետ-

ների և 

ամբիոնների 

Բոլոր 

հիմնական 

դասընթաց-

ների համար 

պորտֆոլիո-

ների 

առկայու-

թյուն 

 

5.  Մշակել և ներդնել 

ակադեմիական 

ազնվությունն ապա-

հովող մեխանիզմ-

ներ ( այդ թվում՝ 

ավարտական աշ-

խատանքների) գրա-

գողությունը կանխե-

լու նպատակով։ 

Նպատակը. Ուսումնական և 

քննական գործընթացներն ավելի 

մաքուր և թափանցիկ դարձնել: 

ԱԱ. Քննական գործընթացների 

թափանցիկություն: 

 

1.Անհատական առաջադրանքների 

կազմում: 

2. Ավարտական աշխատանքներին 

վերագրվող չափանիշների հստակ 

վերահսկողություն: 

ՌԾ 1.2.6. Ամբիոնի վարիչ 

01.09.2018-

25.07.2019 

Դասախո

-սական 

կազմ 

 

ՈՒՄՎ-ի, 

ՄԿՈԱ 

բաժնի, այլ 

ֆակուլտետ-

ների և 

ամբիոնների 

Ռիսկի 

գործոննե-

րից զերծ 

առավել ար-

դյունավետ 

գնահատում 

 

6.  Գործադրել ԵՊՀ 

դասախոսական 

կազմի գործունեու-

թյան բազմագործոն 

գնահատման կարգը 

մասնաճյուղի բոլոր 

ամբիոններում: 

Նպատակը. Դասախոսական 

կազմի գործունեության գնահա-

տումը: 

ԱԱ. Դասավանդման գործըն-

թացի խնդիրների վերհանումը: 

 

Վերհանված խնդիրների վերլու-

ծություն և շտկում: 
ՌԾ 1.3.3 Ամբիոնի 

վարիչ, դեկան 

01.09.2018-

30.06.2019 

Ամբիոնի 

վարիչ 

 

Տնօրենի, 

ՈՒՄՎ-ի 

Գնահատ-

ման 

վերաբերյալ 

զեկույցներ 

 

7.  Նախաձեռնել և 

իրականացնել 

ինքնագնահատման 

ինստիտուցիոնալ 

գործընթաց: 

Նպատակը. Ֆակուլտետի գոր-

ծունեության գնահատումը: 

ԱԱ. Գործունեության թույլ կող-

մերի վերանայումն ու շտկումը: 

Վերլուծել ֆակուլտետի գործունե-

ությունը: 
ՌԾ 1.3.5 Ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.06.2018 

Ամբիոն-

ներ 

Տնօրենի, 

ՈՒՄՎ-ի 

Ինստիտու-

ցիոնալ 

գնահատ-

ման 

վերաբերյալ 

զեկույց 

 

8.  Ներդնել ԵՊՀ-ում 

մշակված վեբ-

ուսուցման ունիվեր-

սալ էլեկտրոնային 

համակարգ` ուսում-

Նպատակը. Ուսումնառության 

ռեսուրսների առցանց մատուցու-

մը: 

ԱԱ. Ժամանակակից առցանց 

հնարավորությունների կիրառու-

թյունը  ուսուցման գործընթա-

Ուսուցման գործընթացում 

կիրառել էլեկտրոնային հնարավո-

րությունները: 

ՌԾ 1.4.1 Ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.06.2018 

ՏՀՍԶ 

բաժին 

ՈՒՄՎ-ի, 

ամբիոնների 

և այլ 

ֆակուլտետ

ների 

Գործող և 

սպասարկ-

վող վեբ-

ուսուցման 

համակարգ 
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նառության ռեսուրս-

ների առցանց մա-

տուցման համար: 

ցում: 

 

9.  Վերապատրաստել 

դասախոսական 

կազմը ուսումնառու-

թյան էլեկտրոնային 

ռեսուրսների ստեղծ-

ման և մատուցման 

համար: 

Նպատակը. Էլեկտրոնային 

ռեսուրսների կիրառություն 

դասավանդման ժամանակ: 

ԱԱ. Դասապրոցեսի արդյունա-

վետ կազմակերպում: 

 

Դասախոսական կազմի 

վերապատրաստմում: 
ՌԾ 1.4.3 Ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.06.2018 

ՈՒՄՎ ՏՀՍԶ 

բաժնի, 

ամբիոնների 

Վերապատ-

րաստում 

անցած 

դասախոս-

ներ  

 

10.  Ապահովել կրթա-

կան ծրագրերը 

ուսումնառության է-

լեկտրոնային ռե-

սուրսներով։ 

Նպատակը. Ուսումնառության 

գործընթացի արդյունավետ կազ-

մակերպում: 

ԱԱ. Կրթական ծրագրերի 

ապահովվածություն էլեկտրոնա-

յին ռեսուրսներով: 

 

Կրթական ծրագրերի համար 

մշակել էլեկտրոնային 

տարբերակներ: 

ՌԾ 1.4.5 Ամբիոններ, 

կրթական 

ծրագրի 

պատասխանա

տու 

01.09.2018-

30.06.2019 

Ամբիոն-

ներ 

ՈՒՄՎ 

բաժնի, 

ՏՀՍԶ բաժնի 

Ուսումնա-

ռության 

էլեկտրոնա-

յին ռեսուրս-

ներով 

ապահով-

ված դասըն-

թացներ 

 

11.  Ցուցահանդեսների 

կազմակերպում և 

մասնակցություն 

ՆՄ-ի 

կազմակերպվելիք 

ցուցահանդեսներին

,ինչպես նաև 

քաղաքային,մարզայ

ին ու 

հանրապետական 

միջոցառումներին 

 

Նպատակը. ճանաչելիության 

բարձրացում և այլ 

ստեղծագործողների հետ 

կապերի հաստատում,փորձի 

փոխանակում: 
ԱԱ. Ժամանակակից արվեստի 

զարգացումներին տեղեկացված 

դասավանդողներ և ուսանողներ: 

 

 

Կազմակերպել ցուցահանդեսներ և 

օժանդակել դասավանդողների և 

ուսանողների մասնակցությունը 

այլոց կողմից կազմակերած 

մշակութային միջոցառումներին: 

ՌԾ 2.1.1 

2.1.4. 

2.3.3. 

Ֆակուլտետ, 

ամբիոններ 

01.09.2018-

30.06.2019 

Ամբիոն-

ներ 

ՈՒՄՎ, 

Տնտեսական  

բաժնի 

Ցուցահանդ

եսների 

մասնակցու

թյան 

վկայական 

 

12.  Կանոնակարգել և 

ընդլայնել առցանց 

եղանակով իրակա-

նացվող դասընթաց-

ները: 

Նպատակը. Արդի պահանջներին 

համապատասխանող ուսուցում: 

ԱԱ. Առցանց իրականացվող նոր 

դասընթացներ: 

 

Մշակել համապատասխան 

կանոնակարգ դասընթացներն 

առցանց իրականացնելու համար: 

ՌԾ 1.4.7 Ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.06.2019 

Ֆակուլ-

տետ 

 

ՈՒՄՎ 

բաժնի, 

ՏՀՍԶ բաժնի 

Առցանց 

եղանակով 

իրականաց-

վող նոր 

դասընթաց-

ների 

առկայու-

թյուն 

 

13.  Իրականացնել հե-

տազոտական գոր-

ծունեության գնա-

հատում՝առաջնորդ-

Նպատակը. Հետազոտական գոր-

ծունեության խրախուսումը: 

ԱԱ. Գիտահետազոտական գոր-

ծունեության արդյունավետու-

թյան բարձրացում: 

Մշակել ցուցանիշների սանդղակ՝ 

գնահատելու համար 

գիտահետազոտական գործունեու-

թյունը: 

ՌԾ 2.1.1 Ֆակուլտետ, 

ամբիոններ 

01.09.2018-

30.06.2019 

Գիտա-

կան 

քարտու-

ղար 

 

Տնօրենի Գնահատ-

ման 

սանդղակով 

առկա 

ցուցանիշ-
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վելով գիտական 

հրատարակում-

ներով, դրանց վրա 

կատարված հղում-

ներով և այլ 

ընդունված ցու-

ցանիշներով: 

 ներ 

14.  Ակտիվացնել և 

խրախուսել ՈՒԳԸ 

շրջանակներում 

ուսանողների 

գիտահետազոտա-

կան աշխատանք-

ների կատարումը և 

ղեկավարումը: 

Նպատակը. Գիտահետազոտա-

կան աշխատանքներում ուսա-

նողների ներգրավվածություն: 

ԱԱ. Ուսանողների մեջ 

հետաքրքրության առաջացում 

հետազոտական աշխատանքի 

նկատմամբ: ։ 

Ուսանողներիկողմից 

իրականացվող հետազոտու-

թյունների ծավալի մեծացում։ 

1.Ուղղորդել և ղեկավարել 

ուսանողներին՝ հետազոտական 

աշխատանք կատարելիս: 

2.Օժանդակել ուսանողներին՝ 

գիտաժողովների մասնակցելու 

համար: 

 

ՌԾ 2.1.3 

Կրթական 

ծրագրի 

ղեկավար 

01.09.2018-

30.05.2019 

Դասախո

-սական 

կազմ 

 

Դեկանի, 

մեթոդխոր-

հըրդի 

նախագահի, 

ՈՒԳԸ 

անդամների 

ՈՒԳԸ 

գիտաժողով

-ներում 

ուսանողնե-

րի թվի աճ 

 

15.  Բարելավել հետա-

զոտական բաղադ-

րիչի իրականացու-

մը բակալավրի 

կրթական ծրագրե-

րում: 

Նպատակը. Բակալավրի 

կրթական ծրագրերում հետա-

զոտական բաղադրիչի բարելա-

վումը: 
ԱԱ. Բակալավրի կրթական 

ծրագրերում բարելավված 

հետազոտական բաղադրիչ: 
 

Բակալավրի կրթական 

ծրագրերում ընդգրկել 

հետազոտական տարրեր: 

ՌԾ 2.1.4 Կրթական 

ծրագրի 

ղեկավար 

01.09.2018-

30.05.2019 

Դասախո

-սական 

կազմ 

 

Ֆակուլտե-

տի, 

ամբիոնների

, ՈՒՄՎ-ի 

Բարելավ-

ված 

հետազոտա-

կան 

բաղադրիչի 

առկայու-

թյունը 

բակալավրի 

կրթական 

ծրագրերում 

 

16.  Նախաձեռնել հա-

մագործակցային 

ծրագրեր տարածա-

շրջանային բուհերի 

հետ և դրանցում 

ներգրավել հանրա-

պետության առաջա-

տար գիտաշխատող-

ներին: 

Նպատակը. Համատեղ ծրագրերի 

իրականացում: 
ԱԱ. Համատեղ իրականացված 

ծրագրեր: 

 

Համագործակցային փոխհարաբե-

րություններ ձևավորել 

տարածաշրջանային բուհերի հետ: 

ՌԾ 2.2.2 Ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.05.2019 

Ամբիոն-

ներ 

Ֆակուլտե-

տի 

Հետազոտա-

կան և այլ 

բնույթի 

համատեղ 

ծրագրերի 

աճ 

 

17.  Նախաձեռնել տա-

րածաշրջանի ձեռ-

նարկությունների 

կարիքներին համա-

պատասխան և նը-

րանց մասնակցու-

թյամբ հետազոտա-

Նպատակը. Բավարարել 

տարածաշրջանի ձեռնարկու-

թյունների կարիքները և նրանց 

ներգրավել հետազոտական և 

կրթական ծրագրերում: 
ԱԱ. Տարածաշրջանի՝ հետա-

զոտական և կրթական ծրա-

գրերում ներգրավված ձեռնար-

1.Վերհանել տարածաշրջանի 

ձեռնարկությունների կարիքները: 

2.Մմշակել այդ կարիքներին 

համապատասխան 

հետազոտական և կրթական 

ծրագրեր: 

ՌԾ 2.2.3 Ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.05.2019 

Ֆակուլ-

տետ 

 

Ամբիոնների Ձեռնարկու-

թյունների 

մասնակցու-

թյամբ 

հետազոտա-

կան և 

կրթական 

ծրագրերի 
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կան և կրթական 

ծրագրեր: 

կություններ: 

 
թվի աճ 

18.  Խրախուսել միջազ-

գային գիտական 

շտեմարաններում 

ընդգրկված ամսա-

գրերում  մասնա-

ճյուղի աշխատող-

ների հրապարա-

կումները և 

հանրապետական 

ցուցահանդեսներին 

մասնակցությունն ու 

անհատական 

ցուցահանդեսների 

կազմակերպումը: 

Նպատակը. Մասնաճյուղի 

վարկանիշի բարձրացում: 

ԱԱ. Միջազգային գիտական 

շտեմարաններում ընդգրկված 

ամսագրերում կատարված 

հրապարակումներ և 

իրականացված անհատական 

ցուցահանդեսներ: 
 

Մշակել խրախուսման 

մեխանիզմներ: 
ՌԾ 2.3.1 Ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.05.2019 

Ամբիոն-

ներ 

Տնօրեն, 

գիտական 

քարտուղար,  

Միջազգա-

յին 

գիտական 

շտեմա-

րաններում 

ընդգրկված 

ամսագրե-

րում 

հրապա-

րակումնե-

րի և 

ցուցահան

դեսների 

թվի աճ 

 

19.  Կազմակերպել մի-

ջազգային գիտաժո-

ղովներ, օժանդակել 

արտասահմանյան 

գիտաժողովներին 

մասնաճյուղի աշ-

խատողների մաս-

նակցությանը: 

Նպատակը. Համագործակցային 

փոխհարաբերությունների ձևա-

վորում: 

ԱԱ. Կազմակերպված միջազգա-

յին գիտաժողով: 

 

Կազմակերպչական աշխատանք-

ներ նախաձեռնել՝ գիտաժողով 

կազմակերպելու համար: 

ՌԾ 2.3.3 Ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.05.2019 

Ֆակուլ-

տետ 

 

Ամբիոնների Միջազգա-

յին 

գիտաժո-

ղովներում 

մասնա-

ճյուղի աշ-

խատող-

ների թվի 

աճ 

 

20.  Աջակցել արտա-

սահմանյան գործըն-

կերների հետ համա-

գործակցության շա-

րունակականու-

թյանն ու խորաց-

մանը: 

Նպատակը. Միջազգային 

ծրագրերում և գիտական նախա-

գծերում մասնաճյուղի աշխատա-

կիցների ընդգրկվածություն: 

ԱԱ. Համատեղ հետազոտական 

աշխատանքների թվի ավելա-

ցում: 

 

Արտասահմանյան գործընկերների 

հետ համագործակցել գիտական 

կամ հետազոտական որևէ ծրագրի 

շուրջ: 

ՌԾ 2.3.4 Ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.05.2019 

Ֆակուլ-

տետ 

 

Ամբիոնների Գիտահե-

տազոտա-

կան 

ծրագրերում 

մասնաճյու-

ղի 

աշխատա-

կիցների թվի 

աճ: 

 

21.  Մշակել լրացուցիչ 

կրթության հայե-

ցակարգ՝ ԵՊՀ-ում 

գործող ծրագրերը 

օգտագործելու և 

մասնաճյուղի հա-

մար մրցունակ ծրա-

գրեր պատրաստելու 

Նպատակը. Մասնաճյուղի 

համար մրցունակ ծրագրեր 

պատրաստել: 

ԱԱ. Մրցունակ ծրագրերի 

առկայություն: 

 

Ուսումնասիրել ԵՊՀ-ում գործող 

ծրագրերը և մշակել լրացուցիչ 

կրթության հայեցակարգ: 

ՌԾ 3.2.2 Ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.05.2019 

ՄԿՊԿ 

բաժին 

Ամբիոնների Մշակված 

նոր 

ծրագրեր 

 



6 
 

ուղղությամբ: 

22.  Մշակել տարածա-

շրջանի հանրային 

պահանջարկին հա-

մապատասխան 

լրացուցիչ կրթու-

թյան նոր ծրագրեր՝ 

ընդլայնելով պետա-

կան ու մասնավոր 

կազմակերպություն-

ների  հետ գործըն-

կերային կապերը: 

Նպատակը. Պետական ու մաս-

նավոր կազմակերպությունների 

հետ գործընկերային կապերի 

ընդլայնում: 

ԱԱ. Տարածաշրջանի հանրային 

պահանջարկին համապատաս-

խան լրացուցիչ կրթական նոր 

ծրագրեր: 

 

Ուսումնասիրել տարածաշրջանի 

հանրային պահանջարկը՝ 

լրացուցիչ կրթության ծրագրեր 

մշակելու համար: 

ՌԾ 3.2.3 ՄԿՊԿ բաժին, 

ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.05.2019 

ՄԿՊԿ 

բաժին, 

ֆակուլ-

տետ 

Հասարակայ

նության 

հետ 

կապերի և 

մամուլի 

պատասխա

նատուի 

Համագոր-

ծակցային 

պայմանա-

գրեր տար-

բեր կազմա-

կերպու-

թյունների 

հետ՝ 

լրացուցիչ 

ծառայու-

թյուններ 

տրամադրե-

լու վերա-

բերյալ 

 

23.  Զարգացնել դասա-

խոսների տարբե-

րակված հավելա-

վճարի մեխանիզմը: 

Նպատակը. Տարբերակում ունե-

նալ հավելավճարի մեխանիզ-

ում: 
ԱԱ. Տարբերակված հավելա-

վճար՝ ըստ դասախոսական տա-

րակարգերի: 

 

Մշակել և ճշգրտել տարբերակված 

հավելավճարի չափանիշները: 
ՌԾ 4.3.1 Տնօրեն 

01.09.2018-

30.05.2019 

Գլխավոր 

հաշվա-

պահ 

Ֆակուլտե-

տի, ԱԿԲ-ի, 

արհեստակ-

ցական բյու-

րոյի 

Դասախոս-

ների 

հավելա-

վճարների 

տարբերակ-

ված 

ցուցիչներ 

 

24.  Բարձրացնել աշխա-

տողների հիմնական 

աշխատավարձը՝ 

հաշվի առնելով ՀՀ 

գնաճի տեմպերը՝ 

ըստ պաշտոնական 

վիճակագրության: 

Նպատակը. Աշխատավարձի հա-

մապատասխանեցում գնաճին: 

ԱԱ. Աշխատավարձի և գնաճի 

տեմպերի բալանսի պահպանում: 

 

Ուսումնասիրել գնաճի տեմպերը և 

աշխատավարձի բարձրացման 

հնարավորությունները: 

ՌԾ 4.3.3 Տնօրեն 

01.09.2018-

30.05.2019 

Գլխավոր 

հաշվա-

պահ 

Ֆակուլտե-

տի, ԱԿԲ-ի, 

արհեստակ-

ցական բյու-

րոյի 

Դասախո-

սական 

կազմի 

միջին 

աշխատա-

վարձի 

բարձրաց-

ված 

ցուցիչներ 

 

25.  Ներդնել սոցիալա-

կան աջակցության 

ծրագրեր։ 

Նպատակը. Աշխատակիցներին 

սոցիալական աջակցություն ցու-

ցաբերել: 

ԱԱ. Սոցիալական ծրագրերի 

հաստատված ցանկ և բյուջեի 

համապատասխան հոդված: 

 

1. Հաստատել սոցիալական 

ծրագրերի ցանկ: 

2. Աջակցություն ցուցաբերելու 

համար համապատասխան 

տվյալներ հավաքագրել: 

ՌԾ 4.3.4 Արհեստակ-

ցական բյուրո 

01.09.2018-

30.05.2019 

Գլխավոր 

հաշվա-

պահ 

Տնօրենի, 

ֆակուլտե-

տի, ԱԿԲ-ի   

Սոցիալա-

կան 

աջակցու-

թյան 

վերաբերյալ 

հաշվետվու-

թյուն 

 

26.  Զարգացնել սոցիա-

լական ենթակա-

ռուցվածքը, բարելա-

վել հասարակական 

սննդի կետերի 

Նպատակը. Ունենալ բարելավ-

ված պայմաններ մասնաճյուղի 

աշխատողների և սովորողների 

համար: 

ԱԱ.  Բարելավված ենթակառուց-

վածքների առկայություն: 

Ուսումնասիրել մասնաճյուղի 

ենթակառուցվածքների հնարա-

վորությունները: 

ՌԾ 4.3.5 Տնօրեն 

01.09.2018-

30.05.2019 

Տնօրեն 

 

Ֆակուլտե-

տի, ԱԿԲ-ի   

Վերանորոգ

ված և 

մատչելի 

ենթակա-

ռուցվածք-

ներ՝  
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պայմանները, ապա-

հովել ԵՊՀ հանգստի 

և մարզաառողջա-

րանային բազաների 

մատչելիությունը 

մասնաճյուղի բոլոր 

աշխատողների և 

սովորողների 

համար։ 

 

 
 

27.  Կրթական ծրագրերի 

պահանջներից ելնե-

լով՝ տեխնոլոգիա-

պես վերազինել առ-

կա լսարան-

ներն,արվեստանոցն

երն ու  

ուսումնական լաբո-

րատորիաները, 

ձևավորել նորերը: 

Նպատակը. Արդի տեխնոլոգիա-

ներով ապահովել կրթական ծրա-

գրի պահանջները: 

ԱԱ. Տեխնոլոգիապես վերազին-

ված ուսումնական տարածքների 

առկայություն: 

 

Ուսումնասիրել լսարանների և 

լաբորատորիաների հնարավորու-

թյունները: 

ՌԾ 5.1.1 Տնօրեն  

01.09.2018-

30.05.2019 

Վարչա-

տնտեսա

կան 

վարչու-

թյուն, 

տնտե-

սական 

մաս 

ՈՒՄՎ-ի, 

ֆակուլտետ

ի 

Տեխնոլոգի-

ապես 

վերազին-

ված 

լսարանների

,արվեստան

ոցների և 

լաբորատո-

րիաների 

որոշակի 

քանակ 

 

28.  Զարգացնել ուսա-

նողներին մատուց-

վող  խորհրդատվա-

կան և լրացուցիչ 

կրթական ծա-

ռայությունները: 

 

Նպատակը. Խորհրդատվության և 

լրացուցիչ կրթական ծառայու-

թյունների մատուցում: 

ԱԱ. Ուսանողներին մատուցվող 

խորհրդատվական և լրացուցիչ 

կրթական բարելավված ծառայու-

թյուններ: 

 

Ըստ անհրաժեշտության՝մշակել 

լրացուցիչ կրթական 

ծառայություններ և 

խորհրդատվություն:  

ՌԾ 6.1.2 ՈՒՄՎ, ՄԿՈԱ 

բաժին 

01.09.2018-

30.05.2019 

Ֆակուլ-

տետ, 

շրջանա-

վարտնե-

րի և 

կարիե-

րայի 

կենտրոն 

ՈՒՄՎ-ի, 

ՄԿՈԱ 

բաժնի 

 

Ուսանողնե-

րին մա-

տուցվող 

խորհրդա-

տվական և 

լրացուցիչ 

կրթական 

ծառայու-

թյունների 

վերաբերյալ 

հաշվետվու-

թյուն: 

 

 

29.  Բազմազանեցնել 

մարզամշակութային 

ծրագրերը, զար-

գացնել ուսանողա-

կան ակումբային 

համակարգը՝ շեշ-

տադրելով ինտե-

լեկտուալ, բնապահ-

պանական, երկրա-

Նպատակը. Ուսանողական 

ակումբային համակարգի զար-

գացում, ուսանողական առօրյայի 

աշխուժացում: 

ԱԱ. Ուսանողական ակումբների 

արդյունավետ գործունեություն, 

բազմազան մարզամշակութային 

ծրագրեր: 

 

Տեղեկացված լինել ուսանողական 

կառույցների գործունեության 

մասին, օժանդակել 

միջոցառումների իրականացմանը: 

ՌԾ 6.1.4 Ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.05.2019 

ՈՒԽ, 

ՈՒԳԸ 

Ֆակուլտե-

տի, 

ամբիոնների

, շրջանա-

վարտների և 

կարիերայի 

կենտրոի 

 

Ֆակուլտե-

տում 

իրականաց-

վող 

մարզամշա-

կութային 

ծրագրեր, 

տարբեր 

բնույթի 

միջոցառում
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գիտական և 

հայրենաճանաչո-

ղական բնույթի 

միջոցառումները: 

 

-ներ 

30.  Խթանել ուսանող-

ների կարիերայի 

ծառայությունները՝ 

զարգացնելով 

լրացուցիչ պրակ-

տիկայի (ինտերն-

շիփ),  խորհրդա-

տվության և ուսուցո-

ղական դասըն-

թացների համա-

կարգը: 

Նպատակը. Նպաստել  ուսանող-

ների կարիերայի զարգացմանը: 

ԱԱ. Լրացուցիչ պրակտիկայի 

արդյունավետ համակարգ: 

 

Մշակել ինտերնշիփի, խորհրդա-

տվության և ուսուցողական դա-

սընթացների արդյունավետ 

համակարգ: 

ՌԾ 6.1.6 ՈՒՄՎ 

01.09.2018-

30.05.2019 

Ֆակուլ-

տետ, 

շրջանա-

վարտ-

ների և 

կարիե-

րայի 

կենտրոն 

ՈՒՄՎ-ի 

 

Իրականաց-

ված 

լրացուցիչ 

պրակտիկա

-ներ և 

ինտերնշիփ 

 

31.  Նպաստել ուսանող-

ների ձեռներեցու-

թյան հմտություն-

ների զարգացմանն 

ուղղված ծառայու-

թյունների կայաց-

մանը: 

Նպատակը. Ձեռներեցության 

հմտությունների զարգացում 

ուսանողների շրջանում: 

ԱԱ. Ուսանողներին ձեռներեցու-

թյան հմտությունների զարգաց-

մանն ուղղված ծառայություն-

ների տրամադրում: 

 

Քայլեր ձեռնարկել ձեռներեցու-

թյան զարգացման կենտրոն 

բացելու համար: 

ՌԾ 6.1.7 ՈՒՄՎ,շրջանա-

վարտների և 

կարիերայի 

կենտրոն 

01.09.2018-

30.05.2019 

Շրջանա-

վարտնե-

րի և 

կարիե-

րայի 

կենտրոն 

Ֆակուլ-

տետի 

Ձեռներեցու-

թյան 

զարգացման 

կենտրոն՝ 

տրամադըր-

վող 

ծառայու-

թյուններով 

 

32.  Ապահովել շրջանա-

վարտների հետ 

մասնաճյուղի և 

առանձին ֆակուլ-

տետների շարունա-

կական կապը և 

խթանել շրջանա-

վարտների կողմից 

Մասնաճյուղին 

տարաբնույթ աջակ-

ցության նախաձեռ-

նությունները: 

Նպատակը. Շրջանավարտների  

և ֆակուլտետի շարունակական 

կապի խթանումը: 

ԱԱ. Ֆակուլտետի աշխատակազ-

մի համալրումը նոր կադրերով, 

շրջանավարտների կողմից 

աջակցություն ունենալը: 

 

Անմիջական կապի մեջ լինել 

ֆակուլտետի շրջանավարտների 

հետ, նրանց ներգրավել 

համալսարանական տարբեր 

գործընթացներում: 

ՌԾ 6.1.10 Շրջանա-

վարտների և 

կարիերայի 

կենտրոն 

01.09.2018-

30.05.2019 

Ֆակուլ-

տետ 

Տնօրենի, 

ՈՒՄՎ-ի, 

ՄԿՈԱ 

բաժնի 

Շրջանա-

վարտների 

ներգրավու-

մը ֆակուլ-

տետային 

բազմա-

բնույթ 

միջոցառում

-ներում և 

նրանց կող-

մից 

աջակցու-

թյուն 

 

33.  Կազմակերպել 

ուսանողական 

կազմակերպություն-

ների ինստիտու-

ցիոնալ զարգաց-

մանը նպաստող և 

Նպատակը. Ունենալ ինստիտու-

ցիոնալ առումով զարգացած  ու-

սանողական կազմակերպու-

թյուններ: 

ԱԱ. Ուսանողների համար ա-

ռաջնորդության դասընթացների 

Մշակել դասընթացներ, որոնք 

կնպաստեն ուսանողների 

առաջնորդության աջակցմանը և 

ուսանողական կազմակերպու-

թյունների զարգացմանը: 

ՌԾ 6.2.1 Ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.05.2019 

Ֆակուլ-

տետ 

 

ԵՊՀ-ի, 

ՈՒԽ-ի և 

ՈՒԳԸ-ի 

Ուսանողնե-

րի համար 

կազմակերպ

-ված 

առաջնոր-

դության 
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ուսանողների առաջ-

նորդությանն աջակ-

ցող ուսուցողական 

դասընթացներ: 

համակարգ: 

 
դասընթաց-

ներ 

34.  Խթանել մասնա-

ճյուղի ուսա-

նողական կազմա-

կերպությունների 

ներհանրապետա-

կան և միջազգային 

համագործակցու-

թյունը: 

Նպատակը. 
Համագործակցության ձևավո-

րում ուսանողական տարբեր կա-

ռույցների միջև: 

ԱԱ. Համատեղ իրականացվող 

ծրագրեր: 

 

Օժանդակել համագործակցության 

ձևավորմանը: 
ՌԾ 6.2.3 Ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.05.2019 

ՈՒԽ և 

ՈՒԳԸ 

Ֆակուլտե-

տի 

 

ՈՒԽ-ի և 

ՈՒԳԸ-ի 

կողմից այլ 

բուհերի 

ուսանողա-

կան 

կառույց-

ների հետ 

կազմակերպ

-ված 

միջոցառում

-ներ 

 

35.  Նպաստել ուսանող-

ների հետա-

զոտական աշխա-

տանքները խթանող 

ՈՒԳԸ ծրագրերի 

արդյունավետու-

թյան բարձրաց-

մանը: 

Նպատակը. Ուսանողներին ներ-

գրավել հետազոտական աշխա-

տանքներում: 

ԱԱ. Ուսանողների ակտիվ մաս-

նակցություն ՈՒԳԸ ծրագրերին: 

 

Քննարկել և խթանել ՈՒԳԸ 

ծրագրերը: 
ՌԾ 6.2.4 ՈՒԳԸ 

01.09.2018-

30.05.2019 

 

ՈՒԳԸ, 

ֆակուլ-

տետ 

ՈՒԽ-ի ՈՒԳԸ 

ծրագրերում 

ուսանողնե-

րի թվի աճ 

 

36.  Զարգացնել դիմորդ-

ների մասնագիտա-

կան կողմնորոշման 

համար մասնաճյու-

ղի կանքէջը: 

Նպատակը. Ունենալ թարմ տե-

ղեկատվություն ֆակուլտետի վե-

րաբերյալ: 

ԱԱ. Մշտապես թարմացվող 

տեղեկատվական համակարգ 

բակալավրիատի դիմորդների 

համար: 

Ֆակուլտետում կատարված 

փոփոխությունների, իրադար-

ձությունների վերաբերյալ 

տեղեկատվության փոխանցում 

մասնաճյուղի կայքին: 

 

ՌԾ 7.1.2 

Ֆակուլտետ 

01.09.2018-

22.06.2019 

Հասա-

րակայ-

նության 

հետ 

կապերի 

և 

մամուլի 

պատաս-

խանա-

տու 

ՈՒՄՎ և 

ՄԿՊԿ 

բաժինների 

Կայքի 

այցելություն

-ների և 

հղումների 

ավելացում 

 

37.  ԵՊՀ-ի հետ համա-

տեղ Տավուշի մարզի 

դպրոցների ավար-

տական դասարան-

ների աշակերտների 

համար հանրա-

կրթական տարբեր 

առարկաների գծով 

ամենամյա օլիմ-

Նպատակը.Ստեղծել աշակերտ-

բուհ համագործակցային միջա-

վայր և պարզել մարզի դիմորդ-

ների ունակությունները: 

ԱԱ. Մասնաճյուղի հանդեպ 

հատաքրքրության մեծացում 

դիմորդների շրջանում: 

Օլիմպիադայի առաջին փուլի 

կազմակերպում և անցկացում: 
ՌԾ 7.1.3 ՄԿՊԿ բաժին 

01.09.2018-

22.06.2019 

ՄԿՊԿ 

բաժին, 

դասա-

խոսներ 

 

Ֆակուլտե-

տի  

Օլիմպիա-

դայի 

մասնակից-

ների թվի 

ավելացում 
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պիադաներ անց-

կացնել մասնաճյու-

ղում՝ 2 փուլով՝ ընդ-

լայնելով մասնա-

կիցների շրջանակը: 

38.  Ավագ դպրոցների և 

քոլեջների համար 

կազմակերպել «բաց 

դռների օր» և 

ճանաչողական այց 

մասնաճյուղ: 

Նպատակը. Դիմորդներին ծանո-

թացնել բուհի և նրա հնարավո-

րությունների հետ: 

ԱԱ. Մասնաճյուղի և նրա կողմից 

իրականացվող կրթության վերա-

բերյալ իրազեկության մակար-

դակի բարձրացում: 

Ուսումնական տարվա ընթացքում 

օրեր առանձնացնել աշակերտների 

այցելության համար և բուհում    

շրջայց կազմակերպել: 

ՌԾ 7.1.4 ՄԿՊԿ բաժին 

01.09.2018-

30.05.2019 

Ֆակուլ-

տետ 

 

ՄԿՊԿ 

բաժնի 

 

Տարեկան 

շուրջ 200 

աշակերտի 

այց ԵՊՀ ԻՄ 

 

39.  Ակտիվացնել դի-

մորդների հավաքա-

գրման աշխատանք-

ները տարածաշրջա-

նում՝ հիմնելով դի-

մորդների հետ 

տարվող աշխա-

տանքների ներկա-

յացուցչություններ և 

դրանք ապահովելով 

անհրաժեշտ տեղ-

կատվական նյութե-

րով: 

Նպատակը. Դիմորդների 

կողմնորոշում դեպի ԵՊՀ ԻՄ: 

ԱԱ. Ընդունելության 

ցուցանիշների աճ: 

Մասնագիտական կողմնորոշման 

աշխատանքներ մարզերում:  
ՌԾ 7.1.5 ՄԿՊԿ բաժին 

01.09.2018-

30.05.2019 

ՄԿՊԿ 

բաժին 

 

Ֆակուլտե-

տի 

Նախորդ 

տարիների 

համեմատ 

ընդունելու-

թյան 

ցուցանիշնե-

րի աճ 

 

40.  Ընդլայնել ԵՊՀ ԻՄ –

ի հետ պայմանա-

գրային հիմունքնե-

րով համագործակ-

ցող ավագ դպրոցնե-

րի և քոլեջների շըր-

ջանակը: 

Նպատակը. Կայուն համագոր-

ծակցության ձևավորում: 

ԱԱ. Բուհ-դպրոց 

շարունակական փոխհարաբե-

րության ստեղծում: 

Բուհի դասախոսների միջոցով 

դասախոսություններ կազմակեր-

պել դպրոցներում: 

ՌԾ 7.1.6 ՈՒՄՎ  

01.09.2018-

30.05.2019 

Դասախո

-սական 

կազմ 

 

Ֆակուլտե-

տի, 

ուսումնամե-

թոդական 

խորհրդա-

տուի 

 

Պայմանա-

գրային 

հիմունքնե-

րով 

համագոր-

ծակցող 

ավագ 

դպրոցնե-

րում 

համալսա-

րանական 

դասախոս-

ների կողմից 

կարդացված 

դասախոսու

-թյուններ 

 

41.  ԵՊՀ-ի և ԵՊՀ ԻՄ –ի 

դասախոսներին ա-

Նպատակը. Հետաքրքրության 

ձևավորում բուհի նկատմամբ:: 

Թեմատիկ քննարկումների, 

տարաբնույթ դասախոսու-
ՌԾ 7.1.7 ՈՒՄՎ  

01.09.2018-

Դասախո

-սական 

Ֆակուլտե-

տի, ՄԿՊԿ 

Դպրոցնե-

րում 
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ռավելագույնս ներ-

գրավել հանրակըր-

թական ուսումնա-

կան հաստատու-

թյուններում ակնար-

կային և բովանդա-

կային դասախոսու-

թյունների, թեմա-

տիկ քննարկումների 

կազմակերպման 

գործում: 

ԱԱ. Մասնագիտական կողմնո-

րոշման հարցում աշակերտին 

օժանդակություն: 

թյունների իրականացում: 30.05.2019 կազմ բաժնի կատարված 

քննարկում-

ներ և 

կարդացված 

դասախոսու

-թյուններ 

42.  Օպտիմալացնել ըն-

դունելության ամե-

նամյա պլանավո-

րումն ըստ ուսուց-

ման ձևերի, կրթա-

կան աստիճանների 

և կրթական ծրագրե-

րի՝ ուղենիշ ունենա-

լով արտաքին և ներ-

քին միջավայրերի 

վերլուծությունը: 

Նպատակը. Ունենալ օպտիմալ 

ձևով պլանավորված ամենամյա 

ընդունելություն: 

ԱԱ. Ընդունելության ամենամյա 
պլանավորում՝ ըստ ուսուցման 

ձևերի, կրթական աստիճանների 

և կրթական ծրագրերի:  

Վերլուծել արտաքին և ներքին 

միջավայրերը՝ ընդունելության 

ամենամյա պլանավորում 

կատարելու համար: 

ՌԾ 7.2.1 ՈՒՄՎ, 

ֆակուլտետ 

01.09.2018-

30.05.2019 

ՈՒՄՎ Ֆակուլտե-

տի 

Ըստ 

կրթական 

ծրագրերի՝ 

ընդունելու-

թյան 

ցուցանիշ-

ների 

բարելավում 

 

43.  Ապահովել շրջանա-

վարտների և այլ շա-

հառուների հետ 

Մասնաճյուղի և նրա 

առանձին ստորա-

բաժանումների 

շարունակական 

կապը՝ խրախուսե-

լով նրանց կողմից 

բուհին 

ֆինանսական, նյու-

թական և այլ բնույթի 

աջակցության նա-

խաձեռնություն-

ները:  

Նպատակը. Բուհին աջակցու-

թյան տարաբնույթ նախաձեռ-

նությունների խրախուսում: 

ԱԱ. Շրջանավարտներից և այլ 

շահառուներից ստացվող աջակ-

ցություններ: 

Շարունակական կապի մեջ լինել 

շրջանավարտների և 

շահառուների հետ: 

ՌԾ 8.1.4 Տնօրեն, 

շրջանավարտն

երի և 

կարիերայի 

կենտրոն 

01.09.2018-

30.05.2019 

Շրջանա

վարտնե

րի և 

կարիե-

րայի 

կենտրոն

, ֆակուլ-

տետ 

Հաշվապա-

հության 

Շրջանա-

վարտներից 

և այլ 

շահառունե-

րից 

ստացվող 

ֆինանսա-

կան 

հոսքերի աճ 

 

44.  Ուսումնասիրել 

Մասնաճյուղի 

բիզնես հնարավո-

րությունները, 

Նպատակը. Մասնաճյուղի 

բիզնես հնարավորությունների 

իրագործումը: 

ԱԱ.Ֆինանսական լրացուցիչ 

Քննարկել և վերհանել 

Մասնաճյուղի բիզնես 

հնարավորությունները: 

ՌԾ 8.1.5 Տնօրեն 

01.09.2018-

30.05.2019 

 

Ֆակուլ-

տետներ 

 

Հաշվապա-

հության 

Բազմազա-

նեցված 

ֆինանսա-

կան 
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մշակել ու կենսա-

գործել տարաբնույթ 

բիզնես ծրագրեր:  

միջոցների ձեռքբերում: մուտքեր 

45.  Բարձրացնել 

սովորողների ներ-

գրավվածության 

արդյունավետությու

-նը մասնաճյուղի 

կառավարման 

գործընթացներում: 

Նպատակը. Մասնաճյուղի 

կառավարման գործընթացում 

ներգրավված ուսանողներ ունե-

նալ: 

ԱԱ.Կառավարման մեջ 

ներգրավված վերապատրաստ-

ված սովորողների առկայություն: 

Կառավարման գործընթացում 

ընդգրկվելու համար ուսանողներ 

վերապատրաստել: 

ՌԾ 8.3.6 Տնօրեն, 

տնօրենի 

խորհրդական, 

ՄԿՈԱ բաժին 

01.09.2018-

30.06.2019 

ՈՒԽ, 

ՈՒԳԸ 

 

Տնօրենի, 

տնօրենի 

խորհրդա-

կանի, 

ՄԿՈԱ 

բաժնի 

 

Կառավար-

ման 

մարմիննե-

րում 

ընդգրկված 

վերապատ-

րաստված 

սովորողներ 

 

46.  Ներդնել թիրախային 

օտարալեզու ուսում-

նական մոդուլներ և 

ծրագրեր: 

Նպատակը. Օտար լեզվով 

տարվող նպատակային ուսու-

ցում: 

ԱԱ. Կրթական ծրագրերում 

օտարալեզու մոդուլների առկա-

յություն: 

Առանձնացնել կամընտրական 

առարկաներ, որոնք 

նպատակահարմար է 

իրականացնել օտար լեզվով: 

ՌԾ 9.2.1 ՈՒՄՎ 

01.09.2018-

30.06.2019 

Ֆակուլ-

տետ 

ՈՒՄՎ 

բաժնի 

 

Գործող 

ծրագրերում 

ներդրված 

կամընտրա-

կան 

օտարալեզու 

մոդուլներ 

 

47.  Օգտագործել օտար-

երկրյա բարձրա-

գույն ուսումնական 

հաստատություննե-

րի հետ ԵՊՀ-ի 

կապերը՝ համատեղ 

ծրագրեր իրակա-

նացնելու համար: 

Նպատակը. Համագործակցային 

կապերի ձևավորում, միջազգ-

ային ծրագրերին մասնակցու-

թյուն: 

ԱԱ. Համատեղ կատարվող ծրա-

գրերի առկայություն: 

Փոխհարաբերություններ ձևավո-

րել օտարերկրյա որևէ 

ուսումնական հաստատության 

հետ: 

ՌԾ 9.2.3 Միջազգային 

կապերի բաժին 

01.09.2018-

30.06.2019 

Ֆակուլ-

տետ, 

ՈՒՄՎ 

Միջազգա-

յին կապերի 

բաժնի 

 

Իրականաց-

վող ծրագրի 

առկայու-

թյուն: 

 

48.  Կրթական ծրագրերի 

վերակառուցում՝ 

շարժունությունն ա-

պահովելու նպա-

տակով: 

Նպատակը. Ապահովել  կրթա-

կան ծրագրերի շարժունությունը: 

ԱԱ. Վերակառուցված կրթական 

ծրագրեր: 

Կատարել բենչմարքինգ՝ կրթական 

ծրագրերի շարժունությունն 

ապահովելու համար: 

ՌԾ 9.2.5 ՈՒՄՎ 

01.09.2018-

30.06.2019 

Ֆակուլ-

տետ 

Միջազգա-

յին կապերի 

բաժնի 

 

Բենչմարքին

գի հիման 

վրա 

վերակա-

ռուցված 

կրթական 

ծրագրեր: 

 

 

       

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար՝                           Ա.Շ.Մարգարյան 

 

 


