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 “____”_______________ 2022թ. 
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ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 

/04.-2022.12.2022թ./ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

 

ՌԾ Գործողությունը 

ՆՊԱՏԱԿԸ 

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԱԱ) Իրականացվելիք քայլեր 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐ-

ԾԱԿՑՈՒ-

ԹՅԱՄԲ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱ-ԿԱՆԻ 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ  

ՆՇՈՒՄ-

ՆԵՐ  Պատասխա

նատուներ 

Կատարող-

ներ 

1.5.3. ԵՊՀ-ի աջակցու-

թյամբ միջազգային 

համագործակցության 

շրջանակներում ապա-

հովել դասախոսների և 

ուսանողների վիրտուալ 

շարժունությունը: 

Ապահովել դասախոսների 

և ուսանողների վիրտուալ 

շարժունության դեպքեր: 

1.Աջակցել դասախոսների և 

ուսանողներին շարժունու-

թյանը: 

Ֆակ/դ  

 

04.2022-

12.2022 

Ամբ/վ 

 

ՈՒՄՎ/պ 

 

 Դասախոսների և 

ուսանողների վիր-

տուալ շարժունու-

թյուն, 

 

2.1.1. Մշակել  և իրակա-

նացնել  ավարտական 

աշխատանքների և 

մագիստրոսական թե-

զերի գիտական մակար-

դակի բարձրացմանը 

միտված քաղաքակա-

նություն: 

Բարձր գիտական մակար-

դակով իրականացված 

ավարտական աշխա-

տանքներ և մագիստրո-

սական թեզերֈ 

  

1. Մշակել ավարտական 

աշխատանքների և մագիստրո-

սական թեզերի գիտական 

մակարդակի բարձրացմանը 

միտված քաղաքականություն: 

Ֆակ/դ  

 

04․2022-

12․2022 

 

 

 

Ֆակ/դ  

Ամբ/վ 

 

ՄԿՈԱԲ/վ 

ԿԲԴՎԲ/վ 

 Բենչմարքինգի 

արդյունքների 

վերլուծություն, 

 Ավարտական 

աշխատանքների և 

մագիստրոսական 

թեզերի գիտական 

մակարդակի բարձ-

րացմանը միտված 

գործող քաղաքա-

կանություն, 
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2.1.2. Գիտահետազոտա-

կան ինստիտուտ-ների 

հետ ներդնել 

մագիստրոսական հա-

մատեղ կրթական 

ծրագրեր: 

Ակտիվ համագործակցու-

թյուն գիտահետազոտա-

կան ինստիտուտների հետ  

1. Ուսումնասիրել մագիս-

տրոսական կրթական ծրագրե-

րի պահանջարկը և միտում-

ները տարածաշրջանումֈ 

2. Ուսումնասիրել ՀՀ-ում  

գործող մագիստրոսական 

ծրագիր իրականացնող 

գիտահետազոտական 

ինստիստուտների մեզ 

հետաքրքրող կրթական 

ծրագրերըֈ 

Ֆակ/դ 

 

04․2022-

12․2022 

 

 

 

Ամբ/վ 

 

ՈՒՄՎ 

պետ 

 Կրթական 

ծրագրերի ներդրման 

առաջարկներֈ 

 

 

2.1.3. Ավարտական 

աշխատանքների և 

մագիստրոսական 

թեզերի ղեկավարման 

գործում ներգրավել 

փորձառու հետազոտող-

ների: 

Ավարտական աշխա-

տանքների և մագիստրո-

սական թեզերի գիտական 

մակարդակի բարձրացումֈ 

1.Ուսումնասիրել և կազմել 

հաստատությունների և 

կառույցների ցանկ՝ ավար-

տական աշխատանքների և 

մագիստրոսական թեզերի 

ղեկավարման և գրախոսման 

գործում փորձառու հետազո-

տողներ ներգրավելու համարֈ  

Ֆակ/դ  

 

04․2022-

07․2022 

Ամբ/վ ՈՒՄՎ/պ 
 

 Ապահովել ավար-

տական աշխատանք-

ների և մագիստրոսա-

կան թեզերի ղեկա-

վարման հետազոտա-

կան մասի աճ, 

 

2.Ձևավորել փորձառու հետա-

զոտողների կադրային բազաֈ 

3. Մշակել փորձառու հետա-

զոտողներին խրախուսելու 

մեխանիզմներֈ 

Ֆակ/դ 

04․2022-

07․2022 

Ամբ/վ ՈՒՄՎ/պ 

Ֆակ/դ 

 ՈՒնենալ մշակ-

ված խրախուսման 

մեխանիզմներֈ 

 

2․1․4․ Կրթական 

գործըն-թացում 

զարգացնել նախագծի և 

խնդրի վրա հիմնված 

ուսումնառու-թյան 

մոտեցումները: 

Ուսանողների ստեղծագոր-

ծական և ինքնուրույն 

աշխատելու որակների 

զարգացումֈ 

1․Մշակել և ներդնել 

ուսանողերի ինքնուրույն 

աշխատանքների կազմա-

կերպման կարգֈ 

Ֆակ/դ 

Ամբ/վ 

 

04․2022-

07․2022 

Ամբ/վ 

 

  Նախագծի և խնդրի 

վրա հիմնված ուսում-

նառության մոտեցում-

ներով իրականացվող 

դասընթացների 

թվաքանակի աճ, 

 

2․ Խրախուսել նախագծի և 

խնդրի վրա հիմնված 

ուսումնառության մոտեցում-

ները: 

 Խրախուսման 

օրինակներ, 

 

3․Պարբերաբար ավելացնել 

նախագծի և խնդրի վրա 

հիմնված ուսումնառության 

մոտեցումներով իրականացվող 
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դասընթացների թվաքանակըֈ 

Կազմակերպել  հանդիպում-

քննարկումներ լավագույն 

փորձի տարածման համարֈ 

 

4․Ուսումնասիրել և տարածել 

նախագծի և խնդրի վրա 

հիմնված ուսումնառության 

մոտեցումների լավագույն 

փորձըֈ 

 Լավագույն փորձի 

տարածման 

հանդիպում-

քննարկումների 

քանակի աճֈ 

2․1․5․ Մասնաճյուղում 

ակտիվացնել գիտահե-

տազոտական գործունե-

ությունը՝ ստեղծելով 

անհրաժեշտ կառույցներ 

և ապահովելով անհրա-

ժեշտ միջավայր: 

Ուսանողների ակտիվ 

ներգրավում գիտական 

խմբերում և գիտական 

գործընթացներումֈ 

1․Ներդնել Ֆակուլտետային  

ՈՒԳԸ-ում գիտական 

խորհրդատուների ինստի-

տուտըֈ 

 

Ֆակ․ԳԽ 

 

 09․2022-

12․2022 

Ֆակ/դ 

Ամբ/վ 

 

Տնօրեն  Ավարտական և 

մագիստրոսական 

աշխատանքների ու 

գիտական խմբերում 

իրականացվող 

աշխատանքների 

համապատասխանու-

թյան բարձր 

աստիճան, 

 

2.2․4․ Իրականացնել 

վերապատրաստումների 

շարք՝ նպատակաուղ-

ղված հոդվածներ գրելու 

կարողությունների 

զարգացմանըֈ 

Երիտասարդ հետազոտող 

դասախոսների ակտիվ 

գիտական գործունեության 

ապահովում 

1․Երիտասարդ գիտնական-

ների և ուսանողների համար 

պարբերաբար իրականացնել 

հոդվածներ գրելու կարողու-

թյունների զարգացմանն 

ուղղված վերապատրաստում-

ներֈ 

2․Բարձրացնել վերապատ-

րաստված դասախոսների 

քանակական աճը 

Ֆակ/դ 

 

04․2022-

12․2022 

Ամբ/վ 

 

ԿԲԴՎԲ/վ 

 

 Վերապատրաստ-

ված դասախոսների 

քանակական աճ, 

 

2․ Աջակցել ԿԲԴՎ բաժնին՝  

հոդվածներ գրելու կարողու-

թյունների զարգացման 

վերաբերյալ ուղեցույց կազմելու 

գործում: 

 Երիտասարդ հե-

տազոտող դասախոս-

ների տպագրած 

աշխատանքների թվի 

աճ վարկանիշային 

ամսագրերումֈ 
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2.2․5․ Սահմանել ամեն-

ամյա մրցանակներ 

«Տարվա դասախոս», 

«Տարվա հետազոտող», 

«Տարվա ուսանող» 

անվանակարգերումֈ 

Ուսանողների և դասա-

խոսների ուսումնական և 

գիտական գործունեության 

բարձր մոտիվացիայի 

ապահովումֈ 

  

1․Տեղայնացնել ԵՊՀ  «Տարվա 

դասախոս» ամենամյա մրցույ-

թի կազմակերպման և 

անցկացման կարգըֈ 

Ֆակ/դ 

04․2022-

12․2022 

Ամբ/վ Գիտ/Ք  Հաստատված 

համապատասխան 

կարգեր, 

 

2․Տեղայնացնել ԵՊՀ  «Տարվա 

հետազոտող» ամենամյա 

մրցույթի կազմակերպման և 

անցկացման կարգըֈ 

3․Տեղայնացնել ԵՊՀ  «Տարվա 

ուսանող» ամենամյա մրցույթի 

կազմակերպման և 

անցկացման կարգըֈ 

2.3.1․ Մշակել և ներդնել 

բաց գիտության 

քաղաքականություն: 

Գիտությամբ և հետազո-

տությամբ ակտիվ զբաղվող 

ուսանողներ և դասա-

խոսներֈ 

1. Կազմակերպել վերապատ-

րաստումներ բաց հասանե-

լիություն ունեցող գիտական 

հարթակներում հրապարա-

կումներ անելու համարֈ 

Ֆակ/դ 

04.2022-

09.2022 

Ամբ/վ   Վերապատրաստ-

ված աշխատակից-

ների քանակ, 

 

2. Խրախուսել բաց 

հասանելիություն ունեցող 

գիտական հարթակներում 

ընդգրկված 

աշխատակիցներինֈ 

Ամբ/վ 

 

Տնօրեն 
 

 Խրախուսված 

աշխատակիցների 

քանակֈ 

 

2.3.2. Բարելավել Մաս-

նաճյուղի հետազոտող-

ների ներկայացվածու-

թյունը մասնագիտական 

ցանցերումֈ 

Մասնագիտական ցան-

ցերում ակտիվ գործող 

դասավանդողներֈ 

  1. Բարձրացնել մասնագի-

տական ցանցերի վերաբերյալ 

աշխատակիցների իրազեկ-

վածությունը: 

Ֆակ/դ 

04.2022 

12.2022 

Ամբ/վ ՏՀՍԶԲ/վ  Իրազեկված 

աշխատակիցների 

թվաքանակի աճ, 

 

2. Կազմակերպել վերապատ-

րաստումներ և զարգացնել 

աշխատակիցների ցանցերից 

օգտվելու կարողությունները: 

Ֆակ/դ 

 

04.2022 

12.2022 

 

Ամբ/վ ԿԲԴՎԲ/վ Մասնագիտական 

ցանցերում Մասնա-

ճյուղի հետազոտող-

ների ներկայացվա-

ծության քանակական 

աճ, 

 

2.3.3. Ապահովել համալ-

սարանական վիրտուալ 

տիրույթում գիտական 

շտեմարաններ մուտքի 

Գիտական շտեմարանների 

լայնածավալ կիրառություն 

դասավանդողների կողմիցֈ 

1․ Ծանոթացնել Մասնաճյուղի 

աշխատակիցներին վիրտուալ 

տիրույթում գործող գիտական 

շտեմարաններինֈ  

Ֆակ/դ 

04.2022 

12.2022 

Ամբ/վ Գրադ․ 

վարիչ 
 

 Իրազեկված 

աշխատակիցների 

թվաքանակի աճ, 
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հնարավորություն: 2․ Օգտագործել վիրտուալ 

տիրույթում ԵՊՀ գիտական 

շտեմարաններ մուտքի 

հնարավորություններըֈ 

Ֆակ/դ 

04.2022 

12.2022 

 

Ամբ/վ 

 

Տնօրեն 

Գրադ/վ  
 

 Գիտական 

շտեմարաններից 

օգտվող աշխատա-

կիցների քանակֈ 

 

2.4.2. Խրախուսել գիտու-

թյան տարբեր բնագա-

վառների միջգիտակար-

գային հետազոտու-

թյունների կատարումը:  

Միջգիտակարգային հե-

տազոտություններ կատա-

րող մոտիվացված դասա-

վանդողներֈ 

1․ Մշակել միջգիտակարգային 

հետազոտությունների 

խրախուսման մեխանիզմներֈ 

2․Ներքին դրամաշնորհային 

մրցույթներում առաջնահեր-

թություն տալ միջգիտա-

կարգային հետազոտական 

ծրագրերինֈ 

Ֆակ/դ 

 

04.2022 

12.2022 

 

Ամբ/վ Տնօրեն  
 

 Միջգիտակարգա-

յին հետազոտու-

թյունների խրա-

խուսման ներդրվսծ 

մեխանիզմներ, 

 

2.5․1․ Բուհերի և գիտա-

հետազոտական ինստի-

տուտների հետ իրակա-

նացնել համատեղ 

նախագծեր: 

Համատեղ կազմակերպված 

գիտաժողովներֈ 

 

1․Բուհերի, գիտահետազո-

տական ինստիտուտների կամ 

կենտրոնների հետ իրակա-

նացնել համատեղ գիտա-

ժողովներֈ 

Ֆակ/դ 

04.2022 

12.2022 

 

Ամբ/վ 

 

ՀԳՀԿ 

պատ․ 
 

 Համատեղ 

կազմակերպված 

գիտաժողովների 

քանակֈ 

 

2.5.2. Ընդլայնել գիտահե-

տազոտական ինստի-

տուտների և բուհերի 

առաջատար մասնա-

գետների ներգրավվա-

ծությունը ավարտական 

աշխատանքների ու 

մագիստրոսական թե-

զերի համաղեկավար-

ման գործում: 

Ավարտական աշխա-

տանքների ու մագիստ-

րոսական թեզերի ղեկա-

վարման գործում ներ-

գրավված գիտահետազո-

տական ինստիտուտների և 

բուհերի առաջատար 

մասնագետներֈ 

 

1․Խրախուսել գիտահետազո-

տական ինստիտուտների և 

բուհերի առաջատար մասնա-

գետների համաղեկավարու-

թյամբ իրականացված ավար-

տական աշխատանքների, 

մագիստրոսական թեզերի 

թվաքանակի աճ: 

Ֆակ/դ 

04.2022 

12.2022 

 

Ամբ/վ Տնօրեն 
 

 Գիտահետազո-

տական ինստիտուտ-

ների և բուհերի 

առաջատար մասնա-

գետների համաղեկա-

վարությամբ իրակա-

նացված ավարտա-

կան աշխատանք-

ների, մագիստրոսա-

կան թեզերի թվաքա-

նակի աճ: 

 

2.5․4․ Ուսանողների 

ավարտական աշխա-

տանքերի հետազոտա-

կան բաղադրիչը փոխ-

կապակցել մարզի 

համայնքային հիմնա-

խնդիրների հետ: 

Մարզի հիմնախնդիրների 

վրա հիմնված ուսանող-

ների հետազոտական 

աշխատանքներֈ 

1. Մշակել Տավուշի մարզ-

պետարանի հետ համագոր-

ծակցության մեխանիզմներ:  

Ֆակ/դ 

04.2022 

12.2022 

Ամբ/վ 

 

Տնօրեն 
 

 Կնքված համագոր-

ծակցության 

հուշագրեր, 

 Մարզի հիմնա-

խնդիրներին փոխկա-

պակցված ավարտա-

կան աշխատանքների 

թվի աճ, 

 

2. Կատարել ավարտական 

աշխատանքների թեմաների 

համապատասխանեցում մարզի 

հիմնախնդիրներինֈ  

Ֆակ/դ 

09.2022-

12.2026 

2.6.2. Խրախուսել Մաս-

նաճյուղի աշխատակից-

ների ներգրավվածու-

Տարբեր միջազգային 

գիտակրթական նախագծե-

րում ներգրավված դասա-

1․Կազմակերպել խորհրդա-

տվություններ Մասնաճյուղի 

աշխատակիցներին միջազգա-

Ֆակ/դ 

04.2022-

12.2026 

Ֆակ/դ 

Ամբ/վ 

 

ՀԳՀԿ 

պատ 

 Վերապատրաստ-

ված աշխատակից-

ների քանակ, 
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թյունը միջազգային 

տարաբնույթ գիտակր-

թական հիմնադրամ-

ներով ֆինանսավորվող 

նախագծերումֈ 

խոսներֈ  յին գիտակրթական հիմնա-

դրամներով ֆինանսավորվող 

նախագծեր մշակելու համարֈ  

 Միջազգային դրա-

մաշնորհային նախա-

գծերում աշխատա-

կիցների մասնակցու-

թյան թվաքանակ, 

2.7.2. Բարելավել ներ-

բուհական դրամաշնոր-

հային ծրագրերի իրա-

կանացման գործընթացըֈ 

Դասախոսների և ուսա-

նողների ակտիվ մասնակ-

ցություն իրականացվող 

ներբուհական դրամաշնոր-

հային ծրագրերինֈ 

1. Գործարկել դրամաշնոր-

հային ծրագրերի իրականաց-

ման մշտադիտարկման նոր 

մեխանիզմներֈ 

Ֆակ/դ 

04.2022 

12.2022 

 

Ամբ/վ Գիտ/Ք 

ՀԳՀԿ/պ 
 

Դրամաշնորհային 

ծրագրերի  մշտադի-

տարկման հաստատ-

ված նոր մեխանիզմ-

ներ, 

 

2․Կատարել դրամաշնորհային 

ծրագրերի իրականացման 

մշտադիտարկումֈ 

Դրամաշնորհային 

ծրագրերի  մշտա-

դիտարկման հրա-

պարակված 

զեկույցներ, 

 

2.8․1․ Զարգացնել 

հետա-զոտությունների 

իրա-կանացման 

էթիկայի նորմերի պահ-

պանման 

մեխանիզմներըֈ 

  1․ Իրազեկել աշխատակիցնե-

րին հետազոտությունների 

իրականացման էթիկայի 

նորմերին, հեղինակային 

իրավունքի և մտավոր 

սեփականության վերաբերյալ 

իրավական ակտերինֈ 

Ֆակ․/դ 

 

09.2022 

12.2026 

 

Ամբ/վ 

 

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 

 

 Կազմակերպված 

դասընթացների և 

վերապատրաստումն

երի քանակֈ 

 

2․Բարձրացնել բաց գիտական 

միջավայրում գործող 

բարեվարքության կանոնների 

վերաբերյալ աշխատակիցների 

իրազեկվածությունըֈ 

3․Ուսանողներին և 

երիտասարդ 

հետազոտողներին տրամադրել 

մասնագիտական 

աջակցությունֈ 

3․1․1․ Ապահովել 

կայուն հա-

մագործակցություն 

լրացուցիչ կրթական 

ծրագրերի տարբեր 

շահակիցների հետ: 

Ակտիվ համագործակցու-

թյուն շահակիցների հետֈ 

 

1․Մշակել մասնաճյուղի հետ 

լրացուցիչ կրթական ծրագրե-

րի տարբեր շահակիցների 

համագործակցության ձևեր և 

մեխանիզմներֈ 

 

Ֆակ/դ 

04․2022-

08․2022 

Ամբ/վ ԱԿԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

 Մասնաճյուղի հետ 

լրացուցիչ կրթական 

ծրագրերի տարբեր 

շահակից-ների հետ 

համա-գործակցության 

առաջարկների 
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հաստատված փաթեթ, 

3.1.2. Մշակել և ներդնել 

աշխատանքին կողմնո-

րոշված  լրացուցիչ 

կրթական ծրագրերֈ 

Լրացուցիչ կրթական 

ծրագրերի իրականացումֈ 

1․Մշակել լրացուցիչ 

կրթության հայեցակարգֈ 

Ֆակ/դ 

04․2022-

12․2022 

Ֆակ/դ 

Ամբ/վ 

ԿԲԴՎԲ/վ   Լրացուցիչ կրթու-

թյան հաստատված 

քաղաքականություն, 

 

3.2.1. ԵՊՀ ԻՄ-ի տարբեր 

ստորաբաժանումների 

ներգրավմամբ ձևավորել 

ձեռնարկությունների 

հետ համագործակցու-

թյան ընդհանուր  

համակարգֈ 

Ոլորտի ձեռնարկություն-

ների/կազմակերպություն-

ների հետ ակտիվ 

համագործակցությունֈ 

1․Նախաձեռնել և իրակա-

նացնել տարածաշրջանի ձեռ-

նարկությունների հետ համա-

գործակցային ծրագրեր, որոնք 

կնպաստեն սովորողների ձեռ-

ներեցությամբ զբաղվելու հնա-

րավորությունների զարգաց-

մանը: 

Ֆակ/դ 

04․2022-

12․2026 

 

Ամբ/վ 

 

ԱԿԲ/վ 

Ստ/բ ղեկ 
 Ձեռնարկություն-

ների հետ համատեղ 

իրականացվող 

նախագծերում ներ-

գրավված ուսանող-

ներ և նրանց 

թվաքանակի աճ, 

 

2․Ակտիվացնել բիզնես համա-

գործակցությունը մարզի 

ինքնակառավարման մարմին-

ների և գործարար ընդհան-

րության հետ՝ տարածաշրջա-

նային խնդիրներ լուծելու 

համարֈ 

ԱԿԲ/վ 

Ստ/բ ղեկ․ 

ՈՒԽ/ն 
 

 Մարզի ինքնակա-

ռավարման մարմին-

ների և գործարար 

ընդհանրության հետ 

բիզնես համագոր-

ծակցության շրջա-

նակներում լուծված 3 

տարածաշրջանային 

խնդիր, 

 

4․ Պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի համար կազմակերպել 

կոնսուլտացիաներ՝ ներգրա-

վելով բազային կազմակեր-

պությունների աշխատակից-

ներինֈ 

ԱԿԲ/վ 

ԿԲԴՎԲ/վ 
 

Բազային կազմա-

կերպությունների 

աշխատակիցների 

կողմից դասախոսա-

կան կազմի համար 

կազմակերպված 

տարեկան 3 խոհրդա-

տվություն, 

 

5․Ակտիվացնել համագոր-

ծակցությունը տարածաշրջա-

նային քոլեջների հետ՝ 

լրացուցիչ կրթական ծառայու-

թյուններով աջակցելու համարֈ 

ԱԿԲ/վ 

ՈՒՄՎ/պ 

ՈՒԳԸ/ն 

 Տարածաշրջանի 

քոլեջներում իրակա-

նացված լրացուցիչ 

կրթական 

ծառայություններ, 
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6․ Ուսումնական գործընթա-

ցում ներգրավել գործատու-

կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչներին՝ ուսա-

նողների մասնագիտական կոմ-

պետենցիաների զարգացման 

համարֈ 

ԱԿԲ/վ 

 
 Գործատու-կազ-

մակերպությունների 

աշխատակից-դասա-

խոսների թվաքանա-

կի աճ, 

 

7․ Ընդլայնել գործատու-

կազմակերպությունների հետ 

համագործակցությունը 

ուսումնական գործընթացում 

նրանց ռեսուրսների օգտա-

գործման նպատակովֈ 

ԱԿԲ/վ 

ՈՒԳԸ/ն 
 

 Գործատու-կազմա-

կերպությունների 

ռեսուրսների օգտա-

գործման վերաբերյալ 

համաձայնագրերի 

առկայություն և 

հաշվետվություններֈ 

 

3.2.2. Իրականացնել ԵՊՀ 

ԻՄ-ի՝ վերջին 5 տարի-

ների շրջանավարտների 

զբաղվածության և 

աշխատաշուկայի կարիք-

ների  ուսումնասիրու-

թյուն: 

 

Շրջանավարտների զբաղվ-

ածության վերաբերյալ 

պարբերաբար թարմացված 

տվյալներֈ 

1․ Համագործակցել Տավուշի 

մարզի Իջևան քաղաքի Զբաղ-

վածության կենտրոնի, մարզ-

պետարանի համապատաս-

խան բաժնի հետ՝ շրջանա-

վարտների զբաղվածության և 

աշխատաշուկայի կարիքների 

ուսումնասիրության համարֈ 

Ֆակ/դ 

04.2022-

12.2026 

Ամբ/վ 

 

ԱԿԲ/վ 

ՈՒԳԸ/ն 
 ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջա-

նավարտների զբաղ-

վածության և 

աշխատաշուկայի 

կարիքների մշտա-

դիտարկման (մոնի-

թորինգի) ներդրված 

համակարգ, 

 

2․ Զարգացնել ԵՊՀ ԻՄ կապը 

իր շրջանավարտների հետ, 

ստեղ-ծել «Շրջանավարտների 

միու-թյուն»՝ ներգրավելով 

հաջողու-թյան հասած 

շրջանավարտների  և 

ապահովել համագործակ-

ցությունը տարբեր բնագավառ-

ներում: 

Ֆակ/դ 

04.2022-

12.2026 

Ամբ/վ 

 

ԱԿԲ/վ  

Իրավ/խ 

Գ/հաշվ․ 

 Գործող «Շրջանա-

վարտների միություն», 

 Շրջանավարտների 

կողմից ֆինանսական 

և նյութական աջակ-

ցություններ Մասնա-

ճյուղին, 

 

3․Ակտիվացնել Մասնաճյուղի 

շրջանավարտների զբաղվա-

ծությանն աջակցելու գործըն-

թացներըֈ 

4․Հրապարակել թափուր 

աշխատատեղերի վերաբերյալ 

հայտարարություններ 

մասնաճյուղի կայքումֈ 

Ֆակ/դ 

04.2022-

12.2026 

Ամբ/վ ԱԿԲ/վ 

ՈՒԽ/ն 
 Թափուր աշխա-

տատեղերի վերա-

բերյալ հայտարա-

րություններ մաս-

նաճյուղի կայքում և 

աջակցության 

դասընթացներֈ 
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5․ Կազմակերպել  

աջակցության 

խորհրդատվություններֈ 

3.2.3. Համակարգել ֆա-

կուլտետային ամենամյա 

էքսպոների և աշխա-

տանքային տոնավա-

ճառների կազմակերպ-

ման և իրականացման 

գործընթացները: 

 

Ակտիվ մասնակցություն 

ամենամյա էքսպոների և 

աշխատանքի տոնավա-

ճառներիֈ 

1․Ակտիվացնել ֆակուլտետ-

ների  մասնակցությունը էքս-

պոների և աշխատանքի  

տոնավաճառների կազմա-

կերպման գործումֈ 

Ֆակ/դ 

04.2022-

12.2022 

Ամբ/վ ՈՒԳԸ/ն 

ՈՒԽ/Ը 

 Էքսպոներին և 

աշխատանքային 

տոնավաճառներին 

ֆակուլտետների 

մասնակցության 

ամենամյա մշակված 

պլաններ, 

 էքսպոների և 

աշխատանքի տոնա-

վաճառների մասնակ-

ցության վերաբերյալ 

ֆակուլտետների 

ամենամյա հաշվե-

տվություններ: 

 

3.2.4. Կազմակերպել և 

իրականացնել լրացուցիչ 

պրակտիկաներ 

(ինտերնշիփ, մենթորշիփ 

և այլն): 

 

Ուսանողների ներգրավում 

լրացուցիչ պրակտիկա-

ներումֈ 

2․ Գնահատել լրացուցիչ 

պրակտիկաների անցկացման 

մասնաճյուղի հնարավորու-

թյուններըֈ 

Ֆակ/դ 

04.2022-

07․2022 

Ամբ/վ ՄԿՊԿԲ/

վ 

 Լրացուցիչ պրակ-

տիկաներ անցկաց-

նելու հիմնարկ-

ձեռնարկությունների 

ցանկը, 

 

3․ Ուսումնասիրել և հստա-

կեցել լրացուցիչ պրակտիկա-

ներ անցկացնելու նպատակով 

համագործակցող հիմնարկ-

ձեռնարկությունների ցանկըֈ 

4․Ապահովել ուսանոնղերի 

մասնակցու-թյունը լրացուցիչ 

պրակտիկաներիֈ 

Ֆակ/դ 

09.2022-

12.2026 

ՄԿՊԿԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

ՈՒԽ/ն 

 Իրականացված 

լրացուցիչ 

պրակտիկաներ, 

 Պրակտիկաներից 

ուսանողների բավա-

րարվածության աճֈ 

 

3․3․1․ Բացահայտել և 

գնահատել շահակիցնե-

րի լրացուցիչ կրթական 

կարիքները: 

 

Շահակիցների վերհանված 

լրացուցիչ կրթական 

կարիքներֈ 

1․Տարբեր մեխանիզմներով 

ուսումնասիրել շահակիցների 

լրացուցիչ կրթական 

կարիքներըֈ 

Ֆակ/դ 

04.2022-

12.2026 

Ամբ/վ  ԱԿԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

ՈՒԽ/ն 
 

 Շահակիցների 

վերհանված լրացու-

ցիչ կրթական կարիք-

ների հաշվառման 

տվյալների բազայի 

առակայություն, 
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3.3.2. Շահակիցներին 

տրամադրել   մասնագի-

տական աճին և կարիե-

րայի զարգացմանը 

նպաստող խորհրդա-

տվական ծառայություն-

ներ: 

Շահակիցների մասնագի-

տական աճի ապահովումֈ 

1․ Մշակել խորհրդատվություն-

ների իրականացման տարեկան 

պլան-ժամանակացույցֈ 

2․Ըստ պլանի իրականացնել 

խորհրդատվական ծառայու-

թյուններֈ 

Ֆակ/դ 

 

04.2022-

12.2022 

Ամբ/վ 

 

ԱԿԲ/վ 

ՈՒԽ/ն 

 Տարեկան իրա-

կանացված առնվազն 

10 

խորհրդատվություն 

 

3.3.3. Խթանել նորարա-

րական մոտեցումների և 

մեթոդների կիրառումը ոչ 

ֆորմալ կրթական 

ծրագրերի (նախաձեռնու-

թյունների) իրականաց-

ման գործընթացներում: 

 1․ Ներդնել ոչ ֆորմալ 

կրթության իրականացման 

գործընթացում նորարարական 

մոտեցումների և մեթոդների 

կիրառման համար մշակված 

խրախուսման մեխանիզմներըֈ 

Ֆակ/դ 

04.2022-

12.2022 

Ամբ/վ ԿԲԴՎԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

 Ոչ ֆորմալ կրթու-

թյան իրականացման 

գործընթացում նորա-

րարական մոտեցում-

ների և մեթոդների 

կիրառման համար 

խրախուսման մշակ-

ված մեխանիզմներ, 

 

3.4.2. Ակտիվացնել հա-

մագործակցությունը տա-

րածաշրջանի հասարա-

կական, կրթական, 

տնտեսական և մշակու-

թային կառույցների հետֈ  

Տարածաշրջանի տարբեր 

կառույցների հետ իրակա-

նացված համագործակ-

ցային ծրագրերֈ 

1․ Մշակել տարածաշրջանի 

հասարակական, կրթական, 

տնտեսական և մշակութային 

կառույցների հետ փոխհա-

մագործակցության ծրագրերի 

իրականացման պլանֈ 

Ֆակ/դ 

04.2022-

07.2022 

 

Ամբ/վ ԱԿԲ/վ 

ՈՒՄՎ/պ 

ԿԲԴՎԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/վ 
ՈՒԽ/ն 

 Տարածաշրջանի 

հասարակական, 

կրթական, տնտեսա-

կան և մշակութային 

կառույցների հետ 

իրականացված 

առնվազն 15 ծրագիր, 

 Մասնաճյուղի 

մասնակցություն 

մարզի հասարակու-

թյան համար իրակա-

նացվող առնվազն 10 

ծրագրումֈ 

 

 Կազմակերպել և 

իրականացնել պլանավորված 

ծրագրերըֈ 

3․4․4․Բարելավել հասա-

րակության հետ կապերի 

ձևավորմանը նպաստող 

հետադարձ կապի 

մեխանիզմներըֈ  

Հասարակության և ֆակուլ-

տետի միջև ձևավորված 

կապերֈ 

1․ Ուսումնասիրել հասարա-

կության հետ կապերի ձևա-

վորմանը նպաստող Մասնա-

ճյուղում գործող հետադարձ 

կապի մեխանիզմներըֈ 

Ֆակ/դ 

04․2022-

12․2026 

Ամբ/վ 

 

ԱԿԲ/վ 

ՄԿՊԿԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

ՈՒԽ/ն 

 

 

 Գործող կապի 

մեխանիզմների 

վերլուծության 

զեկույց, 

 

2․ Գնահատել գործող հետա-

դարձ կապի մեխանիզմների 

արդյունավետությունը և 

ներկայացնել նրանց բարե-

լավման և նոր մեխանիզմների 

ներդրման առաջարկներֈ 

 Գործող կապի 

մեխանիզմների ար-

դյունավետության 

գնահատման և բարե-

լավման առաջարկ-

ների զեկույց, 
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3․Գործարկել հետադարձի 

կապի մեխանիզմներըֈ 

 Հասարակության 

հետ հետադարձ կա-

պի ապահովման գոր-

ծող մեխանիզմներֈ 

3․4․5․ Ակտիվացնել 

համա-գործակցությունը 

Մասնա-ճյուղում գործող 

կենտրոնների (Անգլերե-

նի ռեսուրս կենտրոնի, 

Գյումրիում Ռուսաս-

տանի գիտության և 

մշակույթի կենտրոնի 

Իջևանի մասնաճյուղի, 

«Ամերիկյան գրադարան 

և դասընթացների կենտ-

րոն»-ի, Տավուշի մարզի 

Գիտելիք նորարարական 

հաբի) հետֈ  

Ակտիվ մասնակցություն 

կենտրոններում իրակա-

նացվող ծրագրերինֈ 

1․Մշակել Մասնաճյուղում 

գործող կենտրոնների հետ 

համագործակցության ծրագրերֈ 

2․Ներգրավվածություն 

Մասնաճյուղի շահակիցներին 

ծրագրերի իրականացման 

գործընթացներումֈ 

Ֆակ/դ 

04․2022-

12․2026 

 

 ԱԿԲ/վ 

ՄԿՊԿԲ/վ 

ՈՒԳԸ/ն 

ՈՒԽ/ն 

 Կենտրոնների հետ 

համատեղ 

իրականացված 

առնվազն 30 ծրագիրֈ 

 

3․5․5․ Պարբերաբար 

իրա-կանացնել ԵՊՀ ԻՄ-

ի միջազգայնացման 

բենչ-մարքինգ և 

տարեկան 

գործողությունների 

պլանավորում:  

ԵՊՀ ԻՄ-ի միջազգայնաց-

մանն ուղղված գործողու-

թյուններֈ 

2․ Կազմել միջազգայնացման 

տարեկան գործողությունների 

հաստատված ծրագիր և պլան-

ժամանակացույցֈ  

Ֆակ/դ 

09․2022-

12․2022 

Ամբ/վ ԱԿԲ/վ 
 

 Միջազգայնացման 

տարեկան գործողու-

թյունների հաստատ-

ված ծրագիր և պլան-

ժամանակացույց, 

 

 

 

ԴԵԿԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ    Մ. Ա. ԶԱՔԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

ԿԱՏԱՐՈՂ՝ Հ. Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ 
 

ԽՆԴԻՐ 1.6. 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵ

Տ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ

Մ - 

Բարձրացնել 

Մասնաճյուղի 

կառավարման 

արդյունավե-

տությունը 

ԽՆԴԻՐ  3.2.   ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  - Ձևավորել ձեռնարկությունների հետ համագործակցության կայուն համակարգ և 
նպաստել շահակիցերի կարիերայի զարգացմանը: 
 

Ակնալվող արդյունքներ - Ձեռնարկությունների առաջատար մասնագետների և մասնագիտական գործունեության ոլորտում 

հաջողության հասած շրջանավարտների ներգրավվածություն կրթական գործընթացներում և աջակցություն շահառուների կարիերայի 

զարգացմանըֈ 

 

 

ԽՆԴԻՐ  3.3.   ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  - 

Կատարելագործել ոչ ֆորմալ կրթական և 

խորհրդատվական ծառայությունների  համա-

կարգը:ալվող արդյունքներ - Աշխատաշուկայի 

պահանջներին և հանրության կարիքներին 

համապատասխան նոր մոտեցումներով լրացուցիչ 

կրթական ծրագրեր և մասնագիտական 

կանոնակարգված խորհրդատվություններֈ 

ԽՆԴԻՐ  3.5.   ԵՊՀ ԻՄ-Ի ՎԱՐԿԱՆԻՇԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ  - Բարձրացնել Մասնաճյուղի հանրապետական և միջազգային տեսանելիությունը և 

գրավչություն: Ակնալվող արդյունքներ - Մասնաճյուղի ներգրավվածություն հանրապետական և միջազգային ուսումնագիտական 

տարբեր գործընթացներում և ծրագրերումֈ 

 

ԽՆ

ԴԻ

Ր  

3.4.   

Կ

ԱՅ

ՈՒ

Ն 

ԽԴԻՐ  2.3.   ԵՊՀ  ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ - Ամրապնդել Մասնաճյուղի՝ որպես գիտահետազոտական  
Ակնալվող արդյունքներ - Միջազգային և վարկանիշային ամսագրերում հրատարակությունների քանակի աճ, հետազոտությունների 

հանրայնացումֈ 

 

ԽՆԴԻՐ  2.4.   

ԱՐԴՅՈՒՆԱ

ՎԵՏ ԵՎ 

ԱՆՎՏԱՆԳ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

- Ապահովել 

գիտակրթա

կան 

արդյունավե

ԽՆԴԻՐ  2.5.   

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅ

ՈՒՆ - Զարգացնել ԵՊՀ 

Իջևանի մասնաճյուղի 

գիտական 

համագործակցությունը 

գիտահետազոտական 

ինստիտուտների, 

բուհերի և 

Խ

Ն

Դ

Ի

Ր

  

2

.

6

կազմակերպության վարկանիշը: 

 

 

ԽՆԴԻՐ  2.7.   ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ - Իրականացնել գիտահետազոտական գործունեության կառավարման միասնական 

քաղաքականություն: 

 

Ակնալվող արդյունքներ - Տարածաշրջանի խնդիրների լուծմանն ուղղված ներքին դրամաշնորհների տրամադրման կանոնակարգված և 

պարբերական գործընթաց, ֆինանսական ներհոսք արդյունքների առևտրայնացումիցֈ 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

 

ԳԽ  - Գիտական խորհուրդ 

ՈԿՀ նախ․ - Որակի կառավարման մշտական հանձնաժողովի նախագահ 

Գիտ/Ք  - Գիտական քարտուղար 

Գ/հաշվ․ - Գլխավոր հաշվապահ 

ՈՒՄՎ/պ  - Ուսումնամեթոդական վարչության պետ  

ՏՀՍԶԲ/վ  - Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի վարիչ 

ՄԿՊԿԲ/վ - Մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկաների կազմակերպման բաժնի վարիչ 

ԿԲԴՎԲ/վ  - Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի վարիչ 

ՄԿՈԱԲ/վ  – Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչ 

ԱԿԲ/վ   - Արտաքին կապերի բաժնի վարիչ 

Իրավ/խ - Իրավախորհրդատու 

ԱԻՄՍԱ/վ  – Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի վարիչ 

ՏԳԿՍԲ/վ - Տնտեսական գործունեության կազմակերպման և սպասարկման բաժնի վարիչ 

Ստ/բ ղեկ․ - Ստորաբաժանումների ղեկավարներ 

Ֆակ/դ  - Ֆակուլտետների դեկաններ 

Ամբ/վ  - Ամբիոնների վարիչներ 

ՄՀ ամբ․վ - Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ 

ՕտԼ ամբ․վ - Օտար լեզվի ամբիոնի վարիչ 

Ընդհ․տնտ․ամբ․վ-Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ 

ԿԾՂ  - Կրթական ծրագրերի ղեկավարներ 

Գրադ/վ - Գրադարանի վարիչ 

ՀԳՀԿ/պ - Հետազոտական գործունեությունը համակարգող կառույցի պատասխանատու 

ՈՒԳԸ/ն  - Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ 

ՈՒԽ/ն  - Ուսանողական խորհրդի նախագահ 



13 
 

ՀԿՄՀՀ/ն  - Հակակոռուպցիոն միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովի նախագահ 

Ա/բ  - Արհբյուրո 

ՀԽԾ  - Հոգեբանական խորհրդատվական ծառայություն   

 


