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ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

Սիրելի՛ ուսանողներ 
 

Հիմնադրման օրվանից ի վեր Երևանի պետական համալսարանի գործունեության 

ուղեգիծը եղել ու մնում է համալսարանական կրթության բովանդակության և ուսման 

բարձր որակի ապահովումը: Այսօր ԵՊՀ-ն համազգային և տարածաշրջանային դերակա- 

տարությամբ կրթական և գիտամշակութային ինքնավար հաստատություն է, որի հիմ- 

նական առաքելությունը գիտելիքի ստեղծումը, զարգացումը և փոխանցումն է: Գլոբալաց- 

ման արդի ժամանակաշրջանում քաղաքակրթության մարտահրավերները պահանջում են 

միջազգային չափանիշներին համապատասխան մասնագիտական պատրաստ- 

վածություն` կրթության որակի և բովանդակության անընդհատ կատարելագործում, 

բարձրագույն կրթության միջազգային չափանիշներին դրանց համապատասխանեցում: 

ԵՊՀ-ում 2007/08 ուստարվանից բոլոր մասնագիտությունների գծով մագիստ- 

րոսական ծրագրերը, իսկ 2008/09 ուստարվանից նաև բակալավրի ծրագրերն իրականաց- 

վում են կրեդիտային համակարգով: Ուսուցման նոր համակարգին անցնելը բխում է 

Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներից և նպատակ ունի աստիճանական անցում 

կատարելու ուսման կազմակերպման ուսանողամետ համակարգին, որտեղ ուսման 

գործընթացի կենտրոնում ուսանողն է` իր անհատական կրթական կարիքներով, նախա- 

սիրություններով և ունակություններով, ապահովելով ուսումնառության ճկուն ձևերի և 

անհատական կրթական հետագծերի իրականացման լայն հնարավորություն: 

Կրեդիտային համակարգի ներդրմամբ զգալիորեն բարելավվել է ձեզ առաջարկվող 

կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և աշխատածավալը, հիմնավորված կերպով 

թեթևացվել լսարանային բեռնվածությունը, կրճատվել դասավանդվող առարկաների 

քանակը` իրատեսական նախադրյալներ ստեղծելով ձեր ինքնուրույն ուսումնական 

աշխատանքի հնարավորությունները մեծացնելու, ուսումնական ծրագրերը լավագույնս 

յուրացնելու և դրանցով սահմանված կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար: 

Համալսարանում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբողջությամբ համատեղելի 

է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) հետ, ինչը 

նորաստեղծ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ձեր ակադեմիական 

շարժունության (ուսանողական փոխանակումներ, ուսումնառության ժամա- 

նակահատվածներ օտարերկրյա բուհերում, կրթության շարունակում ավելի բարձր աստի- 

ճանում և այլն) ընդլայնման և որակավորումների ճանաչման դյուրացման գրավականն է: 

Իսկ դա կընդլայնի ձեր ապագա կարիերայի և մասնագիտական աշխատուժի գլոբալ 

շուկայում աշխատանք գտնելու հնարավորությունները: 

Կրեդիտային համակարգի ներդրումը համալսարանում մեկնարկած լայնամասշտաբ 

կրթական բարեփոխումների սկիզբն է միայն, բարեփոխումներ, որոնք պայմանավորված 

են ոչ միայն Բոլոնիայի գործընթացի պահանջների ձևական կատարմամբ, այլև 

համալսարանում ծրագրային բարձր չափորոշիչների պահպանման և ուսման որակի 
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Ա. 

բարձրացման նպատակադրությամբ, ինչի հիմնական չափանիշը մեր շրջանավարտների 

մասնագիտական աշխատանքով ապահովվածությունն է: Համալսարանը տարեցտարի 

խորացնելու և ընդլայնելու է կրեդիտային համակարգի գործառույթները` ձեզ համար 

կրթական ընտրության առավել ընդլայնված հնարավորություններ ապահովելու 

նպատակով: 

Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ներկա ուղեցույցը պարունակում է ձեզ 

համար օգտակար տեղեկատվություն կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթների, 

ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման 

նոր կարգի, ձեզ առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և աշ- 

խատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով նախանշված 

կրթական արդյունքների վերաբերյալ: 

Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։ 
 
 

 

ՌԵԿՏՈՐ` ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
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1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1 .Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազ- 

մակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսա- 

րանի Իջևանի մասնաճյուղում (այսուհետև` ԵՊՀ ԻՄ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ 

բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպմանկանոնները։ 

1.2 .Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, 

գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմու- 

թյան չափանիշները և այլն։ 

1.3 .Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագի- 

տական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ ԻՄ կանոնադրությանը 

համապատասխան: 

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի 

աշխատածավալը 

2.1 .ԵՊՀ ԻՄ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան 

ուսումնական բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը 

համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը 

համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ 

(լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: 

Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 45 ժամ 

է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։ 

2.2 .Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստ- 

րոսի կրթական ծրագրինը` 120 կրեդիտ։ 

2.3 .Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամ- 

յակ), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական 

կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հե- տևյալ 

հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթա- ցիկ 

քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ 

քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ: 

2.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կի- 

սամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, 

որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ1, 

1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ 

ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրա- փակիչ 

քննություններ: 

2.5 .Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 

կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողու- 

թյուն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապ- 

 
1 Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և տնօրենի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները, 

տրված ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի 

ավելացմամբ), կարող են իրականացվել նաև այլ գրաֆիկով։ 
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մունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շա- 

բաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափա- 

կիչ քննություններ: 

2.6. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտու- 

թյունների ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևա- 

նի պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի 

որակավորում շնորհելու կարգ»-ի: 

2.7. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նա- 

խատեսվում է առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որ- 

տեղ քննությունների թիվը չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում 

այդ քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի: 

2.8. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավորա- 

նոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ-ում ավարտական աշխատանքի և 

մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգերի: 

3. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը 

3.1. Համակարգի հիմնադրույթները 

3.1.1. ԵՊՀ ԻՄ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնա- հատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական 

նպատակներն են՝ 

ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի 

ինքնուրույն աշխատանքը, 

բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դա- 

սախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառու- 

թյան շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար: 

3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը. 

ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատես- 

ված անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ 

ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ), 

բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում 

քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար 

սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնա- 

հատում, 

գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումնե- 

րի հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատա- 

կանի ձևավորում։ 

3.1.3. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների 

(ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդ- 

ման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը 

ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ 

դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝ 
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ա) եզրափակիչ գնահատումով, 

բ) առանց եզրափակիչ գնահատման, 

գ) առանց ընթացիկ գնահատման, 

դ) ստուգարքային: 

3.2. Դասընթացների գնահատումը 

3.2.1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքումանց- 

կացվող եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննու- 

թյուն։ 

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամբանավոր՝ 

ելնելով դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև 

ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննությունների անցկաց- 

ման ձևը (գրավոր կամ բանավոր) նշվում է կրթական ծրագրիմասնագրում։ 

3.2.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի 

ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միավորը (Գարդ.) ձևա- 

վորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝ 

ա) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման 

նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից 

(Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 

միավոր, 

բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել առա- 

վելագույնը 10 միավոր։ 

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշ- 

վարկվում է որպես գնահատման` առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների 

գումար. 

Գարդ. =  Քընթ.   + Քեզր.: 

Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է 

համաձայն Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի հա- 

մար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնա- 

հատվում են ամբողջ միավորներով2). 

Աղյուսակ 1. 
 

Գնահատման բաղադրամասը Քընթ.1 Քընթ.2 Քեզր. Գարդ. 

Առավելագույն միավորը 5 5 10 20 

3.2.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ըն- 

թացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննու- 

թյունների արդյունքներով։ 

3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսա- 

նողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) 

ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից 

յուրացման  աստիճանի  ստուգման  նպատակով  անցկացվող  2 ընթացիկ քննու- 
 

2 Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5: 

Առաջադրանքների գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ թվով: 
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թյունների արդյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է 

առավելագույնը 10 միավոր, 

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշ- 

վարկվում է որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միավոր- 

ների գումար. 

Գարդ.= Քընթ.: 

Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրականացվում  

է համաձայն Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի հա- 

մար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնա- 

հատվում են ամբողջ միավորներով3). 

Աղյուսակ 2. 

 
Գնահատման բաղադրամասը Քընթ 1 Քընթ 2 Գարդ. 

Առավելագույն միավորը 10 10 20 

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման համար: 

3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսա- 

նողի մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում 

նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60 % կատարողականի 

(փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի 

թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական տեղեկագրում 

նշանակվում է «0» միավոր։ 

3.2.6. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե 

կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն: 

3.2.7. Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց եզրա- 

փակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտա- 

կան դասընթացները: 

3.2.8. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառու- 

ցամասի դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչ- 

պես նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» 

մասնագիտական դասընթացը: 

3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը 

3.3.1. Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղե- 

կացնում է գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչ- 

պես նաև գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։ 

3.3.2. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք 

հաստատում է ուսումնամեթոդական վարչության պետը։ Հաստատված 

ժամանակացույցվարը ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց 

համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով: 
 

3 Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը: 
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3.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝ ուսում- 

նառության կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման 

դեպքում՝ 67-րդ և 1112-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նա- 

խատեսվում): 

3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են կիսամ- 

յակային քննաշրջաններում` 1820-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման 

դեպքում՝ 1316-րդ շաբաթներում: 

3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը 

սքանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր 

քննության տեղեկագիրը դասախոսը սքանավորման համար դեկանատ է ներ- 

կայացնում տվյալ քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ըն- 

թացքում։ 

3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը 

հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն 

իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս 

հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը 

կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլ- 

տետի դեկանին: 

3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահման- 

ված նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է պահպանեն քննական 

տետրում ներկայացված պահանջները։ 

3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յու- 

րաքանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառու- 

թյամբ «Չն»-ի): Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննու- 

թյունները հանձնելուց հետո, եթե ուսանողի արդյունարար միավորը 8 կամ 

բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննու- 

թյանը, հետևաբար նաև լուծարքային շրջանին չներկայանալ, և այդ դեպքում 

տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և 

պահպանվում է ուսանողի 8 կամ բարձր միավորը: Ստուգարքին/քննությանը 

չներկայանալու դեպքում կատարվում է «Չն» նշումը: 

3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապա- 

տասխան հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի 

թույլտվությամբ: 

3.3.10. Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները հեռա- 

վար ձևով կազմակերպելը թույլատրվում է միայն տնօրենի հրամանով: 

3.4. Գնահատման սանդղակը 

3.4.1. ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար 

կի- րառվում է 20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև. 
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Աղյուսակ 3. 
 

Գնահատման արդյունարար 

միավորը 
Գնահատականը 

18-20 «Գերազանց» 

13-17 «Լավ» 

8-12 «Բավարար» 

0-7 «Անբավարար» 

 
3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը 

 

3.5.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցու- 

ցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում 

գրանցելու նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիա- 

կան տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսա- 

նողի ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրե- 

դիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների 

և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական 

աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։ 

3.5.2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում 

գրանցվում և կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։ 

3.5.3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկա- 

յացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից 

հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը 

ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք նե- 

րառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները` 

 գումարային կրեդիտներ, 

 գնահատված կրեդիտներ, 

 վարկանիշային միավորներ, 

միջին որակական գնահատական։ 

3.5.4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավա- 

րարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։ 

3.5.5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատ- 

ված է թվային միավորներով. 

ԳԿ=∑Կրեդիտ։ 
 

3.5.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դաս- 

ընթացների (մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատական- 

ների արտադրյալների գումարն է. 

ՎՄ=∑Կրեդիտi×Գարդi 
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Օրինակ, եթեուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոցդասընթացներից ստացելէ համապատաս- 

խանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վարկանի- 

շային միավորն է` 

ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։ 

15 
ջինորակականգնահատականը կլինի`ՄՈԳ= 238 

15,87`20 հնարավորից: 

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված մի- 

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է: 

 

 

3.5.7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատա- 

կանների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատ- 

ված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի 

ճշտությամբ). 

ՄՈԳ=ՎՄ/ԳԿ 

 

 
3.5.8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային 

(հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված 

ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։ 

 

4. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը 

4.1. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին 

տվյալ դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։ 

4.2. Ընթացիկ քննությանը չներկայանալը համարվում է հարգելի միայն այն դեպքում, եթե 

չներկայանալու պատճառի մասին ուսանողը (կամ որևէ մեկը նրա անունից) նախօ- 

րոք կամ քննության օրը գրավոր իրազեկում է դեկանատին: Դիմումը վավերացնում է 

ֆակուլտետի դեկանը կամ դեկանի տեղակալը, և նույն օրը դեկանատի աշխատա- 

կիցը սքանավորման եղանակով այն ամրագրում է ԵՊՀ ԻՄ SuperVision ծրագրում: 

Հիվանդության պատճառով բացակայած ուսանողը բժշկական տեղեկանքը բուժման 

շրջանի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը ներառյալ (պոլիկլինիկայի կողմից 

վավերացնելուց հետո) ներկայացնում է դեկանատ: Այլ պատճառներով  բացա- 

կայելու դեպքում ուսանողը ներկայացնում է բացակայության հարգելիությունը հա- 

վաստող համապատասխան փաստաթուղթ։ 

4.3. Ընթացիկ քննությանը հարգելի պատճառով չներկայացած ուսանողը կարող է այն 

հանձնել դասերին հաճախման օրվանից սկսած 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, 

դեկանատի կողմից հաստատված ժամանակացույցով: 

4.4. Ստուգարքին և/կամ քննությանը հարգելի պատճառով չներկայացած ուսանողն 

ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում կարող է հանձնել համապատասխան 

ստուգարքը և/կամ քննությունը, որը չի համարվի լուծարք, եթե բավարարվել են 4.2 
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Օրինակ, եթեուսանողըդասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկքննություններից 

վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 3 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 

միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 3 = 7, 

որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Այս դեպքում պահպանվում են 

միայն ընթացիկներից ստացած միավորները, այսինքն՝ 4, և պարտքերի մարմանշրջա- 

նում ուսանողը վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միա- 

վորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի 

հաղթահարում նվազագույն 8 միավորի շեմը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց 

նշվում է նախորդ անբավարար միավորը, տվյալ օրինակի դեպքում՝ 7: 

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից 

վաստակել է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունա- 

րար միավորը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պա- 

հանջից: Վերահանձնելով ընթացիկ քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը կարող է վաստակել 

դրական նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե ուսանողը պարտքերիմարման շրջանում 

չի հաղթահարում դրական նվազագույն 8 միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնա- 

հատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը: 

ենթակետի բոլոր պահանջները: Այդ մասին ֆակուլտետի դեկանը համապատսխան 

զեկուցագիր է ներկայացնում ուսումնամեթոդական վարչության պետին: 

4.5. Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենության 

կողմից, և այդ ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը 

կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են 

տնօրենի հրամանով։ 

4.6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվա- 

զագույն միավորի՝ 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մար- 

ման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար 

սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: 

 

4.7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական 

նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մար- 

ման շրջանում ընթացիկ քննությունները պետք է վերահանձնի առանձին-առանձին 

(իր ցանկությամբ՝ մեկը կամ երկուսը) և կարող է վաստակել 8 և ավելիմիավոր: 

 

 

4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական 

նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի 

մարման շրջանում պետք է վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաս- 

տակել 8 և ավելի միավոր: 

4.9. Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման 

համակարգին: 
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4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից 

հետո, եթե առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերա- 

զանցում 12-ը, ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ 

պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունված- 

ների) կարող է առարկայական պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնա- 

կան տարվա սկիզբը` վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ կամ կրկնելով այդ 

առարկաների դասընթացները: 

4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական ծրա- 

գրում թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք(եր)ը, եթե 

դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և ցածր 

արդյունարար միավորի դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից: 

4.12. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակադեմիական 

անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` համալսարանից հեռաց- 

ման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ԻՄ տնօրենության սահմանած 

չափանիշների: 

4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատա- 

րողականը ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժան- 

ման կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 

գնա- հատման կարգի պահանջների: 

4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալ- 

սարանից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված 

ուսանողը վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել նախկինում հաս- 

տատված թեմայով մագիստրոսական թեզը: 

5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը 

5.1. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում 

պահվող հիմնական փաստաթղթերից է: 

5.2. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի 

կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթության վկայա- 

կանը (բնօրինակ), ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները, 

կենտրոնացված և ներբուհական քննությունների դեպքում՝ համապատասխան հիմ- 

քերը, ընդհանուր մրցույթից դուրս ընդունվածների համապատասխան փաստա- 

թղթերը: Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի. 

- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարա- 

կալվի ստուգման գրքույկի համարով, 

- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի 

վճարման կտրոնները, 

- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆա- 

կուլտետային բոլոր հրամանները, 

- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին վկայականը, 

որը համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է սեպտեմբերի առաջին 
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շաբաթվա ընթացքում: 

5.3. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դի- 

մորդի կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ բակալավրի 

կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները, 

ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները: Նշվածներից բացի՝ 

ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի. 

- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարա- 

կալվի ստուգման գրքույկի համարով, 

- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի 

վճարման կտրոնները, 

- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆա- 

կուլտետային բոլոր հրամանները: 

5.4. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝ 

ներառյալ ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի 

պատճենները և ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ ԻՄ արխիվ: 

5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնա- 

կան էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում են 

ուսանողի անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղա- 

դրվում է նրա լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից 

հետո ուղարկվում են ուսանողի համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հաս- 

ցեին: 

 

6. Դասընթացների տեղեկագիրքը 

6.1. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ ԻՄ 

դասընթացների տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։ 

6.2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող 

կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսա- 

կան ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու հա- 

մար և պարունակում է. 

ա) առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և 

«Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կարգ»-ը, 

բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ. 

- ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պա- 

հանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները, 

կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուց- 

վածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամ- 

փոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվու- 

թյունը և այլն, 

- առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և նույնաց- 

ման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները 
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(ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի 

ձևերի), դասընթացի նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտ- 

ված կրթական մասնագիտական և ընդհանրական գիտելիքներով, կարողու- 

թյուններով և հմտություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովան- 

դակությունը/թեմաները), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մե- 

թոդներն ու չափանիշները: 

7. Առցանց դասընթացի կազմակերպումը 

7.1. ԵՊՀ ԻՄ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական 

խորհրդի որոշմամբ և մասնաճյուղի տնօրենի արտոնությամբ կարող են 

կազմակերպվել առցանց եղանակով: 

7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակու- 

թյունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեննույնը: 

7.3. Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է իրականաց- 

նող ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝ երաշխավո- 

րություն ստանալու համար: 

7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և վերա- 

հսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական 

և հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի 

սպասարկման և զարգացման վարչությունը: 

7.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող ամբիոնը 

ՏՏԿՀ կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին և ընդ- 

գրկված ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է առցանց 

միջավայր: 

7.6. Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մասնակցու- 

թյունը, տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական 

նյութերը, առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում է քննար- 

կումներ և սեմինարներ: 

7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոստով կամ 

էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով: 

 

8. Պրակտիկայի կազմակերպումը 

8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղա- 

դրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գի- 

տելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը: 

8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայ- 

մանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնա- 

կան (ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն) և մասնագի- 

տական (արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական, մանկավարժա- 

կան), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մաս- 

նագիտական պրակտիկա: 
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8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուր- 

սերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի 

ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները: 

8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնա- 

գիտական հմտությունները: 

8.5. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապա- 

տասխան կրթական ծրագրով: 

8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վարչության 

կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան 

մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի, 

կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ: 

8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտի- 

կայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրա- 

գրում ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնա- 

կան գործին: 

8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական պրակտի- 

կայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք: 

8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգ- 

ված» նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է 

առաջադրանքները: 

9. Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը 

9.1. Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված է դասընթացի կամ դասընթացների 

խմբի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողի ստացած գիտելիքների կիրառու- 

թյան հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը: 

9.2. Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամբիոնը կիսամյակի 

առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղեկացնում ուսանողներին: 

9.3. Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային աշխատանքի 

ղեկավարը ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը և նրան տրամադրում համա- 

պատասխան գրականության ցանկը: 

9.4. Կուրսային աշխատանքի ղեկավարը կանոնավոր խորհրդատվությունների ժամա- 

նակացույցը ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկացնումուսանողներին: 

9.5. Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտրոնային) ամբիոն  

է ներկայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 օր առաջ: 

9.6. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է առնվազն երկու դա- 

սախոսից (որոնցից մեկը կուրսային աշխատանքի ղեկավարն է) կազմված հանձնա- 

ժողովում: 

9.7. Պաշտպանության ժամանակ գրագողության հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը 

գնահատվում է անբավարար: 

9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն օրը 

գրավոր դիմում է ամբիոնի վարիչին: 
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10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը 

10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում 

ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում: 

10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից 

ուսանողն ընտրում է երեքը: 

10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են 

մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն ընտրում է 

հինգը: 

10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում, և 

արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական 

վարչություն: 

10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախոր- 

դող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրան- 

ցումներ չեն կատարվում: 

10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրա- 

կանացումը, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ 

սահմանված նորմերի: 

 
 

11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը 

11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերա- 

նայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործա- 

ռույթներ: 

11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, 

որով հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտու- 

թյունն ու նպատակահարմարությունը: 

11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևա- 

կերպում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազ- 

գային շրջանակի և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան: 

11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի 

մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտա- 

քին այլ շահակիցների: 

11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու 

մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները: 

11.6. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) ղեկավարու- 

թյան հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում էհավատարմագրման: 

11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի 

մեկից ավելի կրթական ծրագրեր: 
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12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը) 

12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու նպատա- 

կով նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք ֆակուլտետի փորձառու 

դասախոսներ են։ 

12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 ուսանողի հա- 

մար նախատեսելով մեկ խորհրդատու: 

12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և 

պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին հերթին ուսանողնե- 

րին առնչվող կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ ԻՄ բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ԵՊՀ ԻՄ ներքին 

կարգապահական, ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական 

կրթաթոշակների հատկացման և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվե- 

լու կանոններին և այլն: 

12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային 

պայմաններին, վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝ հաղ- 

թահարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները, ուսումնական գործըն- 

թացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար կազմակերպում 

խորհրդատվություններ: 

12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը 

լսում և գնահատում է ուսումնական խորհրդատուներիհաշվետվությունները: 

13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները 

13.1.Ուսանողն իրավունք ունի` 

- սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու կամ շա- 

րունակելու մասնագիտական կրթությունը, 

- սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական իրավունքները 

ԵՊՀ ԻՄ-ում, 

- մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեությանարդյունավետությունը, 

- բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու 

ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրագրային), որը դասավանդ- 

վում է ԵՊՀ ԻՄ-ում՝ ըստ սահմանված կարգի, 

- հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու երկրորդ մասնագիտա- 

կան (զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աս- 

տիճան, 

- օգտվելու ԵՊՀ ԻՄ գրադարանից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական 

պահոցներից, ուսումնական, գիտական, բուժական, մարզական, 

առողջարանային, ուսումնաարտադրական և այլ ստորաբաժանումների 

ծառայություններից, 

- ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ ԻՄ-ում անցկացվող 

ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և 

գիտաժողովներին, 
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- լիազորված մարմնի սահմանած կարգով, անհրաժեշտության դեպքում, ստա- 

նալու ակադեմիական արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի, 

- սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա պե- 

տությունների բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը, 

- միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի 

շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) 

ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա), 

- ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ ամ- 

բողջ ժամանակահատվածի համար, 

- ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու հա- 

մաեվրոպական նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը: 

13.2. Ուսանողը պարտավոր է` 

- ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին, 

- կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները, 

- հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին, 

- սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները, 

- վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին վճարել 

ուսման վարձավճարը, 

- հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ ԻՄ գույքին, 

- կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ ԻՄ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ԻՄ ներքին 

իրավական այլ ակտերով սահմանված ուսանողի պարտականությունները: 
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Բնական գիտությունների ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով 

կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով. 
«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 
 

 


