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ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ  
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  2017-2018ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ 

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 
/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ /  

 
 

Անցկացման 
ժամկետը ՕՐԱԿԱՐԳ ԶԵԿՈՒՑՈՂ ԾԱՆՈԹ. 

1 2 3 4 

29.08.2017 

1. Ֆակուլտետի խորհրդի 
աշխատանքային պլանի 
քննարկում: 

2. 2017-18 ուստարվա առաջին 
կիսամյակի  դասացուցակների 
քննարկում: 

3. Առաջին կուրս ընդունված  
ուսանողների հետ կապված 
հարցերի քննարկում 

Ա.Շ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Ք.Հ.ՄԽԻԹԱՐԱՅՆ 

 

 

22.09.2017 

 

 

1. 2017-18 ուստարվա  առաջին 
կիսամյակի առաջին ընթացիկ 
ստուգումների և քննությունների 
ժամանակացույցի քննարկում և  
հաստատում: 

2. 2016-2017 ուստարվա երկրորդ 
կիսամյակի քննաշրջանի 
ամփոփում: 

 

Ա.Շ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Մ.Վ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Հ.Մ.ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

 

 

27.10.2017 

 

 

 

1. Դասավանդման  պրոցեսում  
տեղատվական 
տեխնոլոգիաների արդյունավետ 
օգտագործման և նորագույն 
մեթոդների կիրառման 
քննարկում  : 

2.  2017-2018 ուս.տարվա ամփոփիչ 
քննությունների հարցաշարերի , 
ավարտական  և կուրսային  
աշխատանքների  թեմաների 
քննարկում  և հաստատում: 

Ա.Շ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Ա.Լ.ՉԻԲՈՒԽՉՅԱՆ 

 

 



26.11.2017 

 
1. 2017-18 ուստարվա առաջին 

կիսամյակի առաջին ընթացիկ 
ստուգումների և քննությունների 
արդյունքների ամփոփում:  

2. Առաջին կիսամյակի երկրորդ 
ընթացիկ ստուգումների և 
քննությունների 
ժամանակացույցի քննարկում և 
հաստատում: 

3. 2017-18 ուստարվա առաջին 
կիսամյակի քննաշրջանի 
ժամանակացույցի  քննարկում և 
հաստատում: 

 

Ա.Շ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

 

 

26.12.2017 

1. 2017-18ուս.տարվա առաջին 
կիսամյակի ուսումնական  
պարապմունքների ավարտի 
գործընթացի 
քննարկում`մուտքերի  
կատարողականով: 

2. Երկրորդ ընթացիկ 
ստուգումների, 
քննությունների և 
ստուգարքային շրջանի 
ամփոփում:  

3. Ֆակուլտետի զարգացման  
2018թ. տարեկան ծրագրի 
քննարկում: 

 

Ա.Շ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Ա.Լ.ՉԻԲՈւԽՉՅԱՆ 

Մ.Վ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

26.01.2018 

 

1. Դեկանի կիսամյակային 
հաշվետվության 
ներկայացում: 

2. 2017-18ուս.տարվա առաջին 
կիսամյակի քննաշրջանի 
արդյունքների 
ամփոփում/առանց լուծարքի 
շրջանի/  

3.  2018թ. ցուցահանդեսների 
կազմակերպման և 
մասնակցության  գրաֆիկի 
քննարկում : 

Ա.Շ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  

Ա.Հ.ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

 



 

06.02.2018 

1. 2017-18ուս.տարվա երկրորդ  
կիսամյակի  
դասացուցակների 
քննարկում: 

2. Երկրորդ կիսամյակի  
դասապրոցեսի  
կազմակերպման 
նախապատրաստական  
աշխատանքների քննարկում: 

Ա.Շ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

 

28.02.2018 

1. 2017-18ուստարվա առաջին 
կիսամյակի քննաշրջանի 
ամփոփում: 

2. 2017-18ուստարվա երկրորդ  
կիսամյակի  առաջին ընթացիկ 
ստուգումների և քննությունների 
ժամանակացույցի քննարկում և   
հաստատում: 

3. Ամբիոնների  վարիչների  
կիսամյակային  հաշվետվության 
ներկայացում: 

 
 

Ա.Շ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Ա.Հ.ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Մ.Վ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

16.03.2018 

1. Ֆակուլտետի  կրթական  
ծրագրերի իրականացման 
արդյունավետության քննարկում: 

2. 2016-17 ուստարվա երկրորդ  
կիսամյակի ԵՊՀ ռեկտորատի 
կողմից  ուսանողների շրջանում  
անցկացված դասավանդման 
որակի  և արդյունավետության 
բարձրացման վերաբերյալ 
հարցման  արդյունքների 
քննարկում: 

             
 

Ա.Շ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Դ.Լ.ՉԻԲՈւԽՉՅԱՆ 

Ք.Հ.ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

 

 

12.04.2018 

1. 2017-18ուստարվա երկրորդ 
կիսամյակի առաջին ընթացիկ 
ստուգումների  և քննությունների  
արդյունքների ամփոփում:  

2. 2017-18ուստարվա երկրորդ 
կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ 
ստուգումների և քննությունների  
ժամանակացույցի քննարկում և  
հաստատում:  

3. Պրակտիկաների  անցկացման   

Ա.Շ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Մ.Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Ա.Լ.ՉԻԲՈւԽՉՅԱՆ 

 

 

 

 

 



ծրագրերի քննարկում և 
հաստատում: 

4. Ավարտական  և կուրսային 
աշխատանքների վիճակի 
քննարկում: 

 

 

 

19.05.2018 

1. 2018 -19ուս.տարվա  
աշխատանքային 
ուսումնական  պլանների 
քննարկում և հաստատում:  

2. 2017-18ուս.տարվա երկրորդ 
կիսամյակի քննաշրջանի  
նախապատրաստում և 
ժամանակացույցի  
քննարկում և հաստատում: 

3. 2018-19 ուս.տարվա 
ամբիոնային և անհատական  
բեռնվածությունների  
քննարկում: 

 

Ա.Շ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Մ.Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

30.06.2018 

1. 2017-18ուստարվա երկրորդ 
կիսամյակի քննաշրջանի  
ամփոփում:/առանց լուծարքի/ 

2. Ամփոփիչ քննության , 
ավարտական  և կուրսային 
աշխատանքների  
պաշտպանության 
հաշվետվության քննարկում: 

3. Մասնագիտության  
պատասխանատուի  
հաշվետվության 
ներկայացում: 

4. Մասնագիտությունների 
կրթական ծրագրերում 
կառուցվածքային ու 
բովանդակային 
փոփոխությունների 
քննարկում և ներկայացում  
մասնաճյուղի գիտական 
խորհուրդ: 

 

Ա.Շ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Ա.Լ.ՉԻԲՈւԽՉՅԱՆ 

Դ.Լ.ՉԻԲՈւԽՉՅԱՆ 

Ք.Հ.ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

 

 



08.07.2018 

1. Պրակտիկաների 
ղեկավարների 
հաշվետվությունների և 
առաջարկությունների 
ներկայացում:  

2. 2017-2018ուստարվա 
երկրորդ կիսամյակի 
քննաշրջանի ամփոփում: 

3. Դեկանի տարեկան 
հաշվետվության 
ներկայացում: 

Ա.Շ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

 

 

 
 
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ    ԽՈՐՀՐԴԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ`  Ֆ.Մ.Գ.Թ.      Ա.Շ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 


