
                   

 

«Հաստատում եմ» 

 “__”  սեպտեմբեր   2021թ.  

 ԵՊՀ ԻՄ ՏՆՕՐԵՆ Ա․Հ․ ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 (ուսանողական կառույցի անունը) 

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 
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ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈ

ՒՆԸ 

ՆՊԱՏԱԿԸ/  

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

(ԱԱ) 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ՔԱՅԼԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾ

ԱԿՑՈՒԹՅԱ

ՄԲ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱ

ՆԻ 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

ՆՇՈՒ

ՄՆԵՐ Պատասխանատու Կատարողներ Ժամկետ 

1.  Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

ֆեյսբուքյան էջի 

ակտիվացում  

 Ուսանողների 

իրազեկվածությա

ն մակարդակի 

բարձրացում 

 

1. Արտերկրում սովորելու 

հնարավորությունների, 

ծրագրերի, 

կրթաթոշակների, 

դասընթացների մասին 

մենօրյա  և 

պարբերաբար 

թարմացվող 

հրապարակումներ 

Արտաքին 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝

Ա. Սարհատյան, 

տեղակալ՝ 

Կ. Մուքայելյան 

Արտաքին 

հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու, նախագահի 

օգնական, 

Ֆեյսբուքյան էջի 

հետևորդներ 

 Ծրագրերի, 

դասընթացն

երի 

կազմակերպ

իչ 

ներ 

Ուսանողների 

ակտիվացում 

 

2 

 

«Հայ-

ադրբեջանական 

հակամարտությո

ւնը» թեմայով 

քննարկում 

 Ուսանողներն 

ավելի խորքային 

կուսումնասիրեն  

այս 

հակամարտությու

նը 

1. Գտնել 

համապատասխան 

դասախոս 

2. Կազմակերպել 

դասընթացը 

Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝

Ա. Սարհատյան 

ՈՒԽ 

ստորաբաժանում

ներ 

  Հակամարտու-

թյան մասին 

տեղեկացված 

ուսանողներ 

 

3 Հանդիպում 

բլոգերներ Եվա 

Ղարիբյանի և 

Հայկ Մկրտչյանի 

հետ 

 Խոսել բիզնեսի և 

բլոգինգի մասին  

1. Բլոգերներին հրավիրել 

համալսարան 

2. Կազմակերպել 

հանդիպում 

ուսանողների հետ 

Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝

Ա. Սարհատյան 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի  

տեղակալ՝Կ. 

Մուքաելյան, 

Ֆակուլտետների 

նախագահներ, 

 Բլոգերներ 

Հայկ 

Մկրտչյան, 

Եվա 

Ղարիբյան 

Լավ 

հնարավորությո

ւն բլոգինգով 

հետաքրքրված 

ուսանողների 

համար 

 



կուրսերի 

ավագներ 

4 ԵՊՀ ԻՄ 

Արտաքին  

կապերի բաժնի 

հետ համատեղ 

դասընթաց 

«Կրթական 

խնդիրները 

կորոնավիրուսայ

ին համաճարակի 

պայմաններում» 

 Հասկանալ, թե 

ուսանողն ինչ 

խնդիրների է բախվել 

համաճարակային 

պայմաններում տեղի 

ունեցած հեռավար 

դասերի ընթացքում: 

1. Արտաքին կապերի 

բաժնի միջոցով գտնել 

բանախոս 

2. Ներգրավվել 

ուսանողությանը 

3. Քննարկման ընթացքում 

հասկանալ և դուրս 

բերել ուսանողների 

բարձրացրած 

խնդիրները 

4. Հետագայում փորձել այդ 

խնդիրների լուծումը 

տալ 

ԵՊՀ Իմ Արտաքին 

կապերի բաժնի 

վարիչ Ա.Եգանյան 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողով, 

ֆակուլտետի 

նախագահներ 

 ԵՊՀ Իմ 

Արտաքին 

կապերի 

բաժին 

Ուսանողների 

ներգրավածությ

ուն 

 

5 Հանդիպում ԵՊՀ  

ՈւԽ–ի հետ 

Քննարկել մեր 

հետագա 

համագործակցություն

ը 

1. Կապ հաստատել ԵՊՀ  

ՈւԽ-ի հետ 

2. Կազմակերպել 

տրանսպորտը 

ԵՊՀ ԻՄ ՈւԽ 

նախագահ  

Գ. Խաչատրյան 

ԵՊՀ ԻՄ ՈւԽ 

նախագահ  

Գ. Խաչատրյան,  

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու 

Ա.Սարհատյան 

 ԵՊՀ ՈւԽ ԵՊՀ-ի և 

մասնաճյուղի 

ուսանողական 

խորհուրդների 

ակտիվ 

համագործակ-

ցությունը 

 

6 «Ի՞նչ է  Start-Up-

ը, և ինչպես է այն 

ազդում մարդու 

կյանքի 

հեշտացման 

վրա» 

Ուսանողներին 

ներկայացնել, թե ինչ է 

իրենից ներկայացնում 

Start-Up-ը, քանի որ 

հնարավոր է այն 

հետաքրքրի որոշ 

ուսանողների, և 

նրանք որոշեն 

զբաղվել դրանով 

1. Համալսարան հրավիրել 

բանախոս Վանիկ 

Չալոյանին, ով 

կիրականացնի 

դասընթացը 

2. Դասընթացի մեջ  

ներառել որքան 

հնարավոր է շատ 

ուսանողների 

Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝

Ա. Սարհատյան 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

տեղակալ՝ 

Կ. Մուքաելյան, 

Ֆակուլտետների 

նախագահներ, 

կուրսերի 

ավագներ 

 Վ. Չալոյան Ուսանողների 

համար 

հնարավորությո

ւն՝ ստանալու 

իրենց հուզող 

հարցերի 

պատասխաննե

րն այս թեմայի 

վերաբերյալ 

 

7 «Կրթությունն 

արտասահմանու

մ» 

Ուսանողներին 

ներկայացնել ուսումն 

արտասահմանում 

շարունակելու 

հնարավորություններ

ը և  ծրագրերը  

1. Հրավիրել դասախոս 

Ռաֆայել  

Հարությունյանին, ով 

կկիսիվի իր փորձով 

2. Ներգրավել 

ուսանողությանը 

Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝

Ա. Սարհատյան 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

տեղակալ՝ 

Կ. Մուքաելյան, 

Ֆակուլտետների 

նախագահներ, 

կուրսերի 

 Ռ. 

Հարությունյ

ան 

Արտասահմա-

նում սովորելու 

ծրագրերին 

ծանոթ 

ուսանողներ 

 



ավագներ 

 

 

 

 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ նախագահ՝         Գ. Խաչատրյան 

 


