
             

«Հաստատում եմ» 

“__”  փետրվար   2022թ.  

    ԵՊՀ ԻՄ ՏՆՕՐԵՆ Ա․Հ․ ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 (ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ) 

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 
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ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՆՊԱՏԱԿԸ/  

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԱԱ) 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ՔԱՅԼԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱ

ԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿ

ԱՆԻ 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

ՆՇՈՒ

ՄՆԵՐ 
Պատասխանատու Կատարողներ 

1.  Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

ֆեյսբուքյան էջի 

ակտիվացում  

 Ուսանողների 

իրազեկվածության 

մակարդակի 

բարձրացում 

 

1. Արտերկրում սովորելու 

հնարավորությունների, ծրագրերի, 

կրթաթոշակների, դասընթացների 

մասին մենօրյա  և պարբերաբար 

թարմացվող հրապարակումներ 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու

՝Ս. Խուդավերդյան 

 

Արտաքին 

հանձնաժողովի 

պատասխանատո

ւ, Ֆեյսբուքյան 

էջի հետևորդներ 

 

Ծրագրերի, 

դասընթացների 

կազմակերպիչ 

ներ 

Ուսանողների 

ակտիվացում 

 

2 

 

Հանդիպում գինեկոլոգի 

հետ 

 Ուսանողների 

իրազեկվածության 

մակարդակի 

բարձրացում այս 

թեմայի շուրջ հարց ու 

պատասխանի 

միջոցով 

1. Մասնագետին  հրավիրել 

համալսարան 

2. Կազմակերպել դասընթացը 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու

՝Ս. Խուդավերդյան 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատո

ւ, նախագահներ, 

կուրսերի 

ավագներ 

Ա. Գասպարյան Ուսանողների 

համար 

հնարավորությո

ւն՝ ստանալու 

իրենց հուզող 

հարցերի 

պատասխաննե

րը այս թեմայի 

մասին 

 

 

3 Հանդիպում ՍՄՄ 

մասնագետի հետ 

 Ուսանողներին 

ներկայացնել, թե ով է 

ՍՄՄ մասնագետը, 

քանի որ հնարավոր է 

այն հետաքրքրի որոշ 

ուսանողների, և նրանք 

որոշեն զբաղվել 

դրանով 

1. Մասնագետին  հրավիրել 

համալսարան 

2. Կազմակերպել հանդիպում 

ուսանողների հետ 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու

՝Ս. Խուդավերդյան 

 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատո

ւ, նախագահներ, 

կուրսերի 

ավագներ 

 

Օ. Խաչատրյան Ուսանողների 

համար 

հնարավորությո

ւն՝ ստանալու 

իրենց հուզող 

հարցերի 

պատասխաննե

րը այս թեմայի 

մասին 

 

 



4 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 

պատասխանատո

ւ ՝Ս. 

Խուդավերդյան 

 

ԵՊՀ ՈւԽ Խորացնել ԵՊՀ-

ի և 

մասնաճյուղի 

ուսանողական 

խորհուրդների 

համագործակցո

ւթյունը 

 

 

5 «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

՝Ս. Խուդավերդյան 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատո

ւ ՝Ս. 

Խուդավերդյան, 

Ֆակուլտետների 

նախագահներ, 

կուրսերի 

ավագներ 

 

Վ. Չալոյան Ուսանողների 

համար 

հնարավորությո

ւն՝ ստանալու 

իրենց հուզող 

հարցերի 

պատասխաննե

րը այս թեմայի 

մասին 

 

6 «Կրթությունն 

արտասահմանում» 

 Ուսանողներին 

ներկայացնել ուսումն 

արտասահմանում 

շարունակելու 

հնարավորությունները 

և  ծրագրերը  

1. Հրավիրել դասախոս Ռաֆայել  

Հարությունյանին, ով կկիսիվի իր 

փորձով 

2. Ներգրավել ուսանողությանը 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու

՝Ս. Խուդավերդյան 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատո

ւ ՝Ս. 

Խուդավերդյան, 

Ֆակուլտետների 

նախագահներ, 

կուրսերի 

ավագներ 

 

Բանախոս Ծանոթանալ 

արտասահման

ում սովորելու 

ծրագրերի հետ 

 

 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ նախագահ՝ Գ․ Խաչատրյան 

 


