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                                                                                                            ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

                                                                                            ՏՆՕՐԵՆ  Ա.Հ.ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 

 ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ II ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  

(2020-2021 ՈՒՍ. ՏԱՐԻ) 

 

 
ԱՆՑԿԱՑՄ

ԱՆ 
ԺԱՄԿԵՏԸ 

ՕՐԱԿԱՐԳ ԶԵԿՈՒՑՈՂՆԵՐ 
ԾԱՆՈԹ

ՈՒԹ 
ՅՈՒՆ 

Հունվար 

1. Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կազմի քննարկում 

և առաջարկի ներկայացում 

2. II կիսամյակի դասապրոցեսի 

նախապատրասատկան աշխատանքների մասին 

3. Կրթական ծրագրերի վերանայման հանձնաժողովի և 

աշխատանքների կատարման ժամանակացուցի 

հաստատում 

4. Ֆակուլտետում նոր մասնագիտություն բացելու 

նախապատրաստական աշխատանքներ 

5. Դասալսումների կազմակերպման գրաֆիկի 

հաստատում 

6. 1-ին կիսամյակում հետազոտական բաղադրիչի 

ներդրման արդյունքների ամբիոնային 

հաշվետվությունների  քննարկում 

7. Մասնաճյուղի ռազմավարական ծրագրից բխող 

ֆակուլտետի գործունեության կարճաժամկետ պլանի 

հաստատում 

Դեկան,  

Փետրվար 
 

1. 1-ին կիսամյակում ուսանողների հաճախումների 

քննարկում 

2. 2020-21թթ. ուս. տարվա I կիսամյակի քննաշրջանի և 

ստուգարքային շրջանի ամփոփում: 

3. ԿԾ պատասխանատուների հաշվետություն: 

4. 2020-2021 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի 

անվանական կրթաթոշակների թեկնածուների 

առաջադրում: 

5. Ֆակուլտետում դասընթացների պորտֆոլիոների 

կազմման ընթացքի մասին 

Դեկան, 
ամբիոնի վարիչներ, 
ԿԾ 
պատասխանատունե
ր, 

 

Մարտ 
 

1. Ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի 

վերաբերյալ ամբիոնների հաղորդումների քննարկում 

2. Ավարտական աշխատանքների 

նախապաշտպանությունների և 

պաշտպանությունների  ժամանակացույցի 

քննարկում: 

3. Առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների 

նախապատրաստման աշխատանքների քննարկում: 

4. Կրթական ծրագրերի վերանայման հանձնաժողովի 

 
 
Դեկան, 
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աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին 

5. Դասալսումների կազմակերպման ընթացքի մասին 

 

Ապրիլ 
 

1. Առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների 

արդյունքների ամփոփում: 

2. Նախապաշտպանությունների արդյունքների 

ամփոփում: 

3. Երկրորդ ընթացիկ քննությունների և ստուգումների 

կազմակերպական աշխատանքների մասին 

հաշվետվություն: 

4. Ավարտական կուրսերի քննաշրջանի ամփոփում:  

5. Ֆակուլտետում նոր մասնագիտական կրթական 

ծրագրի մշակման ընթացքի մասին 

 
 
Դեկան, 
 

 

 
 
 

Մայիս 
 

1. Կրթական ծրագրերում փոփոխությունների մասին 

հանձնաժողովի առաջարկների քննարկում 

2. 2021թ. ավարտական աշխատանքների 

պաշտպանության արդյունքների ամփոփում 

3. Մասնագիտական ամբիոնների գործունեության 

վերաբերյալ ամբիոնների վարիչների տարեկան 

հաշվետվություն 

4. Ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոնների 

անհատական բեռնվածությունների քննարկում 

5. Ֆակուլտետի 2021-2025 և 2021-2026 ուստարիների 

ուսումնական պլանների քննարկում 

 
Դեկան, 
ամբիոնի 
վարիչներ, 
 

 

Հունիս 

1. Դասալսումների կազմակերպման արդյունքների 

ամփոփում  

2. 2-րդ կիսամյակում հետազոտական բաղադրիչի 

ներդրման արդյունքների ամբիոնային 

հաշվետվությունների  քննարկում 

3. Ուսանողների շրջանում անցկացված 

սոցհարցումների տվյալների քննարկում 

4. Ուս. խորհրդի և ՈւԳԸ-ի նախագահների 

հաշվետվություն 

5. Ֆակուլտետի դեկանի  ամփոփիչ հաշվետվություն և 

նրա գործնեության գնահատում։ 

Դեկան, 
Ուս. խորհրդի և  

ՈւԳԸ- 

նախագահներ 

 

 
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                                       Մ.Ա. Զաքարյան 
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ   ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ          Ք. Վ.  ՕԹԱՐՅԱՆ 
 


