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  «Հաստատում եմ» 

 “____”_______________ 2021թ. 

        ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի պաշտոնակատար _____________ Ա․Հ․Մակարյան 

 

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 

 

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

 

Թ
ի

վ
 ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

ՆՊԱՏԱԿԸ/  

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

(ԱԱ) 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ 
ՀԱՄԱԳՈՐ-

ԾԱԿՑՈՒ-

ԹՅԱՄԲ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱ-

ԿԱՆԻ 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

ՆՇՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐՄԱ

Ն ՄԱՍԻՆ Պատասխա-

նատու 

Կատա-

րողներ 

1.  Զարգացնել մանկավար-

ժական առաջավոր 

փորձի խրախուսման 

մեխանիզմը՝ կարևորե-

լով ուսուցման ժամանա-

կակից մեթոդների և 

տեխնոլոգիաների 

կիրառումը: 

Նպատակը.  Էլեկտրոնային 

նյութերի և տեխնոլոգիական 

հնարավորությունների 

գործածությամբ դասավանդման 

և ուսումնառության գործընթացի 

բրելավումըֈ 

ԱԱ. Դասաժամի արդյունավետ 

գործածություն, ուսանողների 

ապահովվածություն անհրաժեշտ 

ուսումնական նյութերով:  

1.Էլեկտրոնային դասախոսությունները 

և ուսումնաօժանդակ այլ նյութեր 

տրամադրել ուսանողներին: 

2.Գործածել տեխնիկապես վերազինված 

լսարանների հնարավորությունները: 

Ֆակուլտետ 

Ամբիոններ 

01.09.2021-

30.12․2021 

Դասախո-

սական 

կազմ 

 

ՈՒՄՎ-ի 

ՄԿՈԱ 

բաժնի 

Ուսանողների 

ներգրավ-

վածություն 

դասապրո-

ցեսին, 

առաջադի-

մության 

բարձրացում 

 

2.  Կրթափորձի կարգով 

ներդնել գնահատման 

նոր մեթոդներ՝ հիմնված 

ակնկալվող կրթական 

վերջնարդյունքների 

գնահատման վրա: 

Նպատակը. Բարելավել և կատա-

րելագործել գնահատման գործ-

ընթացը: 

ԱԱ. Ակնկալվող կրթական վերջ-

նարդյունքներից բխող 

գնահատման համակարգ: 

Ամբիոններին հանձնարարել 

դասավանդվող առարկաներից 

յուրաքանչյուրի համար մշակել 

դասընթացի ակնկալվող կրթական 

վերջնարդյունքների վրա հիմնված 

գնահատման նորմեր և չափանիշներֈ 

Ամբիոններ 

01.09.2021-

30.12․2021 

Դասախո-

սական 

կազմ 

 

ՈՒՄՎ-ի 

ՄԿՈԱ 

բաժնի, այլ 

ֆակուլ-

տետների 

Գնահատման 

վերաբերյալ 

ուսանողական 

հարցումների 

բարելավված 

ցուցանիշներ 

 

3.  Ուսումնասիրել դասա-

վանդման, ուսումնառու-

թյան և հետազոտության 

ինտեգրման (փոխկա-

պակցման) ժամանակա-

կից փորձը բակալավրի 

կրթական ծրագրերում  

կիրառելու նպատակովֈ 

Նպատակը. Բակալավրի կրթա-

կան ծրագրերի թարմացում՝ 

ուսումնառության արդի պա-

հանջներին համապատասխան: 

ԱԱ. Ուսումնառության և 

հետազոտության ինտեգրման 

ծրագրերի իրականացում և ար-

դյունքների վերլուծություն: 

Ամբիոններին հանձնարարել 

դասավանդվող առարկաներից 

յուրաքանչյուրի համար ուսումնասիրել 

հետազոտական տարրի ներգրավման 

հնարավորությունը դասապրոցեսում: 

Ֆակուլտետ 

Ամբիոններ 

01.09.2021-

30.12․2021 

Դասախո-

սական 

կազմ 

 

ՈՒՄՎ-ի 

ՄԿՈԱ 

բաժնի, այլ 

ֆակուլ-

տետների, 

ՈՒԳԸ-ի 

Բենչմարքինգի 

հաշվետվու-

թյուններ; 

 

4.  Իրականացնել ուսում-

նական փաթեթների 

կիրառումը բոլոր հիմ-

նական դասընթացների 

համար՝ պահելով որակի 

ապահովման 

մեխանիզմները: 

Նպատակը. Ուսուցման գործըն-

թացի արդյունավետություն: 

ԱԱ. Ուսանողներին տրամա-

դրված ուսումնական փաթեթներ:  

Դասընթացները վարել ըստ կազմված 

փաթեթների (պորտֆոլիոների): 

Ամբիոնի 

վարիչ 

01.09.2021-

30.12․2021 

Դասախո-

սական 

կազմ 

 

ՈՒՄՎ-, 

ՄԿՈԱ 

բաժնի, այլ 

ֆակուլ-

տետների 

և ամբիոն-

ների 

Բոլոր 

հիմնական 

դասընթաց-

ների համար 

պորտֆոլիո-

ների առկայու-

թյուն 
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5.  Գործադրել ԵՊՀ դասա-

խոսական կազմի գոր-

ծունեության բազմագոր-

ծոն գնահատման կարգը 

մասնաճյուղի բոլոր ամ-

բիոններում: 

Նպատակը. Դասախոսական 

կազմի գործունեության գնահա-

տումը: 

ԱԱ. Դասավանդման գործըն-

թացի խնդիրների վերհանումը: 

 

Վերհանված խնդիրների վերլուծություն 

և շտկում: 

Ամբիոնի 

վարիչ, 

դեկան 

01.09.2021-

30.12․2021 

Ամբիոնի 

վարիչ 

 

Տնօրենի,  

Փոխտնօ-

րենի, 

ՈՒՄՎ-ի 

Գնահատման 

վերաբերյալ 

զեկույցներ 

 

6.  Վերապատրաստել դա-

սախոսական կազմը 

ուսումնառության էլեկ-

տրոնային ռեսուրսների 

ստեղծման և մատուց-

ման համար: 

Նպատակը. Էլեկտրոնային 

ռեսուրսների կիրառություն 

դասավանդման ժամանակ: 

ԱԱ. Դասապրոցեսի 

արդյունավետ կազմակերպում: 

 

Դասախոսական կազմի 

վերապատրաստմում: 

Ֆակուլտետ 

01.09.2021-

30. 12․2021 

ՈՒՄՎ ՏՀՍԶ 

բաժնի, 

ամբիոն-

ների 

Վերապատ-

րաստում 

անցած 

դասախոսներ  

 

7.  Ապահովել կրթական 

ծրագրերը ուսումնա-

ռության էլեկտրոնային 

ռեսուրսներովֈ 

Նպատակը. Ուսումնառության 

գործընթացի արդյունավետ կազ-

մակերպում: 

ԱԱ. Կրթական ծրագրերի 

ապահովվածություն 

էլեկտրոնային ռեսուրսներով: 

Կրթական ծրագրերի համար մշակել 

էլեկտրոնային տարբերակներ: 

Ամբիոններ, 

ԿԾՊ 

01.09.2021-

30.12․2021 

Ամբիոն-

ներ 

ՈՒՄՎ-ի 

ՏՀՍԶ 

բաժնի 

Ուսումնառու-

թյան էլեկտրո-

նային ռեսուրս-

ներով ապա-

հովված դասըն-

թացներ 

 

8.  Ցուցահանդեսների կազ-

մակերպում և մասնակ-

ցություն ՆՄ-ի կազմա-

կերպվելիք ցուցահան-

դեսներին, ինչպես նաև 

քաղաքային,մարզային 

ու հանրապետական 

միջոցառումներին 

Նպատակը. ճանաչելիության 

բարձրացում և այլ 

ստեղծագործողների հետ 

կապերի հաստատում, փորձի 

փոխանակում: 
ԱԱ. Ժամանակակից արվեստի 

զարգացումներին տեղեկացված 

դասավանդողներ և ուսանողներ: 

Կազմակերպել ցուցահանդեսներ և 

օժանդակել դասավանդողների և 

ուսանողների մասնակցությունը այլոց 

կողմից կազմակերած մշակութային 

միջոցառումներին: 

Ֆակուլտետ, 

ամբիոններ 

Պարբերաբա

ր 

Ամբիոն-

ներ 

ՈՒՄՎ, 

Տնտ․ մաս 

Ցուցահան-

դեսների 

մասնակցու-

թյան 

վկայական 

 

9.  Ակտիվացնել և խրա-

խուսել ՈՒԳԸ շրջանակ-

ներում ուսանողների 

գիտահետազոտական 

աշխատանքների 

կատարումը և 

ղեկավարումը: 

Նպատակը. Գիտահետազոտա-

կան աշխատանքներում ուսա-

նողների ներգրավվածություն: 

ԱԱ. Ուսանողների մեջ 

հետաքրքրության առաջացում 

հետազոտական աշխատանքի 

նկատմամբ:  

Ուսանողների կողմից իրակա-

նացվող հետազոտությունների 

ծավալի մեծացումֈ 

1.Ուղղորդել և ղեկավարել ուսանող-

ներին՝ հետազոտական աշխատանք 

կատարելիս: 

2.Օժանդակել ուսանողներին՝ գիտաժո-

ղովների և ցուցահանդեսների  մաս-

նակցելու համար: 

Կրթական 

ծրագրի 

ղեկավար 

01.09.2021-

30.12․2021 

Դասախո-

սական 

կազմ 

 

Դեկանի, 

մեթոդ-

խորհրդի 

նախագահ

ի, ՈՒԳԸ 

անդամներ

ի 

ՈՒԳԸ 

գիտաժողովնե-

րում և տարբեր 

ցուցահանդես-

ներին ուսանող-

ների թվի աճ 

 

10.  Բարելավել հետա-

զոտական բաղադ-րիչի 

իրականացու-մը 

բակալավրի կրթական 

ծրագրերում: 

Նպատակը. Բակալավրի 

կրթական ծրագրերում 

հետազոտական բաղադրիչի 

բարելավումը: 
ԱԱ. Բակալավրի կրթական 

ծրագրերում բարելավված 

հետազոտական բաղադրիչ: 

Բակալավրի կրթական ծրագրերում 

ընդգրկել հետազոտական տարրեր: 

Կրթական 

ծրագրի 

ղեկավար 

01.09.2021-

30.12․2021 

Դասախո-

սական 

կազմ 

 

Ֆակ․-ի, 

ամբիոննե

րի,  

ՈՒՄՎ-ի 

Բարելավված 

հետազոտական 

բաղադրիչի 

առկայությունը 

բակալավրի 

կրթական 

ծրագրերում 

 

11.  Մշակել տարածաշրջա-

նի հանրային պահան-

Նպատակը. Պետական ու մաս-

նավոր կազմակերպությունների 

Ուսումնասիրել տարածաշրջանի 

հանրային պահանջարկը՝ լրացուցիչ 

ՄԿՊԿ 

բաժին, 

ՄԿՊԿ 

բաժին, 

Հասարա-

կայնութ-

Համագործակ-

ցային պայմա-
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ջարկին համապատաս-

խան լրացուցիչ կրթու-

թյան նոր ծրագրեր՝ 

ընդլայնելով պետական 

ու մասնավոր կազմա-

կերպությունների  հետ 

գործընկերային 

կապերը: 

հետ գործընկերային կապերի 

ընդլայնում: 

ԱԱ. Տարածաշրջանի հանրային 

պահանջարկին 

համապատասխան լրացուցիչ 

կրթական նոր ծրագրեր: 

 

կրթության ծրագրեր մշակելու համար: ֆակուլտետ 

01.09.2021-

30.12․2021 

ֆակուլ-

տետ 

յան հետ 

կապերի և 

մամուլի 

պատաս-

խանա-

տուի 

նագրեր տար-

բեր կազմակեր-

պությունների 

հետ՝ լրացուցիչ 

ծառայություն-

ներ տրամադ-

րելու 

վերաբերյալ 

12.  Ներդնել սոցիալական 

աջակցության ծրագրերֈ 

Նպատակը. Աշխատակիցներին 

սոցիալական աջակցություն ցու-

ցաբերել: 

ԱԱ. Սոցիալական ծրագրերի 

հաստատված ցանկ և բյուջեի 

համապատասխան հոդված: 

1. Աջակցություն ցուցաբերելու համար 

համապատասխան տվյալներ 

հավաքագրել: 

Արհեստակ-

ցական 

բյուրո 

01.09.2021-

30.12․2021 

Գլխավոր 

հաշվա-

պահ 

Տնօրենի, 

ֆակ․-ի, 

ԱԿԲ-ի   

Սոցիալական 

աջակցության 

վերաբերյալ 

հաշվետվու-

թյուն 

 

13.  Կրթական ծրագրերի 

պահանջներից ելնելով՝ 

տեխնոլոգիապես վերա-

զինել առկա լսարան-

ներն, արվեստանոցներն 

ու  ուսումնական լաբո-

րատորիաները, 

ձևավորել նորերը: 

Նպատակը. Արդի տեխնոլոգիա-

ներով ապահովել կրթական ծրա-

գրի պահանջները: 

ԱԱ. Տեխնոլոգիապես վերազին-

ված ուսումնական տարածքների 

առկայություն: 

 

Ուսումնասիրել լսարանների, արվես-

տանոցների և լաբորատորիաների 

հնարավորությունները: 

Տնօրեն, 

փոխտնօրեն 

01.09.2021-

30.12․2021 

Տնտե-

սական 

մաս 

ՈՒՄՎ-ի, 

ֆակուլտե

տի 

Տեխնոլոգիա-

պես վերազին-

ված լսարան-

ների, արվես-

տանոցների և 

լաբորատորիա-

ների որոշակի 

քանակ 

 

14.  Բազմազանեցնել մար-

զամշակութային ծրագ-

րերը, զարգացնել ուսա-

նողական ակումբային 

համակարգը՝ շեշտա-

դրելով ինտելեկտուալ, 

բնապահպանական, 

երկրագիտական և 

հայրենաճանաչողական 

բնույթի միջոցառում-

ները: 

Նպատակը. Ուսանողական 

ակումբային համակարգի զար-

գացում, ուսանողական առօրյայի 

աշխուժացում: 

ԱԱ. Ուսանողական ակումբների 

արդյունավետ գործունեություն, 

բազմազան մարզամշակութային 

ծրագրեր: 

 

Տեղեկացված լինել ուսանողական 

կառույցների գործունեության մասին, 

օժանդակել միջոցառումների 

իրականացմանը: 

Ֆակուլտետ 

01.09.2021-

30.12․2021 

ՈՒԽ, 

ՈՒԳԸ 

Ֆակուլտե-

տի, 

ամբիոն-

ների 

 

Ֆակուլտետում 

իրականացվող 

մարզամշակու-

թային ծրագրեր, 

տարբեր բնույ-

թի միջոցառում-

ներ 

 

15.  Ապահովել շրջանա-

վարտների հետ մասնա-

ճյուղի և առանձին 

ֆակուլտետների շարու-

նակական կապը և 

խթանել շրջանավարտ-

ների կողմից Մասնա-

ճյուղին տարաբնույթ 

աջակցության նախա-

ձեռնությունները: 

Նպատակը. Շրջանավարտների  

և ֆակուլտետի շարունակական 

կապի խթանումը: 

ԱԱ. Ֆակուլտետի աշխատակազ-

մի համալրումը նոր կադրերով, 

շրջանավարտների կողմից 

աջակցություն ունենալը: 

 

Անմիջական կապի մեջ լինել 

ֆակուլտետի շրջանավարտների հետ, 

նրանց ներգրավել համալսարանական 

տարբեր գործընթացներում: 

ԱԿԲ 

01.09.2021-

30.12․2021 

Ֆակուլ-

տետ 

Տնօրենի, 

ՈՒՄՎ-ի, 

ՄԿՈԱ 

բաժնի 

Շրջանավարտ-

ների ներգրա-

վումը ֆակուլ-

տետային բազ-

մաբնույթ միջո-

ցառումներում և 

նրանց կողմից 

աջակցություն 

 

16.  Կազմակերպել ուսանո-

ղական կազմակերպու-

Նպատակը. Ունենալ ինստիտու-

ցիոնալ առումով զարգացած  ու-

Մշակել դասընթացներ, որոնք 

կնպաստեն ուսանողների 

Ֆակուլտետ 

01.09.2021-

Ֆակուլ-

տետ 

ԵՊՀ-ի, 

ՈՒԽ-ի և 

Ուսանողների 

համար 
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թյունների ինստիտու-

ցիոնալ զարգացմանը 

նպաստող և ուսանողնե-

րի առաջնորդությանն 

աջակցող ուսուցողա-

կան դասընթացներ: 

սանողական կազմակերպու-

թյուններ: 

ԱԱ. Ուսանողների համար ա-

ռաջնորդության դասընթացների 

համակարգ: 

 

առաջնորդության աջակցմանը և 

ուսանողական կազմակերպու-

թյունների զարգացմանը: 

30.10.2021  ՈՒԳԸ-ի կազմակերպ-

ված առաջնոր-

դության 

դասընթացներ 

17.  Խթանել մասնաճյուղի 

ուսանողական կազմա-

կերպությունների ներ-

հանրապետական և 

միջազգային 

համագործակցությունը: 

Նպատակը. Համագործակցու-

թյան ձևավորում ուսանողական 

տարբեր կառույցների միջև: 

ԱԱ. Համատեղ իրականացվող 

ծրագրեր: 

 

Օժանդակել համագործակցության 

ձևավորմանը: 

Ֆակուլտետ 

01.09.2021-

30.10.2021 

ՈՒԽ և 

ՈՒԳԸ 

Ֆակուլտե-

տի 

 

ՈՒԽ-ի և ՈՒԳԸ-

ի կողմից այլ 

բուհերի ուսա-

նողական կա-

ռույցների հետ 

կազմակերպ-

ված միջոցա-

ռումներ 

 

18.  Նպաստել ուսանողների 

հետազոտական աշխա-

տանքները խթանող 

ՈՒԳԸ ծրագրերի արդ-

յունավետության 

բարձրացմանը: 

Նպատակը. Ուսանողներին ներ-

գրավել հետազոտական աշխա-

տանքներում: 

ԱԱ. Ուսանողների ակտիվ մաս-

նակցություն ՈՒԳԸ ծրագրերին: 

 

Քննարկել և խթանել ՈՒԳԸ ծրագրերը: ՈՒԳԸ 

01.09.2021-

30.12․2021 

 

ՈՒԳԸ, 

ֆակուլ-

տետ 

ՈՒԽ-ի ՈՒԳԸ 

ծրագրերում 

ուսանողների 

թվի աճ 

 

19.  Զարգացնել դիմորդների 

մասնագիտական 

կողմնորոշման համար 

մասնաճյուղի կանքէջը: 

Նպատակը. Ունենալ թարմ տե-

ղեկատվություն ֆակուլտետի վե-

րաբերյալ: 

ԱԱ. Մշտապես թարմացվող 

տեղեկատվական համակարգ 

բակալավրիատի դիմորդների 

համար: 

Ֆակուլտետում կատարված փոփոխու-

թյունների, իրադարձությունների վերա-

բերյալ տեղեկատվության փոխանցում 

մասնաճյուղի կայքին: 

Ֆակուլտետ 

Պարբերա-

բար 

Հասարա-

կայնու-

թյան հետ 

կապերի և 

մամուլի 

պատ․ 

ՈՒՄՎ-ի  

ՄԿՊԿ 

բաժնի 

Կայքի այցե-

լությունների և 

հղումների 

ավելացում 

 

20.  Ավագ դպրոցների և քո-

լեջների համար կազ-

մակերպել «բաց դռների 

օր» և ճանաչողական այց 

մասնաճյուղ: 

Նպատակը. Դիմորդներին ծանո-

թացնել բուհի և նրա հնարավո-

րությունների հետ: 

ԱԱ. Մասնաճյուղի և նրա կողմից 

իրականացվող կրթության վերա-

բերյալ իրազեկության մակար-

դակի բարձրացում: 

Ուսումնական տարվա ընթացքում օրեր 

առանձնացնել աշակերտների այցելու-

թյան համար և բուհում    շրջայց 

կազմակերպել: 

ՄԿՊԿ 

բաժին 

01.09.2021-

30.12․2021 

Ֆակուլ-

տետ 

 

ՄԿՊԿ 

բաժնի 

 

Տարեկան շուրջ 

100 աշակերտի 

այց ԵՊՀ ԻՄ 

Կիրառական 

արվեստի 

ֆակուլտետ 

 

21.  Ընդլայնել ԵՊՀ ԻՄ –ի 

հետ պայմանագրային 

հիմունքներով 

համագործակցող ավագ 

դպրոցների և քոլեջների 

շրջանակը: 

Նպատակը. Կայուն համագոր-

ծակցության ձևավորում: 

ԱԱ. Բուհ-դպրոց 

շարունակական փոխհարաբե-

րության ստեղծում: 

Բուհի դասախոսների միջոցով 

դասախոսություններ կազմակերպել 

դպրոցներում: 

ՈՒՄՎ  

01.09.2021-

30.12․2021 

Դասախո-

սական 

կազմ 

 

Ֆակ․-ի, 

ուսումնա-

մեթոդա-

կան 

խորհրդա-

տուի 

 

Պայմանագրա-

յին հիմունքնե-

րով համագոր-

ծակցող ավագ 

դպրոցներում 

համալսարա-

նական դասա-

խոսների 

կողմից 

կարդացված 

դասախոսու-
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թյուններ 

22.  ԵՊՀ-ի և ԵՊՀ ԻՄ –ի 

դասախոսներին առավե-

լագույնս ներգրավել 

հանրակրթական 

ուսումնական հաստա-

տություններում ակնար-

կային և բովանդակային 

դասախոսությունների, 

թեմատիկ քննարկում-

ների կազմակերպման 

գործում: 

Նպատակը. Հետաքրքրության 

ձևավորում բուհի նկատմամբ: 

ԱԱ. Մասնագիտական կողմնո-

րոշման հարցում աշակերտին 

օժանդակություն: 

Թեմատիկ քննարկումների, տարա-

բնույթ դասախոսությունների 

իրականացում: 

ՈՒՄՎ  

01.09.2021-

30.12․2021 

Դասախո-

սական 

կազմ 

Ֆակուլտե-

տի,  

ՄԿՊԿ 

բաժնի 

Դպրոցներում 

կատարված 

քննարկումներ 

և կարդացված 

դասախոսու-

թյուններ 

 

23.  Ապահովել շրջանա-

վարտների և այլ շահա-

ռուների հետ Մասնա-

ճյուղի և նրա առանձին 

ստորաբաժանումների 

շարունակական կապը՝ 

խրախուսելով նրանց 

կողմից բուհին ֆինան-

սական, նյութական և 

այլ բնույթի աջակցու-

թյան նախաձեռնու-

թյունները:  

Նպատակը. Բուհին աջակցու-

թյան տարաբնույթ նախաձեռ-

նությունների խրախուսում: 

ԱԱ. Շրջանավարտներից և այլ 

շահառուներից ստացվող աջակ-

ցություններ: 

Շարունակական կապի մեջ լինել 

շրջանավարտների և շահառուների 

հետ: 

Տնօրեն, 

ԱԿԲ 

Պարբերա-

բար 

ԱԿԲ 

ֆակուլ-

տետ 

ԱԿԲ Շրջանա-

վարտներից և 

այլ շահառունե-

րից ստացվող 

ֆինանսական 

հոսքերի աճ 

 

24.  Կրթական ծրագրերի 

վերակառուցում՝ 

շարժունությունն ապա-

հովելու նպա-տակով: 

Նպատակը. Ապահովել  

կրթական ծրագրերի 

շարժունությունը: 

ԱԱ. Վերակառուցված կրթական 

ծրագրեր: 

Կատարել բենչմարքինգ՝ կրթական 

ծրագրերի շարժունությունն 

ապահովելու համար: 

ԿԲԴՎԲ 

01.10.2021-

30.12.2021 

Ամբիոննե

ր 

 

ԱԿԲ Բենչմարքինգի 

հիման վրա 

վերակառուց-

ված կրթական 

ծրագրեր: 

 

 

       

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                           Վ․ Ա․ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ 

 

 


