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ՆԵՐ Պատասխան

ատու 

Կատարող

ներ 

1.  Հանդիպում 

Զաարտ 

ճարտարապետա

կան 

արվեստանոցի 

համահիմնադիր, 

ճարտարապետ-

դիզայներ Զորիկ 

Զուրաբյանի հետ 

 Մասնագտական 

առարկաների 

նոր 

մոտեցումների 

ծանոթացում  

 Ներկայիս 

շուկայի 

առաջատարների 

հետ կապի 

հատատում, նոր 

կապերի 

ձեռքբերում 

 Մասնագիտությ

ան հանդեպ 

հետաքրքրությա

ն բարձրացում   

1. Հանդիպման օրվա եւ 

ժամի հստակեցում 

2. Ուսանողներին 

օրակարգի մասին 

տեղեկացում 

3. Խոսնակի 

գիշերակացի եւ 

տրանսպորտային 

միջոցի 

փոխհատուցման 

տրամադրում  

ԿԱՖ 

նախագահ  

 

 

Սեպտ․ 2-րդ 

կես 

 

Ֆակուլտե

տի 

նախագահ

, տեղակալ 

Կուրսերի 

ավագներ 

Ուսանողների 

ակտիվության 

բարձրացում, 

նոր 

առաջարկների 

բարձրաձայնո

ւմ 

Նախատ

եսվում 

է, որ 

ուսանո

ղների 

կողմից 

հետաքր

քրվածու

թյան 

դեպքում 

դասընթ

ացները 

կկրեն 

շարուն

ակակա

ն բնույթ։ 

2 

 

Այցելություն 

ՆՓԱԿ (Նորարար 

փորձառական 

արվեստի 

կենտրոն), 

 Ոչ 

ակադեմիական 

արվեստի 

ճյուղերի 

բացահայտում 

1. Նախնական 

պայմանավորվածությ

ան ձեռքբերում 

ցուցասրահների հետ  

2. Ուսանողների 

ԿԱՖ 

նախագահ 

 

16․10․21թ․ 

ԿԱՖ 

նախագահ

, տեղակալ 

Կիրառական 

արվեստ 2-րդ 

կուրսի ավագ 

Լուսանկարնե

ր, տոմսեր 

Այցելու

թյունը 

նախատ

եսվում է 

կիրառա



“Latitude 

Yerevan”  ցուցասր

ահ 

 Ստեղծագործակ

ան 

մտահորիզոնի 

ընդլայնում  

 Երեւան 

քաղաքում տեղի 

ունեցող 

իրադարձություն

ների հետ կապի 

հաստատում  

հավաքագրում 

3. Տրանսպորտային 

միջոցի զբաղեցման 

համար 

պայմանավորվածությ

ան ձռքբերում 

 

կան 

արվեստ 

II եւ 

դիզայն 

II 

կուրսեր

ում 

սովորող 

ուսանո

ղների 

համար։  

 

3 Այցելություն 

Գաֆէսճեան 

արվեստի 

կենտրոն, Ս․ 

Փարաջանովի 

թանգարան 

 ՀՀ տարածքում 

գտնվող 

լավագույն 

ժամանակակից 

արվեստների 

կենտրոնի 

նմուշների հետ 

ծանոթացում 

 Հայկական 

արվեստի նորովի 

բացահայտում 

 

1. Նախնական 

պայմանավորվածությ

ան ձեռքբերում 

ցուցասրահների հետ  

2. Ուսանողների 

հավաքագրում 

3. Տրանսպորտային 

միջոցի զբաղեցման 

համար 

պայմանավորվածությ

ան ձռքբերում 

 

ԿԱՖ 

տեղակալ 

 

 

13.11.21թ․  

ԿԱՖ 

նախագահ

, տեղակալ 

Դիզայն III, 

կիրառական 

արվեստ III, 

դիզայն IV 

կուրսերի 

ավագներ 

Լուսանկարնե

ր, տոմսեր 

Այցելու

թյունը 

նախատ

եսվում է 

Դիզայն 

III, 

կիրառա

կան 

արվեստ 

III, 

դիզայն 

IV 

կուրսեր

ում 

սովորող 

ուսանո

ղների 

համար։  

 

4 Կերամիկայով  Ուսանողների 1. Նախնական  ԿԱՖ  ՈՒսանողների  



աշխատանք, 

մեկօրյա 

դասընթաց 

կարիքների 

արձագանքում 

 Ուսանողների 

մասնագիտական 

մեկ այլ 

հմտության 

ձեռքբերում 

պայմանավորվածությ

ուն ձեռք բերել 

մասնագետի հետ 

2. Մշակել օրակարգ, 

տեղեկացնել 

ուսանողներին 

3. Փորձագետին 

տրամադրել 

համապատասխան 

նյութեր եւ 

ճանապարհածախսի 

փոխհատուցում  

ԿԱՖ 

նախագահ 

 

Դեկտ 15-20 

նախագահ

, տեղակալ 

մասնակցությո

ւնն ու 

դասընթացի 

անցկացումը 

փաստող 

լուսանկարներ 

 

 

 

 

                                                                                            ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ  նախագահ՝                Գ․ Խաչատրյան 

 


