
            

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

 

Թ
ի

վ
 ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՆՊԱՏԱԿԸ/  

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

(ԱԱ) 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ՔԱՅԼԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱ

ԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

ՆՇՈՒ

ՄՆԵՐ Պատասխանատու Կատարողներ 

1.  Ուսանողների իրազեկում  Ֆակուկտետի 

ուսանողներին 

տեղեկացնել 

քննությունների 

կարգի, իրենց 

իրավունքների և 

պարտականությո

ւնների մասին , 

տալ 

պատսխաններ 

հետաքրքրող 

հարցերին 

1. Շրջել լսարաններով՝ 

ուսանողներին հուզող 

հարցերին պատասխանելու 

նպատակով 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 

 

 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և  

փոխնախագահ 

Ֆակուլտետի 

ուսանողներ և 

կուրսերի 

ավագներ 

Ֆակուլտետում  

տեղեկացվածությո

ւն 

 

2 

 

Ծանոթություն Ամերիկյան 

գրադարանին և 

փոխհամագործակցություն 

ՈւԽ-ի հետ 

 Ուսանողները 

հնարավորություն 

կունենան 

օգտվելու 

գրադարանից 

 

 

------- 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 

03.2022 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ 

Ֆակուլտետի 

ուսանողներ 

Ուսանողների 

գիտելիքների 

ընդլայնում 

 

3 Համագործակցություն ԵՊՀ 

ԻՄ ՈՒԳԸ – ի հետ 

 Դասավանդվող 

ծրագրից հետ 

մնացած կամ 

թերացող 

ուսանողները 

կստանան 

օգնություն 

ֆակուլտետի 

դասախոսների և 

առավել 

առաջադեմ 

ուսանողների 

կողմից 

1. Համագործակցել ՈՒԳԸ 

ներկայացուցիչների հետ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ/ 

05.2022 

Ֆակուլտետի 

նախագահ 

Ֆակուկտետի 

դասախոսներ 

և առաջադեմ 

աշակերտներ 

Ձեռք բերած նոր 

գիտելիքներից 

բավարարված 

ուսանողներ 

 



4 Հանդիպումներ հեռակա 

բաժնի ուսանողների հետ 

 Ուսանողների 

խնդիրների 

վերհանում 

1. Կազմակերպել հաճախակի 

հանդիպումներ 

ուսանողների հետ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ / 

2-րդ կիսամյակի 

ընթացքում 

Հեռակա բաժնի 

ուսանողներ 

Հեռակա 

ուսուցման 

բաժնի դեկան 

Ուսանողների 

ներգրավվածությու

ն 

 

5 Հանդիպում կուրսերի 

ավագների հետ 

 Փորձի և 

գիտելիքների 

փոխանակում 

ավագ և կրտսեր 

կուրսեցիների 

միջև: 

1. Գտնել կամավոր ավագ 

կուրսեցիներ 

2. Քննարկումներ կատարել 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 

Ամիսը 1 անգամ 

Պատվիրակներ Կուրսերի 

ավագներ 

Ուսանողական 

խորհրդի 

աշխատանքներին 

ներգրավված 

ուսանողների 

քանակի աճ 

 

6 Էքսկուրսիա 

Պատմաերկաբանական 

թանգարան 

 Մասնագիտական 

գիտելիքների 

ձեռքբերում 

 

 

----------- 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 

04.2022 

Առկա և հեռակա 

ուսուցման 

բաժինների 

պատմության 

բաժնի 

ուսանողներ 

Դեկանատ Ճանաչողական 

էքսկուրսիա 

 

7 Ինտելեկտուալ խաղ ՝ըստ 

տարբեր կուրսերի 

ուսանողների 

հետաքրքրությունների 

 Ժամանցի 

կազմակերպում 

1. Ուսանողներին 

ծանոթացնել խաղի 

կանոններին 

2. Ձևավորել թիմեր, որոնց 

մեջ կընդգրկվեն տարբեր 

մասնագիտությունների 

տեր ուսանողներ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 

2-րդ կիսամյակի 

ընթացքում 

Ֆակուլտետի 

ուսանողներ 

Թիմերի 

անդամների 

Խաղերի միջոցով 

ստանալ նոր 

գիտելիքներ և ձեռք 

բերել նոր 

ընկերներ 

 

8 Համագործակցություն 

մարզային գրադարանի 

հետ 

 Ուսանողների 

ներգրավվածությո

ւնը տարբեր 

միջոցառումների 

 

 

--------- 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 

2-րդ կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանասիրության 

և պատմության 

բաժնի 

ուսանողներ 

Իջևանի 

մարզային 

գրադարանի 

Ծրագրերին 

ուսանողների 

մասնակցության 

մեծ թիվ 

 

9 Տոները հումանիտար 

ֆակուկտետում  

 Ուսանողներին 

ընձեռել 

ինքնադրսևորման 

հնարավորություն  

1. Պահել համալսարանի 

ներսում ուսանողների՝ 

միմյանց հետ կապը 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և  

փոխնախագահ/  

2-րդ կիսամյակի 

ընթացքում  

 Ֆակուլտետի  

ուսանողներ 

Կուրսերի 

ավագներ 

Կատարված 

ստեղծագործական  

և 

կազմակերպչակա

ն աշխատանքներ 

 

10 My  favorite book  Կազմակերպել 

գրքերի 

քննարկում  

անգլերեն, 

 

 

------------- 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/  

2-րդ կիսամյակի  

Ուսանողներ Կուրսերի 

ավագներ 

 

 

------------- 

 



ֆրանսերեն և 

ռուսերեն 

լեզուների բաժնի 

ուսանողների 

համար 

ընթացքում 

11 Համագործակցություն 

Ինֆոտան հետ 

 Փոխադարձ 

համագործակցութ

յուն 

1. Միասին կազմակերպել 

տարբեր միջոցառումներ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ  

Ուսանողներ Արտաքին 

կապերի 

բաժին 

Գիտելիքների 

փոխանակում 

 

12 Համագործակցություն 

Կարմիր խաչի հետ 

 Մասնագիտական 

ոլորտի 

գիտելիքների 

լրացում 

 

---------------- 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ 

Ուսանողներ Արտաքին 

կապերի 

բաժին 

Ուսանողների 

մասնակցություն 

 

 

            ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ նախագահ՝  Գ. Խաչատրյան 

 


