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1 1.1.4.Կազմակերպել 

դիմորդների 

մասնագիտական 

ինքնորոշման 

միջոցառումներ: 

Դիմորդների թվի 

աճ 

1. Կազմակերպել «Բաց դռների օր» և 

ապագա դիմորդների ճանաչողական 

այցեր՝ ամբիոնի կրթական հնարավորու-

թյունները ներկայացնելու համար։ 

2. Կազմակերպել այցեր մարզի դպրոցներ 

ամբիոնի կրթական ծրագրերը 

ներկայացնելու նպատակով։ 

Ամբ/ վ 

09.2022-

06.2023 

 

ԿԾՂ  ՄԿՊԿԲ/վ  Դիմորդների թվի աճ, 

 Իրականացված 

ակնարկային և թեմատիկ 

դասախոսություններ 

 

 

 

2 2.1.1.Մշակել և 

իրականացնել 

ավարտական 

աշխատանքների և 

մագիստրոսական 

թեզերի գիտական 

մակարդակի բարձ- 

րացմանը միտված 

քաղաքականություն: 

Բարձր 

մակարդակի 

գիտական 

հետազոտություն  

պարունակող 

ավարտական 

աշխատանքներ 

1.Մշակել ավարտական աշխատանքների  

գիտական մակարդակի բարձրացմանը 

միտված քաղաքականություն:  

2.Կազմակերպել սեմինարներ 

հետազոտական աշխատանք 

կատարողների և ղեկավարողների հետ։ 

3.Կազմակերպել առանձին ընտրված 

հետազոտական աշխատանքների 

քննարկում-վերլուծություններ՝ դրանցում 

առկա թերությունները մատնանշելու 

համար։ 

 

Ամբ/վ 

04.2022- 
12.2022 

ԿԾՂ և աշխ. 

խումբ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

ԿԲԴՎԲ/վ 

 բենչմարքինգի 

արդյունքների 

վերլուծություն, 

 ավարտական աշխա-

տանքների  գիտական 

մակարդակի բարձ- 

րացմանը միտված 

գործող 

քաղաքականություն, 

 

3. 2.1.3. Ավարտական 

աշխատանքների ղե-

կավարմանը ներգրա-

վել փորձառու հետազո-

տողների: 

Ավարտական 

աշխատանքների 

ղեկավարումը 

իրականացնող 

փորձառու հետա-

զոտողների թվի 

աճ   

1.Ձևավորել փորձառու հետազոտողների 

կադրային բազա։ 

2. Մշակել փորձառու հետազոտողներին 

խրախուսելու մեխանիզմներ։ 

Ամբ/ վ 

09.2022-

06.2023 

 

ԿԾՂ և աշխ. 

խումբ 

ԿԾՂ  Համագործակցության 

պատրաստ 

հետազոտողների գործող 

բազա, 

 Մշակված

 խրախուսման 

մեխանիզմներ։ 
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4 2.1.4. Կրթական 

գործընթացում 

զարգացնել նախագծի և 

խնդրի վրա հիմնված 

ուսումնառության 

մոտեցումները: 

Գործող 

կրթական 

ծրագրում 

նախագծի և 

խնդրի վրա 

հիմնված 

դասընթացների 

թվաքանակի 

աճ, 
Նախագծի և 

խնդրի վրա 

հիմնված 

դասընթացներով 

կազմված գործող 

կրթական 

ծրագիր 

1․.Խրախուսել նախագծի և խնդրի վրա 

հիմնված  ուսումնառության մոտեցում- 

ները: 

2․Ուսումնասիրել և տարածել նախագծի և 

խնդրի վրա հիմնված ուսումնառության 

մոտեցումների լավագույն փորձը։ 

Ամբ/ վ 

09.2022-

06.2023 

 

ԿԾՂ Ֆակ/դ  Նախագծի և խնդրի 

վրա հիմնված 

ուսումնառության մո- 

տեցումներով 

իրականացվող 

դասընթացների 

թվաքանակի 

աճ, 

 Խրախուսման 

օրինակներ, 
 Լավագույն փորձի 

տարածման 

հանդիպում-

քննարկումների 

քանակի աճ։ 

 

5 2.2.4 Իրականացնել 

վերապատրաստում-

ների շարք՝ նպատա-

կաուղղված հոդվածներ 

գրելու կարողու-

թյունների զարգաց-

մանը։ 

Հոդվածներ 

գրելու 

կարողությամբ 

օժտված 

վերապատրաստ

ված 

դասախոսներ 

1. Երիտասարդ դասախոսների և 

ուսանողների համար պարբերաբար 

իրականացնել հոդվածներ գրելու 

կարողությունների զարգացմանն ուղղված 

վերապատրաստումներ։ 

2. Պատրաստել հոդվածներ գրելու 

կարողությունները զարգացնելու 

վերաբերյալ ուղեցույց։  

Ամբ/ վ 

09.2022-

06.2023 

 

 

 

 

 

ԿԾՂ,ամբիոնի  

դասախոսներ 

ԿԲԴՎԲ/վ 

 
 Խրախուսման 

օրինակներ, 

 

6 2.2.5 Սահմանել ամեն- 

ամյա մրցանակներ 

«Տարվա դասախոս», 

«Տարվա հետազոտող», 

«Տարվա ուսանող» 

անվանակարգերում։ 

«Տարվա 

դասախոս», 

«Տարվա 

հետազոտող», 

«Տարվա 

ուսանող» 

անվանակարգեր

ի մրցույթներին 

մասնակիցների 

առկայություն 

1 ․ Ակտիվ մասնացնել ԵՊՀ ԻՄ«Տարվա 

դասախոս», «Տարվա հետազոտող», 

«Տարվա ուսանող» ամենամյա 

մրցույթների կազմակերպման և 

անցկացման կարգերի մշակմանը:  

Ամբ/ վ 

09.2022-

12.2022 

Ամբ/ վ 

 
Գիտ/Ք  Հաստատված 

համապատասխան 

կարգեր, 

 

7 2.3.1․ Մշակել և 

ներդնել բաց 

գիտության 

քաղաքականություն: 

Բաց 

հասանելիություն 

ունեցող 

գիտական 

հարթակներում 

ընդգրկված 

աշխատակիցներ 

1.Կազմակերպել վերապատրաստումներ 

և ապահովել դասախոսների 

մասնակցությունը այլ կազմակերպվող 

վերապատրաստման դասընթացների 

բաց հասանելիություն ունեցող 

գիտական հարթակներում 

հրապարակումներ  անելու համար։ 

2.Ներկայացնել խրախուսման բաց 

հասանելիություն ունեցող գիտական 

հարթակներում ընդգրկված 

աշխատակիցներին։ 

Ամբ/ վ 

09.2022-

12.2022 

Ամբիոնի  

դասախոսներ 

ԿԲԴՎԲ/վ 

 
 Վերապատրաստված

ամբիոնի աշխա 

տակիցների քանակ, 

 Խրախուսված

ամբիոնի աշխատա 

կիցների քանակ։ 
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8 2.3.2. Բարելավել 

Մասնաճյուղի 

հետազոտողների ներ-

կայացվածությունը 

մասնագիտական 

ցանցերում։ 

Մասնագիտական 

ցանցերում 

ներգրավված 

ամբիոնի 

հետազոտողների 

թվի աճ 

1. Բարձրացնել մասնագիտական ցանցերի 

վերաբերյալ ամբիոնի աշխատակիցների 

իրազեկվածությունը: 

 2. Կազմակերպել վերապատրաստումներ 

և զարգացնել ամբիոնի աշխատակիցների 

ցանցերից օգտվելու կարողությունները 

Ամբ/վ 

09.2022 

06.2023 

ԿԾՂ,  

ամբիոնի  

դասախոսներ 

ՏՀՍԶԲ 

 

 

 

ԿԲԴՎԲ  

 Լավագույն փորձի 

տարածման 

հանդիպում-

քննարկումների 

քանակի աճ։ 

 

9 2.3.3. Ապահովել 

համալսարանական 

վիրտուալ տի- 

րույթում գիտական 

շտեմարաններ 

մուտքի հնարավո- 

րություն: 

Վիրտուալ  

տիրույթում  

գործող  

գիտական  

շտեմարաններից  

օգտվող  

դասախոսներ 

1.Ծանոթացնել  ամբիոնի 

աշխատակիցներին վիրտուալ  

տիրույթում  գործող գիտական 

շտեմարաններին։ 

2. Օգտագործել վիրտուալ տիրույթում 

ԵՊՀ   գիտական շտեմարաններ մուտքի 

հնարավորությունները։ 

Ամբ/ վ 

09.2022-

06.2023 

ԿԾՂ, 

ամբիոնի  

դասախոսներ 

Գրադ.վարիչ  Իրազեկված 

աշխատակիցների 

թվաքանակի աճ 

 Գիտական 

շտեմարաններից 

օգտվող 

աշխատակիցների   

քանակ։ 

 

10 2.4.2. Խրախուսել 

գիտության տարբեր 

բնագավառների միջ-

գիտակարգային հետա-

զոտությունների 

կատարումը:  

Միջգիտակարգայ

ին  

հետազոտություն

ներ  կատարող  

դասախոսներ 

 Ներկայացնել  խրախուսման 

միջգիտակարգային հետազոտություններ 

կատարող  դասախոսներին: 

Ամբ/վ 

 

09.2022-

12.2022 

 

 

ԿԾՂ, 

ամբիոնի  

դասախոսներ 

 

 

 

Տնօրեն Միջգիտակարգային 

հետազոտությունների 

խրախուսման ներդրվսծ 

մեխանիզմներ 

 

11 2.5.1 ․  Բուհերի և 

գիտահետազոտական 

ինստիտուտների հետ 

իրականացնել 

համատեղ նախագծեր: 

Բուհերի և 

գիտահետազոտա

կան ինստիտուտ-

ների հետ 

համատեղ 

իրականացված 

նախագծեր 

Պլանավորել և  իրականացնել բուհերի, 

գիտահետազոտական ինստիտուտների 

կամ կենտրոնների հետ համատեղ գիտա-

ժողովներ։   

Ամբ/վ 

 

09.2022-

06.2023 

 

ԿԾՂ, 

ամբիոնի  

դասախոսներ 

Տնօրեն  Համատեղ 

կազմակերպված 

գիտաժողովների քանակ։ 

 

12 2.5.2. Ընդլայնել գիտա-

հետազոտական 

ինստիտուտների և բու-

հերի առաջատար 

մասնագետների ներ-

գրավվածությունը 

ավարտական աշխա-

տանքների ու մագիստ-

րոսական թեզերի 

համաղեկավարմանը: 

Համաղեկավա-

րությամբ իրակա-

նացված որակյալ 

ավարտական 

աշխատանքներ 

Ապահովել գիտահետազոտական 

ինստիտուտների և բուհերի առաջատար 

մասնագետների ներգրավվածությունը 

ավարտական աշխատանքների 

ղեկավարմանը: 

Ամբ/վ 

 

09.2022-

12.2022 

 

Ամբ/վ Տնօրեն Գիտահետազոտական 

ինստիտուտների և 

բուհերի առաջատար 

մասնագետների 

համաղեկավարությամբ 

իրականացված ավարտա-

կան աշխատանքների թվի 

աճ: 

 

13 2.5.4. Ուսանողների 

ավարտական աշխա-

տանքերի հետազոտա-

կան բաղադրիչը հնա-

րավորինս փոխկա-

պակցել մարզի համայ-

նքային հիմնա-

խնդիրների հետ: 

Մարզի համայն-

քային հիմնա-

խնդիրները 

արտացոլող 

ավարտական 

աշխատանքներ: 

1.Մշակել Տավուշի մարզպետարանի հետ 

համագործակցության մեխանիզմներ:  

2. Կատարել ավարտական աշխատանք-

ների զգալի թեմաների համապատասխա-

նեցում մարզի հիմնախնդիրներին։ 

Ամբ/վ 

 

09.2022-

06.2023 

ԿԾՂ,  

Ամբիոնի  

դասախոսներ 

Ֆակ/դեկ  Կնքված համագոր-

ծակցության հուշագրեր, 

 Մարզի հիմնախն-

դիրներին փոխկապակ-

ցված ավարտական աշ-

խատանքների թվի աճ, 

 



4 
 

14 

2.8.1. Զարգացնել 

հետազոտությունների 

իրականացման 

էթիկայի նորմերի պահ-

պանման 

մեխանիզմները։ 

Հետազոտություն

ների իրականաց-

ման էթիկայի 

նորմերը պահ-

պանման 

մեխանիզմներով 

կրթական 

միջավայր։ 

1 ․  Իրազեկել աշխատակիցներին 

հետազոտությունների իրականացման 

էթիկայի նորմերին, հեղինակային 

իրավունքի և մտավոր սեփականության 

վերաբերյալ իրավական ակտերին։ 

Ամբ/վ 

 

09.2022-

06.2023 

ԿԾՂ,  

Ամբիոնի  

դասախոսներ 

 

Կազմակերպված 

դասընթացների և 

վերապատրաստումների 

քանակ։ 

 

2. Բարձրացնել բաց գիտական միջա-

վայրում գործող բարեվարքության 

կանոնների վերաբերյալ աշխատակից-

ների իրազեկվածությունը։ 

3. Ուսանողներին և երիտասարդ 

հետազոտողներին տրամադրել 

մասնագիտական աջակցություն։ 

 

      Ընդհանուր  տնտեսագիտության  ամբիոնի վարիչի ժ.պ.՝                                                 Մ.  Միքայելյան                  

 


