2017-2018 ՈՒՍ.ՏԱՐԻ
ԵՊՀ ԻՄ <<ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ>> ԱՄԲԻՈՆԻ
ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Աշխատանքի բովանդակությունը
1. 2017-2018 ուս.տարվա առարկայական ծրագրերի, ուսումնական
փաթեթների և ուսումնական պրակտիկաների ծրագրերի քննարկում
և հաստատում:
2. Ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ ստուգումների և եզրափակիչ
քննությունների հարցաշարերի քննարկում և հաստատում
3. Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների քննարկում
և հաստատում:
4. Ամփոփիչ մասնագիտական քննության հարցաշարի նախագծի
քննարկում և հաստատում:
5. Լրացուցիչ պարապմունքների ժամանակացույցի հաստատում:
6. Դասալսումների և փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկների
քննարկում և հաստատում:
7. Պրոֆեսորադասախոսական
կազմի
անհատական զարգացման
պլանների քննարկում:
1. Ըստ
ուսանողների
և
ըստ
ղեկավարների
կուրսային ու
ավարտական աշխատանքների բաշխման ճշգրտում
2. Կուրսային, ավարտական աշխատանքների ղեկավարների և
ուսանողների հանդիպման գրաֆիկի քննարկում և հաստատում:
3. Ամբիոնային առարկաների կտրվածքով ընթացիկ քննությունների
ժամանակացույցի քննարկում:
4. Առաջին ընթացիկ քննությունների հարցատոմսերի քննարկում և
հաստատում /ըստ ամբիոնային առարկաների/
5. Ամբիոնի առաջատար մասնագետների մասնակցությունը և ամբիոնի
համագործակցություն
ավագ
դպրոցներում
կազմակերպվող

Կատարման
ժամկետը

պատասխանա
տու անձ

02.09.2017թ.
16.09.2017թ.

Ամբիոնի
վարիչ

07.10.2017թ.
21.10.2017թ

Ամբիոնի
վարիչ

ծանոթություն

մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված գործընթացներին:
6. Գիտական զեկուցումների թեմաների և գրաֆիկի քննարկում և
հաստատում:
7. Ուսանողների
ինքնուրույն
աշխատանքների կազմակերպմանն
առնչվող քննարկումներ:
8. Սերվիս մասնագիտության պրակտիկանտ ուսանողների վերաբերյալ
արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրման արդյունքների
քննարկում
1. Առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքների
քննարկում:
2. Քննարկում
ուսուցման
գործընթացի
օպտիմալացման
և
արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ:
3. Կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի
վերաբերյալ քննարկում:
4. ՈՒԳԸ-ի հետ գիտական ընթերցումների կազմակերպում
5.Սեմինար
բակալավրի
կրթական
ծրագրի
կառուցվածքը
և
բովանդակությունը թեմայով
1. Ստուգարքային շրջանի արդյունքների քննարկում
ամբիոնային
առարկաների կտրվածքով:
2. Ամբիոնային առարկաների կտրվածքով քննաշրջանի գրաֆիկի
քննարկում:
3. Երկրորդ ընթացիկ քննությունների հարցատոմսերի
և թեստերի
քննարկում և հաստատում /ըստ ամբիոնային առարկաների/
4. Դասալսումների արդյունքների քննարկում
1. 2017-2018ուս.տարվա
I
կիսամյակի
քննաշրջանի
ամփոփում
ամբիոնային առարկաների կտրվածքով:
2. Դասավանդման
որակի
և
արդյունավետության
վերաբերյալ
ուսանողական հարցումների արդյունքների քննարկում:
3. II կիսամյակի դասապրոցեսի նախապատրաստական աշխատանքներ:

11.11.2017թ25.11.2017թ.

Ամբիոնի
վարիչ

09.12.2017թ30.12.2017թ.

Ամբիոնի
վարիչ

13.01.2018թ27.01.2018թ.

Ամբիոնի
վարիչ

4. ՈՒսումնական պրակտիկաների նախապատրաստական փուլի
քննարկում
5. Ամբիոնի վարիչի կիսամյակային հաշվետվությունն ամբիոնում
կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:
1. Ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ ստուգումների և եզրափակիչ
քննությունների հարցաշարերի քննարկում և հաստատում:
2. 2017-2018ուս.տարվա I կիսամյակի լուծարքային շրջանի ամփոփում
ամբիոնային առարկաների կտրվածքով:
3. 2017-2018ուս.տարվա II կիսամյակի դասալսումների գրաֆիկի
քննարկում և հաստատում:
4. 2017-2018ուս.տարվա
II
կիսամյակի
լրացուցիչ
խորհրդատվությունների
ժամանակացույցի
քննարկում
և
հաստատում:
5. 2017-2018ուս.տարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների
գրաֆիկի քննարկում և հաստատում:
1.
Երկրորդ
կիսամյակի առաջին
ընթացիկ
քննությունների
հարցատոմսերի և թեստերի քննարկում և հաստատում /ըստ
ամբիոնային առարկաների/
2.
ՈՒսանողների կուրսային և ավարտական աշխատանքների
կատարման ընթացքի քննարկում
1. Ամբիոնային առարկաների կտրվածքով 2017-2018 ուս.
տարվա
ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքների քննարկում:
2. Ավարտական
աշխատանքների
նախապաշտպանության
կազմակերպում և արդյունքների քննարկում
3. Դասալսումների արդյունքների քննարկում:
4. Ըստ նախատեսված ժամկետի 2017-2018 ուս.տարվա <<Սերվիսի >> և
<<Զբոսաշրջություն>> մասնագիտությունների (առկա,
հեռակա)
ուսումնական
և
աշխատանքային
պլանների
կազմանը
մասնակցություն :

10.02.2018թ24.02.2018թ.

Ամբիոնի
վարիչ

10.03.2018թ-

Ամբիոնի
վարիչ

07.04.2018թ28.04.2018թ.

Ամբիոնի
վարիչ

1.
2.
3.

2017-2018ուս.տարվա 2-րդ ընթացիկ քննությունների գրաֆիկի
քննարկում ամբիոնային առարկաների կտրվածքով :
05.05.2018թՍտուգարքային
շրջանի
գրաֆիկի
քննարկում
ամբիոնային 26.05.2018թ.
առարկաների կտրվածքով:
Ըստ նախատեսված ժամկետի 2017-2018ուս. տարվա ամբիոնային և
անհատական ծանրաբեռնվածությունների նախնական կազմում:

1. Ըստ
տարեկան
աշխատանքային
պլանի
դասախոսների 09.06.2018թհաշվետվություն:
23.06.2018թ.
2. 2017-2018ուս.տարվա
ամբիոնի
կատարած
աշխատանքների
հաշվետվություն:
3. Ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների արդյունքների և
ամփոփիչ
ատեստավորման
հանձնաժողովի
հաշվետվության
քննարկում
4. Ընթացիկ
քննությունների,
ստուգումների
և
ստուգարքների
արդյունքների քննարկում:
5. Դասախոսների վարկանիշային թերթիկների լրացում և քննարկում
6.
Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ
ուսանողական հարցումների արդյունքների քննարկում
1. 2018-2019 ուս. տարվա ամբիոնի տարեկան աշխատանքային պլանի 07.07.2018թ.քննարկում և հաստատում
2. II կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում ամբիոնային
առարկաների կտրվածքով:
3. Ամբիոնի վարիչի տարեկան հաշվետվություն

Ամբիոնի
վարիչ

Ամբիոնի
վարիչ

Ամբիոնի
վարիչ

