
                    2016 –2017  áõë.  ï³ñÇ 
ԵՊՀ  Իջևանի  մասնաճյուղի  <Ընդհանուր  տնտեսագիտության>  ամբիոնի  աշխատանքային   
պլան  
 

N Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման  
ժամկետը 

Պատասխանա
տու 

Ծանոթություն 

1 Ըստ  ուսանողների  և  ըստ  ղեկավարների  կուրսային 
և  ավարտական  աշխատանքների  բաշխման  
ճշգրտում: 

Սեպտեմբեր 
Ամբիոնի  վարիչ  

տ.գ.դ.,  պրոֆեսոր 
Հ.  Ա.  Մարզպանյան 

 

2 Ամփոփիչ  մասնագիտական  քննության  հարցաշարի  
նախագծի  քննարկում  և  հաստատում: 

3 Լրացուցիչ  պարապմունքների  ժամանակացույցի  
հաստատում: 

4 Փոխադարձ  դասալսումների  գրաֆիկ  -  
ժամանակացույցի  հաստատում: 

5 Ամբիոնի  կողմից  տարվող  դասալսումների  գրաֆիկ  
-  ժամանակացույցի  հաստատում: 

6 Պրոֆեսորադասախոսական  կազմի  անհատական  
զարգացման  պլանների  քննարկում: 

7. 2015 -2016  ուս տարվա  արտադրական  պրակտիկայի  
արդյունքների  քննարկում: 
 

1 Առաջին  ընթացիկ  քննությունների  թեստերի  
քննարկում  և  հաստատում  /ըստ  ամբիոնային  
առարկաների/:  

Հոկտեմբեր 
Ամբիոնի  վարիչ  

տ.գ.դ.,  պրոֆեսոր 
Հ.  Ա.  Մարզպանյան 

 



2 Ուսանողների  ինքնուրույն  աշխատանքի  
կառավարմանն  առնչվող  քննակումններ: 

1 Առաջին  ընթացիկ  քննությունների  արդյունքների  
ամփոփում: 

Նոյեմբեր 
Ամբիոնի  վարիչ  

տ.գ.դ.,  պրոֆեսոր 
Հ.  Ա.  Մարզպանյան 

 

2 2016 -2017 ուս.  տարում  ամբիոնի  դասախոսների  
գիտական  գործունեության  ուղղությունների  և  
սպասվելիք  արդյունքների  մասին: 

3 Սեպտեմբեր  և  հոկտեմբեր  ամիսներին  անցկացված  
դասալսումների արդյունքների   քննարկում: 

4. Դասավանդման  որակի  և  արդյունավետության  
վերաբերյալ  ուսանողական  հարցման  արդյունքների  
քննարկում: 

1. Երկրորդ ընթացիկ  քննությունների  թեստերի  
քննարկում  և  հաստատում  /ըստ  ամբիոնային  
առարկաների/ 

Դեկտեմբեր 

Ամբիոնի  վարիչ  
տ.գ.դ.,  պրոֆեսոր 

Հ.  Ա.  Մարզպանյան 
 

2. Նոյեմբերին  անցկացված  դասալսման  արդյունքների    
քննարկում: 

3. Քննաշրջանի  կազմակերպման  խնդիրները  և  
անցկացման  ընթացքը; 

  

1 Ամբիոնի  դասախոսների  հաշվետվությունները  
դասավանդված  առարկաների  վերաբերյալ: 

Հունվար 
Ամբիոնի  վարիչ  

տ.գ.դ.,  պրոֆեսոր 
Հ.  Ա.  Մարզպանյան 

 

2 Ամբիոնի  վարիչի  կիսամյակային  հաշվետվությունը  
ամբիոնում  կատարված  աշխատանքների  
վերաբերյալ: 

3 Ամբիոնի  կողմից  տարվող  դասլսումների  գրաֆիկ  -  
ժամանակացույցի  հաստատում: 

4 Դեկտեմբերին  անցկացված  դասալսման  



արդյունքների  քննարկում: 
5 Առաջին  կիսամյակում  անցկացված  փոխադարձ 

դասալսումների  արդյունքների  քննարկում: 
1 2016 -2017  ուս.  տարվա  առաջին  կիսամյակի  

արդյունքների  ամփոփում: 

Փետրվար 
Ամբիոնի  վարիչ  

տ.գ.դ.,  պրոֆեսոր 
Հ.  Ա.  Մարզպանյան 

 

2 Լուծարքային  շրջանի  կազմակերպման  հարցեր: 
3 Փոխադարձ  դասալսումների  գրաֆիկ  -  

ժամանակացույցի  հաստատում: 
4 Լրացուցիչ  պարապմունքների  ժամանակացույցի  

հաստատում: 
5 2016 -2017  ուս տարվա  արտադրական  պրակտիկայի  

կազմակերպման  և    անցակացման  խնդիրները: 
1 2017 - 2021 ուս.  տարվա ուս.  պլանի  նախագծի  

քննարկում 

Մարտ 
Ամբիոնի  վարիչ  

տ.գ.դ.,  պրոֆեսոր 
Հ.  Ա.  Մարզպանյան 

 

2 2017 - 2018   ուս.  տարվա  ուսումնական  
աշխատանքային  պլանի  նախագծի  քննարկում: 

3 Երկրորդ  կիսամյակի առաջին  ընթացիկ  
քննությունների  թեստերի  քննարկում  և  
հաստատում: 

4 Փետրվար  ամսին  անցկացված  դասալսման 
արդյունքների    քննարկում: 
 

1 Կուրսային  աշխատանքների  ղեկավարների  
հաղորդումները  աշխատանքների  կատարման  
ընթացքի  մասին: Ապրիլ 

Ամբիոնի  վարիչ  
տ.գ.դ.,  պրոֆեսոր 

Հ.  Ա.  Մարզպանյան 
 

2 Ավարտական  աշխատանքների  ղեկավարների  
հաղորդումները  աշխատանքների կատարման  



ընթացքի  մասին: 
3 Երկրորդ ընթացիկ  քննությունների  թեստերի  

քննարկում  և  հաստատում  /ըստ  ամբիոնային  
առարկաների/ 

4 Մարտ  ամսին  անցկացված  դասալսման  
արդյունքների  քննարկում: 

1 Կրեդիտային  համակարգով  ուսումնառության  
ուղեցույցի  և դասընթացների  տեղեկագրքի  համար  
ամբիոնային  կտրվածքով  անհրաժեշտ  
տեղեկատվության  քննարկում  և  հաստատում: 

Մայիս 
Ամբիոնի  վարիչ  

տ.գ.դ.,  պրոֆեսոր 
Հ.  Ա.  Մարզպանյան 

 

2 Ամբիոնային  և  անհատական  
ծանրաբեռնվածությունների  բաշխում –քննարկում: 

3 Կիսամյակային  ամփոփիչ  քննությունների  
հարցաշարերի  վերանայում: 

4 Դասավանդման  որակի  և  արդյունավետության  
վերաբերյալ  ուսանողական  հարցման  արդյունքների  
քննարկում: 

5 2017 -2018  ուս.  տարվա  ավարտական  և  կուրսային  
աշխատանքների  թեմաների  քննարկում: 

6 Ապրիլին  անցկացված  դասալսման  արդյունքերի  
քննարկում: 
 

1 Ամբիոնի  դասախոսների  հաշվետվությունները  
դասավանդված  առարկաների  ծրագրերի  և  
գիտական  գործունեության  վերաբերյալ: Հունիս 

Ամբիոնի  վարիչ  
տ.գ.դ.,  պրոֆեսոր 

Հ.  Ա.  Մարզպանյան 
 

2 Քննաշրջանի  կազմակերպական  խնդիրները,  
անցկացման  ընթացքը  և  արդյունքները: 



3 Երկրորդ  կիսամյակում  անցկացված  փոխադարձ 
դասալսումների  արդյունքների  քննարկում: 

1 Ամբիոնի  վարիչի  հաշվետվությունը  2016- 2017  ուս.  
տարում  <Ընդհանուր  տնտեսագիտության>  
ամբիոնում  կատարված  աշխատանքների  
վերաբերյալ: Հուլիս 

Ամբիոնի  վարիչ  
տ.գ.դ.,  պրոֆեսոր 

Հ.  Ա.  Մարզպանյան 

 

2 Նոր  ուսումնական  տարվա  ամբիոնային  խնդիրները  
և  նախապատրաստական  աշխատանքները: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


