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ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի
Թիվ 22 նիստում (11. 02. 2017թ.)

ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի նախագահ_____________________Ս.Ա. Առաքելյան
ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի 2016-2017 ուստարվա
2-րդ կիսամյակի նիստերի ժամանակացույց

Հարց

ժամկետ

1

ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի 2016-2017 ուստարվա
երկրորդ կիսամյակի աշխատանքային ժամանակացույցի
հաստատումը:

փետրվար

Մ.Ս. Աթոյան

2

ԵՊՀ ԻՄ –ի 2016-2017 ուստարվա առաջին կիսամյակի
քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումը:

փետրվար

Ս.Ա.Առաքելյան

3

ԵՊՀ ԻՄ–ի 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի
անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցանկի
հաստատումը:

փետրվար

Ս.Ա.Առաքելյան

4

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների գնահատման համակարգում
փոփոխությունների մասին:

փետրվար

Ս.Ա.Առաքելյան

5
6

ԵՊՀ ԻՄ-ի ամբիոնների կանոնակարգերի հաստատումը:
ԵՊՀ
ԻՄ–ի
կրեդիտային
համակարգով
պրոֆեսորադասախոսական
կազմի
որակավոման
բարձրացման կրթական ծրագրի կառուցվածքը և
բովանդակությունը (2016-2021թթ.) հաստատելու մասին

փետրվար
փետրվար

Ս.Ա.Առաքելյան
Վ. Բրուտյան

7

ԵՊՀ ԻՄ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ կրեդիտային համակարգով որակավորման բարձրացման
ծրագիրը
(2016-2021թթ.)
կազմակերպելու
կարգը
հաստատելու մասին
ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ գիտաժողովների կազմակերպման
կանոնակարգի հաստատումը
Փոփոխություններ
ԵՊՀ
ԻՄ-ի
տարբերակված
աշխատավարձի կանոնակարգում
ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ 2016 թ. գործունեության մասին:
2017-2018 ուստարվա ԵՊՀ ԻՄ բակալավրիատի ուսման
վարձավճարների չափերի հաստատումը:
2017-2018
ուստարվա
հեռակա
ուսուցման
ընդունելության մասնագիտությունների և կրթական
ծրագրերի ցանկի քննարկում:

փետրվար

Վ. Բրուտյան

փետրվար

Ա. Մ. Զուրաբյան

8
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1

Պատասխանատու

փետրվար
Մարտ
Մարտ

Ա. Մ. Զուրաբյան
Ս. Ա. Առաքելյան

Մարտ

Ս. Ա. Առաքելյան
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2017-2018 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի
հաստատում:
ԵՊՀ ԻՄ առկա և հեռակա ուսուցման ուսումնական
աշխատանքների հաշվարկի նորմերի հաստատում:

Մարտ

Ս. Ա. Առաքելյան

Ապրիլ

Ս.Ա.Առաքելյան

ԵՊՀ
ԻՄ
պրոֆեսորադասախոսական
կազմի
պաշտոնների տեղակալման կարգի հաստատումը:
ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի
2016-2017 ուստարվա գործունեության մասին:
ԵՊՀ ԻՄ ՄԿՈԱ բաժնի 2016-2017 ուստարվա
գործունեության մասին:
ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆակուլտետների դեկանների 2016-2017
ուստարվա գործունեության մասին: /դեկանների
հաշվետվություն/
ԵՊՀ ԻՄ ամբիոնների վարիչների 2016-2017ուստարվա
գործունեության
մասին:
/ամբիոնի
վարիչների
հաշվետվություն/
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի, բնական
գիտությունների ֆակուլտետի, կիրառական արվեստի
ֆակուլտետի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի
դեկանների թափուր պաշտոնների տեղակալման
մրցույթների արդյունքների հաստատումը:

Ապրիլ

Ս. Ա. Առաքելյան

Հունիս

Ա. Եգանյան

Հունիս

Ս. Ա. Առաքելյան

Հունիս

Դեկաններ

Հունիս

Ամբիոնի
վարիչներ

Հուլիս

Ս.Ա.Առաքելյան

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների,
ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության, հայոց
պատմության
և
հասարակագիտության,
մանկավարժության և հոգեբանության, ֆրանսերեն
լեզվի
և
գրականության,
անգլերեն
լեզվի
և
գրականության, հայոց լեզվի և գրականության,
տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության,
ընդհանուր
տնտեսագիտության,
դեկորատիվկիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնների,
գծանկարի, գունանկարի և քանդակի, արտակարգ
իրավիճակների,
մարմնակրթության
և
սպորտի
ամբիոնի վարիչների թափուր պաշտոնի տեղակալման
մրցույթի արդյունքների հաստատումը:
ԵՊՀ
ԻՄ-ում
ստացած
կրթությունից
շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման
2017թ. հարցման արդյունքների մասին:
Ընթացիկ հարցեր:

Հուլիս

Ս.Ա.Առաքելյան

Հուլիս

Ս.Ա.Առաքելյան

Մ. Ս. Աթոյան

ԵՊՀ ԻՄ գիտական քարտուղար _________________Մ.Ս. Աթոյան
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