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                                                                                                                                                                                          Նախագիծ 

                                                                                                                                                                                                                          
ԵՊՀ ԻՄ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՆՈՐՄԵՐ 

 
 N Աշխատանքի ձևը Ժամանակի նորմերը Ծանոթություն 

1. Դասախոսություն 1 ժամ հոսքին 1 ակադեմիական ժամի համար Հոսքը` 60 ուսանողից ոչ պակաս (մասնագիտացման 
խումբը` 15 ուսանողից ոչ պակաս) 

2. Գործնական պարապմունք 1 ժամ խմբին 1 ակադեմիական ժամի համար Խումբը`20-25 ուսանող, լեզվական խումբը`15-20 
ուսանող, Կիրարվեստում խումբը` 10-15 ուսանող 

3. Լաբորատոր պարապմունք 1 ժամ խմբին 1 ակադեմիական ժամի համար 
Խումբը` 12-15 ուսանող (հատուկ դեպքերում աշխա-
տանքային անվտանգության պայմաններն ապահովելու 
նպատակով տնօրենի թույլտվությամբ` 6-8 ուսանող) 

4. Սեմինար պարապմունք 1 ժամ խմբին 1 ակադեմիական ժամի համար Խումբը` 30 ուսանողից ոչ պակաս 

5. Ստուգարքի ընդունում 0,25 ժամ` 1 ուսանողին կիսամյակի ընթացքում  

6. Ընթացիկ քննությունների ընդունում 0,25 ժամ` 1 ուսանողին 1 ընթացիկ քննության համար  

7. Եզրափակիչ քննության ընդունում 0.5 ժամ` 1 ուսանողին կիսամյակի ընթացքում  

8. 
Կուրսային աշխատանքի ղեկավարում  
(ուսումնառության ընթացքում 2 աշխատանք տարբեր 
կուրսերում) 

Ուսումնառության ընթացքում 1 ուսանողին` 10 ժամ  
(յուրաքանչյուր աշխատանքին` 5 ժամ): 

1 դասախոս կարող է ղեկավարել ոչ ավել, քան 10 
աշխատանք 

9. Բակալավրիատի ավարտական աշխատանքի 
ղեկավարում 

1 աշխատանքի համար ուսումնառության ընթացքում` 20 
ժամ,  գրախոսության համար` 2 ժամ 

1 դասախոսը կարող է ղեկավարել  ոչ ավել, քան 5 
աշխատանք 

10. Ամփոփիչ  քննություն բակալավրիատում 0,25 ժամ` 1 ուսանողի համար Հանձնաժողովի անդամների թիվը` 6 հոգի, տնօրենի և 
դեկանների մասնակցությունը`առանց լրացուցիչ 
վարձատրության 11. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 0,25 ժամ` 1 աշխատանքի համար 

12. Ուսումնական պրակտիկայի (ճանաչողական, 
թանգարանային, դաշտային, էքսկուրսիոն և այլն) 
ղեկավարում, այդ թվում` հաշվետվությունների  
ստուգում և ստուգարքի ընդունում 

1 աշխատանքային օրում` 4 ժամ յուրաքանչյուր խմբին  
(դաշտային պրակտիկայի դեպքում` 6 ժամ) 

Խումբը` 30 ուսանող (դաշտային պրակտիկայի 
դեպքում` 15 ուսանող) 

13. Մասնագիտական (արտադրական, գիտական, 
փորձարարական պրակտիկայի ղեկավարում) 

1 շաբաթվա համար` 1 ուսանողին 2 ժամ  
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14. Մանկավարժական պրակտիկայի ղեկավարում.  
ա) խմբի ղեկավար (մասնագիտական առարկայի 
դասախոս-մեթոդիստ) 
 
բ) մանկավարժ  
 
 
գ) հոգեբան 

 
ա) խմբի ղեկավարին 4 շաբաթվա համար` 30 ժամ 
 
 
բ) մանկավարժին 4 շաբաթվա համար` 12 ժամ 
 
 
գ) հոգեբանին 4 շաբաթվա համար` 8 ժամ 

Խումբը` 10 ուսանող: Խմբի ղեկավարը կարող է ղեկա-
վարել 1 խումբ  
 
 
Մանկավարժն ու հոգեբանը միաժամանակ կարող են 
աշխատել ոչ ավել, քան 4 խմբի հետ 

15. Ուսումնական խորհրդատու (կուրատոր) 1 ժամ` 1 ուսանողին ուստարվա համար Միայն բակալավրիատի 1-ին կուրսի ուսանողների 
համար 1 դասախոսին ոչ ավել, քան 30 ուսանող 

16. Մասնակցություն ԵՊՀ ԻՄ-ի մեթոդխորհրդի 
աշխատանքներին 

40 ժամ` յուրաքանչյուր անդամին ուստարվա համար 
50 ժամ` նախագահին ուստարվա համար 

 

17. Մասնակցություն ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի 
իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և 
փորձաքննության հանձնաժողովի աշխատանքներին 

30 ժամ` յուրաքանչյուր անդամին ուստարվա համար  
40 ժամ` նախագահին ուստարվա համար 

 

18. Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի քարտուղար 40 ժամ` յուրաքանչյուր ուստարվա համար  
19. Ֆակուլտետի դասախոսների որակավորման 

բարձրացման պատասխանատու  20 ժամ` յուրաքանչյուր ուստարվա համար 
 

20. Կրթական ծրագրի ղեկավար Բակալավրիատում 30 ժամ ուստարվա համար Ժամանակը իր մեջ ներառում է նույն ծրագրի 
ղեկավարումը առկայում և հեռակայում միասին 

21. Դասալսում Մեկ դասախոսի դասերը լսելու համար  1 ժամ ուստա-
րում,  բայց ոչ ավել, քան 20 ժամ ամբիոնին 

Դասալսումները կատարում են ամբիոնի վարիչը և 
պրոֆեսորները 

22. Ավարտական քննությունների խորհրդատվություն 1 հոսքին` 4 ժամ Հոսքը ոչ պակաս, քան 60 ուսանող 

 
1. Ամբիոնի հաստիքացուցակը կազմվում է մեկ դասախոսին միջին հաշվով 700 ժամից ոչ պակաս բեռնվածությամբ:  
2. Դասախոսների միջև ամբիոնային բեռնվածության բաշխումը կատարում է ամբիոնի վարիչը`դեկանի հետ համաձայնեցված, հաստատում է ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենը: 
3. Ամբիոնային բեռնվածությունը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին. 
    ա) պրոֆեսորի բեռնվածության մեջ դասախոսությունները պետք է կազմեն ոչ պակաս, քան 120 ժամ,  
     բ) դոցենտի բեռնվածության մեջ լսարանային (դասախոսություն, գործնական, լաբորատոր, սեմինար)  ժամերը պետք է կազմեն ոչ պակաս, քան 240 ժամ, որից  

դասախոսությունները`ոչ պակաս, քան 120 ժամ,  
    գ) պրոֆեսորի, դոցենտի, ասիստենտի, դասախոսի բեռնվածության մեջ ստուգարքներին և քննություններին հատկացված ժամաքանակը չպետք է գերազանցի 30%-ը, 
    դ) ամբիոնի գործնական, սեմինար կամ լաբորատոր դասաժամերի հաշվին երկրորդ և երրորդ տարվա ասպիրանտին (առկա) ուսումնառության ընթացքում պետք է 

հատկացվի  120 ժամ`որպես մանկավարժական պրակտիկա (յուրաքանչյուր ուստարում` 60-ական ժամ):  
4. Ներքին և արտաքին համատեղությամբ դասավանդելու համար հրավիրված մասնագետներին կարելի է  ձևակերպել մինչև 0.5 դրույքով կամ ժամավճարային հիմունքներով:  


