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ºäÐ Æç¨³ÝÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ µÝ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïÇ 

28 Ù³ñïÇ 2014Ã. 

Ü³Ë³·³Ñ`  ². Վ. òáõóáõÉÛ³Ý 

ø³ñïáõÕ³ñ` Ð. Ս. ¶³ëå³ñÛ³Ý 

Նիստին հրավիրվել էր նաև ֆակուլտետի համակարգչային մասնագիտական 

լաբորատորիայի վարիչ Ն. Ն. Դավթյանը: 

úð²Î²ð¶ 

1. ²í³ñï³Ï³Ý Ïáõñë»ñÇ ùÝÝ³ßñç³ÝÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ, ·ñ³ýÇÏÇ 

Ñ³ëï³ïáõÙ: 

  ¼»ÏáõóáÕ` ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³Ý ². òáõóáõÉÛ³Ý 

2. î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨ 

Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý íÇ×³ÏÇ ùÝÝ³ñÏáõÙ: 

¼»ÏáõóáÕ` Ն. Ն. Դավթյան 

 Èë»óÇÝ.- Ա. Վ. Ցուցուլյանի զեկուցումը 2013-14թթ. ուստարվա ավարտական 

կուրսերի ըստ ուսումնական պլանի կազմված քննաշրջանի ժամանակացույցի և դրա 

հետ կապված իրականացվող աշխատանքների մասին:  Քննաշրջանի գրաֆիկը 

կազմվել է միայն §Բնապահպանություն և բնօգտագործում¦ մասնագիտության 

համար: 

  Նա միաժամանակ ընդհանուր հանձնարարկան տվեց դեկանատին և 

ամբիոններին քննաշրջանի ընթացքում լինել հետևողական քննաշրջանը 

կազմակերպված անցկացնելու՝ համապատասխան ուսումնական կարգին և 

հաստատված գրաֆիկի: 

²ðî²Ð²ÚîìºòÆÜ- Անտառագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Զ. Ալավերդյանը: Նա 

ընդգծեց, որ հարցաշարերը ժամանակին տրվել են  ուսանողներին, որը կազմվել է 

ըստ անցած նյութի քննարկվել և կազմվել են քննական տոմսերը: Կազմակերպվում 

են ակնարկային դասախոսություններ:  



àðàÞàôØ- 1. Հաստատել 2013-14թթ. ուս. տարվա II կիսամյակի ավարտական 

կուրսերի քննաշրջանի ժամանակացույցը: 

2. Քննաշրջանը կազմակերպել հաստատված գրաֆիկով:     

 

Օրակարգի երկրորդ հարցի մասին զեկուցող Ա. Վ. Ցուցուլյանը ներկայացրեց 

ֆակուլտետում իրականացվող տեղեկատվական ռեսուրսների չափանիշների 
արդյունավետության-մատչելիության մասին: Նա ձայնը տվեց ֆակուլտետի 
համակարգչային մասնագիտական լաբորատորիայի վարիչ Ն. Ն. Դավթյանին:  

Ն. Ն. Դավթյանը ներկայացրեց համակարգչային մասնագիտական 
լաբորատորիայի գործունեության ոլորտները. դասացուցակով նախատեսված 
դասապրոցեսից բացի լաբորատորիայում ցուցաբերվում է խորհրդատվական 
աջակցություն ուսանողներին՝ հետազոտական աշխատանքների կատարման 
ընթացքում կազմակերպվում և անցկացվում են ավարտական որակավորման և 
կուրսային աշխատանքների, ռեֆերատների, ինքնուրույն աշխատանքների 
համակարգչային սպասարկումը, ապահովվում է դասախոսների և ուսանողների 
անհատական գրաֆիկով աշխատանքը: Առկա է անհրաժեշտ ծրագրային և 
տեխնիկական ապահովումը: Լաբորատորիայում գտնվում է ներքին ցանց և 
անվճար ինտերնետ: Ամփոփելով խոսքը զեկուցողը  եզրակացրեց, որ 
համակարգչային մասնագիտական լաբորատորիաների աշխատանքների 
արդյունավետությունն ու մատչելիությունը ապահովված է: 

Ֆակուլտետի խորհրդի նախագահը ավելացրեց, որ  ֆակուլտետում գործում է 
նաև թ. 2 համակարգչային լաբորատորիան, հագեցած ժամանակակից 
համակարգիչներով: 

 

²ðî²Ð²ÚîìºòÆÜ-Գ. Վ. Գուլակյանը, Հ. Ս. Գասպարյանը, նրանք համակարծիք էին 
ներկայացված նյութին, ավելացնելով մասնագիտական համակարգչային 
լաբորատորիայի կարևորությունը և անհրաժեշտությունը ֆակուլտետի 
ուսումնական պրոցեսի կազմակերպման գործում: 
 

ՆԱԽԱԳԱՀ   Ա. Վ. ՑՈՒՑՈՒԼՅԱՆ 

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ  Հ. Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ 

 


