
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3 

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՌՑԱՆՑ ՆԻՍՏ 

9  դեկտեմբեր  2020թ.                                                                                      ք.Իջևան 

Նախագահ՝  Ա.Շ.Մարգարյան 

Քարտուղար՝ Ք.Հ.Մխիթարյան 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստից, հարգելի 

պատճառով, բացակայում էին Գ. Ջավրուշյանը, Լ. Ղալումյանը և Մ. Մելքումյանը :  

 

 

Օրակարգ 

 

 

1. 2020-2021 ուստարվա առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների 

արդյունքների ամփոփում: /Զեկուցող՝ Վ.Աղաբաբյան/ 

2. Ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի վերաբերյալ 

հաշվետվություն: /Զեկուցող՝Վ.Աղաբաբյան / 

 

 

ԼՍԵՑԻՆ.  

1. Ֆակուլտետի խորհրդի նիստը բացեց և օրակարգը ներկայացրեց դեկանի ժ/պ,     

խորհրդի նախագահ Ա.Շ.Մարգարյանին փոխարինող Վ. Աղաբաբյանը: 

Օրակարգը հաստատելուց հետո նիստի մասնակիցները անցան օրակարգի 

հարցերի քննարկմանը:  

 Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ Վ.Աղաբաբյանը ներկայացրեց 

2020-2021 ուստարվա առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների 

արդյունքների ամփոփումը: Նա նշեց, որ քննաշրջանը կազմակերպված էր 



պատշաճ կերպով՝ ժամանակացույցի համաձայնֈ Քննություններն ու 

ստուգումները իրականացվել են ZOOM հարթակով: Զեկուցողը ներկայացրեց, 

որ համավարակով պայմանավորված, տնօրենության կողմից որոշվել էր 

յուրաքանչյուր կուրսում իրականացնել ընդհանուր թվով երեք ընթացիկ 

ստուգում և ընթացիկ քննությունֈ Մնացած քննությունները տեղափոխվել են 

քննաշրջանֈ Ուսանողների կողմից հարցաշարերի հետ կապված խնդիրները 

լուծվել են ժամանակին, և տարաձայնություններ չեն եղել:  

Նա ներկայացրեց, որ քննաշրջանին մասնակցել են 66 ուսանող, կան 

ուսանողներ, ովքեր չեն մասնակցել մեկ-երկու քննության: 

Վ. Աղաբաբյանը ներկայացրեց, որ ֆակուլտետում գրանցվել է գնահատման 

միջինից բարձր արդյունք, մասնակցության տոկոսը եղել է բարձր, չկա 

անբավարար: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.  

<<Դեկորատիվ կիրառական արվեստի և դիզայնի>> ամբիոնի վարիչ Մ. 

Ստեփանյանը, <<Կիրառական արվեստի >> ամբիոնի վարիչ Հ. Ասատրյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ . 

2020-2021 ուստարվա առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների 

արդյունքները համարել բավարար: 

 

ԼՍԵՑԻՆ.  
2. Օրակարգի 2-րդ հարցի վերաբերյալ զեկուցող Վ.Աղաբաբյանը 

ներկայացրեց ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքը: 

Անհատական բեռնվածությամբ նախատեսված ավարտական աշխատանք ղեկավարող 

դասախոսները ժամանակին ամբիոն են ներկայացրել  թեմաները, որոնք քննարկվել են 

ամբիոնային նիստերում: Ուսանողները ժամանակին տեղեկացվել են և իրենց 

նախաձեռնությամբ ընտրել են կոնկրետ թեմաներ: Նշվեց, որ ավարտական 

աշխատանքների թեմաները համապատասխանում  են պահանջվող չափանիշներին, 



ընտրված են այնպիսի թեմաներ, որոնք արդիական են, ուսանողի համար 

ներկայացնում են հետաքրքրություն:  

Զեկուցողը նշեց, որ յուրաքանչյուր ղեկավար ամսվա մեջ որոշակի գրաֆիկով 

կոնսուլտացիոն հանդիպումներ է ունենում ուսանողների հետֈ Այդ հանդիպումները 

իրականացվում են և ZOOM հարթակում, և համալսարանումֈ Զեկուցողը նշեց, որ 

յուրաքանչյուր դասախոսի հանդիպման ժամանակացույցը հաստատված է ամբիոնի 

կողմից և փակցված է հայտարարությունների տախտակին: Զեկուցողը նաև ավելացրեց, 

որ, չնայած կատարվող աշխատանքներին, ավարտական աշխատանքների ընթացիկ 

վիճակը մի փոքր մտահոգիչ է, քանի որ նոյեմբեր ամսվա վերջին, ավարտական 

աշխատանքների ընդհանուր տեսքը, դեռևս գտնվում է հետազոտական 

վիճակում:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.  

Դեկորատիվ կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի վարիչ Մ. 

Ստեփանյանը վստահեցրեց, որ հնարավորինս հետևողական կլինեն:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ . 

Այս փուլում ավարտական աշխատանքները համարել բավարար: 

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝   Ա.Մարգարյան                                    

                                                                   ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝ Ք.Մխիթարյան  

 


