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ՆԵՐ Պատաս- 

խանատու 
Կատարողներ 

1. 1․2․2․
Զարգացնել 

մանկավարժա-

կան առաջավոր 

փորձի 

խրախուսման և 

տարածման մե-

խանիզմները, 

նպաստել 

ուսուցման ժա-

մանակակից մե-

թոդների և 

տեխնոլոգիա-

ների ներդրման 

Հաջողված 

փորձի տարած-

ման օրինակներ: 

Մրցանակներ՝ 

խրախուսման 

նպատակով: 

Պարբերական 

սեմինարներ՝ 

դասավանդման 

փորձի փոխա-

նակման 

նպատակով: 

1.  Կազմակերպել 

փոխադարձ 

դասալսումներ և 

քննարկումներ ըստ 

հաստատատված 

ժամանակացույցի:  

2.Կազմակերպել 

սեմինարներ 

մանկավարժական 

առաջավոր փորձի 

վերաբերյալ:  

3.Իրականացնել  

ուսումնական 

պարապմունքներ 

ժամանակակակից 

տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ 

(լսարանային 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ/ 

01.09.2019-

31.05.2020 

 

ՈՒՄՎ 

ՄԿՈԱԲ 

ԸՄԲ ամբիոն,  

Ֆակ. դեկան 

 

Փոխադարձ 

դասալսումներ: 

Դասախոսների 

հաշվետվություն

ներ: 

Արձանագրությու

ններ 

անցկացված 

սեմինարների 

վերաբերյալ: 

 



ցուցադրումներ, 

Moodle համակարգի 

կիրառում ) 

4.Գիտելիքների 

ստուգումները 

ուղղորդել կրթական 

ծրագրերի 

վերջնարդյունքներին 

 

2. 1.2.3.Կրթափոր

ձի կարգով ներ-

դնել արդյունա-

հեն և 

ձևավորող 

(ֆորմատիվ) 

գնահատման 

նոր ձևեր` հիմ-

նված ակնկալ-

վող կրթական 

վերջնար-

դյունքների 

գնահատման 

վրա: Ստեղծել 

համապատաս-

խան մեթոդա-

կան հենք և 

ձեռնարկներ։  

 

Համապատասխ

ան մեթոդական 

ձեռնարկներ: 

ֆակուլտետում 

փորձարկման 

արդյունքներ:  

Գնահատման մե-

թոդների 

ընդլայնված կի-

րառում կրթա-

կան ծրագրերում: 

1.Վերանայել 

առարկայական 

հարցաշարերը 

հիմնվելով ակնկալվող 

վերջնաարդյունքների 

վրա: 

2.Մշակել գիտելիքի 

ստուգման մեթոդներ 

համակցելով ընթացիկ 

բանավոր 

հարցումները և 

ստուգողական 

աշխատանքները: 

3. Ամբիոնում 

դասավանդվող 

առարկաների 

թեստերը, 

առաջադրանքների և 

գնահատման 

մեթոդների հիման վրա 

կազմելընդհանուր 

ձեռնարկ: 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ/ 

01.09.2019-

30.06.2020 

ՈՒՄՎ 

ՄԿՈԱԲ 

Ֆակ.,ԸՄԲ Ամբ. 

Առարկայական 

հարցաշարեր, 

տեստեր, 

հարցաշարեր: 

Վերջնաարդյունք

ների և ստուգող 

մեխանիզմերի 

քարտեզ: 

 

3. 1.2.5.Իրականա Դասընթացների 1. Կրթական ծրագրի Ա.Ս.Հովակի ԾԻՏ ամբիոնի Տնօրեն Ամբիոնի նիստով  



ցնել 

դասընթացներ

ի փաթեթների 

(պորտֆոլիոնե

րի) կիրառումը 

բոլոր 

դասընթացներ

ի համար` 

ավելացնելով 

դասախոսի 

կողմից 

կիրառվող 

որակի 

ապահովման 

մեխանիզմներ

ը: 

փաթեթներ 

(պորտֆոլիոներ) 

բոլոր 

դասընթացների 

համար 

շրջանակներում 

առարկայի 

համապատասխան 

թեմաների շուրջ 

կազմել դասընթացի 

փաթեթ:  

2. Վերանայել բոլոր 

առարկաների 

պորտֆոլիոները 

համապատասխան

եցնելով ակնկալվող 

վերջնաարդյունքնե

րին: 

3. Քննարկել 

դասախոսի կողմից 

դասավանդման  

կիրառվող 

մեթոդները:  

4. Պորտֆոլիոները 

քննարկել և 

հաստատել 

ամբիոնի նիստում: 

մյան պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ/ 

01.09.2019-

30.12.2019 

 

ՈՒՄՎ 

Ֆակ., Ամբ. 

հաստատված 

դասընթացի 

փաթեթներ 

4. 1.2.6.Մշակել և 

ներդնել ակա-

դեմիական 

ազնվությունն 

ապահովող 

մեխանիզմներ ( 

այդ թվում՝ 

ավարտական 

աշխատանք-

ների) գրա-

Ակադեմիական 

ազնվության 

հաստատված 

կարգ 

Մշակել և իրագործել 

գրագողության 

հսկողության կարգ: 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ,ֆ

ակուլտետի 

դեկան/ 

01.09.2019-

31.06.2020 

ՈՒՄՎ 

Ֆակ., Ամբ. 

ՄԿՈԱԲ 

Յուրահատուկ 

կուրսային և 

ավարտական 

աշխատանքներ: 

 



գողությունը 

կանխելու նպա-

տակով։ 

5. 1.3.3.Գործադրել 

ԵՊՀ դասա-

խոսական 

կազմի գործու-

նեության 

բազմագործոն 

գնահատման 

կարգը 

մասնաճյուղի 

բոլոր ամ-

բիոններում:  

Գիտխորհրդի 

կողմից հաս-

տատված կարգ և 

գնահատման 

զեկույցներ: 

Փոխադարձ 

դասալսումների 

արդյունքների 

քննարկում: 

Ուսանողական սոց 

հարցումների 

արդյունքների 

քննարկում: 

Դասախոսների 

գիտամեթոդական 

աշխատանքների 

խրախուսում: 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ,ֆ

ակուլտետի 

դեկան/01.09.2

019-31.06.2020 

Տնօրեն 

ՈՒՄՎ 

ՄՌԿԲ 

Ֆակ., Ամբ. 

Ամբիոնի նիստի 

արձանագրությու

ն: 

Դասախոսների 

աշխատանքային 

պլաններ և 

հաշվետվություն

ներ: 

 

6. 1.3.4.Գործադրել 

դասընթացների 

և կրթական 

ծրագրերի 

գնահատման 

առցանց համա-

կարգը։ 

Դասընթացների 

և ծրագրերի 

գնահատման 

ԵՊՀ պորտալում: 

Միանալ ԵՊՀ Intranet 

պորտալին: 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.08.2020 

ՈՒՄՎ 

ՏՏՀՍ/ԶԲ  

Ամբիոններ 

Դասընթացների 

առցանց 

գնահատման 

արդյունքներ: 

 

7. 1.4.1.Ներդնել 

ԵՊՀ-ում 

մշակված վեբ-

ուսուցման 

ունիվերսալ 

էլեկտրոնային 

համակարգ` 

ուսումնառու-

թյան ռեսուրս-

ների առցանց 

Գործող և 

սպասարկվող 

վեբ-ուսուցման 

համակարգ: 

Ամբիոնում 

դասավանդվող 

դասընթացների 

ներդրում Moodle 

համակարգում: 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.08.2020 

ՏՏՀՍ/ԶԲ  

ՈՒՄՎ 

Ֆակ., Ամբ. 

Moodle 

համակարգում 

ներդրված 

դասընթացներ: 

 



մատուցման 

համար: 

8. 1.4.2.Ձևավորել 

անհրաժեշտ 

տեխ-

նոլոգիական և 

մեթոդական 

հենք՝ ուսում-

նառության 

էլեկտրոնային 

ռեսուրսների 

մշակման և 

ներդրման հա-

մար: 

Ուսումնառությա

ն էլեկտրոնային 

ռեսուրսների 

մշակման 

ղեկավար ձեռ-

նարկ: 

Համակարգից 

օգտվելու 

ուղեցույց: 

Կազմակերպել 

ամբիոնի սեմինարներ 

Moodle համակարգի 

վերաբերյալ: 

Ա.Ս.Հովակի

մյան, 

Ա.Մանուչար

յան 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.08.2020 

ՏՏՀՍ/ԶԲ  

ՈՒՄՎ 

Ֆակ., Ամբ. 

Մշակված  և 

Moodle 

համակարգում 

ներդրված 

էլեկտրոնային 

դասընթացներ: 

 

9. 1.4.3.Վերապատ

րաստել դասա-

խոսական 

կազմը ուսում-

նառության 

էլեկտրոնային 

ռեսուրսների 

ստեղծման և 

մատուցման 

համար  

Վերապատրաստ

ված 

դասախոսներ: 

Կազմակերպել 

ամբիոնի սեմինարներ 

Moodle համակարգի 

վերաբերյալ: 

Ա.Ս.Հովակի

մյան, 

Ա.Մանուչար

յան 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.08.2020 

ՏՏՀՍ/ԶԲ  

ՈՒՄՎ 

Ֆակ., Ամբ. 

Մշակված  և 

Moodle 

համակարգում 

ներդրված 

էլեկտրոնային 

դասընթացներ: 

 

10. 1.4.5.Ապահովել 

կրթական 

ծրագրերը 

ուսումնառու-

թյան 

էլեկտրոնային 

ռեսուրսներով։ 

 

Առնվազն 4 դաս-

ընթաց` 

համալրված 

էլեկտրոնային 

ռեսուրսներով: 

Մշակել 2 դասընթացի 

էլեկտրոնային 

տարբերակներ 

Ա.Ս.Հովակի

մյան, 

ամբիոնի 

դասախոսնե

ր 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.08.2020 

ՈՒՄՎ 

ՏՏՀՍ/ԶԲ 

Ֆակ., Ամբ. 

Դասախոսությու

նների և 

առաջադրանքնե

րի էլեկտրոնային 

տարբերակներ: 

 



11. 1.4.6.Ապահովել 

հեռակա 

ուսուցման 

դասընթացներն 

համապա-

տասխան 

էլեկտրոնային 

ռեսուրսներով։ 

 

Էլեկտրոնային 

ռեսուրսներով 

ապահովված հե-

ռակա ուսուցման 

դասընթացներ: 

Մշակել 2 դասընթացի 

էլեկտրոնային 

տարբերակներ 

Ա.Ս.Հովակի

մյան, 

ամբիոնի 

դասախոսնե

ր 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.08.2020 

ՈՒՄՎ 

ՏՏՀՍ/ԶԲ 

Ֆակ., Ամբ. ՀՈՒԲ 

Դասախոսությու

նների և 

առաջադրանքնե

րի էլեկտրոնային 

տարբերակներ: 

 

12. 1. 1.4.7.Կանոնա-

կարգել և ընդ-

լայնել առցանց 

եղանակով 

իրականացվող 

դասընթաց-

ները: 

 

Համապատասխ

ան կանոնակար-

գ: 

Առցանց 3 նոր 

դասընթաց: 

Ներդնել առցանց 

դասավանդվող 1 

առարկա: 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

 

Ա.Ս.Հովակիմյ

ան 01.09.2019-

31.08.2020 

ՈՒՄՎ 

ՏՏՀՍ/ԶԲ 

Ֆակ., Ամբ. 

ՀՈՒԲ 

Առցանց 

դասավանդվող 

առարկա: 

 

13. 2.1.1.Իրականաց

նել 

հետազոտական 

գործունեության 

գնահատում՝ 

առաջնորդվելով 

գիտական 

հրատարակում-

ներով, դրանց 

վրա 

կատարված 

հղումներով և 

այլ ընդունված 

ցուցանիշներով: 

Գիտահետազոտ

ական գործունե-

ության 

արդյունա-

վետության գնա-

հատման ցուցա-

նիշների սանդ-

ղակ: 

Ամբիոնի նիստերում 

քննարկել 

դասախոսների 

գիտական 

աշխատանքները ըստ 

դրանց 

արդիականության,նոր

արարության և 

ստացված 

արդյունքների: 

 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.08.2020 

Տնօրեն  

Գիտ․ քարտ․ 

Ֆակ., Ամբ. 

Դասախոսների 

գիտամեթոդակա

ն հոդվածներ: 

 

14. 2.1.2.Մշակել և Ազդեցության Քննարկել և Ա.Ս.Հովակի ԾԻՏ ամբիոնի Գիտ․ քարտ․ Խրախուսված  



ներդնել 

համապատասխ

ան մեխա-

նիզմներ՝ ազ-

դեցության գոր-

ծակցով ամսա-

գրերում հոդ-

վածների հրա-

պարակումները 

խրախուսելու 

համար: 

գործակցով 

ամսագրերում 

հրապարակվող 

հոդվածների քա-

նակի 

ավելացում: 

երաշխավորել  

տպագրության 

դասախոսների 

գիտամեթոդական 

աշխատանքները:Աշխ

ատանք տանել ԵՊՀ –

ում գործող 

խրախուսման 

համակարգի 

ներդրման 

ուղղությամբ: 

մյան 

 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.08.2020 

Ամբիոններ հոդվածների 

քանակ: 

15. 2.1.3.Խրախուսել 

ՈւԳԸ շրջանակ-

ներում ուսա-

նողների 

գիտահետազոտ

ական աշխա-

տանքների 

կատարումը և 

ղեկավարումը: 

ՈՒԳԸ 

աշխատանքներո

ւմ ներգրավված 

դասախոսների և 

ուսանողների 

թվի աճ 

Ամրապնդել կապը 

ՈՒԳԸ-ի հետ: 

Կազմակերպել և 

ղեկավարել 

ուսանողների 

գիտահետազոտական 

աշխատանքը 

ժամանակակից 

թեմաների 

շրջանակում: Աջակցել 

ՈՒԳԸ-ին 

ուսանողական  

գիտական կոնֆերանս 

կազմակերպելու և 

նյութը հրապարակելու 

գործընթացում: 

Ա.Ս.Հովակի

մյան, 

Ք.Օթարյան 

 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.06.2020 

Ֆակ., Ամբ. 

ՈՒԳԸ 

Ուսանողների 

գիտական 

զեկույցներ 

կոնֆերանսում: 

 

 

16. 2.2.1.Աջակցել 

գիտահետազոտ

ական կենտրոն-

ների հետ 

տարածաշրջան

Առնվազն մեկ 

համատեղ հե-

տազոտական 

ծրագիր որևէ 

գիտահետազոտ

Նախապատրաստել 

համատեղ 

հետազոտական 

նախագիծ National 

Instruments 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

Ռ.Յոլչյան 

 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

ՈՒՄՎ 

ԸՄԲ 

ամբիոն 

Կնքված 

պայմանագիր: 

 



ային 

նշանակության 

համատեղ 

ծրագրերի 

իրակա-

նացմանը: 

 

ական կենտրոնի 

հետ:    

կազմակերպության 

հետ: 

01.09.2019-

31.06.2020 

17. 2.2.2.Նախաձեռն

ել 

համագործակց

ային ծրագրեր 

տարածաշրջան

ային բուհերի 

հետ և դրանցում 

ներգրավել 

հանրապետությ

ան առաջատար 

գիտաշխատողն

երին 

Համատեղ հետա-

զոտական ծրա-

գրերի թվի աճ: 

 

 

 

 

 

-------- 

  Ֆակ., Ամբ. 

 

  

18. 2.2.3.Նախաձեռն

ել 

տարածաշրջան

ի 

ձեռնարկություն

ների 

կարիքներին 

համապատասխ

ան և նրանց 

մասնակցու-

թյամբ 

հետազոտական 

և կրթական 

Ձեռնարկություն

ների մասնակ-

ցությամբ հե-տա-

զոտական և 

կրթական 

ծրագրերի թվի 

աճ: 

Կազմակերպել 

տարածաշրջանի 

ձեռնարկությունների 

համար վեբ կայքերի 

մշակում ուսանողների 

մասնակցությամբ : 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

Լ.Ծատուրյա

ն 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.06.2020 

ԸՄԲ 

Ամբիոն, 

Vector 

կազմակերպությ

ուն և Արմաթ 

ուումնական 

կենտրոն 

Մշակած վեբ 

կայքեր 

 



ծրագրեր:  

19. 2.3.1.Խրախուսե

լ միջազգային 

գիտական շտե-

մարաններում 

ընդգրկված 

ամսագրերում  

մասնաճյուղի 

աշխատողների 

հրապարա-

կումները: 

Միջազգային 

գիտական շտե-

մարաններում 

ընդգրկված 

ամսագրերում 

մասնաճյուղի 

աշխատողների 

հրապարակում-

ների թվի աճ: 

Աջակցել ամբիոնի 

դասախոսներին 

գիտական 

հոդվածների 

նախապատրաստման 

հարցում: 

Մասնաճյուղի 

գիտխորհրդի  առջև 

բարձացնել գիտական 

հրապարակումների 

համար 

դասախոսներին 

խրախուսելու  հարցը 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.06.2020 

Տնօրեն  

Գիտ.քարտուղար 

Միջազգային 

գիտական 

շտեմարաններու

մ և ԲՈԿ-ի 

ամսագրերում 

հրատարակված 

աշխատանքներ: 

 

20. 2.3.3.Կազմակեր

պել միջազ-

գային գիտաժո-

ղովներ, 

օժանդակել ար-

տասահմանյան 

գիտաժողովներ

ին 

մասնաճյուղի 

աշխատողների 

մասնակցությա

նը: 

Միջազգային գի-

տաժողովներին 

մասնաճյուղի 

աշխատակիցներ

ի մաս-

նակցության աճ 

Ապահովել ամբիոնի 

դասախոսների 

մասնակցությունը 

հանրապետությունում 

կազմակերպվող 

գիտական 

կոնֆերանսներին: 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.06.2020 

Ֆակ., Ամբ Կոնֆերանսների

ն մասնակցած 

դասախոսների 

թիվ: 

 

21. 4.1.2.Մշակել 

դասախոսական 

կազմի 

համալրման և 

կատարելագործ

ման 

Վերապատրաստ

ված  3-5 

դասախոս: 

 

1.Ապահովել ամբիոնի 

դասախոսների 

մասնակցությունը 

առցանց 

դասընթացներին 

նվիրված 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ  

09 - 12.2019 

ՈՒՄՎ 

Ֆակ., Ամբ. 

ՄՌԿԲ 

Վերապատրաստ

ման 

դասընթացներ: 

 



երկարաժամկե

տ ծրագիրը, 

համաձայն որի` 

-

կատարելագործ

ել  

դասախոների 

պաշտոնների 

տեղակալման 

չափորոշիչները 

և 

գործընթացները

, 

-ապահովել 

հիմնական 

դասախոսական 

կազմի 

պարտադիր և 

լիարժեք 

մասնակցությու

նը 

որակավորման 

բարձրացման 

կրթական 

ծրագրերին: 

սեմինարներին: 

2.Մասնակցել 

դասախոսների 

պաշտոնների 

տեղակալման 

չափորոշիչների 

մշակմանը: 

3.Հարց բարձրացնել 

մարդկային 

ռեսուրսների 

կենտրոնի առջև 

անգլերեն լեզվի 

դասընթացներ 

կազմակերպելու 

վերաբերյալ: 

22. 4.1.4.Սահմանել 

կրթական 

ծրագրերին հա-

մապատասխան 

դասախոսական 

կազմի մասնա-

գիտական 

Կրթական 

ծրագրերի մաս-

նագրերում հա-

մապատասխան 

պահանջներ: 

 

Վերանայել 

դասախոսներին 

ներկայացվող 

պահանջները և 

համապատասխանեցն

ել դրանք կրթական 

ծրագրերի 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.06.2020 

ՈՒՄՎ 

ՄՌԿԲ  

Ֆակ., Ամբ․ 

Ամբիոնի 

արձանագրությու

ն 

 



որակներին ներ-

կայացվող 

պահանջներ՝ 

ըստ ծրագրի 

կրթական վերջ-

նարդյունքների։ 

վերջնաարդյունքներին

: 

23. 4.1.5.Դասախոս

ների համար 

ստեղծել 

համապատասխ

ան պայմաններ 

և խթանող 

մեխանիզմներ` 

մասնակցելու 

կրթության 

բնագավառում 

իրականացվող 

նորագույն 

ծրագրերին: 

Ուսանողների 

բավարարվածու

թյան աճ 

դասավանդող 

պրոֆեսորադաս

ախոսական 

կազմի 

մասնագիտական 

որակներից: 

Դասախոսների 

համար կազմակերպել 

սեմինարներ 

դասավանդման նոր 

մեթոդների 

վերաբերյալ`ինտերակ

տիվ 

ուսուցում,խմբային 

աշխատանք, 

էլեկտրոնային 

ուսուցում: 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.06.2020 

ՈՒՄՎ 

ՄՌԿԲ  

Ֆակ., Ամբ 

Սեմինարների 

ժամանակացույց, 

արձանագրությու

ններ 

 

24. 4.1.6.Լրամշակել 

դասախոսական 

կազմի ուսում-

նական 

բեռնվածության 

հաշվարկի 

նորմերը: 

Գիտխորհրդի 

կողմից հաստա-

տված  նորմեր: 

Մասնակցել 

դասախոսական 

կազմի ուսումնական 

բեռնվածության հաշ-

վարկի նորմերի 

մշակման 

գործընթացին: 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.06.2020 

ՈՒՄՎ 

Ֆակ., Ամբ. 

 Դասախոսների 

բեռնվածության 

նորմեր 

 

25. 8.1.1.Ձեռնարկել 

քայլեր 

ընդլայնելու 

մասնաճյուղի 

մասնակցությու

նը ԵՊՀ 

Պետական 

ֆինանսավոր-

ման ավելացում: 

 

Մասնակցել ԵՊՀ ԾԻՏ 

ամբիոնում 

իրականացվող 

գիտակրթական 

ծրագրերին: 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

Տնօրեն, ԳԽ 

Գիտ․ քարտ․ 

Ամբ.վար. 

Համատեղ 

ծրագիր 

 



գիտակրթական 

ծրագրերին` 

նպաստելով 

մասնաճյուղի 

պետական 

ֆինանսավորմա

ն ծավալների 

մեծացմանը:  

31.06.2020 

26. 8.1.2.Ակտիվացն

ել մասնաճյուղի 

մասնակցու-

թյունը կրթա-

կան և 

գիտահետազոտ

ական դրամա-

շնորհային 

ծրագրերին: 

 Պետական և 

միջազգային 

դրամաշնորհներ

ից ակնկալվող 

դրամական 

հոսքերի աճ: 

Մասնակցել 

Պետ.գիտ.կոմ-ի 

հայտարարած 

մրցույթներին: 

Ա.Ս.Հովակի

մյան 

 

ԾԻՏ ամբիոնի 

պրոֆ. 

դասախոսակ

ան 

անձնակազմ 

01.09.2019-

31.06.2020 

ԳԽ 

Գիտ․ քարտ․ 

ՈՒՄՎ պետ 

ՄԿԲ 

Ամբ. վար․ 

Դրամաշնորհայի

ն ծրագիր 

 

 


