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1.  1.2.2 Զարգացնել 

մանկավարժական 

առաջավոր փորձի 

խրախուսման 

մեխանիզմը՝ 

կարևորելով 

ուսուցման 

ժամանակակից 

մեթոդների և 

տեխնոլոգիաների 

կիրառումը: 

Նպատակը.  Էլեկտրոնային 

նյութերի և տեխնոլոգիական 

հնարավորությունների 

գործածությամբ դասավանդման 

և ուսումնառության գործընթացի 

բարելավումը ֈ 

 

ԱԱ. Դասաժամի արդյունավետ 

գործածություն, ուսանողների 

ապահովվածություն անհրաժեշտ 

ուսումնական նյութերով: 

Պարբերական սեմինարներ՝ 

դասավանդման փորձի 

փոխանակման նպատակով: 

1.Էլեկտրոնային 

դասախոսությունները և 

ուսումնաօժանդակ այլ նյութեր 

տրամադրել ուսանողներին: 

2.Գործածել տեխնիկապես 

վերազինված լսարանների 

հնարավորությունները: 

3. Նյութական խրախուսման ներ-

կայացնել այն դասախոսներին, 

ովքեր դասավանդման ժամանակ 

կիրառում են ուսուցման 

ժամանակակից մեթոդներ և 

տեխնոլոգիաներ: 

Դեկան 

09.2020-12.2020 

Դասախո

-սական 

կազմ 

 

ՈՒՄՎ-ի 

Ամբիոնների 

ՄԿՈԱ 

բաժնի 

ԿԲԴՎԲ-ի 

Ուսանող-

ների 

ներգրավ-

վածություն 

դասապրո-

ցեսին, 

առաջադի-

մության 

բարձրացում

,հաջողված 

փորձի 

տարածման 

օրինակներ: 

 

2.  1.2.3 Կրթափորձի 

կարգով ներդնել 

գնահատման նոր 

մեթոդներ՝ հիմնված 

ակնկալվող 

կրթական 

վերջնարդյունքների 

գնահատման վրա: 

Նպատակը. Բարելավել և կատա-

րելագործել գնահատման գործ-

ընթացը: 

ԱԱ. Ակնկալվող կրթական վերջ-

նարդյունքներից բխող գնահատ-

ման համակարգ: 

Ֆորմատիվ գնահատման մեթոդ-

ների ընդլայնված կիրառում 

կրթական ծրագրերում: 

 

1.Ամբիոններին հանձնարարել 

վերանայել դասավանդվող 

առարկաներից յուրաքանչյուրի 

համար մշակված դասընթացի 

ակնկալվող կրթական վերջնար-

դյունքների վրա հիմնված 

գնահատման նորմերը և 

չափանիշները, ըստ 

անհրաժեշտության կատարել 

շտկումներֈ 

2. Գնահատման նոր մեթոդները 

ներառել առարկայական 

պորտֆոլիոներում՝ գնահատման 

Դեկան 

09.2020-12.2020 

Ամբիոնն

երի 

վարիչ-

ներ, 

Կրթա-

կան 

ծրագրի 

պատաս

խանա-

տուներ, 

Դասախո

-սական 

կազմ 

ՈՒՄՎ-ի, 

ՄԿՈԱ 

բաժնի, 

ամբիոնների

, այլ 

ֆակուլտետ-

ների 

Գնահատ-

ման 

վերաբերյալ 

ուսանողա-

կան 

հարցումնե-

րի 

բարելավ-

ված 

ցուցանիշ-

ներ, 

հնարավորի

նըս մաքուր 
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մեջ: 

2. Գնահատման նոր մեթոդները 

կիրառել քննաշրջանի ընթացքում 

 ձևավորվող 

գնահատա-

կաններ: 
 

3.  1.2.4 Ուսումնասիրել 

դասավանդման, 

ուսումնառության և 

հետազոտության 

ինտեգրման (փոխ-

կապակցման) ժա-

մանակակից փորձը 

բակալավրի կրթա-

կան ծրագրերում  

կիրառելու նպատա-

կովֈ 

Նպատակը. Բակալավրի 

կրթական ծրագրերի թարմացում՝ 

ուսումնառության արդի պա-

հանջներին համապատասխան: 

ԱԱ. Ուսումնառության և 

հետազոտության ինտեգրման 

ծրագրերի իրականացում և ար-

դյունքների վերլուծություն: 

1.Ուսումնասիրել բակալավրի 

կրթական ծրագրերն ըստ 

մասագիտությունների: 

2.Ամբիոններին հանձնարարել 

դասավանդվող առարկաներից 

յուրաքանչյուրի համար 

ուսումնասիրել հետազոտական 

տարրի ներգրավման 

հնարավորությունը դասապրո-

ցեսում: 

Դեկան 

09.2020-12.2020 

 

Կրթա-

կան 

ծրագրի 

պատաս

խանա-

տու, 

դասախո

-սական 

կազմ 

 

ՈՒՄՎ-ի, 

ՄԿՈԱ 

բաժնի, 

Ամբիոնների 

, այլ 

ֆակուլտետ-

ների, ՈՒԳԸ-

ի 

ԿԲԴՎԲ-ի 

Բենչմար-

քինգի 

հաշվետվու

թյուններ; 

 

4.  1.2.6 Մշակել և 

ներդնել ակա-

դեմիական ազնվու-

թյունն ապահովող 

մեխանիզմներ ( այդ 

թվում՝ ավարտական 

աշխատանքների) 

գրագողությունը 

կանխելու նպատա-

կովֈ 

Նպատակը. Ուսումնական և 

քննական գործընթացներն ավելի 

մաքուր և թափանցիկ դարձնել: 

ԱԱ. Քննական գործընթացների 

թափանցիկություն: 

Ակադեմիական ազնվության 

հաստատված կարգ: 

1.Անհատական առաջադրանքների 

կազմում: 

2. Ավարտական աշխատանքներին 

վերագրվող չափանիշների հստակ 

վերահսկողություն: 

3.Քննասենյակներում 

հանձնաժողովների առկայություն: 

4.Քննական գործընթացի անաչառ 

վերահսկում: 

5. Գրավոր քննությունների 

անցկացում տեսահսկվող 

լսարաններում: 

Դեկան 

09.2020- 12.2020 

Դասախո

-սական 

կազմ 

 

ՈՒՄՎ-ի, 

ՄԿՈԱ 

բաժնի, 

ամբիոնի 

վարիչի 

, այլ 

ֆակուլտետ-

ների և 

ամբիոնների 

ԿԲԴՎԲ-ի 

Ռիսկի 

գործոննե-

րից զերծ 

առավել ար-

դյունավետ 

գնահատում 

 

5.  1.3.2 Վերանայել և 

գործադրել 

կրթական ծրագրերի 

ընթացիկ մշտա-

դիտարկման (մոնի-

թորինգի) և պար-

բերական վերանայ-

ման կարգը: 

Նպատակը. Կրթական ծրագրերի 

թարմացում և բարելավում: 

ԱԱ.  Մշտադիտարկումից և 

պարբերական վերանայումից 

բխող վերլուծություններ: 

1.Պարբերաբար վերանայել 

կրթական ծրագրերը: 

2. Կատարել լրացումներ և 

շտկումներ: 

Դեկան 

09.2020-12.2020 

Կրթ. 

ծրագրի 

պատաս-

խանա-

տուներ 

ՈՒՄՎ-ի, 

ՄԿՈԱ 

բաժնի, 

Ամբիոնների 

ԿԾՊ 

Մշտադի-

տարկման 

(մոնի-

թորինգի) 

համապա-

տասխան 

զեկույցներ 

 

6.  1.4.1 Ներդնել ԵՊՀ-

ում մշակված վեբ-

ուսուցման ունիվեր-

սալ էլեկտրոնային 

համակարգ` ուսում-

նառության ռեսուրս-

ների առցանց մա-

տուցման համար: 

Նպատակը. Ուսումնառության 

ռեսուրսների առցանց մատուցու-

մը: 

ԱԱ. Ժամանակակից առցանց 

հնարավորությունների կիրառու-

թյունը  ուսուցման գործընթա-

ցում: 

 

Ուսուցման գործընթացում 

կիրառել էլեկտրոնային հնարավո-

րությունները: 

Դեկան 

01.2020-12.2020 

ՏՏՀՍԶ 

բաժին 

Ամբիոնների  

ՈՒՄՎ-ի 

Գործող և 

սպասարկ-

վող վեբ-

ուսուցման 

համակարգ 
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7.  1.4.3 Վերապատ-

րաստել դասա-

խոսական կազմը 

ուսումնառության 

էլեկտրոնային ռե-

սուրսների ստեղծ-

ման և մատուցման 

համար: 

Նպատակը. Էլեկտրոնային 

ռեսուրսների կիրառություն 

դասավանդման ժամանակ: 

ԱԱ. Դասապրոցեսի արդյունա-

վետ կազմակերպում: 

 

Դասախոսական կազմից 

ձևավորել խմբեր՝ 

վերապատրաստմանը 

մասնակցելու համար: 

Դեկան 

01. 2020-12.2020 

ՈՒՄՎ ՏՀՍԶ 

բաժնի, 

ՄԿՈԱԲ-ի, 

ամբիոնների 

ԿԲԴՎԲ-ի 

Վերապատ-

րաստում 

անցած  

դասախոս-

ների 

որոշակի 

քանակ 

 

8.  1.4.5 Ապահովել 

կրթական 

ծրագրերը ուսում-

նառության է-

լեկտրոնային ռե-

սուրսներովֈ 

Նպատակը. Ուսումնառության 

գործընթացի արդյունավետ կազ-

մակերպում: 

ԱԱ. Կրթական ծրագրերի 

ապահովվածություն էլեկտրոնա-

յին ռեսուրսներով: 

 

Կրթական ծրագրերի համար 

մշակել առարկայական 

էլեկտրոնային տարբերակներ 

(դասախոսություններ, 

առաջադրանքներ, ինքնուրույն 

հանձնարարականների թեմաներ, 

հարցաշարեր, օժանդակ նյութեր, 

գրականության ցանկ ևն): 

Դեկան 

09.2020-12.2020 

Ամբիոն-

ներ 

Կրթական 

ծրագրի 

պատասխա

նատուի, 

ՈՒՄՎ-ի, 

ՏՏՀՍ/ԶԲ-ի 

ԿԲԴՎԲ-ի 

Ուսումնա-

ռության 

էլեկտրոնա-

յին ռեսուրս-

ներով 

ապահով-

ված 

դասընթաց-

ների 

որոշակի 

քանակ 

 

9.  1.4.6Ապահովել 

հեռակա ուսուցման 

դասընթացներն 

համապատասխան 

էլեկտրոնային ռե-

սուրսներովֈ 

 

Նպատակը. Հեռակա ուսուցման 

դասընթացների արդյունավետ 

կազմակերպում: 
ԱԱ. Հեռակա ուսուցման 

դասընթացների ապահովվածու-

թյուն էլեկտրոնային ռեսուրսնե-

րով: 

 

 

Հեռակա ուսուցման 

դասընթացների համար մշակել 

էլեկտրոնային տարբերակներ: 

Դեկան 

02.2020-12.2020 

Ամբիոն-

ներ 

Կրթական 

ծրագրի 

պատասխա

նատուի, 

ՈՒՄՎ-ի, 

ՏՏՀՍ/ԶԲ-ի, 

ՀՈՒԲ-ի 

ԿԲԴՎԲ-ի 

Էլեկտրոնա-

յին ռեսուրս-

ներով 

ապա-

հովված հե-

ռակա ու-

սուցման 

դասընթաց-

ներ 

 

10.  1.4.7Կանոնակարգել 

և ընդլայնել առցանց 

եղանակով իրակա-

նացվող դասընթաց-

ները: 

Նպատակը. Արդի պահանջներին 

համապատասխանող ուսուցում: 

ԱԱ. Առցանց իրականացվող նոր 

դասընթացներ: 

 

1.Մշակել համապատասխան 

կանոնակարգ՝ դասընթացներն 

առցանց իրականացնելու համար: 

2. Մշակված կանոնակարգը 

ներկայացնել գիտխորհրդի 

հաստատմանը: 

Դեկան 

09.2020-12.2020 

Ֆակուլ-

տետ 

 

Ամբիոնների

, ՈՒՄՎ-ի, 

ՏՏՀՍ/ԶԲ-ի, 

ՀՈՒԲ-ի 

 

Առցանց 

եղանակով 

իրականաց-

վող նոր 

դասընթաց-

ների և 

համապա-

տասխան 

կանոնակար

գի առկայու-

թյուն 

 

11.  2.1.3 Ակտիվացնել և 

խրախուսել ՈՒԳԸ 

շրջանակներում 

ուսանողների 

գիտահետազոտա-

կան աշխատանք-

Նպատակը. Գիտահետազոտա-

կան աշխատանքներում ուսա-

նողների ներգրավվածություն: 

ԱԱ. Ուսանողների մեջ 

հետաքրքրության առաջացում 

հետազոտական աշխատանքի 

նկատմամբ: ֈ 

1.Ուղղորդել և ղեկավարել 

ուսանողներին՝ հետազոտական 

աշխատանք կատարելիս: 

2.Օժանդակել ուսանողներին՝ 

գիտաժողովների մասնակցելու 

համար: 

Դեկան 

09.2019-12.2020 

Դասախո

-սական 

կազմ 

 

Դեկանի, 

մեթոդխոր-

հըրդի 

նախագահի, 

ամբիոնների

, ՈՒԳԸ 

անդամների 

ՈՒԳԸ 

գիտաժողով

-ներում 

ներգրավվա

ծ 

դասախոսնե

րի և 
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ների կատարումը և 

ղեկավարումը: 

Ուսանողներիկողմից 

իրականացվող հետազոտու-

թյունների ծավալի մեծացումֈ 

ուսանողնե-

րի թվի աճ 

12.  2.1.4 Բարելավել 

հետազոտական 

բաղադրիչի 

իրականացումը 

բակալավրի 

կրթական ծրագրե-

րում: 

Նպատակը. Բակալավրի 

կրթական ծրագրերում հետա-

զոտական բաղադրիչի բարելա-

վումը: 
ԱԱ. Բակալավրի կրթական 

ծրագրերում բարելավված 

հետազոտական բաղադրիչ: 
 

1.Բակալավրի կրթական 

ծրագրերում ընդգրկել 

հետազոտական տարրեր: 

2.Գնահատման մեջ միավոր 

նախատեսել հետազոտական 

բաղադրիչի համար: 

Դեկան  

09.2020-12.2020 

Դասախո

-սական 

կազմ 

 

Կրթական 

ծրագրերի 

ղեկավարնե

-րի,  

ամբիոնների

, ՈՒՄՎ-ի 

ԿԲԴՎԲ-ի 

Բարելավ-

ված 

հետազոտա-

կան 

բաղադրիչի 

առկայու-

թյունը 

բակալավրի 

կրթական 

ծրագրերում 

 

13.  2.2.2 Նախաձեռնել 

համագործակցային 

ծրագրեր տարածա-

շրջանային բուհերի 

հետ և դրանցում 

ներգրավել հանրա-

պետության առաջա-

տար գիտաշխատող-

ներին: 

Նպատակը. Համատեղ ծրագրերի 

իրականացում: 
ԱԱ. Համատեղ իրականացված 

ծրագրեր: 

 

Համագործակցային փոխհարաբե-

րություններ ձևավորել 

տարածաշրջանային բուհերի հետ: 

Դեկան 

09.2020-12.2020 

Ամբիոն-

ներ 

Ֆակուլտե-

տի 

ԱԿԲ 

«Տավուշ»ԳԿ

  

Հետազոտա-

կան և այլ 

բնույթի 

համատեղ 

ծրագրերի 

աճ 

 

14.  2.2.3 Նախաձեռնել 

տարածաշրջանի 

ձեռնարկություն-

ների կարիքներին 

համապատասխան 

և նրանց մասնակ-

ցությամբ 

հետազոտական և 

կրթական ծրագրեր: 

Նպատակը. Բավարարել 

տարածաշրջանի ձեռնարկու-

թյունների կարիքները և նրանց 

ներգրավել հետազոտական և 

կրթական ծրագրերում: 
ԱԱ. Տարածաշրջանի՝ հետա-

զոտական և կրթական ծրա-

գրերում ներգրավված ձեռնար-

կություններ: 

 

1.Վերհանել տարածաշրջանի 

ձեռնարկությունների կարիքները: 

2.Մշակել այդ կարիքներին 

համապատասխան 

հետազոտական և կրթական 

ծրագրեր: 

3.Տարածաշրջանի 

ձեռնարկությունների հետ 

իրականացնել տարբեր ծրագրեր: 

Դեկան 

09.2020-12.2020 

Ամբիոն-

ներ 

Ֆակուլտե-

տի 

 

Ձեռնարկու-

թյունների 

մասնակցու-

թյամբ 

հետազոտա-

կան և 

կրթական 

ծրագրերի 

թվի աճ 

 

15.  2.3.3 Կազմակերպել 

միջազգային 

գիտաժողովներ, 

օժանդակել ար-

տասահմանյան 

գիտաժողովներին 

մասնաճյուղի աշ-

խատողների մաս-

նակցությանը: 

Նպատակը. Համագործակցային 

փոխհարաբերությունների ձևա-

վորում: 

ԱԱ.  Կազմակերպված միջազգա-

յին գիտաժողով, 

արտասահմանյան գիտաժողով-

ներին մասնաճյուղի 

աշխատակիցների թվի աճ: 

 

1.Ուսումնասիրել ԵՊՀ-ի և այլ 

բուհերի՝ միջազգային 

գիտաժողովներ կազմակերպելու 

փորձը: 

2. Ուսումնասիրել այդպիսի 

գիտաժողովների կազմակերպման 

համար մասնաճյուղում առկա 

ռեսուրսները: 

3. Մեխանիզմներ մշակել՝ 

արտասահմանյան գիտաժողով-

ներին մասնաճյուղի աշխատա-

կիցների մասնակցությանը 

հնարավորինս օժանդակելու 

համար: 

Դեկան 

2019-12.2020 

 

Ֆակուլ-

տետ 

 

Ամբիոնների 

ԱԿԲ-ի 

«Տավուշ»ԳԿ

  

Միջազգա-

յին 

գիտաժո-

ղովներում 

մասնա-

ճյուղի աշ-

խատող-

ների թվի 

աճ 
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16.  2.3.4 Աջակցել 

արտասահմանյան 

գործընկերների հետ 

համագործակցու-

թյան շարունակա-

կանությանն ու 

խորացմանը: 

Նպատակը. Միջազգային 

ծրագրերում և գիտական նախա-

գծերում մասնաճյուղի աշխատա-

կիցների ընդգրկվածություն: 

ԱԱ. Համատեղ հետազոտական 

աշխատանքների թվի ավելա-

ցում: 

 

1.Ձևավորել համագործակցություն 

արտասահմանյան որևէ բուհի 

հետ: 

2.Արտասահմանյան գործընկերնե-

րի հետ համագործակցել 

գիտական կամ հետազոտական 

որևէ ծրագրի շուրջ: 

Դեկան 

2019-12.2020  

Ֆակուլ-

տետ 

 

Ամբիոնների 

ԱԿԲ-ի 

 

Գիտահե-

տազոտա-

կան 

ծրագրերում 

մասնաճյու-

ղի 

աշխատա-

կիցների թվի 

աճ: 

 

17.  3.2.2 Մշակել 

լրացուցիչ 

կրթության հայե-

ցակարգ՝ ԵՊՀ-ում 

գործող ծրագրերը 

օգտագործելու և 

մասնաճյուղի հա-

մար մրցունակ ծրա-

գրեր պատրաստելու 

ուղղությամբ: 

Նպատակը. Մասնաճյուղի 

համար մրցունակ ծրագրեր 

պատրաստել: 

ԱԱ.  Մրցունակ ծրագրերի 

առկայություն՝ ըստ արդի 

կարիքների: 

 

1.Ուսումնասիրել ԵՊՀ-ում գործող 

ծրագրերը: 

2.Օգտագործելով դրանք՝  

մասնաճյուղի համար մրցունակ 

ծրագրեր պատրաստել: 

Դեկան 

09.2019-12.2020 

Ամբիոն-

ներ 

Ամբիոնների 

ՄԿՊԿ 

բաժնի 

ԱԿԲ-ի 

 

Մշակված 

նոր, 

մրցունակ 

ծրագրեր 

 

18.  3.2.3 Մշակել 

տարածաշրջանի 

հանրային 

պահանջարկին հա-

մապատասխան 

լրացուցիչ կրթու-

թյան նոր ծրագրեր՝ 

ընդլայնելով պետա-

կան ու մասնավոր 

կազմակերպություն-

ների  հետ գործըն-

կերային կապերը: 

Նպատակը. Պետական ու մաս-

նավոր կազմակերպությունների 

հետ գործընկերային կապերի 

ընդլայնում: 

ԱԱ. Տարածաշրջանի հանրային 

պահանջարկին համապատաս-

խան լրացուցիչ կրթական նոր 

ծրագրեր: 

 

1.Ուսումնասիրել տարածաշրջանի 

հանրային պահանջարկը՝ 

լրացուցիչ կրթության ծրագրեր 

մշակելու համար: 

2. Պետական ու մասնավոր 

կազմակերպությունների հետ 

ընդլայնել գործընկերային 

կապերը: 

Դեկան 

09.2019-12.2020  

ՄԿՊԿ 

բաժին, 

ֆակուլ-

տետ 

Հասարակայ

նության 

հետ 

կապերի և 

մամուլի 

պատասխա

նատուի, 

ամբիոնների 

ԱԿԲ-ի 

 

Համագոր-

ծակցային 

պայմանա-

գրեր տար-

բեր կազմա-

կերպու-

թյունների 

հետ՝ 

լրացուցիչ 

ծառայու-

թյուններ 

տրամադրե-

լու վերա-

բերյալ 

 

19.  4.1.1 

Կատարելագործել 

դասախոսական 

կազմի 

որակավորման 

բարձրացման 

ծրագիրը: 

Նպատակը. Որակավորման 

դասընթացների արդյունավետ 

կազմակերպում: 

ԱԱ. Արդյունավետ որակավորում 

անցած դասախոսական կազմ: 

1. Վերհանել դասախոսական 

կազմի որակավորման կարիքները: 

2. Ուսումնասիրել և գործածել 

ամբիոնների ներուժը՝ 

որակավորման դասընթացների 

կազմակերպման համար: 

Դեկան 

09.2019-12.2020 

Դասախո

-սական 

կազմ 

 

Ամբիոնների 

ԿԲԴՎԲ-ի 

Գիտխորհրդ

ի կողմից 

հաս-

տատված 

ծրագիր: 

 

20.  4.1.2 Մշակել 

դասախոսական 

Նպատակը. Կազմակերպել 

դասախոսական կազմի 

1.Գնահատել դասախոսական 

հիմնական կազմի 

Դեկան 

09.2019-12.2020 

Դասախո

-սական 

Ամբիոնների 

ԿԲԴՎԲ-ի 

Որաշակի 

թվով 
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կազմի համալրման 

և 

կատարելագործման 

երկարաժամկետ 

ծրագիրը, համաձայն 

որի` 

-կատարելագործել  

դասախոների 

պաշտոնների 

տեղակալման 

չափորոշիչները և 

գործընթացները, 

-ապահովել 

հիմնական 

դասախոսական 

կազմի պարտադիր 

և լիարժեք 

մասնակցությունը 

որակավորման 

բարձրացման 

կրթական 

ծրագրերին: 

մշտական համալրման և 

կատարելագործման գործընթաց : 

ԱԱ. Ունենալ դասախոսների 

պաշտոնների տեղակալման 

կատարելագործված 

չափորոշիչներ: 

հնարավորությունները՝ 

որակավորման բարձրացման 

դասընթացներ կազմակերպելու 

նպատակով: 

2. Ներգրավել նրանց 

որակավորման բարձրացման 

կրթական ծրագրերում: 

կազմ 

 

ԱԿԲ-ի 

 

վերապատ-

րաստված 

դասախոս-

ներ: 

21.  4.1.3 Մշակել և 

իրականացնել 

երիտասարդ 

դասախոսների 

մանկավարժական և 

հոգեբանական 

հմտությունները 

զարգացնող 

վերապատ-

րաստման  դասըն-

թացներ: 

Նպատակը. Օժանդակել 

երիտասարդ դասախոսներին 

մանկավարժական և 

հոգեբանական առումով: 

ԱԱ. Դասավանդման համար 

մանկավարժական և 

հոգեբանական գիտելիքներ ձեռք 

բերած երիտասարդ 

դասախոսներ: 

1.Խորհրդակցել մանկավարժ և 

հոգեբան մասնագետների հետ՝ 

վերապատրաստման 

դասընթացների ուղղվածության 

վերաբերյալ: 

2. Դրանց մշակման համար 

համագործակցել ԿԲԴՎԲ-ի 

հետ: 

Դեկան 

09.2019-12.2020 

Դասախո

-սական 

կազմ 

 

Ամբիոնների 

ԿԲԴՎԲ-ի 

 

Վերապատր

աստման 

գործող 

դասընթացն

եր 

 

22.  4.1.4 Սահմանել 

կրթական 

ծրագրերին հա-

մապատասխան 

դասախոսական 

կազմի մասնա-

գիտական 

որակներին ներկա-

յացվող պահանջներ՝ 

Նպատակը. Դասախոսական 

կազմի՝ կրթական ծրագրերի 

վերջնարդյունքներից բխող 

մասնագիտական որակներ: 

ԱԱ. Ներկայացվող պահանջների 

ամրագրումը կրթական 

ծրագրերի մասնագրերում: 

1.Ուսումնասիրել կրթական 

ծրագրերի վերջնարդյունքները: 

2. Դրանց համապատասխան՝ 

ձևակերպել դասախոսական 

կազմի մասնագիտական 

որակներին ներկայացվող 

պահանջները: 

Դեկան 

09.2019-12.2020 

Ամբիոն-

ներ 

ԿԾՊ-ի 

ԿԲԴՎԲ-ի 

ՄԿՈԱԲ-ի 

Կրթական 

ծրագրերի 

մասնա-

գրերում հա-

մապատաս-

խան պա-

հանջներ: 
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ըստ ծրագրի կրթա-

կան վերջնարդյունք-

ներիֈ 

23.  4.1.5 Դասախոսների 

համար ստեղծել 

համապատասխան 

պայմաններ և 

խթանող 

մեխանիզմներ` 

մասնակցելու 

կրթության 

բնագավառում 

իրականացվող 

նորագույն 

ծրագրերին: 

Նպատակը. Դասախոսների 

մասնագիտական որակի 

բարձրացում՝ կրթության 

բնագավառում իրականացվող 

նորագույն ծրագրերին 

մասնակցությամբ: 

ԱԱ. Ուսանողների 

բավարարվածության աճ 

դասավանդող 

պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի մասնագիտական 

որակներից: 

1.Համագործակցելով ԿԲԴՎԲ-ի 

հետ՝ առանձնացնել այն նոր 

ծրագրերը, որոնք արդիական  են 

ֆակուլտետի 

մասնագիտությունների համար և 

արդյունավետ կլինեն 

մասնակցության պարագայում: 

2. Մասնակցել ծրագրերի 

համապատասխան 

ժամանակացույցի կազմությանը: 

Դեկան 

09.2019-12.2020 

ԿԲԴՎԲ Ամբիոնների 

Ֆակուլտե-

տի 

ԱԿԻԱԲ-ի 

Ուսանողա-

կան 

հարցումնե-

րի 

արդյունք-

ներ: 

 

24.  4.3.1 Զարգացնել 

դասախոսների 

տարբերակված 

հավելավճարի 

մեխանիզմը: 

Նպատակը. Տարբերակում ունե-

նալ հավելավճարի մեխանիզ-

ում: 
ԱԱ. Տարբերակված հավելա-

վճար՝ ըստ դասախոսական տա-

րակարգերի: 

Տարբերակված հավելավճարի 

չափանիշների ճշգրտում և 

հաշվեկշռի ավելացում: 

 

Տարբերակված հավելավճարի 

չափանիշների մշակման և 

ճշգրտման վերաբերյալ 

առաջարկություններ ներկայացնել 

գիտխորհրդին և տնօրենությանը: 

Դեկան 

09.2020-12.2020 

Գլխավոր 

հաշվա-

պահ 

Տնօրենի, 

Ֆակուլտե-

տի, 

արհեստակ-

ցական բյու-

րոյի,  

ԱԿԻԱԲ-ի 

Դասախոս-

ների 

հավելա-

վճարների 

տարբերակ-

ված 

ցուցիչներ 

 

25.  4.3.2 Մշակել 

վարչական և 

ուսումնաօժանդակ 

աշխատողների  

տարբերակված 

հավելավճարի 

չափանիշներ և 

համապատասխան 

կարգ: 

Նպատակը. Տարբերակում ունե-

նալ հավելավճարի մեխանիզ-

ում: 
ԱԱ. Գիտխորհրդի կողմից հաս-

տատված կարգ: 

Գիտխորհրդին և տնօրենությանը 

ներկայացնել առաջարկություն-

ների փաթեթ՝ վարչական և 

ուսումնաօժանդակ  աշխատողնե-

րի տարբերակված հավելավճարի 

չափանիշների և համապատաս-

խան կարգի մշակման վերաբերյալ: 

Դեկան 

09. 2020-12.2020 

ԱԿԻԱԲ Տնօրենի, 

Արհ. 

Բյուրոյի, 

Գլխ. 

Հաշվապ.-ի 

Տարբերակ-

ված 

հավելա-

վճար՝ ըստ 

գիտխորհըր

-դի կողմից 

հաստատ-

ված կարգի 

 

26.  4.3.3 Բարձրացնել 

աշխատողների հիմ-

նական աշխատա-

վարձը՝ հաշվի 

առնելով ՀՀ գնաճի 

տեմպերը՝ ըստ 

պաշտոնական 

վիճակագրության: 

Նպատակը. Աշխատավարձի հա-

մապատասխանեցում գնաճին: 

ԱԱ. Աշխատավարձի և գնաճի 

տեմպերի բալանսի պահպանում: 

 

1.Ուսումնասիրել գնաճի տեմպերը 

և աշխատավարձի բարձրացման 

հնարավորությունները: 

2. Ներկայացնել առաջարկների 

փաթեթ գիտխորհրդին և 

տնօրենությանը: 

Դեկան 

09.2020-12.2020 

Գլխավոր 

հաշվա-

պահ 

Տնօրենի, 

ԱԿԻԱԲ-ի, 

Ֆակուլտե-

տի, 

արհեստակ-

ցական բյու-

րոյի 

Դասախո-

սական 

կազմի մի-

ջին աշխա-

տավարձը՝

ՀՀ պաշտո-

նական մի-

ջին աշխա-

տավարձի 

125 %, իսկ 
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վարչական 

և ուսում-

նաօժան-

դակ համա-

կազմերի-

նը՝ 75 % 

27.  4.3.4 Ներդնել 

սոցիալական աջակ-

ցության ծրագրերֈ 

Նպատակը. Աշխատակիցներին 

սոցիալական աջակցություն ցու-

ցաբերել: 

ԱԱ. Սոցիալական ծրագրերի 

հաստատված ցանկ և բյուջեի 

համապատասխան հոդված: 

 

1. Սոցիալական աջակցության 

ծրագրեր մշակել և ներկայացնել 

գիտխորհրդի հաստատմանը: 

2. Աջակցություն ցուցաբերելու 

համար համապատասխան 

տվյալներ հավաքագրել: 

Դեկան 

09.2020-12.2020 

Գլխավոր 

հաշվա-

պահ 

Տնօրենի, 

ԱԿԻԱԲ-ի, 

Արհ. 

Բյուրոյի, 

ֆակուլտե-

տի 

Սոցիալա-

կան 

աջակցու-

թյան 

վերաբերյալ 

հաշվետվու-

թյուն 

 

28.  4.3.5 Զարգացնել սո-

ցիալական ենթակա-

ռուցվածքը, բարելա-

վել հասարակական 

սննդի կետերի 

պայմանները, ապա-

հովել ԵՊՀ հանգստի 

և մարզաառողջա-

րանային բազաների 

մատչելիությունը 

մասնաճյուղի բոլոր 

աշխատողների և 

սովորողների 

համարֈ 

 

Նպատակը. Ունենալ բարելավ-

ված պայմաններ մասնաճյուղի 

աշխատողների և սովորողների 

համար: 

ԱԱ.  Բարելավված ենթակառուց-

վածքների առկայություն: 

 
 

1.Ուսումնասիրել մասնաճյուղի 

ենթակառուցվածքների հնարա-

վորությունները: 

2. Առաջարկությունների փաթեթ 

ներկայացնել՝ հնարավոր 

բարելավումների վերաբերյալ: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Տնօրեն 

ԱԿԻԱԲ 

Ֆակուլ-

տետ 

Ֆակուլտե-

տի, ԱԿԲ-ի   

Վերանորոգ

ված և 

մատչելի 

ենթակա-

ռուցվածք-

ներ:  

Վերակա-

ռուցված 

և/կամ 

վերանորոգ-

ված ուսում-

նաարտա-

դրական ու 

մար-

զաառողջա-

րանային 

բազաներ` 

մատչելի և 

ճկուն 

գնային 

քաղաքա-

կանությամբ

: ԵՊՀ հա-

սարակա-

կան սննդի 

օբ-

յեկտներում 

գործող 

մատչելի 

գներ և 

բարձրորակ 

սնունդ: 
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29.  5.1.1 Կրթական 

ծրագրերի 

պահանջներից ելնե-

լով՝ տեխնոլոգիա-

պես վերազինել առ-

կա լսարաններն ու  

ուսումնական լաբո-

րատորիաները, 

ձևավորել նորերը: 

Նպատակը. Արդի տեխնոլոգիա-

ներով ապահովել կրթական ծրա-

գրի պահանջները: 

ԱԱ. Տեխնոլոգիապես վերազին-

ված ուսումնական տարածքների 

առկայություն: 

 

1.Ուսումնասիրել լսարանների  

հնարավորությունները: 

2. Ըստ անհրաժեշտության՝ 

առաջարկություններ ներկայացնել 

ուսումնական որոշ տարածքների 

տեխնոլոգիապես վերազինման 

համար: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՏՏՀՍ/Զ Տնօրենի, 

ՈՒՄՎ-ի, 

ֆակուլտե-

տի 

Տեխնոլոգի-

ապես 

վերազին-

ված 

լսարանների 

և 

լաբորատո-

րիաների 

որոշակի 

քանակ  

 

30.  6.1.2 Զարգացնել 

ուսանողներին 

մատուցվող  

խորհրդատվական և 

լրացուցիչ կրթական 

ծառայությունները: 

 

Նպատակը. Խորհրդատվության 

և լրացուցիչ կրթական ծառայու-

թյունների մատուցում: 

ԱԱ. Ուսանողներին մատուցվող 

խորհրդատվական և լրացուցիչ 

կրթական բարելավված ծառայու-

թյուններ: 

 

1.Հետևել խորհրդատվական 

ծառայությունների գրաֆիկների 

կատարմանը: 

2.Ըստ անհրաժեշտության՝մշակել 

լրացուցիչ կրթական 

ծառայություններ: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլ-

տետ 

ՈՒՄՎ-ի, 

ՄԿՈԱԲ- ի 

ԿԾՊ-ի 

 

Ուսանողնե-

րին մա-

տուցվող 

խորհրդա-

տվական և 

լրացուցիչ 

կրթական 

ծառայու-

թյունների 

վերաբերյալ 

հաշվետվու-

թյուն: 

 

 

31.  6.1.4Բազմազանեց-

նել մարզամշակու-

թային ծրագրերը, 

զարգացնել 

ուսանողական 

ակումբային 

համակարգը՝ շեշ-

տադրելով ինտե-

լեկտուալ, բնապահ-

պանական, երկրա-

գիտական և 

հայրենաճանաչո-

ղական բնույթի 

միջոցառումները: 

 

Նպատակը. Ուսանողական 

ակումբային համակարգի զար-

գացում, ուսանողական առօրյայի 

աշխուժացում: 

ԱԱ. Ուսանողական ակումբների 

արդյունավետ գործունեություն, 

բազմազան մարզամշակութային 

ծրագրեր: 

 

1.Տեղեկացված լինել 

ուսանողական կառույցների 

գործունեության մասին: 

2.Օժանդակել ուսանողական 

ակումբային համակարգի 

զարգացմանը: 

3. Օժանդակել միջոցառումների 

իրականացմանը: 

Դեկան  

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՈՒԽ, 

ՈՒԳԸ, 

ԱԻՄՍ 

ամբիոն, 

Ֆակուլ-

տետ 

ԵՊՀ-ի  Ֆակուլտե-

տում 

իրականաց-

վող 

մարզամշա-

կութային 

ծրագրեր, 

տարբեր 

բնույթի 

միջոցառում

-ներ 

 

32.  6.1.6 Խթանել 

ուսանողների 

կարիերայի ծառա-

յությունները՝ 

զարգացնելով 

լրացուցիչ պրակ-

Նպատակը. Նպաստել  ուսանող-

ների կարիերայի զարգացմանը: 

ԱԱ. Լրացուցիչ պրակտիկայի 

արդյունավետ համակարգ: 

 

Առաջարկությունների փաթեթ 

պատրաստել ինտերնշիփի, 

խորհրդատվության և 

ուսուցողական դասընթացների 

արդյունավետ համակարգի 

մշակման համար: 

Դեկան  

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլ-

տետ 

ՈՒՄՎ-ի, 

Իրավախոր-

հրդ. 

ՄԿՊԿԲ-ի, 

ԱԿԲ-ի 

Իրականաց-

ված 

լրացուցիչ 

պրակտիկա

-ներ և 

ինտերնշիփ 
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տիկայի (ինտերն-

շիփ),  խորհրդա-

տվության և ուսուցո-

ղական դասըն-

թացների համա-

կարգը: 

33.  6.1.7 Նպաստել 

ուսանողների 

ձեռներեցության 

հմտությունների 

զարգացմանն 

ուղղված ծառայու-

թյունների կայաց-

մանը: 

Նպատակը. Ձեռներեցության 

հմտությունների զարգացում 

ուսանողների շրջանում: 

ԱԱ. Ուսանողներին ձեռներեցու-

թյան հմտությունների զարգաց-

մանն ուղղված ծառայություն-

ների տրամադրում: 

 

 Դեկան 
2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Շրջանա-

վարտնե-

րի և 

կարիե-

րայի 

կենտրոն 

Ֆակուլ-

տետի, 

ՈՒՄՎ-ի 

ԱԿԲ-ի 

Ձեռներեցու-

թյան 

զարգացման 

կենտրոն՝ 

տրամադըր-

վող 

ծառայու-

թյուններով 

 

34.  6.1.10 Ապահովել 

շրջանավարտների 

հետ մասնաճյուղի և 

առանձին ֆակուլ-

տետների շարունա-

կական կապը և 

խթանել շրջանա-

վարտների կողմից 

Մասնաճյուղին 

տարաբնույթ աջակ-

ցության նախաձեռ-

նությունները: 

Նպատակը. Շրջանավարտների  

և ֆակուլտետի շարունակական 

կապի խթանումը: 

ԱԱ. Ֆակուլտետի աշխատակազ-

մի համալրումը նոր կադրերով, 

շրջանավարտների կողմից 

աջակցություն ունենալը: 

 

1.Անմիջական կապի մեջ լինել 

ֆակուլտետի շրջանավարտների 

հետ: 

2.Նրանց ներգրավել 

համալսարանական տարբեր 

գործընթացներում: 

Դեկան 
2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլ-

տետ, 

ԱԿԲ 

 

Տնօրենի, 

ՈՒՄՎ-ի, 

ՄԿՈԱ 

բաժնի 

Շրջանա-

վարտների 

ներգրավու-

մը ֆակուլ-

տետային 

բազմա-

բնույթ 

միջոցառում

-ներում և 

նրանց կող-

մից 

աջակցու-

թյուն 

 

35.  6.2.2 Կազմակերպել 

ուսանողական 

կազմակերպություն-

ների ինստիտու-

ցիոնալ զարգաց-

մանը նպաստող և 

ուսանողների առաջ-

նորդությանն աջակ-

ցող ուսուցողական 

դասընթացներ: 

Նպատակը. Ունենալ ինստիտու-

ցիոնալ առումով զարգացած  ու-

սանողական կազմակերպու-

թյուններ: 

ԱԱ. Ուսանողների համար ա-

ռաջնորդության դասընթացների 

համակարգ: 

 

Մասնակցություն ունենալ այն 

դասընթացների կազմակերպմանը, 

որոնք կնպաստեն ուսանողների 

առաջնորդության աջակցմանը և 

ուսանողական կազմակերպու-

թյունների զարգացմանը: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՈՒԽ, 

ՈՒԳԸ, 

Ֆակուլ-

տետ 

ԱԿԲ 

 

ԵՊՀ-ի, 

ՈՒԽ-ի և 

ՈՒԳԸ-ի 

Ուսանողնե-

րի համար 

կազմակերպ

-ված 

առաջնոր-

դության 

դասընթաց-

ներ 

 

36.  6.2.3 Խթանել 

մասնաճյուղի ուսա-

նողական կազմա-

կերպությունների 

ներհանրապետա-

կան և միջազգային 

Նպատակը. 
Համագործակցության ձևավո-

րում ուսանողական տարբեր կա-

ռույցների միջև: 

ԱԱ. Համատեղ իրականացվող 

ծրագրեր: 

 

Օժանդակել համագործակցության 

ձևավորմանը: 

Դեկան  

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՈՒԽ և 

ՈՒԳԸ 

Ֆակուլտե-

տի 

 

ՈՒԽ-ի և 

ՈՒԳԸ-ի 

կողմից այլ 

բուհերի 

ուսանողա-

կան 

կառույց-
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համագործակցու-

թյունը: 

ների հետ 

կազմակերպ

-ված 

միջոցառում

-ների թվի 

աճ 

37.  6.2.4 Նպաստել 

ուսանողների հե-

տազոտական 

աշխատանքները 

խթանող ՈՒԳԸ 

ծրագրերի արդ-

յունավետության 

բարձրացմանը: 

Նպատակը. Ուսանողներին ներ-

գրավել հետազոտական աշխա-

տանքներում: 

ԱԱ. Ուսանողների ակտիվ մաս-

նակցություն ՈՒԳԸ ծրագրերին: 

 

Քննարկել և խթանել ՈՒԳԸ 

հետազոտական աշխատանքներին 

վերաբերող ծրագրերը: 

Դեկան  

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՈՒԳԸ, 

ֆակուլ-

տետ 

ՈՒԽ-ի ՈՒԳԸ 

ծրագրերում 

ուսանողնե-

րի թվի աճ 

 

38.  7.1.2 Զարգացնել 

դիմորդների 

մասնագիտական 

կողմնորոշման 

համար մասնաճյու-

ղի կանքէջը: 

Նպատակը. Ունենալ թարմ տե-

ղեկատվություն ֆակուլտետի վե-

րաբերյալ: 

ԱԱ. Մշտապես թարմացվող 

տեղեկատվական համակարգ 

բակալավրիատի դիմորդների 

համար: 

Ֆակուլտետում կատարված 

փոփոխությունների, իրադար-

ձությունների վերաբերյալ թարմ 

տեղեկատվության 

շարունակական փոխանցում 

մասնաճյուղի կայքին: 

Դեկան 
2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Հասա-

րակայ-

նության 

հետ 

կապերի 

և 

մամուլի 

պատաս-

խանա-

տու 

Ամբիոնների 

Ֆակուլտե-

տի, 

ՏՏՀՍ/Զ 
ՈՒՄՎ և 

ՄԿՊԿ 

բաժինների 

Կայքի 

այցելություն

-ների և 

հղումների 

ավելացում 

 

39.  7.1.4 Ավագ 

դպրոցների և 

քոլեջների համար 

կազմակերպել «բաց 

դռների օր» և 

ճանաչողական այց 

մասնաճյուղ: 

Նպատակը. Դիմորդներին ծանո-

թացնել բուհի և նրա հնարավո-

րությունների հետ: 

ԱԱ. Մասնաճյուղի և նրա կողմից 

իրականացվող կրթության վերա-

բերյալ իրազեկության մակար-

դակի բարձրացում: 

Ուսումնական տարվա ընթացքում 

օրեր առանձնացնել աշակերտների 

այցելության համար և բուհում    

շրջայց կազմակերպել: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլ-

տետ 

 

ՄԿՊԿ 

բաժնի, 

ԿԾՊ-ի 

 

Տարեկան 

որոշակի 

թվով 

աշակերտնե

րի այց ԵՊՀ 

ԻՄ 

 

40.  7.1.5 Ակտիվացնել 

դիմորդների 

հավաքագրման 

աշխատանքները 

տարածաշրջանում՝ 

հիմնելով դի-

մորդների հետ 

տարվող աշխա-

տանքների ներկա-

յացուցչություններ և 

դրանք ապահովելով 

անհրաժեշտ տեղ-

Նպատակը. Դիմորդների 

կողմնորոշում դեպի ԵՊՀ ԻՄ: 

ԱԱ. Ընդունելության 

ցուցանիշների աճ: 

1.Մասնագիտական կողմնորոշ-

ման աշխատանքներ մարզի 

դպրոցներում:  

2.Բուհի վերաբերյալ անհրաժեշտ 

տեղեկատվական նյութերի 

տրամադրում: 

 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՄԿՊԿ 

բաժին 

 

Ֆակուլտե-

տի 

Նախորդ 

տարիների 

համեմատ 

ընդունելու-

թյան 

ցուցանիշնե-

րի աճ 

 



12 
 

կատվական նյութե-

րով: 

41.  7.1.6 Ընդլայնել ԵՊՀ 

ԻՄ –ի հետ 

պայմանագրային 

հիմունքներով 

համագործակցող 

ավագ դպրոցների և 

քոլեջների շըր-

ջանակը: 

Նպատակը. Կայուն համագոր-

ծակցության ձևավորում: 

ԱԱ. Բուհ-դպրոց 

շարունակական փոխհարաբե-

րության ստեղծում: 

Կնքված պայմանագրերի 

շրջանակում համագործակցել 

դպրոցների հետ՝ ուսումնական և 

մանկավարժական պրակտիկան 

իրականացնելու համար: 

Դեկան 
2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Դասախո

-սական 

կազմ, 

պրակտի

կայի 

ղեկա-

վարներ 

 

Ֆակուլտե-

տի,  

ՈՒՄՎ/ՄԿՊ

ԿԲ-ի 

 

Պրակտիկա-

յի 

վերաբերյալ 

արդյունք-

ներ և 

վերլուծու-

թյուն 

 

42.  7.1.7 ԵՊՀ-ի և ԵՊՀ 

ԻՄ –ի 

դասախոսներին ա-

ռավելագույնս ներ-

գրավել հանրակըր-

թական ուսումնա-

կան հաստատու-

թյուններում ակնար-

կային և բովանդա-

կային դասախոսու-

թյունների, թեմա-

տիկ քննարկումների 

կազմակերպման 

գործում: 

Նպատակը. Հետաքրքրության 

ձևավորում բուհի նկատմամբ:: 

ԱԱ. Մասնագիտական կողմնո-

րոշման հարցում աշակերտին 

օժանդակություն: 

Թեմատիկ քննարկումների, 

դասախոսությունների 

իրականացում, բաց դասերի 

կազմակերպում: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Դասախո

-սական 

կազմ 

Ֆակուլտե-

տի, ՄԿՊԿ 

բաժնի, 

ՈՒՄՎ-ի 

Դպրոցնե-

րում 

կատարված 

քննարկում-

ներ և 

կարդացված 

դասախոսու

-թյուններ 

 

43.  7.2.1Օպտիմալացնել 

ընդունելության 

ամենամյա 

պլանավորումն ըստ 

ուսուցման ձևերի, 

կրթական 

աստիճանների և 

կրթական ծրագրե-

րի՝ ուղենիշ ունենա-

լով արտաքին և ներ-

քին միջավայրերի 

վերլուծությունը: 

Նպատակը. Ունենալ օպտիմալ 

ձևով պլանավորված ամենամյա 

ընդունելություն: 

ԱԱ. Ընդունելության ամենամյա 
պլանավորում՝ ըստ ուսուցման 

ձևերի, կրթական աստիճանների 

և կրթական ծրագրերի:  

1.Վերլուծել արտաքին և ներքին 

միջավայրերը՝ ընդունելության 

ամենամյա պլանավորում 

կատարելու համար: 

2.Տնօրենությանը ներկայացնել 

առաջարկներ՝ ընդունելության 

պլանավորման վերաբերյալ: 

Դեկան 

09.2020-12.2020 

ՈՒՄՎ Ֆակուլտե-

տի 

Ըստ 

կրթական 

ծրագրերի՝ 

ընդունելու-

թյան 

ցուցանիշ-

ների 

բարելավում 

 

44.  8.1.3 Ընդլայնել և 

կանոնակարգել ԵՊՀ 

ԻՄ-ի վճարովի 

ծառայությունները: 

Նպատակը. Ունենալ 

մասնաճյուղին շահույթ բերող 

ծառայություններ: 

ԱԱ. Վճարովի ծառայություն-

ներից ֆինանսական հոսքերի 

աճ: 

Քննարկել վճարովի հնարավոր 

դասընթացների և 

ծառայությունների 

կազմակերպումը: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլ-

տետ 

Տնօրենի, 

Իրավախ-ի, 

ԳԽ-ի, 

Հաշվապա-

հության 

 

Վճարովի 

ծառայու-

թյուններից 

ֆինան-

սական հոս-

քերի աճի 
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ցուցանիշ-

ներ: 

45.  8.1.4 Ապահովել 

շրջանավարտների և 

այլ շահառուների 

հետ Մասնաճյուղի և 

նրա առանձին 

ստորաբաժանում-

ների շարունակա-

կան կապը՝ խրա-

խուսելով նրանց 

կողմից բուհին 

ֆինանսական, նյու-

թական և այլ բնույթի 

աջակցության նա-

խաձեռնություն-

ները:  

Նպատակը. Բուհին աջակցու-

թյան տարաբնույթ նախաձեռ-

նությունների խրախուսում: 

ԱԱ. Շրջանավարտներից և այլ 

շահառուներից ստացվող աջակ-

ցություններ: 

1.Շարունակական կապի մեջ լինել 

շրջանավարտների և 

շահառուների հետ: 

2. Խրախուսել բուհին վերաբերող 

նրանց աջակցող նախաձեռնու-

թյունները: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Շրջանա

վարտնե

րի և 

կարիե-

րայի 

կենտրոն

, ֆակուլ-

տետ 

Տնօրենի, 

Հաշվապա-

հության, 

ՈՒԽ-ի, 

ՈՒԳԸ-ի, 

ԱԿԲ-ի 

Շրջանա-

վարտներից 

և այլ 

շահառունե-

րից 

ստացվող 

ֆինանսա-

կան 

հոսքերի աճ 

 

46.  8.1.5 Ուսումնասիրել 

մասնաճյուղի 

բիզնես 

հնարավորություննե

րը, մշակել ու 

կենսագործել 

տարաբնույթ բիզնես 

ծրագրեր: 

 

Նպատակը. Ուսանողների 

պրակտիկ կարողությունների 

կիրառում և զարգացում, 

մասնագիտական 

հմտությունները գործադրելու 

հնարավորություն: 

ԱԱ. Ուսանողների գործնական 

հմտությունների դրսևորումը, 

ֆինանսական որոշակի 

մուտքերի ապահովում: 

1.Ուսումնասիրել ֆակուլտետի 

կրթական ծրագրերի ընձեռած 

հնարավորությունները՝ բիզնես 

պլան մշակելու համար: 

2.Անհրաժեշտության դեպքում 

համագործակցել այլ 

ֆակուլտետների հետ՝ այն  

մշակելու և իրականացնելու 

համար: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ամբիոն-

ներ 

Տնօրենի, 

Հաշվապա-

հությա, 

ԱԿԲ-ի 

Բազմազա-

նեցված 

ֆինանսա-

կան 

մուտքեր: 

 

47.  8.3.4Կատարելագործ

ել ԵՊՀ ԻՄ-ում 

ներքին աուդիտի 

համակարգը: 

Նպատակը. Ունենալ աուդիտի 

բարելավված համակարգ: 

ԱԱ. Ներքին աուդիտի գործող  

համակարգ: 

1.Մշտադիտարկել ներքին 

աուդիտի համակարգը՝ 

կատարելագործման նպատակով: 

2. Ներքին աուդիտի 

կատարելագործման վերաբերյալ 

հանդես գալ 

առաջարկություններով: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՄԿՈԱԲ 

 

Տնօրենի, 

Ֆակուլտե-

տի 

Ներքին 

աուդիտի 

գործող  

համակար--

գի 

ցուցանիշ-

ներ: 

 

48.  8.3.6 Բարձրացնել 

սովորողների ներ-

գրավվածության 

արդյունավետությու

-նը մասնաճյուղի 

կառավարման 

գործընթացներում: 

Նպատակը. Մասնաճյուղի 

կառավարման գործընթացում 

ներգրավված ուսանողներ ունե-

նալ: 

ԱԱ.Կառավարման մեջ 

ներգրավված վերապատրաստ-

ված սովորողների առկայություն: 

Պարբերաբար հանդիպումներ 

ունենալ ուսանողական կառույցի 

ներկայացուցիչների հետ՝ լսելու և 

քննարկելու համար նրանց 

նկատառումները և առաջարկները 

մասնաճյուղի կառավարման 

վերաբերյալ: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՈՒԽ, 

ՈՒԳԸ 

 

Տնօրենի, 

ՄԿՈԱ 

բաժնի 

 

Կառավար-

ման 

մարմիննե-

րում 

ընդգրկված 

վերապատ-

րաստված 

սովորողներ 

 

49.  8.4.3 Բարձրացնել 

ուսանողների գի-

Նպատակը. Ունենենալ գնա-

հատման թափանցիկ գործ-

ընթաց, գնահատման համակար-

1.Քայլեր ձեռնարկել ուսանողների 

գիտելիքների գնահատման 

գործընթացը թափանցիկ 

Դեկան 

09.2020-12.2020 

Դասա-

խոսներ,

Ուսումն.

ՈՒՄՎ 

պետի,  

ՏՏՀՍ/Զ-ի, 

Գործընթա-

ցի 

թափանցի-
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տելիքների գնա-

հատման գործ-

ընթացի 

թափանցիկությունը, 

բարձրացնել 

կիրառվող գնահատ-

ման համակարգի, 

չափանիշների և 

ընթացակարգերի 

վերաբերյալ 

ուսանողների իրա-

զեկվածության 

մակարդակը: 

գի և չափանիշների վերաբերյալ 

իրազեկված ուսանողներ: 

ԱԱ. Գործընթացի թափանցի-

կությունը ապահովող լրա-

մշակված կանոնակարգեր, 

իրազեկված ուսանողներ: 

դարձնելու համար: 

2.Աշխատանք տանել 

ուսանողների շրջանում՝ 

ակադեմիական ազնվության 

մակարդակը բարձրացնելու 

նպատակով: 

3.Իրազեկել ուսանողներին 

գնահատման համակարգի և 

չափանիշների վերաբերյալ: 

խորհ., 

ՈՒԽ 

 

ԿԾՊ-ի 

 
 

կությունը 

ապահովող 

լրա-

մշակված 

կանոնակար

գերի 

առկայու-

թյուն 

50.  9.2.1 Ներդնել 

թիրախային 

օտարալեզու ուսում-

նական մոդուլներ և 

ծրագրեր: 

Նպատակը. Օտար լեզվով 

տարվող նպատակային ուսու-

ցում: 

ԱԱ. Կրթական ծրագրերում 

օտարալեզու մոդուլների առկա-

յություն: 

Առանձնացնել կամընտրական 

առարկաներ, որոնք 

նպատակահարմար է 

իրականացնել օտար լեզվով: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլ-

տետ 

ՈՒՄՎ 

բաժնի, 

ԿԾՊ-ի 

 

Գործող 

ծրագրերում 

ներդրված 

կամընտրա-

կան 

օտարալեզու 

մոդուլներ /4 

մոդուլ/ 

 

51.  9.2.3 Օգտագործել 

օտարերկրյա 

բարձրագույն 

ուսումնական 

հաստատություննե-

րի հետ ԵՊՀ-ի 

կապերը՝ համատեղ 

ծրագրեր իրակա-

նացնելու համար: 

Նպատակը. Համագործակցային 

կապերի ձևավորում, միջազգ-

ային ծրագրերին մասնակցու-

թյուն: 

ԱԱ. Համատեղ կատարվող ծրա-

գրերի առկայություն: 

1.Փոխհարաբերություններ ձևավո-

րել օտարերկրյա որևէ 

ուսումնական հաստատության 

հետ: 

2. Համատեղ իրականացման 

համար ծրագրեր մշակել: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլ-

տետ, 

ՈՒՄՎ 

ԱԿԲ-ի, 

ԿԾՊ-ի 

 

Իրականաց-

վող ծրագրի 

առկայու-

թյուն 

/առնվազն 2 

ծրագրի 

մասնակցու

թյուն/: 

 

52.  9.2.5 Կրթական 

ծրագրերի 

վերակառուցում՝ 

շարժունությունն ա-

պահովելու նպա-

տակով: 

Նպատակը. Ապահովել  կրթա-

կան ծրագրերի շարժունությունը: 

ԱԱ. Վերակառուցված կրթական 

ծրագրեր: 

Կատարել բենչմարքինգ՝ կրթական 

ծրագրերի շարժունությունն 

ապահովելու համար: 

Դեկան 

2020-2021 

ուստարվա 

ընթացքում 

Ֆակուլ-

տետ 

ՈՒՄՎ-ի, 

ՄԿՈԱԲ-ի, 

ԿԾՊ-ի 

 

Բենչմարքին

գի հիման 

վրա 

վերակա-

ռուցված 

կրթական 

ծրագրեր: 

 

 

      Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար՝                  Կ. Պ. Պողոսյան 

 

 


