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 “____”_______________ 2022թ. 
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ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 

 

2022Թ.-Ի (ԱՊՐԻԼ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ  

Թ
ի

վ
 

ՌԾ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԱԱ) 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ՔԱՅԼԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿ-

ՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱ-ԿԱՆԻ 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

ՆՇՈՒ

ՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱ

ՐՄԱՆ 

ՄԱՍԻ

Ն 

Պատասխա-

նատու 

Կատա-

րողներ 

1.  1.1.4.Կազմակերպել 

դիմորդների 

մասնագիտական 

ինքնորոշման 

միջոցառումներ: 

Նպ.  Ներգրավել բարձր 

ներուժ ունեցող դիմորդնե-

րի` ապահովելով ներա-

ռականության սկզբունքը: 

 
ԱԱ. Մարքեթինգային 

գործընթացների և 

դիմորդների մասնագիտա-

կան ինքնորոշմանն 

ուղղված միջոցառումների, 

ինչպես նաև գրավիչ 

առաջարկների և 

ուսանողների ընտրության 

վերանայված 

մեխանիզմների կիրառման 

միջոցով ձևավորված 

բարձր ներուժ ունեցող 

դիմորդների կայուն հոսք՝ 

ընդունելության 

օպտիմալացված 

չափաքանակներին 

համապատասխան: 

 

1. Պարբերաբար կազմակերպել «Բաց 

դռների օրեր» և ապագա դիմորդների 

ճանաչողական այցեր՝ Մասնաճյուղի 

կրթական հնարավորությունները 

ներկայացնելու համարֈ 

2.Կազմակերպել այցեր մարզի 

դպրոցներ՝ Մասնաճյուղի կրթական 

ծրագրերը ներկայացնելու նպատակով: 

 

 

ԿԾՂ 

04.2022-

12.2026 

Ամբ.-ների 

վարիչներ, 

ԿԾՊ-եր 

 

ՄԿՊԿԲ 

վարիչ 

 «Բաց դռների օրեր» և 

ապագա դիմորդների 

ճանաչողական այցերի 

քանակ: 

 Իրականացված 

ակնարկային և 

թեմատիկ 

դասախոսություններ: 

 

2.  1.2.2. Բարելավել 

կրթական 

ծրագրերի 

Նպ.  Տրամադրել բարձրա-

կարգ ակադեմիական գի-

տելիք և փորձառություն 

յուրաքանչյուր ուսանողին՝ 

1.Կրթական ծրագրերում վերանայել 

շրջանավարտի մասնագիտական 

կոմպետենցիաների համախումբըֈ 

ԿԾՂ 

09.2022-

12.2026 

Ամբ.-ների 

վարիչներ 

ԿԾՊ-եր 

 

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 
 Բակալավրիատի և 

մագիստրա-տուրայի 

կրթական ծրագրերում 
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վերջնարդյունքներ

ը՝ զարգացնելով 

ուսանողների 

մասնագիտական և 

միջգիտա-

կարգային գիտե-

լիքներն ու 

կարողություններըֈ 

երաշխավորելով 

ընդհանրական և 

մասնագիտական կարո-

ղություններ և 

ապահովելով կրթության 

շարունակականությունֈ 

ԱԱ. Նոր 

կառուցվածքով, 

պարբերաբար թարմացվող 

ճկուն միջառարկայական 

կրթական ծրագրեր՝ 

ուսանողների համար 

շարժունության և 

մասնագիտական 

փորձառության լայն 

հնարա-վորություններով, 

որոնց վերջնարդյունքները 

բավարարում են 

շահակիցների կրթական 

կարիքները և համադրելի 

են միջազգային 

նմանատիպ ծրագրերի 

վերջնարդյունքների հետ: 

 

 «4C» կարողություններ 

(քննական 

մտածողություն, 

համագործակցություն, 

հաղորդակցականությու

ն, ստեղծարարություն) 

ձևավորող 

վերջնարդյունքների 

առկայություն, 

2.Կրթական ծրագրերում ներդնել 

քննական մտածողության ու թիմային 

հետազոտական աշխատանքների իրա-

կանացման կարողությունների զարգաց-

ման մեթոդաբանությունֈ 

ԿԾՂ 

09.2022-

12.2026 

Ամբ.-ների 

վարիչներ 

ԿԾՊ-եր 

 

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 

 Ուսանողի քննական 

մտածողության ու 

թիմային 

հետազոտական 

աշխատանքների 

իրականացման 

կարողությունների 

զարգացման գործող 

մեթոդաբանություն, 

3.Ուսումնական գործընթացում ներդնել 

«4C» կարողությունները ձևավորող 

ուսուցման մեթոդներ: 

ԿԾՂ 

09.2022-

12.2026 

Ամբ.-ների 

վարիչներ 

ԿԾՊ-եր 

 

ՈՒՄՎ պետ 

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 

 Դասավանդման 

որակից և 

արդյունավետությունից 

ուսանողների 

բավարարվածության 

աճ, 

4.Ուսուցման պրոցեսում ներդնել  

ուսանողների մասնագիտական և 

միջգիտակարգային գիտելիքներն ու 

կարողությունները ձևավորող առաջա-

դրանքեր: 

ԿԾՂ 

09.2022-

12.2026 

Ամբ.-ների 

վարիչներ 

ԿԾՊ-եր 

 

ՈՒՄՎ պետ 

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 

 Առաջադրանքների 

շտեմարանների 

առկայությունֈ 

3.  1.2.3. Մշակել և 

կրթական 

ծրագրերում ներ-

դնել ԵՊՀ ԻՄ-ի 

բակալավրիատի և 

մագիստրատուրա-

յի շրջանավարտ-

ների 

ընդհանրական 

կոմպետենցիաների 

պարտադիր կազմֈ 

 1.Մշակել ընդհանուր կոմպետեցիա-

ների պարտադիր կազմֈ 

 

ԿԾՂ 

04.2022-

12.2026 

Ամբ. 

վարիչներ, 

ԿԾՊ-եր, 

դաս.-ներ  

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 

 ԵՊՀ ԻՄ-ի 

բակալավրիատի 

շրջանավարտների 

պարտադիր 

ընդհանրական 

կոմպետենցիաների 

մշակված կազմ՝ գործող  

կրթական ծրագրերում: 

 

 

2.Կրթական ծրագրերում ներդնել 

ընդհանուր կոմպետեցիաների պարտա-

դիր կազմի ձևավորման մեթոդներֈ 

 

ԿԾՂ 

09.2022-

12.2022 

 Վերանայված 

կրթական ծրագրերֈ 
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4.  1.2.4. Պարբերաբար 

իրականացնել  

ուսանողների  

կրթական 

կարիքների 

գնահատում:  

 

 1.Մշակել ուսանողների կրթական 

կարիքների գնահատման մեթոդաբա-

նություն: 

 

ԿԾՂ 

04.2022-

09.2022 

 

Ամբ. 

վարիչներ,  

ԿԾՊ-եր, 

պրակտ.  

ղեկ., 

դաս.-ներ 

ուս.-ներ  

 

ՄԿՈԱԲ 

վարիչ 

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 

 

 Ուսանողների 

կրթական կարիքների 

գնահատման 

հաստատված 

մեթոդաբանություն: 

 

2.Պարբերաբար կազմակերպել տարա-

տեսակ ուսումնասիրություններ՝  ուսա-

նողների կարիքների գնահատման 

համար: 

ԿԾՂ 

04.2022-

12.2026 
 Ուսանողների 

վերհանված կրթական 

կարիքների և դրանց 

լուծումների վերաբերյալ 

ամենամյա զեկուցումներֈ 
5.  1.2.5.Պարբերաբար 

իրականացնել 

աշխատաշուկայի 

պահանջարկի 

գնահատում՝ 

կրթական 

ծրագրերի 

բարելավման և նոր 

կրթական 

ծրագրերի 

ներդրման համարֈ  

 Ներդնել նոր կրթական ծրագրեր՝ 

աշխատաշուկայի պահանջարկին 

համապատասխան: 

ԿԾՂ 

09.2022-

12.2026 

Կրթ. 

ծրագրի 

պատաս-

խանա-

տուներ 

ՈՒՄՎ 

պետ 

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 

 Ըստ աշխատաշուկայի 

վերլուծության 

արդյունքների ներդրված 

նոր կրթական ծրագրեր, 

 ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած 

կրթությունից շրջանա-

վարտների բավարար-

վածության աճ: 

 

6.  1.2.6. Ներդնել  

կրթական ծրագ-

րերի միջազգային 

հենանշման 

(բենչմարքինգի)  

ներբուհական 

կարգ: 

 

 1.Մշակել կրթական ծրագրերի 

միջազգային հենանշման ներբուհական 

քաղաքականություն և ընթացակարգֈ 

 

ԿԾՂ 

09.2022-

09.2023 

 

ԿԾՂ, 
ամբ. 

վարիչներ  

 

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 

 

 Կրթական ծրագրերի 

միջազգային հենանշման 

(բենչմարքինգի) գործող 

ներբուհական քաղաքա-

կանություն և 

ընթացակարգ: 

 

 

2. Միջազգային բենչմարքինգի հիման 

վրա վերակառուցել գործող կրթական 

ծրագրերըֈ 

ԿԾՂ 

04.2022-

09.2023 

 Բենչմարքինգի հիման 

վրա վերակառուցված 

կրթական ծրագրերֈ 
1.  1.2.7. Վերանայել 

ուսանողների  գնա-

հատման  կարգը՝  

գնահատման 

արժանահավատու-

թյան բարձրացման 

և ձևերի 

բազմազանեցման  

 1.Վերանայել և կատարելագործել 

գիտելիքների գնահատման առկա 

համակարգըֈ  

 

ԿԾՂ 

04.2022-

12.2026 

ԿԾՂ, 
 ամբ. 

վարիչներ, 

ամբիոն-

ներ, 

դասախոս

ներ 

ՈՒՄՎ պետ 

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 

 

 Ուսանողների 

գնահատման նորացված 

մեթոդաբանություն և 

գործող նոր կարգ: 

 

 

2.Կատարելագործել սովորողների 

ընթացիկ և ամփոփիչ ատեստավորման 

համակարգերը և գործընթացներըֈ  

 

ԿԾՂ 

04.2022-

12.2026 

 Գրագողության դեմ 

պայքարի ներդրված 

մեխանիզմներ, 
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նպատակով: 

 

3.Ներդնել արդյունահեն և ձևավորող 

(ֆորմատիվ) գնահատման նոր ձևեր` 

հիմնված ակնկալվող կրթական վերջ-

նարդյունքների գնահատման վրաֈ 

ԿԾՂ 

09.2022-

12.2026 

 Գնահատումից 

ուսանողների 

բավարարվածության աճ: 

 

 Կրթական 

վերջնարդյունքների 

գնահատման՝  ներդրված 

արդյու-նահեն և 

ձևավորող նոր ձևեր: 

 

4.Վերնայել ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների ստուգման և գնահատ-

ման ձևերը` կարևորելով ինքնուրույն և 

հետազոտական աշխատանքները: 

ԿԾՂ 

04.2022-

12.2026 

 Ուսանողի 

ինքնուրույն աշխա-

տանքների ստուգման և 

գնահատման ներդրված 

նոր ձևեր: 
2.  1.2.9. Ուսանողների 

շարժունությունն 

ապահովելու նպա-

տակով կրթական 

ծրագրերում 

նախատեսել 

«շարժունության 

պատուհաններ»ֈ 

 

 Վերանայել կրթական ծրագրերը՝ 

նախատեսելով «շարժունության պա-

տուհաններ»: 

ԿԾՂ 

09.2022-

12.2026 

ԿԾՂ, 
ամբ. 

վարիչներ, 

դասախոս

ներ 

ՈՒՄՎ պետ  Կրթական 

ծրագրերում 

«շարժունության 

պատուհանների» 

առկայություն: 

 

3.  1.2.10. Գործադրել 

կրթական 

ծրագրերի 

ընթացիկ մշտադի-

տարկման (մոնի-

թորինգի) և 

վերանայման 

կարգը բակա-

լավրիատի և 

մագիստրատու-

րայի ծրագրերի 

համարֈ 

 

 1.Կազմակերպել տարեկան առնվազն  4 

կրթական ծրագրի ընթացիկ 

մշտադիտարկումֈ  

ԿԾՂ 

04.2022- 

12.2026 

 

ԿԾՂ-եր, 

ամբ. 

վարիչներ, 

ամբիոն-

ների 

դաս.-ներ  

ԿԲԴՎԲ 

Վարիչ 

 

 Կրթական ծրագրերի 

մշտադիտարկման և 

վերանայման հաշվետ-

վություններ և ծրագրերի 

բարելավման 

առաջարկություններ: 

 

 

  

2.Բարելավել գործող բոլոր ծրագրերը 

մշտադիտարկման արդյունքների և 

վերանայման առաջարկությունների  

հիման վրաֈ 
 

ԿԾՂ 

04.2022- 

12.2026 

 

ԿԾՂ 

 

 Ընթացիկ 

մշտադիտարկման 

(մոնիթորինգի) և 

վերանայման 

ենթարկված կրթական 

ծրագրեր: 

ՄԿՊԿԲ 

վարիչ 
3.Կատարելագործել մասնագիտական 

պրակտիկաների անցկացման և 

գնահատման ձևերըֈ 

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ  

ԿԾՂ 

04.2022- 

12.2026 

 
 Պրակտիկաների 

բարելավված ծրագրեր և 

դրանց իրականացումից 
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ուսանողների 

բավարարվածության 

աճֈ 
4.  1.3.2. Ստեղծել 

«Թվային 

կամպուս»` զար-

գացնելով 

դասախոսական և 

ուսումնաօժանդակ  

կազմի թվային 

հմտությունները,  

յուրաքանչյուր 

ուսանողի համար 

ապահովել թվային 

ռեսուրսների 

հասանելիությունը: 

 

Նպ. Յուրաքանչյուր ուսա-

նողի համար ապահովել 

զարգացմանը միտված  

ֆիզիկական և վիրտուալ  

միջավայր: 

 

ԱԱ. Կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսներով 

ապահովված և հասանելի, 

ներքին և արտաքին 

շահակիցների ուսմանը, 

աշխատանքին և 

արտալսարանային 

արդյունավետ գործունե-

ությանը նպաստող 

ֆիզիկական և վիրտուալ  

մշտապես թարմացվող 

միջավայր: 

 

1.Կրթական ծրագրերի համար մշակել 

ուսումնառության էլեկտրոնային առ-

ցանց ռեսուսների համընդհանուր կազմ 

և դրանց ներդրման համար ձևավորել 

անհրաժեշտ տեխնոլոգիական հենքֈ 

 

ԿԾՂ 

09.2022-

12.2026 

ՏՀՍԶԲ 

վարիչ 

ԿԾՂ-եր, ամբ. 

վարիչներ, 

ամբիոնների 

դաս.-ներ 

 Կրթական և 

գիտական ծրագ-րերում 

անհրաժեշտ 

տեղեկատվա-կան 

տեխնոլոգիաների 

վերհանված ցանկ: 

 

2.Ստեղծել նպաստավոր պայմաններ 

դասավանդման գործընթացում տեղե-

կատվական տեխնոլոգիաների 

կիրառման համար: 

 

ԿԾՂ 

09.2022-

12.2026 

ՏՀՍԶԲ 

վարիչ 

ԿԾՂ-եր, ամբ. 

վարիչներ, 

ամբիոնների 

դաս.-ներ 

 Բարելավված 

տեխնիկական և 

տեխնոլոգիական 

միջոցներ և 

վերապատրաստված 

դասախոսական կազմ: 

3.Ապահովել տեղեկատվական տեխնո-

լոգիաների ընդլայնված և արդյունավետ 

օգտագործումը կրթական և գիտական 

ծրագրերում: 

ԿԾՂ 
09.2022-

12.2026 

ՏՀՍԶԲ 

վարիչ 

ԿԾՂ-եր, ամբ. 

վարիչներ, 

ամբիոնների 

դաս.-ներ 

 Կրթական և 

գիտական ծրագրերում 

ընդլայնված և արդյունա-

վետ կիրառվող 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ: 

 

4. Կրթական գործընթացում ներդնել բաց 

առցանց դասերի մեխանիզմըֈ  

 

ԿԾՂ 
04.2022-

12.2026 

ՈՒՄՎ 

պետ 

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 

ԿԾՂ-եր, ամբ. 

վարիչներ, 

ամբիոնների 

դաս.-ներ 

 Իրականացված բաց 

առցանց դասերի 

քանակի աճ: 

5.  1.4.1. ԵՊՀ ԻՄ-ի 

բոլոր դասա-

խոսների համար 

հասանելի դարձնել 

մասնագիտական 

զարգացմանը 

նպաստող 

միջազգային և ներ-

բուհական թվային 

հարթակներֈ 

Նպ. Ապահովել մասնագի-

տական համայնքի կա-

րողությունների զարգա-

ցումըֈ 

 

ԱԱ. Մասնաճյուղի 

կրթական ծրագրերն 

իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ 

մասնագիտական և 

հետազոտական 

կարողություններ ունեցող 

պրոֆեսորադասախոսակա

ն և ուսումնաօժանդակ 

օպտիմալացված կայուն 

կազմեր, որոնց կարիքներն 

ու աշխատանքի 

1.Ապահովել դասախոսների մասնակ-

ցությունը միջազգային և ներբուհական 

թվային հարթակներին: 

 

 

 

ԿԲԴՎԲ/

վ 

ԿԾՂ 

04.2022-

12.2026 

Ամբ. 

վարիչներ 

ամբիոն-

ներ, ԿԾՊ-

ներ, աշխ․ 

խումբ 

ՏՀՍԶԲ 

վարիչ 

 Առնվազն երկու 

միջազգային 

գիտակրթական թվային 

հասանելի հարթակ: 

 

2.Ապահովել դասախոսների մասնակ-

ցությունը կրթական նորագույն 

ծրագրերին: 

ԿԾՂ 

04.2022-

12.2026 

 ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 

 Կրթական նորագույն 

ծրագրերին մասնակցող 

դասախոսական կազմ: 
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արդյունավետությունը 

պարբերաբար 

գնահատվում են և դրանց 

հիման վրա 

իրականացվում են 

բազմակողմանի 

գործողություններ: 

6.  1.4.5. Դասախոս-

ներին և 

ուսանողներին 

տրամադրել 

խմբային և անհա-

տական 

հոգեբանական 

խորհրդատվական 

ծառայություններ: 

 Ստեղծել հոգեբանական խորհրդա-

տվական ծառայություն (ՀԽԾ)ֈ 

ՄՀ 

ամբիոն 

09.2022 

12.2022 

ԿԾՊ,  

ամբ. 

վարիչ 

Տնօրեն  Հոգեբանական 

խորհրդատվու-

թյունների գործող 

ծառայություն: 

 

7.  1.4.6. Վարել 

առաջընթաց կադ-

րային 

քաղաքականությու

ն՝ աշխատանքի 

մեջ ներգրավելով 

ՀՀ և 

արտասահմանյան 

ականավոր 

գիտնականների և 

շնորհալի 

երիտասարդներիֈ 

 Մշակել դասախոսական կազմի 

համալրման և կատարելագործման 

երկարաժամկետ  ծրագիրֈ 

ԿԾՂ 

04.2022-

12.2023 

Ամբ. 

վարիչներ, 

ԿԾՂ-եր 

ԱԿԻԱԲ 

վարիչ 

 Դասախոսական 

կազմի համալրման և 

կատարելագործման 

հաստատված  

երկարաժամկետ ծրա-

գիր: 

 

8.  1.4.7. 

Բազմազանեցնել 

ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխա-

տողների 

մասնագիտական 

աճի աջակցման և 

խրախուսման 

ձևերը, ներդնել 

մասնագիտական և 

անձնային աճի 

համակարգֈ 

 1. Ներդնել առաջավոր մանկավար-

ժական փորձի խրախուսման և 

տարածման մեխանիզմներ: 

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 

04.2022-

12.2026 

ԿԾՂ ԿԾՂ–եր 

ամբիոն-ների 

 դաս.-ներ, 

պրակտ. ղեկ.-

ներ 

 

 Առաջավոր 

մանկավարժական 

փորձի խրախուսման և 

տարածման ներդրված 

մեխանիզմներ: 

 

2.Կատարելագործել դասալսումների և 

դրանց քննարկումների մեխանիզմներըֈ 

 

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 

04.2022-

12.2026 

ՄԿՈԱԲ/

վ ԿԾՂ 

ԿԾՂ–եր 

ամբիոն-ների 

 դաս.-ներ, 

պրակտ. ղեկ.-

ներ 

 

 Իրականացված 

դասալսումների 

արդյունավետության աճ: 

 

3. Խրախուսել ուսուցման ժամանա-

կակից մեթոդների և տեխնոլոգիաների 

ներդրման ուղղությամբ ցուցաբերվող 

ԿԾՂ 

04.2022-

12.2026 

Տնօրեն ԿԾՂ–եր 

ամբիոն-ների 

 դաս.-ներ, 

 Դրամական 

խրախուսումների և 

պարգևատրումների  թվի 
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նախաձեռնություններըֈ պրակտ. ղեկ.-

ներ 

 

աճ:  

9.  1.4.8. Ներդնել 

դասախոսական, 

ուսումնաօժանդակ 

և վարչական  

համակազմերի 

աշխատանքի 

արդյունավե-

տության գնահատ-

ման նոր 

համակարգ: 

 

  Սահմանել և ներդնել դասախոսա-ան 

կազմի մասնագիտական որակներին 

ներկայացվող պահանջներ՝ ըստ 

կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների:  

 

ԿԲԴՎԲ 

վարիչ 

04.2022-

09.2023 

ԿԾՂ Ամբ. 

վարիչներ, 

ամբիոնների 

դաս.-ներ  

 Կրթական ծրագրերին 

համապատասխան 

դասախոսական կազմի 

մասնագիտական 

որակներին 

ներկայացվող 

պահանջներ՝ ըստ 

ծրագրի կրթական 

վերջնարդյունքների: 

 

10.  1.5.3. ԵՊՀ-ի 

աջակցությամբ 

միջազգային 

համագործակցու-

թյան 

շրջանակներում 

ապահովել 

դասախոսների և 

ուսանողների 

վիրտուալ 

շարժունությունը: 

Նպ. Բարելավել  

Մասնաճյուղի  միջազգայ-

նացման ցուցանիշները 

կրթական և հետա-

զոտական ոլորտներում: 

 
ԱԱ. Կրթական և հետա-

զոտական ոլորտներում  

Մասնաճյուղի միջազգայ-

նացման բարելավված 

ցուցանիշներֈ 

Աջակցել դասախոսների և ուսանող-

ներին շարժունությանը: 

Տնօրեն 

04.2022-

12.2026 

ՈՒՄՎ/պ 

Ֆակ/դ 

Ամբ. 

վարիչներ, 

ԿԾՂ–եր, 

ամբիոններ  

 Դասախոսների և 

ուսանողների վիրտուալ 

շարժունության դեպքեր: 

 

 

11.  2.1.1. Մշակել  և 

իրականացնել  

ավարտական 

աշխատանքների և 

մագիստրոսական 

թեզերի գիտա-կան 

մակարդակի բարձ-

րացմանը միտված 

քաղաքականությու

ն: 

Նպ.  Զարգացնել 

հետազոտահենք 

կրթություն: 

 
ԱԱ.  Ուսուցման նոր 

մոտեցումներով 

հետազոտահենք կրթական 

ծրագրերի իրականացում 

գիտական կառույցների և 

առաջատար 

գիտնականների հետ 

համագործակցությամբ, 

ձևավորված անհրաժեշտ 

միջավայրի առկայություն 

և հետազոտությանը 

տրամադրվող 

ֆինանսական 

ներդրումների աճֈ  

 

Մշակել ավարտական աշխատանքների 

և մագիստրոսական թեզերի գիտական 

մակարդակի բարձրացմանը միտված 

քաղաքականություն: 

Գիտ/Ք 

04.2022-

12.2022 

 

 

 

Ամբ. 

վարիչներ 
ՄԿՈԱԲ/վ 

ԿԲԴՎԲ/վ 

 Բենչմարքինգի 

արդյունքների 

վերլուծություն: 

 Ավարտական 

աշխատանք-ների և 

մագիստրոսական 

թեզերի գիտական 

մակարդակի բարձ-

րացմանը միտված 

գործող 

քաղաքականություն: 
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12.  2.1.2. 

Գիտահետազոտակ

ան 

ինստիտուտների 

հետ ներդնել 

մագիստրոսական 

համատեղ 

կրթական 

ծրագրեր: 

 1. Ուսումնասիրել մագիստրոսական 

կրթական ծրագրերի պահանջարկը և 

միտումները տարածաշրջանումֈ 

 

ՈՒՄՎ 

պետ 

04.2022-

10.2023 

Ամբ/վ Ամբիոնների 

դաս.-նե 
 Կրթական ծրագրերի 

ներդրման առաջարկներ: 

 

2. Ուսումնասիրել ՀՀ-ում  գործող 

մագիստրոսական ծրագիր 

իրականացնող գիտահետազոտական 

ինստիստուտների մեզ հետաքրքրող 

կրթական ծրագրերըֈ 

ՈՒՄՎ 

պետ 

04.2022-

10.2023 

ԿԾՂ 

 

Ամբիոնների 

դաս.-նե 
 Համապատասխան 

գիտահետազոտական 

ինստիտուտի հետ 

կնքած 

համագործակցության  

առնվազն 1 հուշագիրֈ 
13.  2.1.3. Ավարտական 

աշխատանքների և 

մագիստրոսական 

թեզերի 

ղեկավարման 

գործում ներգրավել 

փորձառու 

հետազոտողների: 

 1.Ուսումնասիրել և կազմել հաստատու-

թյունների և կառույցների ցանկ՝ 

ավարտական աշխատանքների և 

մագիստրոսական թեզերի ղեկավարման 

և գրախոսման գործում փորձառու 

հետազոտողներ ներգրավելու համարֈ 

 

Ամբ/վ 

04.2022-

07.2022 

Ամբ. 

վարիչներ 

Ամբիոնների  Ավարտական 

աշխատանքների և 

մագիստրոսական 

թեզերի ղեկավարման 

գործում ներգրավված 

հետազոտողների 

թվաքանակի աճ: 

 

2.Ձևավորել փորձառու 

հետազոտողների կադրային բազաֈ 

Ամբ/վ 

07.2022-

12.2026 

Ամբ. 

վարիչներ 

Ամբիոնների  Համագործակցության 

պատրաստ 

հետազոտողների գործող 

բազա: 

3. Մշակել փորձառու հետազոտողներին 

խրախուսելու մեխանիզմներֈ 

Տնօրեն 

07.2022-

12.2026 

Ամբ. 

վարիչներ 
ԿԲԴՎԲ/վ  Մշակված 

խրախուսման 

մեխանիզմներֈ 
14.  2.1.4. Կրթական 

գործընթացում 

զարգացնել նախա-

գծի և խնդրի վրա 

հիմնված 

ուսումնառության 

մոտեցումները: 

 1.Մշակել և ներդնել ուսանողերի 

ինքնուրույն աշխատանքների կազմա-

կերպման կարգֈ 

 

Ամբ/վ 

Ֆակ/դ 

2022-

2026 

Ֆակ/դ 

Ամբ/վ 

 

ԿԲԴՎԲ-ի, 

ամբիոնների 
 Նախագծի և խնդրի 

վրա հիմնված 

ուսումնառության մո-

տեցումներով 

իրականացվող 

դասընթացների 

թվաքանակի աճ: 

 

2.Խրախուսել նախագծի և խնդրի վրա 

հիմնված ուսումնառության մոտեցում-

ները: 

Տնօրեն 

2022-

2026 

Ֆակ/դ 

Ամբ/վ 

 

ԿԲԴՎԲ-ի  Խրախուսման 

օրինակներ: 

3.Ուսումնասիրել և տարածել նախագծի 

և խնդրի վրա հիմնված 

ուսումնառության մոտեցումների 

լավագույն փորձըֈ 

ԿԲԴՎԲ/

վ  

2022-

2026 

Ֆակ/դ 

Ամբ/վ 

 

ԿԲԴՎԲ-ի  Լավագույն փորձի 

տարածման 

հանդիպում-

քննարկումների 

քանակի աճֈ 
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15.  2.1.5. 

Մասնաճյուղում 

ակտիվացնել 

գիտահետա-

զոտական 

գործունեությունը՝ 

ստեղծելով 

անհրաժեշտ 

կառույցներ և 

ապահովելով 

անհրաժեշտ 

միջավայր: 

 Ներդնել Ֆակուլտետային  ՈՒԳԸ-ում 

գիտական խորհրդատուների ինստի-

տուտըֈ 

 

Տնօրեն 

09.2022-

12.2026 

Ֆակ/Գխ Ամբ. 

վարիչներ, 

ԿԾՂ-եր 

 

 Ավարտական և 

մագիստրո-սական 

աշխատանքների ու գի-

տական խմբերում 

իրականացվող 

աշխատանքների 

համապա-

տասխանության բարձր 

աստիճան: 

 

16.  2.2.4 ․

Իրականացնել 

վերապատրաս-

ումների շարք՝ 

նպատակաուղըղ-

ված հոդվածներ 

գրելու կարողու-

թյունների 

զարգացմանըֈ 

Նպ.  Մշակել գիտական 

ներուժի պահպանմանը և 

զարգացմանն ուղղված 

քաղաքականություն: 
 
ԱԱ. Երիտասարդ 

գիտնականների և 

ուսանողների գիտական 

ներուժի զարգացմանն ու 

աջակցմանը, գիտական 

գործունեության մեջ նրանց 

ներգրավմանն ուղղված 

համալիր միջոցառումներ և 

ծրագրերֈ   

 
 

1. Երիտասարդ գիտնականների և 

ուսանողների համար պարբերաբար 

իրականացնել հոդվածներ գրելու 

կարողությունների զարգացմանն 

ուղղված վերապատրաստումներֈ 

 

ԿԲԴՎԲ/

վ  

04.2022-

12.2026 

ԿԲԴՎԲ/վ 

Ֆակ/դ 

Ամբ/վ 

 

Ամբիոնների  Վերապատրաստված 

դասախոսների 

քանակական աճ: 

 

2. Պատրաստել հոդվածներ գրելու 

կարողությունների զարգացման 

վերաբերյալ ուղեցույց: 

ԿԲԴՎԲ/

վ  

04.2022-

12.2026 

ԿԲԴՎԲ/վ 

Ֆակ/դ 

Ամբ/վ 

 

Ամբիոնների  Երիտասարդ 

հետազոտող դասա-

խոսների տպագրած 

աշխատանքների թվի 

աճ վարկանիշային 

ամսագրերումֈ 

17.  2.2.5. Սահմանել 

ամենամյա 

մրցանակներ 

«Տարվա 

դասախոս», 

«Տարվա հետա-

զոտող», «Տարվա 

ուսանող» 

անվանակարգե-

րումֈ 

 1.Տեղայնացնել ԵՊՀ  «Տարվա դասախոս» 

ամենամյա մրցույթի կազմակերպման և 

անցկացման կարգըֈ 

 

Գիտ/Ք 

04.2022-

12.2022 

Ֆակ/դ 

Ամբ/վ 

Ամբիոնների  Հաստատված 

համապատասխան 

կարգեր: 

 

2.Տեղայնացնել ԵՊՀ  «Տարվա 

հետազոտող» ամենամյա մրցույթի 

կազմակերպման և անցկացման կարգըֈ 

 

Գիտ/Ք 

04.2022-

12.2022 

Ֆակ/դ 

Ամբ/վ 

Ամբիոնների 

 3.Տեղայնացնել ԵՊՀ  «Տարվա ուսանող» 

ամենամյա մրցույթի կազմակերպման և 

անցկացման կարգըֈ 

Գիտ/Ք 

04.2022-

12.2022 

Ֆակ/դ 

Ամբ/վ 

Ամբիոնների 
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18.  2.3.1. Մշակել և 

ներդնել բաց 

գիտության 

քաղաքականու-

թյուն: 

Նպ. Ամրապնդել 

Մասնաճյուղի՝ որպես 

գիտահետազոտական 

կազմակերպության 

վարկանիշը: 

 

ԱԱ. Միջազգային և 

վարկանիշային 

ամսագրերում 

հրատարակությունների 

քանակի աճ, 

հետազոտությունների 

հանրայնացումֈ 

 

1. Կազմակերպել 

վերապատրաստումներ բաց հասա-

նելիություն ունեցող գիտական 

հարթակներում հրապարակումներ 

անելու համարֈ 

Ամբ/վ 

09.2022-

12.2026 

Ամբ/վ Ամբիոնների  Վերապատրաստված 

աշխատակիցների 

քանակ: 

 

 

2. Խրախուսել բաց հասանելիություն 

ունեցող գիտական հարթակներում 

ընդգրկված աշխատակիցներինֈ 

Տնօրեն 

09.2022-

12.2026 

Ամբ/վ Ամբիոնների  Խրախուսված 

աշխատակիցների 

քանակֈ 

19.  2.3.2. Բարելավել 

Մասնաճյուղի 

հետազոտողների 

ներ-

կայացվածությունը 

մասնագիտական 

ցանցերումֈ 

   1. Բարձրացնել մասնագիտական 

ցանցերի վերաբերյալ աշխատակիցների 

իրազեկվածությունը: 

 

ՏՀՍԶԲ/վ

04.2022-

12.2026 

 

Ամբ/վ Ամբիոնների  Իրազեկված 

աշխատակիցների 

թվաքանակի աճ: 

 

2. Կազմակերպել 

վերապատրաստումներ և զարգացնել 

աշխատակիցների ցանցերից օգտվելու 

կարողությունները: 

ԿԲԴՎԲ/

վ 

04.2022-

12.2026 

 

Ամբ/վ Ամբիոնների  Մասնագիտական 

ցանցերում Մաս-

նաճյուղի 

հետազոտողների 

ներկայացվածության 

քանակական աճֈ 
20.  2.3.3. Ապահովել 

համալսա-

րանական 

վիրտուալ տիրույ-

թում գիտական 

շտեմարաններ 

մուտքի հնարավո-

րություն: 

 1.Ծանոթացնել Մասնաճյուղի աշխա-

տակիցներին վիրտուալ տիրույթում 

գործող գիտական շտեմարաններինֈ  

 

Գրադ./վ

09.2022-

12.2026 

Ամբ/վ Ամբիոնների  Իրազեկված 

աշխատակիցների 

թվաքանակի աճ: 

 

2.Օգտագործել վիրտուալ տիրույթում 

ԵՊՀ գիտական շտեմարաններ մուտքի 

հնարավորություններըֈ 

Տնօրեն 

09.2022-

12.2026 

Ամբ/վ 

Գրադ./վ 

Ամբիոնների  Գիտական 

շտեմարաններից 

օգտվող 

աշխատակիցների 

քանակֈ 
21.  2.4.1. Ձևավորել 

գիտահե-

տազոտական 

անվտանգ և 

անհրաժեշտ 

ռեսուրսներով 

ապահովված 

ենթակառուց-

վածքներ: 

Նպ. Ապահովել 

գիտակրթական 

արդյունավետ և անվտանգ 

միջավայրֈ 
ԱԱ. Հետազոտական և 

նորարարական ծրագրերի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսներ և 

անվտանգ 

ենթակառուցվածքներֈ 

 

Մշակել հետազոտության կարիքները 

բավարարելու երկարաժամկետ պլան, 

նշել առաջնահերթությունները, 

ֆինանսները: 

Տնօրեն 

12.2022-

09.2023 

Ամբ/վ Ամբիոնների  Հետազոտության 

կարիքները 

բավարարելու 

երկարաժամկետ պլան: 
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22.  2.4.2. Խրախուսել 

գիտության 

տարբեր 

բնագավառների 

միջգիտակարգային 

հետազոտություննե

րի կատարումը:  

 Մշակել միջգիտակարգային հետազո-

տությունների խրախուսման 

մեխանիզմներֈ 

Տնօրեն 

04.2022-

12.2022 

Ամբ/վ Ամբիոնների  Միջգիտակարգային 

հետազոտությունների 

խրախուսման ներդրվսծ 

մեխանիզմներ: 

 

1.  2.5.1. Բուհերի և 

գիտա-

հետազոտական 

ինստիտուտների 

հետ իրակա-

նացնել համատեղ 

նախագծեր: 

Նպ. Զարգացնել ԵՊՀ 

Իջևանի մասնաճյուղի 

գիտական 

համագործակցությունը 

գիտահետազոտական 

ինստիտուտների, բուհերի 

և ձեռնարկությունների 

հետֈ 

 
ԱԱ. Գիտական 

հիմնարկների և բուհերի 

հետ համատեղ 

իրականացվող 

հետազոտական 

բազմազան ծրագրեր՝ 

ուղղված տարածաշրջանի 

խնդիրների վերհանմանը և 

լուծմանըֈ 

 

 Բուհերի, գիտահետազոտական 

ինստիտուտների կամ կենտրոնների 

հետ իրականացնել համատեղ գիտա-

ժողովներֈ 

ՀԳՀԿ 

պատ. 

03.2022-

12.2026 

Ամբ/վ Ամբիոնների  Համատեղ 

կազմակերպված 

գիտաժողովների քանակֈ 

 

 

2.  2.5.2. Ընդլայնել 

գիտահե-

տազոտական 

ինստիտուտների և 

բուհերի 

առաջատար 

մասնագետների 

ներգրավ-

վածությունը 

ավարտական 

աշխատանքների ու 

մագիստրոսական 

թեզերի համա-

ղեկավարման 

գործում: 

 1.Խրախուսել ավարտական 

աշխատանքների ու մագիստրոսական 

թեզերի ղեկավարման գործում գիտահե-

տազոտական ինստիտուտների և 

բուհերի առաջատար մասնագետների 

ներգրավվածությունը:  

Տնօրեն 

09.2022-

12.2026 

 

Ամբ/վ Ամբիոնների  Գիտահետազոտակա

ն ինստիտուտների և 

բուհերի առաջատար 

մասնագետների համա-

ղեկավարությամբ 

իրականաց-ված ավար-

տական աշխատանք-

ների, մագիստրոսական 

թեզերի թվաքանակի աճ: 
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3.  2.5.4․Ուսանողների 

ավարտական 

աշխատանքերի 

հետազոտական 

բաղադրիչը 

փոխկապակցել 

մարզի 

համայնքային 

հիմնախնդիրների 

հետ: 

 1. Մշակել Տավուշի մարզպետարանի 

հետ համագործակցության 

մեխանիզմներ:  

Տնօրեն 

04.2022-

12.2022 

Ամբ/վ Ամբիոնների  Կնքված 

համագործակցության 

հուշագրեր, 

 

2. Կատարել ավարտական աշխատանք-

ների թեմաների 

համապատասխանեցում մարզի 

հիմնախնդիրներինֈ  

Ֆակ/դ 

09.2022-

12.2026 

Ամբ/վ Ամբիոնների  Մարզի 

հիմնախնդիրներին փոխ-

կապակցված 

ավարտական աշխա-

տանքների թվի աճ: 

4.  2.6.2. Խրախուսել 

Մասնաճյուղի 

աշխատակիցների 

ներգրավվածությու

նը միջազգային 

տարաբնույթ 

գիտակրթական 

հիմնադրամներով 

ֆինանսավորվող 

նախագծերումֈ 

Նպ. Զարգացնել ԵՊՀ 

Իջևանի մասնաճյուղի 

միջազգային գիտական 

համագործակցությունը 

արտերկրի 

համալսարանների, 

գիտական կենտրոնների 

հետֈ 

 

ԱԱ. Շարժունության և 

դրամաշնորհային 

ծրագրերի մասին 

տեղեկատվության 

տարածման գործող 

մեխանիզմներ, ակտիվ 

գիտական գործունեություն 

և համագործակցության 

առկայությունֈ 

 

Կազմակերպել խորհրդատվություններ 

մասնաճյուղի աշխատակիցներին 

միջազգային գիտակրթական 

հիմնադրամներով ֆինանսավորվող 

նախագծեր մշակելու համարֈ  

ՀԳՀԿ 

պատ. 

04.2022-

12.2026 

Ամբ/վ Ամբիոնների  Վերապատրաստված 

աշխատակիցների 

քանակ: 

 Միջազգային 

դրամաշնորհային 

նախագծերում 

աշխատակիցների 

մասնակցության թվա-

քանակ: 

 

5.  2.7.2. Բարելավել 

ներբուհական 

դրամաշնորհային 

ծրագրերի 

իրականացման 

գործընթացըֈ 

Նպ. Իրականացնել 

գիտահետազոտական 

գործունեության 

կառավարման 

միասնական 

քաղաքականություն: 

 

ԱԱ. Տարածաշրջանի 

խնդիրների լուծմանն 

ուղղված ներքին 

դրամաշնորհների 

տրամադրման 

կանոնակարգված և 

պարբերական գործընթաց, 

ֆինանսական ներհոսք 

արդյունքների 

առևտրայնացումիցֈ 

1. Գործարկել դրամաշնորհային 

ծրագրերի իրականացման 

մշտադիտարկման նոր մեխանիզմներֈ 

 

Գիտ/ք 

04.2022-

07.2022 

ՀԳՀԿ/պ 

Ամբ/վ 

Ամբիոնների  Դրամաշնորհային 

ծրագրերի  

մշտադիտարկման 

հաստատված նոր 

մեխանիզմներ: 

 

2.Կատարել դրամաշնորհային 

ծրագրերի իրականացման 

մշտադիտարկումֈ 

Գիտ/ք 

09.2022-

12.2026 

ՀԳՀԿ/պ 

Ամբ/վ 

Ամբիոնների  Դրամաշնորհային 

ծրագրերի  

մշտադիտարկման 

հրապարակված 

զեկույցներ 
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6.  2.8.1. Զարգացնել 

հետազո-

տությունների 

իրականացման 

էթիկայի նորմերի 

պահպանման 

մեխանիզմներըֈ 

Նպ. Իրականացնել 

գիտահետազոտական 

գործունեության 

էթիկական նորմերի 

գործադրման և բաց 

գիտական միջավայրի 

ձևավորման 

քաղաքականություն: 

ԱԱ.  Հետազոտության 

ոլորտում գործող 

բարեվարքության և 

էթիկայի նորմեր, 

արդյունքների 

գնահատման համակարգֈ 

 

1. Իրազեկել աշխատակիցներին 

հետազոտությունների իրականացման 

էթիկայի նորմերին, հեղինակային 

իրավունքի և մտավոր սեփականության 

վերաբերյալ իրավական ակտերինֈ 

ԿԲԴՎԲ/

վ 

09.2022-

12.2026 

 

Ամբ/վ 

 

Ամբիոնների  Կազմակերպված 

դասընթացների և 

վերապատրաստումների 

քանակֈ 

 

2.Բարձրացնել բաց գիտական միջա-

վայրում գործող բարեվարքության 

կանոնների վերաբերյալ աշխատակից-

ների իրազեկվածությունըֈ 

ԿԲԴՎԲ/

վ 

09.2022-

12.2026 

 

Ամբ/վ 

 

Ամբիոնների 

3. Ուսանողներին և երիտասարդ 

հետազոտողներին տրամադրել 

մասնագիտական աջակցությունֈ 

ԿԲԴՎԲ/

վ 

09.2022-

12.2026 

 

Ամբ/վ 

 

Ամբիոնների 

Ուսանողների 

7.  3.1.1. Ապահովել 

կայուն հա-

մագործակցություն 

լրացուցիչ 

կրթական ծրա-

գրերի տարբեր 

շահակիցների 

հետ: 

Նպ.  Ուսումնասիրել 

հանրային պահանջարկը և 

աշխատաշուկայի 

պահանջներին ու ԵՊՀ ԻՄ-

ի շահակիցների 

կարիքներին 

համապատասխան 

առաջարկել լրացուցիչ 

կրթական ծրագրերֈ 

 

ԱԱ. Հանրային 

պահանջարկին, 

աշխատաշուկայի 

պահանջներին ու ԵՊՀ ԻՄ-

ի շահակիցների 

կարիքներին 

համապատասխան 

լրացուցիչ կրթական 

ծրագրեր: 

 

Մշակել մասնաճյուղի հետ լրացուցիչ 

կրթական ծրագրերի տարբեր 

շահակիցների համագործակցության 

ձևեր և մեխանիզմներֈ 

 
 

ԱԿԲ 

վարիչ 

04.2022-

08.2022 

ԱԿԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/

վ 

Ֆակ/դ 

Ամբիոնների  Մասնաճյուղի հետ 

լրացուցիչ կրթական 

ծրագրերի տարբեր 

շահակիցների հետ 

համագործակցության 

առաջարկների 

հաստատված փաթեթ:  

 Համագործակցության 

հաստատված 

պայմանագրեր: 

 

8.  3.1.2. Մշակել և 

ներդնել 

աշխատանքին 

կողմնորոշված  

լրացուցիչ 

 1.Մշակել լրացուցիչ կրթության 

հայեցակարգֈ 

ՈՒՄՎ 

պետ 

04.2022-

12.2022 

ԿԲԴՎԲ/վ 

Ֆակ/դ 

ԿԲԴՎԲ  Լրացուցիչ կրթության 

հաստատված 

քաղաքականություն: 
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կրթական ծրագրերֈ 

 

9.  3.2.1. ԵՊՀ ԻՄ-ի 

տարբեր 

ստորաբաժանումն

երի ներգրավմամբ 

ձևավորել 

ձեռնարկություննե

րի հետ 

համագործակցու-

թյան ընդհանուր  

համակարգֈ 

Նպ.  Ձևավորել 

ձեռնարկությունների հետ 

համագործակցության 

կայուն համակարգ և 

նպաստել շահակիցների 

կարիերայի զարգացմանը: 

 
ԱԱ.  Ձեռնարկությունների 

առաջատար 

մասնագետների և 

մասնագիտական 

գործունեության ոլորտում 

հաջողության հասած 

շրջանավարտների 

ներգրավվածություն 

կրթական 

գործընթացներում և 

աջակցություն 

շահառուների կարիերայի 

զարգացմանըֈ 

 

1. Նախաձեռնել և իրականացնել տարա-

ծաշրջանի ձեռնարկությունների հետ 

համագործակցային ծրագրեր, որոնք 

կնպաստեն սովորողների 

ձեռներեցությամբ զբաղվելու 

հնարավորությունների զարգացմանը: 

ԱԿԲ 

վարիչ 

04.2022-

12.2026 

Ֆակ/դ 

Ստ/բ 

ղեկ. 

ՈՒԽ/ն  Ձեռնարկությունների 

հետ համատեղ 

իրականացվող նա-

խագծերում ներգրավված 

ուսանողներ և նրանց 

թվաքանակի աճ: 

 

2. Ակտիվացնել բիզնես 

համագործակցությունը մարզի 

ինքնակառավարման մարմինների և 

գործարար ընդհանրության հետ՝ 

տարածաշրջանային խնդիրներ լուծելու 

համարֈ 

 

ԱԿԲ 

վարիչ 

04.2022-

12.2026 

Ֆակ/դ 

Ստ/բ ղեկ 

 

ՈՒԽ/ն  Մարզի 

ինքնակառավարման 

մարմինների և 

գործարար ընդ-

հանրության հետ բիզնես 

համագործակցության 

շրջանակներում լուծված 

3 տարածաշրջանային 

խնդիր: 

3. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

համար կազմակերպել կոնսուլտացիա-

ներ՝ ներգրավելով բազային կազմակեր-

պությունների աշխատակիցներինֈ 

ԱԿԲ 

վարիչ 

04.2022-

12.2026 

ԿԲԴՎԲ/վ 

Ֆակ/դ 

Ամբիոնների  Բազային 

կազմակերպություն-

ների աշխատակիցների 

կողմից դասախոսական 

կազմի համար 

կազմակերպված 

տարեկան 3 

խոհրդատվություն: 

4. Ակտիվացնել համագործակցությունը 

տարածաշրջանային քոլեջների հետ՝ 

լրացուցիչ կրթական ծառայություններով 

աջակցելու համարֈ  

 

ԱԿԲ 

վարիչ 

04.2022-

12.2026 

ՈՒՄՎ/պ 

Ֆակ/դ 

 

ՈՒԳԸ/ն  Տարածաշրջանի 

քոլեջներում 

իրականացված 

լրացուցիչ կրթական 

ծառայություններ: 

5. Ուսումնական գործընթացում 

ներգրավել գործատու-

կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչներին՝ ուսանողների 

մասնագիտական կոմպետենցիաների 

զարգացման համարֈ 

 

ԱԿԲ 

վարիչ 

04.2022-

12.2026 

Ֆակ/դ Ուսանողների  Գործատու-

կազմակերպու-

թյունների աշխատակից-

դասախոսների 

թվաքանակի աճ: 

6. Ընդլայնել գործատու-կազմակերպու-

թյունների հետ համագործակցությունը 

ուսումնական գործընթացում՝ նրանց 

ԱԿԲ 

վարիչ 

04.2022-

Ֆակ/դ Ուսանողների  Գործատու-

կազմակերպու-

թյունների ռեսուրսների 
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ռեսուրսների օգտագործման 

նպատակովֈ 

12.2026 օգտագործման 

վերաբերյալ համաձայ-

նագրերի առկայություն 

և հաշվետվություններֈ 

 
10.  3.2.2. Իրականացնել 

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ վերջին 5 

տարիների 

շրջանավարտների 

զբաղվածության և 

աշխատաշուկայի 

կարիքների  

ուսումնա-

սիրություն: 

 

 1. Համագործակցել Տավուշի մարզի 

Իջևան քաղաքի Զբաղվածության 

կենտրոնի, մարզպետարանի 

համապատասխան բաժնի հետ՝ 

շրջանավարտների զբաղվածության և 

աշխատաշուկայի կարիքների 

ուսումնասիրության համարֈ 

 

ԱԿԲ 

վարիչ 

04.2022-

12.2026 

ԱԿԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/

վ 

Ֆակ/դ 

ԱԿԲ  ԵՊՀ ԻՄ-ի 

շրջանավարտների 

զբաղվածության և 

աշխատաշուկայի 

կարիքների 

մշտադիտարկման 

(մոնիթորինգի) 

ներդրված համակարգ: 

 

2. Զարգացնել ԵՊՀ ԻՄ կապը իր 

շրջանավարտների հետ, ստեղծել 

«Շրջանավարտների միություն»՝ 

ներգրավելով հաջողության հասած 

շրջանավարտների  և ապահովել հա-

մագործակցությունը տարբեր 

բնագավառներում: 

 

ԱԿԲ 

վարիչ 

04.2022-

12.2026 

Իրավ/խ 

Ֆակ/դ 

Գ/հաշվ. 

ԱԿԲ  Գործող 

«Շրջանավարտների 

միություն»: 

 Շրջանավարտների 

կողմից ֆինանսական և 

նյութական 

աջակցություններ 

Մասնաճյուղին: 

3. Ակտիվացնել Մասնաճյուղի շրջանա-

վարտների զբաղվածությանն աջակցելու 

գործընթացներըֈ 

ԱԿԲ 

վարիչ 

04.2022-

12.2026 

Ֆակ/դ 

ՈՒԽ/ն 

ԱԿԲ  Թափուր 

աշխատատեղերի 

վերաբերյալ 

հայտարարություններ 

մասնաճյուղի կայքում և 

աջակցության 

դասընթացներֈ 
11.  3.2.3. Համակարգել 

ֆակուլտետային 

ամենամյա էքս-

պոների և 

աշխատանքային 

տոնավաճառների 

կազմակերպման և 

իրականացման 

գործընթացները: 

 

  Ակտիվացնել ֆակուլտետների  մաս-

նակցությունը էքսպոների և 

աշխատանքի  տոնավաճառների 

կազմակերպման գործումֈ 

Տնօրեն 

04.2022-

12.2022 

Ֆակ/դ 

ՈՒԳԸ/ն 

ՈՒԽ/ն 

ԱԿԲ  Էքսպոներին և 

աշխատանքային 

տոնավաճառներին ֆա-

կուլտետների 

մասնակցության 

ամենամյա մշակված 

պլաններ: 

 Էքսպոների և 

աշխատանքի 

տոնավաճառների 

մասնակցության 

վերաբերյալ ֆակուլտետ-

ների ամենամյա 

հաշվետվություններ:  
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12.  3.2.4. 

Կազմակերպել և 

իրականացնել լրա-

ցուցիչ պրակ-

տիկաներ 

(ինտերնշիփ, 

մենթորշիփ և այլն): 

 

 1. Գնահատել լրացուցիչ 

պրակտիկաների անցկացման 

մասնաճյուղի հնարավորությունները: 

 

ՈՒՄՎ 

պետ 

04.2022-

07.2022 

ՄԿՊԿԲ/

վ 

Ֆակ/դ 

ՄԿՊԿԲ  Լրացուցիչ 

պրակտիկաներ 

անցկացնելու հիմնարկ-

ձեռնարկությունների 

ցանկը: 

 

2. Ուսումնասիրել և հստակեցել 

լրացուցիչ պրակտիկաներ անցկացնելու 

նպատակով համագործակցող հիմնարկ-

ձեռնարկությունների ցանկըֈ 

3. Ապահովել ուսանոնղերի մասնակցու-

թյունը լրացուցիչ պրակտիկաներիֈ 

ՈՒՄՎ 

պետ 

09.2022-

12.2026 

ՄԿՊԿԲ/

վ 

ՄԿՈԱԲ/

վ 

Ֆակ/դ 

ՈՒԽ/ն 

Ուսանողների  Իրականացված 

լրացուցիչ 

պրակտիկաներ, 

 Պրակտիկաներից 

ուսանող-ների 

բավարարվածության աճֈ 
13.  3.3.1. Բացահայտել 

և գնահատել շահա-

կիցների լրացուցիչ 

կրթական կարիք-

ները: 

 

Նպ. Կատարելագործել ոչ 

ֆորմալ կրթական և 

խորհրդատվական ծա-

ռայությունների  համա-

կարգը: 

 

ԱԱ. Աշխատաշուկայի 

պահանջներին և 

հանրության կարիքներին 

համապատասխան նոր 

մոտեցումներով լրացուցիչ 

կրթական ծրագրեր և 

մասնագիտական 

կանոնակարգված 

խորհրդատվություններֈ 
 

 Տարբեր մեխանիզմներով ուսումնասի-

րել շահակիցների լրացուցիչ կրթական 

կարիքներըֈ 

ԱԿԲ /վ 

04.2022-

12.2026 

ՄԿՈԱԲ/

վ 

Ֆակ/դ 

ՈՒԽ/ն 

ՄԿՈԱԲ  Շահակիցների 

վերհանված լրացուցիչ 

կրթական կարիքների 

հաշվառման տվյալների 

բազայի առակայություն: 

 

14.  3.3.2. 

Շահակիցներին 

տրամադրել   մաս-

նագիտական աճին 

և կարիերայի 

զարգացմանը 

նպաստող 

խորհրդատվական 

ծառայություններ: 

 1. Մշակել խորհրդատվությունների 

իրականացման տարեկան պլան-

ժամանակացույցֈ 

2. Ըստ պլանի իրականացնել 

խորհրդատվական ծառայություններֈ 

ԱԿԲ /վ 

04․2022-

12․2026 

Ֆակ/դ 

ՈՒԽ/ն 

Ամբիոնների  Տարեկան 

իրականացված 

առնվազն 10 

խորհրդատվություն 

 

15.  3.3.3. Խթանել 

նորարարական 

մոտեցումների և 

մեթոդների 

  Մշակել ոչ ֆորմալ կրթության իրակա-

նացման գործընթացում նորարարական 

մոտեցումների և մեթոդների կիրառման 

համար խրախուսման մեխանիզմներֈ 

ԿԲԴՎԲ/

վ 

04.2022-

12.2022 

ՄԿՈԱԲ/

վ 

Ֆակ/դ 

ՄԿՈԱԲ  Ոչ ֆորմալ 

կրթության իրա-

կանացման 

գործընթացում նո-
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կիրառումը ոչ 

ֆորմալ կրթական 

ծրագրերի 

(նախաձեռնություն

ների) իրականաց-

ման գործընթաց-

ներում: 

 րարարական 

մոտեցումների և 

մեթոդների կիրառման 

համար խրախուսման 

մշակված մեխա-

նիզմներ, 

16.  3.4.2. Ակտիվացնել 

համա-

գործակցությունը 

տարածաշրջանի 

հասարակական, 

կրթական, 

տնտեսական և 

մշակութային 

կառույցների հետֈ  

Նպ. Ապահովել 

մասնաճյուղի 

հաշվետվողականությունը 

հանրությանըֈ  

 

ԱԱ.  Ըստ հաստատված 

քաղաքականության՝ 

տարածաշրջանի 

հանրության և 

կառույցների հետ 

համագործակցության 

արդյունավետ 

մեխանիզմներ և ծրագրեր, 

մասնաճյուղի 

գործունեության 

թափանցիկությունն 

ապահովող 

գործընթացներֈ 

 

1. Մշայել տարածաշրջանի 

հասարակական, կրթական, 

տնտեսական և մշակութային 

կառույցների հետ փոխհամագոր-

ծակցության ծրագրերի իրականացման 

պլանֈ 

ԱԿԲ /վ 

04.2022-

07.2022 

ՈՒՄՎ/պ 

ԿԲԴՎԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/

վ 

Ֆակ/դ 

ՈՒԽ/ն 

ԱԿԲ  Տարածաշրջանի 

հասարակական, 

կրթական, տնտեսական 

և մշակութային 

կառույցների հետ 

իրականացված 

առնվազն 15 ծրագիր: 

 

2. Կազմակերպել և իրականացնել 

պլանավորված ծրագրերըֈ 

 Մասնաճյուղի 

մասնակցություն մարզի 

հասարակության համար 

իրականացվող առնվազն 

10 ծրագրումֈ 

17.  3.4.4.Բարելավել 

հասարակության 

հետ կապերի ձևա-

վորմանը 

նպաստող հետա-

դարձ կապի 

մեխանիզմներըֈ  

 1. Ուսումնասիրել հասարակության հետ 

կապերի ձևավորմանը նպաստող 

Մասնաճյուղում գործող հետադարձ 

կապի մեխանիզմներըֈ 

 

ԱԿԲ /վ 

04.2022-

12.2026 

ՄԿՊԿԲ/

վ 

ՄԿՈԱԲ/

վ 

Ֆակ/դ 

ՈՒԽ/ն 

ՄԿՈԱԲ 

ԱԿԲ 

 Գործող կապի 

մեխանիզմների 

վերլուծության զեկույց: 

 

2. Գնահատել գործող հետադարձ կապի 

մեխանիզմների արդյունավետությունը և 

ներկայացնել նրանց բարելավման և նոր 

մեխանիզմների ներդրման 

առաջարկներֈ 

 Գործող կապի 

մեխանիզմների 

արդյունավետության 

գնահատման և 

բարելավման 

առաջարկների զեկույց: 

3. Գործարկել հետադարձի կապի 

մեխանիզմներըֈ 

 Հասարակության 

հետ հետադարձ կապի 

ապահովման գործող 

մեխանիզմներֈ 
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18.  3.4.5. Ակտիվացնել 

համա-

գործակցությունը 

Մասնաճյուղում 

գործող կենտրոն-

ների (Անգլերենի 

ռեսուրս կենտրոնի, 

Գյումրիում 

Ռուսաստանի 

գիտության և 

մշակույթի 

կենտրոնի Իջևանի 

մասնաճյուղի, 

«Ամերիկյան 

գրադարան և 

դասընթացների 

կենտրոն»-ի, 

Տավուշի մարզի 

Գիտելիք 

նորարարական 

հաբի) հետֈ  

 1. Մշակել Մասնաճյուղում գործող 

կենտրոնների հետ 

համագործակցության ծրագրերֈ 

 

ԱԿԲ /վ 

04.2022-

12.2026 

 

ՄԿՊԿԲ/

վ 

Ֆակ/դ 

ՈՒԳԸ/ն 

ՈՒԽ/ն 

ՄԿՊԿԲ 

ԱԿԲ 

ՈՒԳԸ 

ՈՒԽ 

 Կենտրոնների հետ 

համատեղ 

իրականացված 

առնվազն 30 ծրագիրֈ 

 

2. Ներգրավել Մասնաճյուղի շահակից-

ներին այդ ծրագրերի իրականացման 

գործընթացներումֈ 

19.  3.5.4. Մշակել ԵՊՀ 

ԻՄ-ի PR և 

մարքեթինգային 

հաղոր-

դակցության 

ռազմավարություն 

և երկարաժամկետ  

ու կարճաժամկետ 

գործողու-

թյունների ծրագիր:  

Նպ. Բարձրացնել 

Մասնաճյուղի 

հանրապետական և 

միջազգային 

տեսանելիությունը և 

գրավչությունը:  

 

ԱԱ.  Մասնաճյուղի 

ներգրավվածություն 

հանրապետական և 

միջազգային 

ուսումնագիտական 

տարբեր գործընթացներում 

և ծրագրերում: 

1. Մշակել PR և մարքեթինգային հաղոր-

դակցության ռազմավարությունֈ 

2. Մշակել PR և մարքեթինգային գործո-

ղությունների երկարաժամկետ և 

կարճաժամկետ ծրագիրֈ 

ԱԿԲ /վ 

04.2022-

12.2022 

ԱԿԲ/վ 

Ստ/բ ղեկ 

Ամբիոնների  Մարքեթինգային 

հաղոր-դակցության 

հաստատված  ռազ-

մավարություն և 

գործողություն-ների 

ծրագրերֈ  
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20.  3.5.5․Պարբերաբար 

իրականացնել ԵՊՀ 

ԻՄ-ի 

միջազգայնացման 

բենչմարքինգ և 

տարեկան 

գործողու-

թյունների 

պլանավորում:  

 Կազմել միջազգայնացման տարեկան 

գործողությունների հաստատված 

ծրագիր և պլան-ժամանակացույցֈ  

ԱԿԲ /վ 

09.2022-

12.2022 

ԱԿԲ/վ 

Ֆակ/դ 

ԱԿԲ  Միջազգայնացման 

տարեկան 

գործողությունների 

հաստատված ծրագիր և 

պլան-ժամանակացույց: 

 

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար՝                  Կ. Պ. Պողոսյան 

 

 

 


