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ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ  

 

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

 

Թ
ի

վ
 ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

ՆՊԱՏԱԿԸ/  

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԱԱ) 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿ-

ՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱ-

ԿԱՆԻ 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

ՆՇՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ՄԱՍԻՆ Պատասխա-

նատու 

Կատա-

րողներ 

1.  2․2․1․Աջակցել 

գիտահետազոտական 

կենտրոնների հետ 

տարածաշրջանային 

նշանակության 

համատեղ ծրագրերի 

իրականացմանը: 
 

Առնվազն մեկ համատեղ 

հետազոտական ծրագիր 

որևէ 

գիտահետազոտական 

կենտրոնի հետ:   Ասպի-

րանտների հետազոտա-

կան աշխատանքների ղե-

կավարման գործում 

առաջատար գիտաշ-

խատողների կայուն ներ-

գրավվածությունը: 

1. Համագործակցել 

«Տավուշ» 

գիտահետազոտական 

կենտրոնի հետ 

2. Աջակցել ծրագրերի 

իրականացմանը 

3. Անհրաժեշտության 

դեպքում կապ 

հաստատել արտաքին 

գործընկերների հետ 

Ա. Եգանյան ԱԿԲ 

մասնագետ

Է. 

Ղարայան 

ՈՒՄՎ 

«Տավուշ»ԳԿ 

ԱԿԲ 

Ամբիոններ 

Առնվազն 

մեկ 

համատեղ 

ծրագիր 

01․03․21-01

․06․21 

ժամանակա

հատվածու

մ 

2.  2․2․2․Նախաձեռնել 

համագործակցային 

ծրագրեր 

տարածաշրջանային 

բուհերի հետ և դրանցում 

ներգրավել 

հանրապետության առա-

ջատար 

գիտաշխատողներին 

Համատեղ հետազոտա-

կան ծրագրերի թվի աճ: 

1. Համագործակցել 

տարբեր 

տարածաշրջանների 

բուհերի հետ 

 

Ա. Եգանյան ԱԿԲ 

մասնագետ 

Է. 

Ղարայան 

Հ. Վանյան 

«Տավուշ»ԳԿ 

ԱԿԲ 

Ֆակ., Ամբ. 

 

Առնվազն 

երեք 

համագործ

ակցության 

ծրագիր 

տարածաշր

ջանի 

Բուհերի 

միջև 

01․03․21-01

․07․21 

ժամանակա

հատվածու

մ 

3.  2․2․3․Նախաձեռնել 

տարածաշրջանի 

ձեռնարկությունների 

կարիքներին 

համապատասխան և 

նրանց մասնակցությամբ 

հետազոտական և կրթա-

կան ծրագրեր:  

Ձեռնարկությունների 

մասնակցությամբ հե-տա-

զոտական և կրթական 

ծրագրերի թվի աճ: 

2. Համագործակցել 

տարածաշրջանի 

ձեռնարկությունների 

հետ: 

3. Իրականացնել 

հետազոտություն 

ձեռնարկություններում 

պահանջվող 

Ա. Եգանյան  «Տավուշ»ԳԿ 

ԱԿԲ 

Ֆակ., Ամբ. 
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մասնագիտություններ

ի և ծրագրերի 

բացահայտման 

համար: 

4. Հետազոտության 

վերաբերյալ 

ներկայացնել 

հաշվետվություն: 

4.  2․3․3. Օժանդակել ար-

տասահմանյան 

գիտաժողովներին 

մասնաճյուղի աշխա-

տողների 

մասնակցությանը: 

Միջազգային գիտաժո-

ղովներին մասնաճյուղի 

աշխատակիցների մաս-

նակցության աճ 

1. Աջակցել «Տավուշ» 

գիտահետազոտական 

կենտրոնին արտաքին 

համագործակցությունն

եր իրականացնելու 

համար: 

Ա. Եգանյան  Ֆակ., Ամբ. 

«Տավուշ»ԳԿ 

ԱԿԲ 

Արտասահմ

անյան 

գիտաժողով

ների 

վերաբերյալ  

իրազեկում 

 

5.  2․3․4․Աջակցել 

արտասահմանյան 

գործընկերների հետ 

համագործակցության 

շարունակականությանն 

ու խորացմանը: 

Համատեղ հետազոտա-

կան աշխատանքների 

թվի ավելացում:  Միջազ-

գային դրամաշնորհային 

ծրագրերի և գիտական 

նախագծերում 

մասնաճյուղի 

աշխատակիցների թվի 

աճ 

1. Ապահովել արտաքին 

գործընկերների հետ 

ակտիվ 

համագործակցության 

պահպանմանը: 

2. Օժանդակել ծրագրերի 

իրականացմանը: 

Ա. Եգանյան  Ֆակ., Ամբ. 

ԱԿԲ 

 

  

6.  3.1.4Մշակել 

մարքեթինգային 

գործողությունների 

հայեցակարգ և 

բազմազանեցնել գովազ-

դային նյութերը: 

 

Հաստատված մարքեթին-

գային գործողությունների 

հայեցակարգ և գովազ-

դային նյութի ավելացում 

 

1.Մշակել մարքեթինգային 

գործողությունների 

հայեցակարգ: 

2.Ապահովել գովազդային 

նյութի ավելացումը: 

Ա.Եգանյան 

01.2021-

07.2021 

 

ԱԿԲ 

մասնագետ 

Տնօրեն 

 
 

Հաստատվ

ած 

մարքեթինգ

ային 

գործողությ

ունների 

հայեցակար

գ, 

Բուկլետներ

ի միջոցով 

գովազդայի

ն նյութերի 

տարածում 

01․07․2021 

ժամանակա

հատված 

7.  3.1.5Ընդլայնել 

հասարակության 

տարբեր խմբերի հետ 

հետադարձ կապը և 

Հետադարձ կապի և 

մշտադիտարկման նոր 

գործիքներ 

Մշակել հետադարձ կապի և 

մշտադիտարկման նոր 

գործիքներ և մեխանիզմներ: 

Ա.Եգանյան 

01.2021-

07.2021 

 

ԱԿԲ ՀՀԿ/Պ 

Հ.Վանյան 

Տնօրեն 
 

 Կլոր 

սեղաների 

կազմակեր

պում 

01․03․2021-

01․07․2021 

ժամանակա

հատվածու
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զարգացնել 

մշտադիտարկման 

համակարգը: 

մ 

8.  3.1.6 Ընդլայնել և զար-

գացնել մասնաճյուղի 

ներգրավումը 

տարածաշրջանային 

ծրագրերին ու նախա-

ձեռնություններին, բազ-

մազանեցնել հանրու-

թյանը մատուցվող 

ծառայությունները: 

Սոցիալական 

նախաձեռնությունների և 

մատուցվող ծառայու-

թյունների ավելացում 

Աջակցել սոցիալական 

նախաձեռնությունների և 

մատուցվող ծառայությունների 

ավելացմանը: 

Ա.Եգանյան 

01.2021-

07.2021 

 

ՀՀԿ/Պ  

Հ.Վանյան 

 

Տնօրեն 
 

Տարածաշրջ

անի մեկ 

ծրագրային 

ներգրաված

ություն 

01․03․2021-

01․07․2021  

9.  3.1.7 Բարձրացնել ներքին 

կորպորատիվ հաղոր-

դակցության արդ-

յունավետությունը: 

Ստորաբաժանումների 

միջև տեղեկատվության 

տարածման և 

հաղորդակցման 

ակտիվացում 

Նպաստել 

ստորաբաժանումների միջև 

տեղեկատվության տարածման 

և հաղորդակցման 

ակտիվացմանը: 

Ա.Եգանյան 

01.2021-

07.2021 

 

ՀՀԿ/Պ 

Հ.Վանյան 

 

Տնօրեն 
 

Ստորաբաժ

անումների 

միջև 

պարբերաբ

ար 

հանդիպում

ների 

կազմակեր

պում 

01․03․2021-

01․07․2021 

10.  3․2․1․Ուսումնասիրել 

լրացուցիչ կրթության  

հանրային պահանջարկը 

տարածաշրջանում և 

հետևել շուկայում 

իրականացվող 

լրացուցիչ կրթական 

ծրագրերին: 

Ուսումնասիրությունների 

և մշտադիտարկման վե-

րաբերյալ հաշվետվու-

թյուններ: 

1. Իրականացնել 

հետազոտություն 

հասարակության 

շրջանում: 

2. Ներկայացնել 

հաշվետվություն 

Ա. Եգանյան  

 

ԱԿԲ 

«Տավուշ»ԳԿ 

 

Մեկ սոց․

հետազոտո

ւթյան 

իրականաց

ում 

01․03․2021-

01․07․2021 

11.  3․2․3․Մշակել 

տարածաշրջանի 

հանրային 

պահանջարկին համա-

պատասխան լրացուցիչ 

կրթության նոր ծրագրեր՝ 

ընդլայնելով պետական 

ու մասնավոր 

կազմակերպությունների  

հետ գործընկերային 

կապերը: 

Համագործակցության 

հուշագրեր կամ 

պայմանագրեր 

կազմակերպությունների 

հետ`լրացուցիչ 

ծառայությունների 

իրականացման 

վերաբերյալ 

1. Կնքել 

համագործակցության 

հուշագրեր 

անհրաժեշտ 

կազմակերպություննե

րի հետ: 

Ա. Եգանյան  

ԱԿԲ 

«Տավուշ»ԳԿ 

Ֆակ․-եր 

 

Հուշագրերի 

կնքում 

01․03․2021-

01․07․2021 
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12.  3․2․4․Բարձրացնել 

լրացուցիչ կրթության 

ծրագրերի վերաբերյալ 

հանրային իրազեկվա-

ծության մակարդակը: 

Լրացուցիչ կրթության 

բաժին ինտերնետային 

կայքում 

   

ԱԿԲ 

«Տավուշ»ԳԿ 

 

Կայքում 

լրացուցիչ 

կրթության 

վերաբերյալ 

բաժնի 

ավելացում 

01․03․2021-

01․07․2021 

13.  6․1․1․Վերհանել 

ուսանողների կրթական 

և այլ կարիքները և գնա-

հատել նրանց բավարար-

վածությունը մատուցվող 

ծառայություններից: 

Սոցիոլոգիական ուսում-

նասիրության զեկույց և 

առաջարկությունների 

փաթեթ: 

1. Համագործակցել ԵՊՀ 

ԻՄ տրված 

ստորաբաժանումների 

հետ: 

2. Իրականացնել 

ուսանողների հետ 

հանդիպումներ, 

ուսումնասիրել նրանց 

մոտ առաջացած 

կրթական խնդիրները: 

3. Ներկայացնել 

հաշվետվություն 

Ա. Եգանյան ԱԿԲ 

ասնագետ 

Է. 

Ղարայան 

ՈՒՄՎ 

ՄԿՈԱԲ  

ԿԾՊ 

Ֆակ․-եր 

ԱԿԲ 

 ՈՒԽ 

  

14.  6.1.2Զարգացնել 

ուսանողներին 

մատուցվող  

խորհրդատվական և 

լրացուցիչ կրթական ծա-

ռայությունները: 

 

Ուսանողներին մատուց-

վող  խորհրդատվական և 

լրացուցիչ կրթական բա-

րելավված ծառայություն-

ներ 

1.Մշակել և ներկայացնել 

ուսանողներին մատուցվող  

խորհրդատվական և լրացու-

ցիչ կրթական ծառայություն-

ների իրականացման 

օրինակելի պլան։ 

2.Մշակել ուսանողներին մա-

տուցվող  խորհրդատվական և 

լրացուցիչ կրթական ծառա-

յությունների արդյունավե-

տության գնահատման մեխա-

նիզմներ։ 

3.Ուսումնասիրել  և գնահա-

տել ուսանողների և դասա-

խոսների բավարարվածու-

թյունը մատուցվող  խորհր-

դատվական և լրացուցիչ 

կրթական ծառայություննե-

րից։ 

Ա.Եգանյան 

01.2021-

07.2021 

 

ԱԿԲ 

մասնագետ 

Է.Ղարայա

ն 

ՈՒՄՎ 

ՄԿՈԱԲ 

Ֆակուլտետ

ներ 
 

Ոչ ֆորմալ 

դասընթացն

երի 

կազմակեր

պում 

01․03․2021-

01․07․2021 

15.  6.1.4Բազմազանեցնել 

մարզամշակութային 

ծրագրերը, զարգացնել 

ուսանողական ակում-

Ուսանողական ակումբ-

ների արդյունավետ 

գործունեություն,  բազմա-

զանեցված մարզամշա-

1.Աջակցել գործող ակումբնե-

րին՝ բովանդակալից և նպա-

տակային պլանավորել իրենց 

գործունեությունը։ 

Ա.Եգանյան 

01.2021-

07.2021 

 

ԱԿԲ 

մասնագետ 

Է.Ղարայա

ն  

Ֆակուլտետ

ներ 

Արտակարգ 

իրավիճակն

Տարածրջա

նի բնույթի 

միջոցառում

նեի 

01․03․2021-

01․07․2021 
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բային համակարգը՝ 

շեշտադրելով ինտե-

լեկտուալ, բնապահ-

պանական, երկրագի-

տական և հայրենաճա-

նաչողական բնույթի 

միջոցառումները: 

 

կութային ծրագրեր 2.Առաջարկել նոր ուսանողա-

կան ակումբների  ստեղծման 

նախագծեր։ 

3.Առաջարկել նոր գիտա և 

մարզամշակութային ծրագրեր, 

պլանավորել դրանց 

իրականացումը, հետևել 

դրանց իրականացմանը։ 

4.Ուսումնասիրել և գնահատել 

ուսանողական ակումբների և 

իրականացվող բազմազան 

մշակութային ծրագրերի 

արդյունավետությունը և մաս-

նակիցների բավարարվածու-

թյունը։ 

5.Ուսումնասիրել և գնահատել 

հանրության կարծիքը 

իրականացվող 

միջոցառումների վերաբերյալ։ 

 երի, 

մարմնակրթ

ության և 

սպորտի 

ամբիոն 

ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 

կազմակեր

պում․ 

Աջակցում 

ուսանողակ

ան 

ակումբներ

ի 

ձևավորման 

գործընթաց

ում 

16.  6.1.7 Նպաստել 

ուսանողների ձեռներե-

ցության հմտությունների 

զարգացմանն ուղղված 

ծառայությունների 

կայացմանը: 

Ձեռներեցության զար-

գացման կայացած 

կենտրոն 

 

1.Հանդիպել  արտաքին շա-

հակիցների հետ՝ մասնաճյու-

ղում բիզնես կենտրոնների 

ստեղծման գործընթացին 

աջակցելու առաջարկություն-

ներով։ 

2.Կազմակերպել հանդիպում-

քննարկումներ ուսանողների 

հետ ձեռներեցության հմտու-

թյունների լուսաբանման և 

բիզնես կենտրոնների գործու-

նեության իրականացման 

վերաբերյալ։ 

3.Ուսանողներին ներգրավել 

բիզնես կենտրոնների կայաց-

ման և գործունեության պլա-

նավորման գործընթացում։ 

4.Ուսումնասիրել և գնահա-տել 

բիզնես կենտրոնների 

գործունեության արդյունավե-

տությունը։ 

Ա.Եգանյան 

01.2021-

07.2021 

 

ԱԿԲ 

մասնագետ 

 

Է.Ղարայա

ն 

 

ՈՒՄՎ 

Ֆակուլտետ

ներ 
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17.  6.1.10 Ապահովել 

շրջանավարտների հետ 

մասնաճյուղի և 

առանձին ֆակուլ-

տետների շարունակա-

կան կապը և խթանել 

շրջանավարտների 

կողմից Մասնաճյուղին 

տարաբնույթ աջակ-

ցության նախաձեռնու-

թյունները: 

Շրջանավարտների կող-

մից աջակցություն և նվի-

րատվություններ 

1.Կազմակերպել նպատակա-

յին հանդիպումներ մասնա-

ճյուղի շրջանավարտների և 

արտաքին շահակիցների հետ։ 

2. Ուղղորդել շրջանավարտ-

ներին և այլ արտաքին շահա-

կիցներին իրենց նախաձեռ-

նություններում՝ համագործա-

կցելով նրանց հետ։ 

3. Մշակել  նրանցկողմից 

մասնաճյուղին ֆինանսական, 

նյութական և այլ բնույթի 

աջակցության նախաձեռնութ-

յունների խրախուսման 

մեխանիզմներ։ 

4. Կազմակերպել նախաձեռ-

նող շրջանավարտների և 

շահառուներիր խրախուսման 

հանդիպում-միջոցառումներ։ 

5. Վերլուծել և գնահատել այդ  

աջակցությունների արդյու-

նավետությունը։ 

Ա.Եգանյան 

01.2021-

07.2021 

 

ԱԿԲ 

մասնագետ 

Է.Ղարայա

ն 

 

Տնօրեն 

ՈՒՄՎ 

ՄԿՈԱԲ 

Ֆակուլտետ

ներ 

Պարբերաբ

ար 

հանդիպում

ների 

կազմակեր

պում 

շրջանավա

րտների 

մասնակցու

թյամբ 

Շրջանավա

րտների 

ներուժի 

օգտագործո

ւմ 

01․03․2021-

01․07․2021 

18.  6․2․2․Կազմակերպել 

ուսանողական կազմա-

կերպությունների 

ինստիտուցիոնալ 

զարգացմանը նպաստող 

և ուսանողների առաջ-

նորդությանն աջակցող 

ուսուցողական դաս-

ընթացներ: 

Ուսանողների համար 

առաջնորդության 

ուսուցողական դաս-

ընթացների համակարգ: 

1. Իրականացնել 

համապատասխան 

դասընթացներ: 

2. Ապահովել 

ուսանողների ակտիվ 

մասնակցությունը: 

3. Ներկայացնել 

հաշվետվություն 

Ա. Եգանյան  Ֆակ․-եր 

ԱԿԲ 

ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 

Ուսանողներ

ի 

ունակությու

նների 

զարգացման 

ուղղված 

դասընթացնե

րի՝ 2-3 

դասընթաց,   

կազմակերպ

ում 

01․03․2021-

01․07․2021 

19.  7․3․5․Մասնակցել 

ամենամյա կրթական 

էքսպոներին և 

նմանատիպ 

միջոցառումներին 

Համապատասխան 

տեղեկատվություն և 

նյութեր 

1.Մշակել ամենամյա կրթական  

միջոցառումներին 

մասնակցելու պլան: 

2.Ապահովել 

համապատասխան 

տեղեկատվության և նյութերի 

առկայությունը: 

Ա.Եգանյան 

01.2021-

07.2021 

 

ՈՒՄՎ 

ԱԿԲ 

ՈՒՄՎ Մեկ 

րթական 

էքսպոի 

մասնակցու

թյուն 

01․03․2021-

01․07․2021 
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20.  8.1.2 Ակտիվացնել 

մասնաճյուղի մասնակ-

ցությունը կրթական և 

գիտահետազոտական 

դրամաշնորհային ծրագ-

րերին: 

Պետական և միջազգային 

դրամաշնորհներից 

ակնկալվող դրամական 

հոսքերի աճ 

Նպաստել կրթական և 

գիտահետազոտական դրամա-

շնորհային ծրագրերում 

մասնաճյուղի 

մասնակցությանը՝ 

համագործակցելով 

պետական և միջազգային 

կազմակերպությունների հետ: 

Ա.Եգանյան 

01.2021-

07.2021 

 

ԱԿԲ  

ԱԿԲ 

մասնագետ  

 

ԳԽ 

Գիտական 

քարտուղար 

ՈՒՄՎ պետ 

Ամբիոններ

ի վարիչներ 
 

Մեկ 

դրամաշնոր

հային 

ծրագրի 

մասնակցու

թյուն 

01․03․2021-

01․07․2021 

21.  8․1․4․Ապահովել 

շրջանավարտների և այլ 

շահառուների հետ 

մասնաճյուղի և նրա ա-

ռանձին  ստորաբաժա-

նումների շարունա-

կական կապը՝ խրա-

խուսելով նրանց կողմից 

մասնաճյուղին ֆի-

նանսական, նյութական 

և այլ բնույթի ա-

ջակցության նախաձեռ-

նությունները: 

Շրջանավարտներից և այլ 

շահառուներից ստացվող 

ֆինանսական հոսքերի 

աճ 

1. Ապահովել 

շրջանավարտների 

հետ հետադարձ կապը: 

2. Անհրաժեշտության 

դեպքում 

կազմակերպել 

հանդիպումներ 

շրջանավարտների 

հետ: 

3. Շրջանավարտներին 

իրազեկել 

մասնաճյուղի 

կարիքների և 

ֆինանսավորում 

պահանջող ծրագրերի 

վերաբերյալ: 

Ա. Եգանյան ԱԿԲ 

մասնագետ

Է. 

Ղարայան 

Տնօրեն 

ԱԿԲ 

Ֆակ․-եր 

Հաշվապ․ 

ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 

Շրջանավա

րտների 

ներուժի 

օգտագործո

ւմ 

01․03․2021-

01․07․2021 

22.  8․1․5․Ուսումնասիրել 

մասնաճյուղի բիզնես 

հնարավորությունները, 

մշակել ու կենսագործել 

տարաբնույթ բիզնես 

ծրագրեր: 

Բազմազանեցված 

ֆինանսական մուտքեր: 

1. Աջակցել 

մասնաճյուղում բիզնես 

ծրագրերի մշակմանը: 

2. Աջակցել ծրագրերի 

իրականացմանը: 

3. Ապահովել արտաքին 

համագործակցությունը 

Ա. Եգանյան:  Տնօրեն 

Հաշվապ․ 

ԱԿԲ 

Ֆակ․-եր 

Մասնաճյու

ղի բիզնես 

հնարավորո

ւթյան 

վերլուծությ

ուն 

01․03․2021-

01․07․2021 

23.  9.1.1 Մշակել ԵՊՀ ԻՄ-ի 

միջազգայնացման 

քաղաքականություն և 

գործունեության ծրագիր: 

Միջազգային 

գործունեության 

ռազմավարական ծրագրի 

առկայություն 

Մշակել ԵՊՀ ԻՄ-ի միջազգային 

գործունեության 

ռազմավարական ծրագիր:  

Ա.Եգանյան 

01.2021-

07.2021 

 

ԱԿԲ ՈՒՄՎ 
 

Միջազգայի

ն 

քաղաքակա

նության 

մշակում 

01․07․2021 

24.  9.1.2 Քայլեր ձեռնարկել ԵՊՀ-

ի մասնակցությամբ  

միջազգային ծրագրերում 

մասնաճյուղի  

ներգրավման համար: 

Մասնակցություն 

առնվազն 2 ծրագրերում 

Սերտ համագործակցել  ԵՊՀ-ի 

հետ՝ միջազգային առնվազն 2 

ծրագրերում մասնաճյուղին  

ներգրավելու համար: 

Ա.Եգանյան 

01.2021-

07.2021 

 

ԱԿԲ 

 

ՄԿՈԱԲ Համարժեք 

ինֆորմացի

այի 

տարածում 

և աջակցում 

01․03․2021-

01․07․2021 
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մասնաճյու

ղի 

միջազգայի

ն 

ծրագրերու

մ 

ներգարավծ

ության 

ուղությամբ 

25.  9.2.2 Հիմնել ամառային 

կրթական, մշակութային 

կամ ճանաչողական 

ծրագրեր 

Ամառային դպրոցի 

ծրագիր և առաջարկ 

Աջակցել ամառային կրթական, 

մշակութային կամ ճանա-

չողական ծրագրերի 

իրականացմանը՝ 

համագործակցելով 

ուսանողական կառույցների 

հետ: 

Ա.Եգանյան 

01.2021-

07.2021 

 

   ԱԿԲ  

 

ՈՒԽ, ՈՒԳԸ   

26.  9.2.4 Աշխատողների և 

սովորողների շրջանում 

բարձրացնել 

ակադեմիական 

շարժունության 

ծրագրերի մասին 

իրազեկվածությունը: 

Ակադեմիական 

շարժունության 

ծրագրերի մեջ 

ներգրավված 

ուսանողների և 

դասախոսների թվի 

ավելացում 

Բարձրացնել աշխատողների և 

սովորողների շրջանում  

ակադեմիական 

շարժունության ծրագրերի 

մասին իրազեկվածության 

մակարդակը: 

Ա.Եգանյան 

01.2021-

07.2021 

 

ԱԿԲ 

 

 Համապատ

ասխան 

ծրագրերի 

իրազեկում 

կայքի 

միջոցով 

01․03․2021-

01․07․2021 

 

                                                                  

 

Բաժնի վարիչ                                    /  Ա․Եգանյան   / 
 

 

ՈՒՄՎ  - Ուսումնամեթոդական վարչություն 

ՀՀԿՊ -  Հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու 

ՈՒԳԸ - Ուսանողական գիտական ընկերություն 

ՈՒԽ-Ուսանողական խորհուրդ 

ԱԿԲ (Արտաքին կապերի բաժին)  

ԱԿԲ մասնագետ (Շրջանավարտների և արտաքին շահակաիցների հետ տարվոխ աշխատանքների համակարգող) 

ԱԿԲ մասնագետ (Մարքեթինգային աշխատանքների համակարգող) 

ՄԿՈԱԲ – Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին 

<<Տավուշ>> ԳԿ-Տավուշ  գիտահետազոտական կենտրոն 

 


