ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ`

ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ՝ Ք. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2-Ի ԱՄԲԻՈՆԻ ՆԻՍՏՈՒՄ /ԱՐՁ. ԹԻՎ 1/
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ
ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
2017-2018 ՈՒՍ.ՏԱՐԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Հ/Հ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԺԱՄԿԵՏԸ

1.

2.

3.

4.

5.

1.Կազմակերպչական աշխատանքներ
1.

2.

3.

Ամբիոնի
2017-2018
ուս.տարվա
աշխատանքային
պլանի
հաստատում
Կրթական
ծրագրի
պատասխանատուի
2017-2018
ուս.տարվա
աշխատանքային
պլանի
հաստատում
2017-2018
ուս.տարվա
նախապատրաստում

Ամբիոնի վարիչ

Ամբիոնի վարիչ

01.09.2017թ. Կրթական ծրագրի Կրթական ծրագրի 08.09.2017թ.
պատասխանատու
պատասխանատու

Կրթական ծրագրի Կրթական ծրագրի 01.09.2017թ
պատասխանատու
պատասխանատու
և աշխատակազմ
նիստերի Ամբիոնի վարիչ և Ամբիոնի վարիչ և 2017 – 2018
դասախոսներ
դասախոսներ
ուս.տարվա
ընթացքում

4.

Ամբիոնի
անցկացում

5.

Ավարտական և
Ամբիոնի վարիչ
կուրսային աշխատանքների
թեմաների և ղեկավարների
հաստատում
Ամբիոնի
վարիչ,
ծրագրի Ամբիոնի
IV կուրսի ավարտական, կրթական
կուրսային և III կուրսի պատասխանատու
գործավար
կուրսային աշխատանքների,
ուսանողների
և
ղեկավարների
գրաֆիկի
հաստատում:

6.

7.

8.

01.09.2017թ.–
12.09.2017թ

2016-2017 ուս.տարվա 2-րդ Ամբիոնի
վարիչ, Ամբիոնի
վարիչ, 02.09.2017թ. կիսամյակի
պարտքերի դասախոսներ
դասախոսներ
22.09.2017թ.
մարման արդյունքերը
Եվրոպական
լեզուների Ամբիոնի
Ամբիոնի
26. 09.2017թ.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

օրվան նվիրված միջոցառում
Առաջին կիսամյակի առաջին
ընթացիկ ստուգումների և
քննությունների
նախապատրաստում
«Բոլոր
սրբեր»-ի
տոնին
նվիրված միջոցառում

դասախոսներ
դասախոսներ
Կրթական ծրագրի Ամբիոնի
պատասխանատու
դասախոսներ

03.10.2017թ.12.10.2017թ.

Ամբիոնի վարիչ

30.10.17թ.

Ամբիոնի
վարիչ,
դասախոսներ
և
ուսանողներ
Դասալսումների
Ամբիոնի վարիչ
Ամբիոնի
արդյունքների քննարկում
դասախոսներ
1-ին կիսամյակի երկրորդ Կրթական ծրագրի Ամբիոնի
վարիչ,
ընթացիկ ստուգումների և պատասխանատու
կրթական ծրագրի
քննությունների
պատասխանատու,
նախապատրաստում
գործավար
1-ին
կիսամյակի Կրթական ծրագրի Ամբիոնի
վարիչ,
քննաշրջանի
պատասխանատու
կրթական ծրագրի
նախապատրաստում
պատասխանատու,
գործավար
Մանկավարժական
Պրակտիկայի
Պրակտիկայի
պրակտիկայի
ղեկավար
ղեկավար
նախապատրաստում
IV
կուրսի
կուրսային Ամբիոնի
վարիչ, Կուրսային
աշխատանքների
կրթական
ծրագրի աշխատանքների
պաշտպանություն
պատասխանատու
ղեկավարներ
2017 – 2018ուս.տարվա 1-ին
կիսամյակի
լուծարքային
շրջանի
արդյունքների
ամփոփում
Ամբիոնի
2017-2018 ուս.տարվա 2-րդ Ամբիոնի վարիչ
գործավար
կիսամյակի դասալսումների
գրաֆիկի
քննարկում
և
հաստատում
IV կուրսի ավարտական և III
կուրսի
կուրսային Կրթական ծրագրի
աշխատանքների,
պատասխանատու
ուսանողների
և
ղեկավարների
գրաֆիկի
հաստատում
Երկրորդ
կիսամյակի
առաջին
ընթացիկ Ամբիոնի
վարիչ,
քննությունների
և կրթական
ծրագրի
ստուգումների
պատասխանատու
Ամբիոնի
նախապատրաստում
դասախոսներ

17.11.2017թ.20.12.2017թ.

01.12.2017թ.20.12.2017թ.

10.01.2018թ.25.01.2018թ.

02.02.2018թ.26.02.2018թ.

02.03.2018թ.23.03.2018թ.

20.

IV կուրսի 1-ին ընթացիկ
քննությունների
և
ստուգումների արդյունքների
քննարկում

21.

Մանկավարժական
Պրակտիկայի
պրակտիկայի արդյունքների ղեկավար
ամփոփում

22.

Ավարտական
աշխատանքների
կատարման ընթացքը
Ավարտական
աշխատանքների
նախապաշտպանություն

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.
30.

31.

Երկրորդ
կիսամյակի
երկրորդ
ընթացիկ
քննությունների
և
ստուգումների
նախապատրաստում
Ավարտական կուրսերի 2-րդ
ընթացիկ քննությունների և
ընթացիկ
ստուգումների
արդյունքների ամփոփում
Դասալսումների
արդյունքների քննարկում
Երկրորդ
կիսամյակի
քննաշրջանի
նախապատրաստում
Ամփոփիչ քննությունների և
ավարտական
աշխատանքների
պաշտպանություն
Երկրորդ
կիսամյակի
քննությունների ընթացք
Ըստ
նախատեսված
ժամկետի
20172018ուս.տարվա
ուսումնական
և
աշխատանքային պլանների
կազմում
Ըստ
նախատեսված

Պրակտիկայի
ղեկավար

Կրթական
ծրագի Ավարտական
պատասխանատու
աշխատանքների
ղեկավարներ
Ավարտական
աշխատանքների
ղեկավարներ

Ամբիոնի
վարիչ,
կրթական
ծրագրի
պատասխանատու
Ամբիոնի վարիչ

02.04.2018թ.30.04.2018թ.

Ամբիոնի վարիչ
Ամբիոնի
գործավար
Ամբիոնի
վարիչ, Ամբիոնի վարիչ
կրթական
ծրագրի
պատասխանատու
04.05.2018թ.31.05.2018թ.

Ամբիոնի
գործավար

ժամկետի
20172018ուս.տարվա ամբիոնային
և
անհատական
ծանրաբեռնվածությունների
նախնական կազմում

2. Ուսումնական աշխատանքներ
2.1

Դասախոսությունների
և Ամբիոնի
վարիչ, Ամբիոնի
գործնական
կրթական
ծրագրի գործավար
պարապմունքների
պատասխանատու
նախապատրաստում
և
անցկացում
2.2. Ստուգարքների ընդունում
Ամբիոնի
վարիչ, Դասախոսներ
կրթական
ծրագրի
պատասխանատու
2.3. Քննությունների ընդունում

Ամբիոնի
վարիչ, Դասախոսներ
կրթական
ծրագրի
պատասխանատու

2.4. Ակադեմիական պարտքերի Ամբիոնի
վարիչ, Դասախոսներ
ընդունում
կրթական
ծրագրի
պատասխանատու

Ամբողջ
տարվա
ընթացքում

Ըստ
քննաշրջանի
ժամանակա
ցույցի
Ըստ
քննաշրջանի
ժամանակա
ցույցի
Ըստ
լուծարքային
քննաշրջանի
ժամանակա
ցույցի

3. Մեթոդական աշխատանքներ
3.1. Առարկայական
ծրագրերի
պատրաստում դասընթացի
փաթեթի
ձևով
և
համապատասխանեցում նոր
ուսումնական պլանին
3.2. Դասախոսությունների
տեքստերի
էլեկտրոնային
տարբերակի պատրաստում
3.3. Ընթացիկ
քննությունների
տեստերի պատրաստում

Ամբիոնի
վարիչ, Դասախոսներ
կրթական
ծրագրի
պատասխանատու

Ամբիոնի
վարիչ,
կրթական
ծրագրի
պատասխանատու
Ամբիոնի
վարիչ,
կրթական
ծրագրի
պատասխանատու
3.4. Հարցաշարերի
Ամբիոնի
վարիչ,
պատրաստում
և կրթական
ծրագրի
տրամադրում ուսանողներին պատասխանատու
3.5. Քննական
տոմսերի Ամբիոնի
վարիչ,
պատրաստում, քննարկում և կրթական
ծրագրի
հաստատում
պատասխանատու

01.09.2017թ.29.09.2017թ.

Դասախոսներ

Դասախոսներ

Դասախոսներ

Ըստ
քննաշրջանի
գրաֆիկի
01.09.2017թ.29.09.2017թ.

Ամբիոնի
գործավար

Ըստ
քննաշրջանի
գրաֆիկի

Դասախոսներ

01.11.2017թ.

4.Գիտական աշխատանքներ
4.1. Բուհական
դասագրքի Ամբիոնի վարիչ
կազմելու աշխատանք/ըստ
մասնագիտության/

4.2. Ուսանողական
գիտահետազոտական
աշխատանքների կազմակերպում
4.3. Գիտական հաղորդում նոր
լույս
տեսած
մասնագիտական
գրականության մասին

Ամբիոնի
վարիչ, Դասախոսներ
կրթական
ծրագրի
պատասխանատու
Ամբիոնի
վարիչ, Դասախոսներ
կրթական
ծրագրի
պատասխանատու

01.12.2017թ.20.12.2017թ.
10.01.2018թ.31.01.2018թ.

5.Գիտամեթոդական աշխատանքներ
5.1. «Կուրսային
աշխատանք
գրելու
հմտություններ»
թեմայով սեմինար
5.2. «Ավարտական աշխատանք
գրելու
հմտություններ»
թեմայով սեմինար
5.3. Վիլյամ Ֆոլքների ծննդյան
120-ամյակին
նվիրված
«Ֆոլքները
«Շառաչ
և
ցասում» վեպի հեղինակ»
թեմայով
դասախոսությունների շարք
5.4. Գիտական
զեկուցումների
ընթերցում «Թարգմանչանց
տոն»-ին նվիրված
5.5. Գիտական
մրցույթ
«Անգլերեն
լեզու
և
գրականություն»
մասնագիտության
բաժնի
ուսանողների համար
5.6. Գիտական
զեկուցումների
ընթերցում
«Անվանի
անգլալեզու
գրողները»
թեմայով
5.7. Գրական ակումբ.
▪ Մարկ Տվեն
▪ Այզեկ Ազիմով
▪ Ջեյմս Ջոյս
▪ Ռոնալդ Դալ
▪ Ֆ.Ս. Ֆիցջերալդ
▪ Ջ.Դ.Սելինջեր
▪ Ռեյ Բրեդբերի
▪ Վաշինգտոն Այրվինգ
▪ Քեթրին Մենսֆիլդ
▪ Վլադիմիր Նաբոկով

Կրթական ծրագրի Կրթական ծրագրի 11.09.2017թ.
պատասխանատու
պատասխանատու
Կրթական ծրագրի Կրթական ծրագրի 13.09.2017թ.
պատասխանատու
պատասխանատու
Ամբիոնի
վարիչ, Ամբիոնի
կրթական
ծրագրի դասախոսներ
պատասխանատու
ուսանողներ

25.09.2017թ.
և

Ամբիոնի
դասախոսները

Ամբիոնի
դասախոսներ
և
ուսանողներ
Կրթական ծրագրի Կրթական ծրագրի
պատասխանատու
պատասխանատու,
ամբիոնի
դասախոսներ,
ուսանողներ
Ամբիոնի
վարիչ, Ամբիոնի
կրթական
ծրագրի դասախոսները և
պատասխանատու
ուսանողները

10.10.2017թ.

Կրթական ծրագրի Կրթական ծրագրի
պատասխանատու
պատասխանատու,
ամբիոնի
դասախոսներ,
ուսանողներ

Ըստ 2017 –
2018
ուս.տարվա
աշխ.
գրաֆիկի
շաբաթը մեկ
օր

10.11.2017թ.17.11.2017թ.

14.03.2018թ.26.04.2018թ.

