
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
 

«Ուսանողի ուղեցույց»
ձեռնարկ

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
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ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
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«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
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ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 
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ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
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«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
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«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ……...............................4 
ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, ՏԵՍԼԱԿԱՆ, 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ…………….....................……6 
ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԸ ԵՎ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ …...............................................................…9 
ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ………..........………………….11 
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ……………….........................................................…….. 12 
ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ ………………………….....…13 
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ…...................................................................................14 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ……………………………………………...………………16 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ 
ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ………………................................................................…….17 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻՑԱՆ......19 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ……………………………................…………… 21 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
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«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
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ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:
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ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ……...............................4 
ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, ՏԵՍԼԱԿԱՆ, 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ…………….....................……6 
ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԸ ԵՎ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ …...............................................................…9 
ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ………..........………………….11 
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ……………….........................................................…….. 12 
ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ ………………………….....…13 
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ…...................................................................................14 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ……………………………………………...………………16 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ 
ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ………………................................................................…….17 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻՑԱՆ......19 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ……………………………................…………… 21 

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 
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Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

23

Անբավարար

Գնահատման արդյունարար 
միավորը 

Գնահատականը 

18-20 

14-17 

10-13 

0-9

Գերազանց 

Լավ 

Բավարար

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

25

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Համլետ Կարայան» անվանական կրթաթոշակ ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական 
գիտությունների ֆակուլտետում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: 

«Սպարտակ Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ ԵՊՀ ԻՄ-ի 
կիրառական արվեստի ֆակուլտետում չորս կիսամյակ անընդմեջ 
գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
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ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի
հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի
դեկան Կ․Պ․ Պողոսյանին
«Պատմություն» կրթական ծրագրի
I կուրսի ուսանող Դավիթ Դավթյանից

 Առողջական խնդիրների պատճառով 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-25–ը
բացակայել եմ դասերից։
 Խնդրում եմ բացակայություններս համարել հարգելի։
 Կից ներկայացնում եմ ընտանեկան բժշկի եզրակացությունը։

Դիմող՝ ստորագրություն /Դ․Դավթյան/
26.09.2021 թ․

Հեռ․՝                               

ԴԻՄՈՒՄ

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
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«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

 Ես՝ Դավիթ Արամի Դավթյանս, ծնվել եմ 1998 թվականի հունվարի 1-ին Տավուշի 
մարզի Իջևան քաղաքում։
 2013 թվականին ավարտել եմ Իջևանի ավագ դպրոցը։ 2016-2018 թվականներին 
որպես մոտոհրաձգային ջոկի հրամանատար ծառայել եմ ՀՀ զինված ուժերում։ 2018 
թվականին զորացրվել և նույն տարին ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարանի 
Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ։
 Ուսմանը զուգահեռ զբաղվում եմ շախմատով։
 Գերազանց տիրապետում եմ անգլերենին և ռուսերենին, բառարանի 
օգնությամբ՝ ֆրանսերենին։ Ազատ ժամանակ զբաղվում եմ ընթերցանությամբ։
 Ամուրի եմ։ Ապրում եմ ծնողներիս հետ։
 Անկուսակցական եմ։ 

ստորագրություն /Դ․Դավթյան/
26.09.2021 թ․

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
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«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

 Ես՝ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար 
գիտությունների պատմություն բաժնի I կուրսի ուսանող Դավիթ Արամի Դավթյանս, 
լիազորում եմ եղբորս՝ Տիգրան Արամի Դավթյանին, գրադարանից վերցնելու Հովհաննես 
Թումանյանի բանաստեղծությունների ժողովածուն։

Լիազորող՝ ստորագրություն /Դ․Դավթյան/
 Կ․Տ       25.09.2021թ.  

ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

 Տրվում է Դավիթ Արամի Դավթյանին, որ նա սովորում է Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 
պատմություն մասնագիտության I կուրսում։
 Տրվում է ներկայացնելու Իջևանի քաղաքապետարան։

        Կ․Տ           
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի

 դեկան՝/ստորագրություն/Կ․Պողոսյան
        25.09.2021թ.  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
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«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

խախտումով անցկացվող դասախոսությունների մասին 
ֆակուլտետի դեկանին իրազեկելը, 

սահմանված ձևի մատյանի վարումը, որը պահվում է ֆակուլտետի 
դեկանատում և ամեն օր, դասաժամերից առաջ, հանձնում է 
դասախոսին, վերջինիս հսկողությամբ նշումներ է կատարում 
պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ, իսկ 
դասախոսը արձանագրում է գործնական պարապմունքներին 
ուսանողների ակտիվությունը՝ համապատասխան 
գնահատումներով և ստորագրում դասամատյանում: 
 
 

 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
    
    Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հիմնադրման պահից` 1991թ. 
մինչև 1994թ., «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտությունը գործել է հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի կազմում: 1994թ. «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» 
մասնագիտության հիման վրա ձևավորվում է կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետը:
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն:
1. Գծանկար, գունանկար և քանդակ  
2. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ և դիզայն 

Հեռ` 096-98-76-54, 096-55-75-56 էլ. փոստ` vahan.aghababyan@ysu.am 
 
 
 

«Ուսանողի ուղեցույց» ձեռնարկը նախատեսված է Երևանի 
պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողների համար:  

Ձեռնարկում ներկայացված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 
ընդհանուր կառուցվածքը,  մասնաճյուղում առկա ֆակուլտետներն 
ու մասնագիտությունները, լսարանային պարապմունքների 
կազմակերպման, ինչպես նաև դասընթացների գնահատման 
ձևերը:

Ձեռնարկում նաև զետեղված է տեղեկատվություն բուհի 
առաքելության, կառավարման և ուսանողական կառույցների, 
բուհի  գրադարանի, ուսանողների համար նախատեսված 
անվանական կրթաթոշակների վերաբերյալ և այլևայլ օգտակար 
տեղեկատվություն: 

Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ 
ուսանողների նախաձեռնությամբ՝ «Ռեստարտ Իջևան» 
գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ։

իր առաջին շրջանավարտները` թվով 59 մասնագետ:  
1991-1996թթ. մասնաճյուղի տնօրեն է հաստատվում 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Համլետ Սուրենի Կարայանը: 1996թ. ապրիլից մինչև 2000թ. 
հոկտեմբեր ամիսը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարել է 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Շավարշ Մարգարյանը: 
2000-2018թթ. ԵՊՀ Իջևանի 5 մասնաճյուղը ղեկավարել է պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը, 
2018-2019 թվականերին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանը: 2019թ. 
մասնաճյուղի տնօրենն է ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անուշավան 
Հայկարամի Մակարյանը: 2021թ․ մասնաճյուղի փոխտնօրենն է Մհեր 
Մերուժանի Օթարյանը։

Շուրջ երեք տասնամյակի գործունեության ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ը տվել 
է ավելի քան 7000 (7154) շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը 
հաջողությամբ աշխատում է   հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային 
համակարգում և այլն: Ավելի քան մեկ տասնյակ շրջանավարտներ 
պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, աշխատում են 
մասնաճյուղում: 

Երևանի պետական համալսարանի միակ` Իջևանի մասնաճյուղը, 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանում 
կրթական և մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր 
ունի: ԵՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերով, հիմնականում մայր բուհից 
գործուղված  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով և 
Բոլոնիայի գործընթացով ուսումնառություն իրականացնող 
մասնաճյուղը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ 
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական 
առաքելությունը, մարզի բնակչության համար այնքան երազած, 
կարևոր ու այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները: 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՏԵՍԼԱԿԱՆ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 

Մասնաճյուղի առաքելությունը
 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղն ազգային  և տարածաշրջանային 
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային 
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի 
ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է 
հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և 
բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով 
աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու 
մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, 
ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման 
ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման 
կառուցակարգեր՝ մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը 
անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի 
զարգացմանը:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ 
Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից: Հումանիտար 
գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ. 
1. Հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Օտար լեզուներ 

Հեռ.` /0263/4-00-51, 093- 88-42-54 էլ. փոստ` humanitar_ib@ysu.am 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում 
բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն 
էր: Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն:
1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 
2. Ընդհանուր մաթեմաթիկա և բնագիտություն 

Հեռ.` (+37494) 34-01-13 էլ. փոստ`natural_ib@ysu.am

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետը գործում է մասնաճյուղի 
հիմնադրման օրից: 
Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն: 
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն 
2. Տուրիզմի կառավարում և մշակութաբանություն  

Հեռ.` /263/4-00-51, 093-20-65-05 էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am, sci_ib@y-
su.am 

 ԿՈՒՐՍԻ ԱՎԱԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Յուրաքանչյուր կուրսում առավել կարգապահ և առաջադեմ 
ուսանողներից կուրսընկերներն ընտրում են ավագ: Խմբի ավագն իր 
խմբին ներկայացնում է տնօրենության, ֆակուլտետի դեկանի, 
ամբիոնի որոշումները՝ տվյալ կուրսին վերաբերվող որոշումների, 
կարգադրությունների ու ցուցումների մասին:  
Կուրսի ավագի գործառույթներն են`  

դասախոսի հանձնարարությամբ ուսանողների հաճախումների 
անհատական հաշվառումը,  

ուսանողների չներկայանալու կամ ուշանալու մասին ֆակուլտետի 
դեկանին ամենօրյա հաղորդում ներկայացնելը՝ նշելով ուշացման 
պատճառները,  

դասատախտակում  կատարված  փոփոխությունների  
մասին  ուսանողներին տեղեկացնելը, 

անորակ, ուսումնական պլանով նախատեսված ծրագրի 

Ուսանողական գիտական ընկերություն  

Մասնաճյուղում գործում է նաև Ուսանողական գիտական 
ընկերությունը: Ուսանողները, մասնակցելով կազմակերպված 
գիտաժողովներին, գիտահանրամատչելի և գիտական 
զեկուցումներին, ավելի են խորացնում իրենց մասնագիտական 
գիտելիքները, ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու հմտություններ, որը նպաստում է հետագայում ուսումը 
մագիստրատուրայում շարունակող ուսանողների գիտական 
գործունեության ձևավորմանը: 
էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 
 
 Մասնաճյուղն ունի հագեցած գրադարան` իր ընդարձակ 
ընթերցասրահներով, էլեկտրոնային համակարգչային տեխնիկայով: 
Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի 
համակարգիչներից, ինչպես նաև գործում է գրադարանի կայքը՝ 
h�p://ijevanlib.ysu.am/: 

Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների 
ուսումնառությանը` նրանց տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, 
ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:  
Գրադարանից օգտվելու կանոնները և գրանցվելու կարգը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները իրավունք ունեն օգտվելու 
մասնաճյուղի գրադարանից: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները 
գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն 
գրադարանի ղեկավարության կողմից սահմանված կարգի 
համաձայն:  

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել անձնագիր, տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից: 

• Ընթերցողական քարտն ընթերցողին, տնօրինության 

սահմանված կարգով, իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի 
կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի 
համալսարանական կարգավիճակից, վավեր է որոշակի ժամկետով՝ 
բակալավրիատի ուսանողների համար` 4 տարի: 
Վնասների փոխհատուցման կարգը. 

Գրականությունը չվերադարձնելու դեպքում յուրաքանչյուր 
գրադարանային միավորի համար ուսանողը վճարում է տուգանք` 
սահմանված կարգով:  

Գրականությունը հանձնելիս`թերությունների հայտնաբերման 
դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել վնասված գրքի 
վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:  

Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է հատուցել 
կորցրած գրքի գնի եռապատիկը կամ վերադարձնել նույն 
հրատարակության այլ օրինակ Ավելի մանրամասն ներկայացված է 
ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում. էլ. փոստ` library_ib@ysu.am 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
Կրեդիտային համակարգն ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
հաշվառման, կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որում 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
կուտակումից հետո:  

Կրեդիտը դասընթացով կամ կրթական այլ մոդուլով նախանշված 
կրթական արդյունքներին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 
Կրեդիտը չափում է միայն ուսումնական բեռնվածությունը և չի ներառում 
կրթական ծրագրի այս կամ այն բաղադրամասի յուրացման որակը, դրա 
մակարդակը կամ բարդության աստիճանը, բովանդակությունը և այլն: 
Ուսանողը վաստակում է համապատասխան կրեդիտների քանակը 
տվյալ կրթական մոդուլը հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը 
(ECTS) իրենից ներկայացնում է համաեվրոպական միասնական 
կրեդիտային համակարգ, որն արտահայտում է մեկ ուսումնական 
տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը 60 
ակադեմիական կրեդիտներով: Այն նախատեսված է Բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական 
արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 
տեղափոխումը դյուրին դարձնելու նպատակով: 
Ուսուցման գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելիս 
հստակ սահմանվում են որակավորման շնորհման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների նվազագույն քանակը, այդ կրեդիտները ձևավորող 
դասընթացների և այլ բաղադրամասերի բովանդակային կազմը՝ 
ծրագրի պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկի տեսքով, 
դասընթացներին հատկացված կրեդիտները, ուսուցման ցիկլի 
նվազագույն և առավելագույն տևողությունները և այլն: Համաձայն 
բուհի կողմից սահմանված կարգի և ուսումնական ծրագրի 
պայմանների` ուսանողներն իրենք են որոշում՝ երբ, ինչ ժամկետներում 
և ինչ բովանդակությամբ հավաքել որակավորման համար անհրաժեշտ 
կրեդիտների պարտադիր նվազագույն քանակը, որից հետո կարող են 
հայցել համապատասխան որակավորում: 

22.5. երեք 7 ավելի անչաւիահաս, կամ երեք 7 ավելի ուսանող 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում հաշմանդամ 
ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և 
ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի 
կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման 
դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական 59 հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան 
գրառման առկայության դեպքում) 30 տոկոսի չափով,  
22.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովութան 
գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող 
ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,  
22.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, 
երկու կիսամյակ անընդմեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 
ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր 
տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով, 
22.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների 
(ազատամարտիկների) երեխաուսանողներին (ՀՀ պաշտպանության 
մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ 
կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)` 20 տոկոսի 
չափով, 
22.11. ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով 
աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա-ուսանողներին, 
հետյալ չափերով.  
ա. ԵՊՀ ԻՄ-ում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու 
դեպքում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների 
համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի 
չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի 
չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով),  
բ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային 
ստաժ ունենալու դեպքում` պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

«ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

«Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար: «Արտակ Ցուցուլյան» անվանական 
կրթաթոշակ  

«Արտակ Ցուցուլյան» կրթաթոշակ
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց 

առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների և 
շրջանավարտների անուններով անվանական կրթաթոշակ՝ 
յուրաքանչյուր կիսամյակ մեկի անվամբ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Իջևան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար� 

«Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և 
օրինակելի վարքի համար:

«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում չորս կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ 
գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար: 

«Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ  
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար 

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ 
ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում չորս 
կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական 
ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար:

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա) ԴԻՄՈՒՄ  

Դիմումը հաճախակի օգտագործվող աշխատանքային 
գրագրության տեքստերից է: Նախընտրելի է այն գրել ձեռագիր, 
պարզ և ընթեռնելի: Մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ էլ առիթ է 
ունենում դիմում գրելու վերադասին, տարբեր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց: Դրանք 
հասցեագրված են խնդրանքի տեսքով: Պետք է հիշել, որ դիմումների 
տեքստերը պետք է լինեն կարճ և հարցը հստակ ձևակերպված: 
 

Օրինակ 
  
 
  
 

Բ) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  
Ինքնակենսագրության մեջ պետք է բացահայտվի տվյալ անձի ողջ 
էությունը: Ինքնակենսագրությունը, ինչպես և դիմումը ունի իր 
յուրահատուկ գրելու ձևը և բնույթը, գրվում է ձեռագիր: 
Աշխատանքային պաշտոնական գրության այս տեքստը պետք է սկսել 
բուն բացահայտիչով (Ես` անուն, ազգանուն, հայրանուն+ս հոդը, 
առաջին դեմքով): 

Օրինակ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ) ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  

Լիազորագիրն այն գրությունն է, որով վստահված անձը լիազորում է 
ստանալու լիազորվողին հասանելիք գումարը, աշխատավարձը, 
ապրանքը, կամ նրա անունից կատարելու որոշակի գործողություններ: 
Այսպիսի լիազորագիրը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության 
ղեկավարի, թաղային համայնքի ղեկավարի, նոտարի կողմից: 

Օրինակ 
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ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994թ.` Իջևանի 
տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա: ՀՀ ԲԿ նախարարության 
կոլեգիան 1994-ի ապրիլի 29-ին որոշում է. 

«Նպատակահարմար համարել Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջը 
վերակազմավորել որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ»: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 1994թ. 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային 
քոլեջը վերակազմավորվում է որպես Երևանի պետական 
համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Կրթօջախում կատարվում են 
կառուցվածքային նոր փոփոխություններ, հաստատությունն 
ավարտում են եռամյա կրթությամբ առաջին շրջանավարտները: 
1995թ. ամռանը մասնաճյուղը տալիս է բակալավրական կրթությամբ 

Մասնաճյուղի տեսլականը
  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 
մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել 
որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնել նորարարական 
ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության 
սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: 

ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝ 
ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, 

կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական 
ծրագրեր՝ խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ 
աշխատանքի և նորարարության վրա և համահունչ 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար 
սկզբունքներին, 

ապահովում է ուսանողների՝ բարոյական, ազգային և 
համամարդկային արժեքների ոգով  դաստիարակումը, 

մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում 
հասարակության ամենատարբեր շերտերին, 

ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ 
կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ 
միջավայր, 

իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի 
անընդհատ բարելավում բուհի գործուն և արդյունավետ 
վարչարարության և կառավարման միջոցով, 

տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և 
մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային 
պահանջարկին համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղի ռազմավարական զարգացման խնդիրներ
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր առաքելության շրջանակներում  
2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրով միտում 
ունի լուծելու հետևյալ խնդիրները. 
1. ուժեղացնել համալսարանի մրցունակությունը, 
2. պարբերաբար բարելավել կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության որակը, 
3. ընդլայնել տրամադրվող գիտակրթական ծառայությունների 
շրջանակը, 
4. ակտիվացնել  համալսարանի  ծառայություններից  
օգտվող  պոտենցիալ պահանջատերերի հետ աշխատանքը, 
5. գիտակրթական գործունեությունից անցնել «հետազոտական 
համալսարան»- ի սկզբունքներին, այսինքն՝ կրթական 
գործունեությունը կառուցել համալսարանի աշխատակիցների, 
նաև ուսանողների առաջատար գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների վրա, 
6. կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը 
«գործարար համալսարան» սկզբունքի հիման վրա՝ որոշումների 
կայացման գործընթացներում ներգրավելով ավելի շատ արտաքին 
շահակիցների, դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և 
ուսանողների, 
7. ձևավորել կանխահայաց կադրային քաղաքականություն՝ 
աշխատանքի մեջ ներգրավելով գիտնականների և 
հետազոտողների, տաղանդավոր երիտասարդների համար 
ձևավորելով մասնագիտական և անձնային աճի համակարգ, 
8. ձևավորել միասնական համալսարանական տեղեկատվական 
միջավայր «թվային համալսարան» հայեցակարգի 
շրջանակներում, որը ենթադրում է կառավարման գործընթացների 
մաքսիմալ ավտոմատացում և տեղեկատվական ապահովում 
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:

  
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցներն են` 

Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Ուսանողական խորհուրդ  

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
կառույցներից է Ուսանողական խորհուրդը� Ուսանողական 
խորհուրդը ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի 
ներկայացուցչական մարմին է, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց 
իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման 
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց 
շահերն ու իրավունքները: 

Կառույցը մասնակցում է մասնաճյուղում ներքին կարգապահության 
պահպանմանը, կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական 
տոների անցկացում, կազմակերպում մարզական միջոցառումներ, 
աջակցում ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը:  էլ. 
փոստ` scysuib@gmail.com 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, 
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝  
1. եզրափակիչ գնահատումով,  
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,  
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  
4. ստուգարքային: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է 20-միավորանոց սանդղակը: Ավարտական 
աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը նույնպես գնահատվում են 20 
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և 
գնահատման կարգերի: 

Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (ԶԵՂՉ) 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական 
համակազմի առնվազն տասը տոկոսին, ուսանողների վճարներից 
գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, հիմք ընդունելով բարձր 
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին 
իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին.  
22.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության 
սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) 
ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,  
22.2.18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին`մինչև 23 տարին լրանալը` 50 տոկոսի չափով,  
22.3.23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 
ուսանողներին` 50 տոկոսի չափով,  
22.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի 
չափով,  

Դ) ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Տեղեկանքը տեղեկատվական պաշտոնական փաստաթուղթ է, 
որով հաստատվում է տվյալ անձի բնակությունը, աշխատանքը, 
սովորելու վայրը, ընտանիքի անդամների թիվը, զբաղմունքը, 
աշխատավարձի չափը: 

Օրինակ 
  

աշխատողների համար` 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով),  
գ. ԵՊՀ ԻՄ-ում 25-ից ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատողների համար 80 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 60 
տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 70 
տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 50 տոկոսի չափով):  
22.12. ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին 
կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի 
դիպլոմի արժանանալու դեպքում 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով 
սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն 60 
ուսումնառության 1-ին կուրսում:  
22.13. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող 
ուսանողներին` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:  
23.14. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից տրամադրվող ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել 
ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից սահմանված միջին որակական գնահատականի 
(ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը 
սահմանվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով:  
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