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I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան համալսարանի (այսուհետ՝ Համալսարան) 

երիտասարդ դասախոսների (աշխատակիցների) (այսուհետ՝ ԵԴԱ) մենթորության 

կազմակերպման կարգը (այսուհետ՝ Կարգ) հիմնվում է Համալսարանի 2014-18թթ 

զարգացման հայեցակարգի և ռազմավարական պլանի վրա՝ կրթության որակի 

ապահովման, մարդկային ռեսուրսների զարգացման և Բոլոնյայի գործընթացի հիմնարար 

սկզբունքների իրականացման նպատակներով: 

2. Սույն Կարգը սահմանում է մենթորության միջոցով բուհական 

աշխատանքային փորձ չունեցող ԵԴԱ ադապտացմանն ուղղված միջոցառումների 

բովանդակությունը,  նրանց և մենթորների իրավունքները և պարտականությունները: 

3. Սույն Կարգի իրավական հիմքն է  «Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը: 

4. Կարգի դրույթները գործողության մեջ են դրվում գիտխորհրդում 

հաստատման օրից:  

  

II. ՄԵՆԹՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

5. Մենթորության նպատակներն են՝  

- Համալսարանի երիտասարդ աշխատակիցներին ցուցաբերել օգնություն 

անհրաժեշտ  մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերման հարցում,  

- աջակցել երիտասարդ դասախոսներին՝ դասավանդման հետ կապված  

անհրաժեշտ կարողություններին տիրապետելու գործում: 

6. Մենթորության գլխավոր խնդիրներն են. 

- Համալսարանում ԵԴԱ-ների ադապտացումը, նպաստումը նրանց՝ 

կորպորատիվ մշակույթի, բարեվարքության կանոնների յուրացմանը, 

- ԵԴԱ-ների մեջ իրենց ընտրած մասնագիտության նկատմամբ մոտիվացիայի 

ձևավորումը, 

- ԵԴԱ-ների մասնագիտական որակավորման բարձրացումը, 

- Համալսարանը բարձրորակ երիտասարդ կադրերով համալրումը,  

- կադրերի հոսունության կանխումը, 

- Համալսարանում բարենպաստ սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի ստեղծումը: 

 

III. ՄԵՆԹՈՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ  

7. Մենթորությունը Համալսարանի՝ բարձր որակավորում, մեծ աշխատանքային 

ստաժ և փորձ ունեցող դասախոսի (աշխատակցի) անհատական աշխատանքն է ԵԴԱ-



ների  հետ: Մենթորը տվյալ աշխատանք իրականացնող Համալսարանի ամբիոնի (բաժնի) 

աշխատակիցն է: 

8. Մենթորն ընտրվում է ամբիոնի (բաժնի) աշխատակիցների թվից՝ Ռեկտորի 

հրամանով: 

9. Մենթորության տևողությունը 1 (մեկ) տարի է՝ սկսած ԵԴԱ-ի 

հրամանագրման պահից: 

10. Մենթորի վարձատրությունը կատարվում է    յուրաքանչյուր ԵԴԱ-ի համար 

50 ժամ արտալսարանային ժամ հաշվարկով: 

11. Մեկ մենթորը կարող է մենթորություն իրականացնել  ոչ ավելի քան 2 ԵԴԱ-ի 

համար:  

12. Մենթորության վերահսկողությունն իրականացվում է ամբիոնի վարիչի  

կողմից: 

13. Մենթորության իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են. 

- տվյալ ամբիոնի (բաժնի) աշխատանքային պլանը, 

- ռեկտորի կողմից հաստատված մենթորի նշանակման մասին հրամանը, 

- մենթորի աշխատանքային պլանը: 

 

IV. ՄԵՆԹՈՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

14. Մենթորն իրավունք ունի. 

- իրականացնելու մենթորական գործունեություն ըստ հաստատված 

աշխատանքային պլանի, 

- պահանջելու հաշվետվություն իրեն ամրացված ԵԴԱ-ից պլանով 

նախատեսած աշխատանքների կատարման մասին, 

- մասնակցելու ԵԴԱ-ների աշխատանքին վերաբերող քննարկումներին, 

ներկայացնելու առաջարկներ համապատասխան ամբիոնների,  

ստորաբաժանումների ղեկավարներին՝ ԵԴԱ-ներին խրախուսելու կամ 

կարգապահական տույժի ենթարկելու մասին: 

15.  Մենթորի պարտականություններն են. 

- կազմել մենթորի գործունեության աշխատանքային պլանը, քննարկել այն իրեն 

ամրացված ԵԴԱ-ի հետ և ներկայացնել քննարկման ու հաստատման 

համապատասխան ամբիոնում / բաժանմունքում, 

- վերահսկել ԵԴԱ-ի աշխատանքը՝ ըստ կազմած պլանի, 

- ծանոթացնել ԵԴԱ-ին իր աշխատանքային պարտականություններին, 

աշխատանքի անվտանգության կանոններին, 

- ծանոթացնել ԵԴԱ-ին տվյալ ամբիոնի, բաժանմունքի աշխատանքային 

գործառույթներին,  աշխատանքի առանձնահատկություններին, 

- տրամադրել մեթոդական օգնություն ԵԴԱ-ին՝ իր աշխատանքային 

պարտականությունների շրջանակներում գործունեություն ծավալելու համար, 



- իրականացնել ԵԴԱ-ի ադապտացման վերլուծություն և տալ նրանց տարեկան 

գործունեության գնահատականը: 

 

V. ԵԴԱ-ի ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

16. ԵԴԱ-ն իրավունք ունի. 

- ներկայացնելու  առաջարկներ՝ կապված մենթորության կազմակերպման 

գործընթացի բարելավման հետ, 

- դիմելու իր մենթորին՝ աշխատանքային գործունեության հետ կապված 

օգնություն և աջակցություն ստանալու նպատակով, 

- ծանոթանալու իր գործունեության հետ կապված բողոքներին, տալու 

բացատրություններ, 

- մենթորի հետ հարաբերություններից դժգոհության դեպքում դիմելու 

ղեկավարությանը՝ մենթորին փոխելու խնդրանքով, 

- կատարելու աշխատանքային պլանով նախատեսած աշխատանքները, 

- պարբերաբար  հաշվետվություններ ներկայացնելու ամբիոնի/բաժնի 

ղեկավարությանը կատարած աշխատանքի մասին,  

- մշտապես աշխատանք տանելու իր մասնագիտական գիտելիքները,  

կարողությունները և հմտությունները զարգացնելու ուղղությամբ, 

- բարձրացնելու իր ընդհանուր կրթական և մշակութային մակարդակը: 

 

 


