


Նպատակը.

❖Ապահովել ուսումնական գործընթացի նպատակաուղղված պլանավորումը, կազմակերպումը, 

վերահսկումը,

❖ Համակարգել ուսումնական գործընթացին մասնակցող ստորաբաժանումների

աշխատանքները:

Ուսումնամեթոդական վարչության աշխատանքի սկզբունքները.

❖ Աշխատանքի բաժանում /մասնագիտացում, որը բարձրացնում է աշխատանքի
արդյունավետությունը/, 

❖ պատասխանատվություն /գիտելիքների և փորձի զուգակցումը

պատասխանատվության հետ/, 

❖ կարգապահություն,

❖ միասնականություն /ընդհանուր նպատակհետապնդողաշխատանք/, 

❖ արդարություն /վերաբերմունք աշխատողների նկատմամբ հավասարության
սկզբունքներով/, 

❖ անձնակազմի կայունություն /աշխատատեղը կայունությունը նպաստում է
նախաձեռնողականությանը/, 

❖ Նախաձեռնություն/խրախուսվում է ենթակաների առաջադեմ առաջարկությունները, 
նախաձեռնությունները/, 

❖ անձնակազմի միասնություն /ընկերակցական ոգի, միասնական աշխատանք, համատեղ
գործունեություն/: 
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Աշխատանքի մեթոդը՝ համագործակցային

Կառավարման ոճը-դեմոկրատական, հազվադեպ` 

ավտորիտար
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Համագործակցությունը

Ուսումնա-

մեթոդական

վարչություն

Ղեկավարություն
Ամբիոններ

Ուսխորհուրդ

Կադրերի

բաժին

Հաշվապահու

թյուն

Որակի

ապահովման

կենտրոն

Լրատվության և

տպագրության

բաժին

Ֆակուլտետներ

Համակարգչային

տեխնիկայի ներդրման և

սպասարկման բաժինը
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Ուսումնամեթոդական վարչությունում աշխատում են .
13 աշխատակից՝ զբաղեցնելով 9.75 հաստիք

Վարչության 
պետ (1)

Մեթոդական աշխատանքներ՝ 
մեթոդիստ(2 աշխատակից,

1.25 հաստիք) 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
լաբորատորիայի աշխատանքներ

(1 աշխատակից, 0.75 հաստիք)  

Պրակտիկայի բաժին (3 աշխատակից, 
2 հաստիք)

Վիճակագիր  (1 աշխատակից, 1  
հաստիք) 

Վերահսկման աշխատանքներ՝ 
գործակարգավար

(1 աշխատակից, 0.75 հաստիք)  

Կազմակերպական աշխատանքներ՝

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
համակարգող, կրեդիտների գրանցման և

փոխանցման համակարգող (2 
աշխատակից, 2  հաստիք) 

Պլանավորման 
աշխատանքներ՝ մեթոդիստ-

պլանավորող

(1 աշխատակից, 1 հաստիք) 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
հ/հ Գործառույթ Աշխատակից, հաստիք Արդյունքը

1. Ուսումնական  գործընթացի 
պլանավորում, 
կազմակերպում, կատարման 
վերահսկում

մեթոդիստ-տնտեսագետ՝ 
ուսումնական
աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի և 
դեկանների անմիջական
մասնակցությամբ

2016-17 ուստարվա
մասնագիտությունների ուսումնական և 
աշխատանքային պլանների
առկայություն՝
Առկա ուսուցման համակարգ՝ 26
Հեռակա՝ 20
Մագիտրոսի կրթական ծրագրով՝ 12

2. Նոր կրթական ծրագրերի 
մշակման աշխատանքների 
համակարգում

մեթոդիստ-տնտեսագետ՝ 
ուսումնական
աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի և 
դեկանների անմիջական
մասնակցությամբ

՛՛Հոգեբանություն՛՛, ՛՛Իրավագիտություն՛՛, 
՛՛ԱԿՖ՛՛,  ՛՛Ռադիոֆիզիկա՛՛ , ՛՛Սերվիս, 
՛՛Դեղագործական քիմիա, մագ.՛՛, 
մասնագիտությունների ուսումնական
պլանների առկայություն՝

3. Ամբիոնների ուսումնական 
բեռնվածքների պլանավորում, 
համակարգում և  կատարման 
վերահսկում

մեթոդիստ-տնտեսագետ, 
գործակարգավար

Առկա են ամբիոնների ուսումնական 
բեռնվածքները և դասախոսների
ծանրաբեռնվածությունը`/16 ամբիոն, 270 
աշխատակից/

4. Հրավիրված ժամավճարային 
հիմունքներով աշխատողների  
հաշվառում

գործակարգավար Յուրաքանչյուր ամիս հաշվառվել և, 
ստուգվել են ավելի քան 107 աշխատակցի
ժամավճարային տվյալներ

5. Բակալավրիատի և 
մագիստրատուրայի 
ընդունելությունների 
վերաբերյալ 
առաջարկությունների 
մշակում

մեթոդիստ-տնտեսագետ, 
տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 
համակարգող

Նախարարություն են ուղարկվել
գրությունները
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հ/հ Գործառույթ Աշխատակից, հաստիք Արդյունքը

6. Ընթացիկ ատեստավորումների, 
միջանկյալ, կիսամյակային և 
ամփոփիչ քննությունների 
կազմակերպում և անցկացման 
վերահսկում, քննաշրջանի 
արդյունքների վերլուծություն:

գործակարգավար,
մեթոդիստ-տնտեսագետ

Ստուգված են 45 ժամանակացույց

վիճակագիր Գնահատականների մուտքագրում, 
արդյունքների վերլուծություն՝ 
31մասնագիտությամբ/բակալավր/,
12մասնագիտությամբ 
/մագիստրատուրա/

7. Բուհի ստորաբաժանումներին 
ուսումնական գործընթացին 
վերաբերող 
ուսումնամեթոդական, 
նորմատիվ-տեղեկատվական 
ձևաթերթերի ապահովում, 
հաշվառում  և վերահսկում: 

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

համակարգող

Յուրաքանչյուր կիսամյակ
հաշվառվել են ավելի քան 1700 
տեղեկագիր

Մատյանների, կուրսային
աշխատանքների
գրախոսականների, ամփոփիչ
ատեստավորման
քննությունների մատյանների,
պրակտիկայի օրագրերի
քանակի որոշում և ապահովում

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

համակարգող

Առկա են 200-ից ավելի
մատյաններ/հեռակա, առկա, 
մագիստրատուրա/, 34 ամփոփիչ
ատեստավորման քննությունների
մատյաններ,1500-ից ավելի
պրակտիկայի օրագրեր, 1000-ից 
ավելի գրախոսականներ
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հ/հ Գործառույթ Աշխատակից, հաստիք Արդյունքը

8. Ուսանողների շարժի հետ

կապված (ընդունելություն, 

հեռացում, ուսանողական

իրավունքների վերականգնում, 

տեղափոխություն, տարկետում և

այլն) հրամանների

նախապատրաստում և

հաշվառում

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

համակարգող, 

գործակարգավար

Առկա է 780 հրաման` 40-ից ավելի տեսակ
/ միջինը 3 պարագրաֆով/:
Մոտ 500 քաղվածք՝ 2 ամսվա կտրվածքով

Ուսումնամեթոդական

վարչություն

Բաշխված են տարեկան 3000 –ից ավելի
գրություններ և քաղվածքներ

Ուսումնամեթոդական
վարչության պետ

Առկա է հրամանների հաշվառման մատյանը

9. Ուսանողների ուսման վճարի

լրիվ փոխհատուցման,  մասնակի

փոխհատուցման և

կրթաթոշակների նշանակման

գործընթացների կազմակերպում, 

համակարգում

Վիճակագիր
տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

համակարգող

Համակարգված է 55 կուրսի փոխատեղման
գործընթացը
Ուսումնասիրված են արտոնությունով
սովորող 24  ուսանողների փաստաթղթերը

Ուսումնասիրված են ուսանողների ուսման
վճարի մասնակի փոխհատուցման համար

դիմած մոտ 600 ուսանողների

փաստաթղթեր

10. Ուսումնական գործընթացի

ժամանակացույցի կազմում, 

կազմակերպում, վերահսկում,

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

համակարգող
մեթոդիստ-տնտեսագետ

Ռեկտորի հրամանով ամրագրված և 
բաշխված են ժամանակացույցերը

11. Մոթոդական սեմինարների

կազմակերպում

Ուսումնամեթոդական
վարչության պետ

Սեմինարներին մասնակցել են 16 
ամբիոնների աշխատակիցներ

12. Ուսումնամեթոդական

փաթեթների մոնիտորինգ

Մեթոդիստ 16ամբիոնի փաթեթների մոնիտորինգ, 
ամբիոնների հետ համագործակցություն
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
հ/հ Գործառույթ Աշխատակից, հաստիք Արդյունքը

13. Առկա և հեռակա ուսուցման

համակարգերի ուսումնական,  

արտադրական, 

գիտամանկավարժական, 

գիտահետազոտական

պրակտիկաների

կազմակերպում, մեթոդական
ապահովում և վերահսկում

Պրակտիկայի
աշխատախումբ

❖ 1556 ուսանողի պրակտիկայի
կազմակերպում

❖ 1556 օրագրի լրացում
❖ 25 հաստատությունների

պայմանագրերի կնքում
❖ Լրացվել են պրակտիկայի հաշվառման

մատյանները` 29* մասնագիտության
գծով` 26 կազմակերպության համար,

❖ Ուսումնասիրվել են պրակտիկայի
հաշվետու փաստաթղթերը, լրացված
օրագրերը, օրացուցային պլանները,

❖ Կատարվել են ուսումնական
պրակտիկաների ծրագրերի
մոնիտորինգ

❖ Վերահսկվել են պրակտիկանտների և 
մեթոդիստների հաճախումները

❖ Անցկացվել են սեմինարներ և 
առանձին խորհրդատվություններ
պրակտիկայի մասնակից կողմերի
համար

❖ Դասախոսներին տրամադրվել են
մեթոդական փաստաթուղթ-
ուղեցույցեր:

❖ Վերամշակվել է “Պրակտիկայի
կանոնակարգը և ընթացակարգը’’ և 
կներկայացվի քննարկման,

14. Մասնակցություն
ռազմավարական
պլանավորման
աշխատանքներիի

Ուսումնամեթոդական
վարչություն

Պլանավորված աշխատանքները
կատարված են
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
հ/հ Գործառույթ Աշխատակից, 

հաստիք
Արդյունքը

15. Ուսանողների ավարտական

փաստաթղթերի նախապատրաստում և
հաշվառում.

Տնտեսագետ-
մեթոդիստ,
վիճակագիր

Պատրաստվել է  664 դիպլոմ և բաշխվել

16. Ուսանողների շարժի (ընդունելություն, 

հեռացում, ուսանողական

իրավունքների վերականգնում, 

տեղափոխություն, ակադեմիական

արձակուրդ, 2-րդ մասնագիտություն և
այլն)  գրանցում, հաշվառում.

Վիճակագիր Գրանցված է ուսանողների շարժի  
գրանցում,  հաշվառված էլեկտրոնային 
ծրագրով՝

17. Ուսումնական գործընթացի վերաբերյալ

հարցումների նախապատրաստում, 

կազմակերպում, արդյունքների

վերլուծություն/՛՛Դասախոսը ուսանողի

աչքերով՛՛, ՛՛Ուսանողների

բավարավածության

ուսումնասիրություն՛՛, 

՛՛Աշխատակիցների

բավարարվածության
ուսումնասիրություն՛՛/

Մեթոդիստ Մշակվել են  ՛՛Ուսանողների
բավարավածության

ուսումնասիրություն՛՛, ՛՛Աշխատակիցների

բավարարվածության

ուսումնասիրություն՛՛

հարցաթերթիկները, ՛՛Դասախոսը

ուսանողի աչքերով՛՛, հարցման

էլեկտրոնային ծրագիր են մուտքագրվել
ավելի քան 2800 հարցաթերթիկի և  
արդյունքները տրամադրվել 
ամբիոններին

18. Շրջանավարտների ավարտական

փաստաթղթերի բազայի ստեղծում

Տնտեսագետ-
մեթոդիստ,
վիճակագիր

2007-08 ուստարվանից մինչև 2015-16 
ուստարվա շրջանավարտների բազայի 
ստեղծում ըստ նախարարության 
ձևաթերթի

2007-08թթ.՝ 1165 շրջանավարտ,   2008-09թթ.՝ 926 շրջանավարտ, 2009-2010թթ.՝ 
1567շրջանավարտ, 2011-2012թթ.՝ 1178 շրջանավարտ, 2011-2012թթ.՝ 1176 
շրջանավարտ,  2012-2013թթ. ՝923 շրջանավարտ,   2013-2014թթ.՝ 737 շրջանավարտ,
2014-2015թթ. ՝630 շրջանավարտ,  2015-2016թթ. ՝664 շրջանավարտ:
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
հ/հ Գործառույթ Աշխատակից, 

հաստիք
Արդյունքը

19. Կրթության և գիտության

նախարարության և այլ

գերատեսչությունների համար

ուսումնական գործընթացին

վերաբերող տեղեկատվական, 

վիճակագրական տվյալների
տրամադրում.

Ուսումնամեթոդ
ական 

վարչություն

❖ Տեղեկատվություն կիսամյակային 
առաջադիմության մասին՝ նախարարություն,

❖ 3Գ-Մ հաշվետվության ուսանողության 
համակազմի բաժնի տվյալներ՝ 
նախարարություն, վիճակագրական 
վարչություն,

❖ Տեղեկատվություն սփյուռքահայերի 
մասին՝նախարարություն,

❖ Տեղեկատվություն օտարերկրյա 
քաղաքացիների մասին՝ նախարարություն,

❖ Տեղեկատվություն 2-րդ մասնագիտություն 
ստացողների մասին՝  նախարարություն,

❖ Տեղեկատվություն տեղափոխված 
ուսանողների մասին՝  նախարարություն,

❖ Տեղեկատվություն ուսանողական նպաստի և 
կրթաթոշակի տրամադրման մասին՝  
նախարարություն,

❖ Տեղեկատվություն հեռացված, ազատված 
ուսանողների վերաբերյալ՝
նախարարություն,

❖ Տեղեկատվություն բանկերի միության 
նախագահին՝ նախարարի պահանջով,

❖ Տեղեկատվություն ուսանողների 
շարժունության մասին՝  նախարարություն,

20. Նախարարությունից ստացվող կամ

ուղարկվող ուսումնական գործընթացին

վերաբերող հանձնարարականների
համակարգում

Ուսումնամեթոդ
ական 

վարչություն

Վարկանիշավորման փաստաթղթերի
լրացում, տեղեկատվություն 
կարկտահարված գյուղերի ուսանողների 
մասին, վարձը չվճարած ուսանողների 
մասին և այլն:
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

հ/հ Գործառույթ Աշխատակից, 
հաստիք

Արդյունքը

21. Աշխատանքային պլանների և

դասատախտակների

համապատասխանության ստուգում, 

օպտիմալացում, լսարանային ֆոնդով
ապահովում:

գործակարգավար Հաստատվել են 
ժամանակացույցերը, 
կազմակերպվել է գործընթացը

22. Առկա և հեռակա բաժինների դասերի

կայացման վերահսկում, 

դասաբացթողումների վերաբերյալ

տեղեկատվության ապահովում

գործակարգավար Առկա են հաշվետվությունները

23. Ուսուցման տեխնիկական միջոցների

և ուսանողների ակադեմիական

տվյալների գրանցման էլեկտրոնային

համակարգերի շահագործում :

կրեդիտների

գրանցման և

փոխանցման

համակարգող

Առկա է ծրագիրը, 

գործում է

24. Աջակցություն բուհում

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների

ներդրման ու կիրառման

աշխատանքներին: 

Շարունակական

կրթության

կենտրոն

25 դասախոսի հետ անցկացվել է

Համակարգչային գրագիտության

դասընթաց /Power Point/

25. Համալսարանի

պրոֆեսորադասախոսական կազմի

ուսումնամեթոդական փաթեթների

էլեկտրոնային բազայի ստեղծում և

համակարգում

մեթոդիստ Առկա է

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի ուսումնամեթոդական

փաթեթների էլեկտրոնային
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

հ/հ Գործառույթ Աշխատակից, 
հաստիք

Արդյունքը

26. Ուսաման վարձավճարների
հաշվարկի ծրագրի ստեղծում և 
գործարկում

ծրագրավորող Առկա է ծրագիրը, արդյունքները
ուղարկվել են նախարարություն

27. ՛՛Դասախոսը ուսանողի աչքերով՛՛ 
էլեկտրոնային ծրագրում 
փոփոխությունների կատարում

ծրագրավորող Գործում է փոփոխված ծրագիրը

28. Մասնակցություն ուսումնական 
գործընթացին վերաբերող 
ներբուհական կարգերի և 
կանոնակարգերի ստեղծմանը

Ուսումնամեթոդակ
ան վարչություն

6 կանոնակարգի առկայություն, 1 
կանոնակարգի
նախապատրաստում

29. Համակարգչային թեստավորմամբ 
ուսանողների գիտելիքների 
ստուգման ծրագրի կիրառություն,
գործընթացի կազմակերպում

ծրագրավորող Համակարգչային թեստավորմամբ 
ուսանողների գիտելիքների 
ստուգման արդյունքներ

30. Ներդրվում է  ՛՛Registrar’’ ծրագիրը կրեդիտների

գրանցման և

փոխանցման

համակարգող

Ընթացքի մեջ է


