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I.I.I.I. ՀՀՀՀ....ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆԱՆՎԱՆԱՆՎԱՆԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ    ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ    ՏԵՍԼԱԿԱՆԸՏԵՍԼԱԿԱՆԸՏԵՍԼԱԿԱՆԸՏԵՍԼԱԿԱՆԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանը (այսուհետ` Համալսարան) 

կրթական և գիտական գործունեություն իրականացնող պետական հաստատություն է, որտեղ 

մասնագիտական կրթական ծրագրերը մշակված են վերջնարդյունքների հիման վրա և 

իրականացվում են որակավորումների ազգային շրջանակի բակալավրի, մագիստրոսի և 

հետազոտողի մակարդակով:  

ՏԵՍԼԱԿԱՆԸՏԵՍԼԱԿԱՆԸՏԵՍԼԱԿԱՆԸՏԵՍԼԱԿԱՆԸ  ՎՊՀ-ի տեսլականն է՝ ձգտել բավարարել աշխատաշուկայի պահանջները՝ 

պատրաստելով կոմպետենտ մասնագետներ, և դառնալ ՀՀ հյուսիսային տարածաշրջանի 

կայուն զարգացում ապահովող, կրթական ծառայություններ մատուցող և գիտական 

հետազոտություններ իրականացնող առաջատար կենտրոն:  

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ  

1. Համալսարանը, ձգտելով ապահովել կայուն զարգացում, կրթական և գիտական 

գործունեության իրականացման հիմքում դնում է շահագրգիռ կողմերի կարիքների 

բավարարմանն ուղղված քաղաքականություն:  

2. Համալսարանը, ձգտելով պատրաստել հիմնարար և կիրառական գիտելիքներով, 

գործնական հմտություններով օժտված կոմպետենտ մասնագետներ, ձևավորում է 

ուսանողակենտրոն միջավայր, որտեղ ուսանողը հանդես է գալիս որպես կրթական 

գործընթացի սուբյեկտ:  

3. Համալսարանը, ընդունելով հասարակության առջև իր պատասխանատվությունը, 

նպաստում է անհատի շարունակական զարգացմանը, ստեղծում է նպաստավոր միջավայր 

համակողմանի զարգացած անձի ձևավորման համար: 

II.II.II.II. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ    ԱՇԽԱՏՈՂԱՇԽԱՏՈՂԱՇԽԱՏՈՂԱՇԽԱՏՈՂԻԻԻԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸԸԸԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ     

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. ԱշխատողնԱշխատողնԱշխատողնԱշխատողն իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք ունիունիունիունի` 

 1) Համալսարանից պահանջելու փոփոխել կամ լուծել աշխատանքային պայմանագիրը` 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ու 

պայմաններով,  

2) ստանալու աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված աշխատանքը, 3) 

ունենալու աշխատատեղ` գործող նորմատիվ ակտերի պահանջներին, աշխատանքի 

անվտանգության կանոններին ու կոլեկտիվ պայմանագրի պահանջներին համապատասխան, 
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3) ունենալու աշխատատեղ` գործող նորմատիվ ակտերի պահանջներին, աշխատանքի 

անվտանգության կանոններին ու կոլեկտիվ պայմանագրի պահանջներին համապատասխան, 

4) նախատեսված ժամկետում և սահմանված չափով ստանալու աշխատավարձ, 

լրավճարներ, հավելավճարներ, ինչպես նաև պարգևատրումներ և խրախուսումներ (ներառյալ 

դրամական)՝ ՀՀ օրենսդրությամբ, Համալսարանի կանոնադրությամբ և կոլեկտիվ 

պայմանագրով սահմանված դեպքերում և կարգով,  

5) սահմանված կարգով ստանալու վճարվող կամ չվճարվող արձակուրդ, գործուղման 

ծախսերի փոխհատուցում,  

6) ստանալու դրամական հատուցում աշխատանքի ժամանակ իր կյանքին կամ 

առողջությանը Համալսարանի մեղքով պատճառված վնասի համար, 

 7) հանգստի, այդ թվում՝ աշխատանքի ընդմիջման ժամին, ամենշաբաթյա հանգստյան 

օրերին, տոնական և ոչ աշխատանքային օրերին,  

8) ստանալու լիակատար տեղեկատվություն աշխատատեղում աշխատանքի 

պայմանների և աշխատանքի պաշտպանության պահանջների մասին,  

9) մասնագիտական կատարելագործման ու վերապատրաստման, 

 10) գործադուլի՝ ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված պայմաններով և 

կարգով,  

11) միավորվելու արհեստակցական կազմակերպություններում, ստեղծելու կամ 

անդամակցելու դրանց,  

12) վարելու կոլեկտիվ բանակցություններ և կնքելու կոլեկտիվ պայմանագրեր ու 

համաձայնագրեր իր ներկայացուցիչների միջոցով, ինչպես նաև` ստանալու տեղեկատվություն` 

դրանց կատարման ընթացքի մասին,  

13) պաշտպանելու իր իրավունքները, ազատությունները և օրինական շահերը օրենքով 

չարգելված եղանակներով,  

14) ընտրելու և ընտրվելու Համալսարանի պաշտոններում և կառավարման 

մարմիններում, ընդգրկվելու և մասնակցելու Համալսարանի համապատասխան կառավարման 

մարմինների աշխատանքներին` ՀՀ օրենսդրությամբ, Համալսարանի կանոնադրությամբ և 

կոլեկտիվ պայմանագրով սահմանված կարգով,  

15) մասնակցելու Համալսարանի գործունեությանն առնչվող բոլոր խնդիրների 

քննարկմանը,  
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16) օգտվելու Համալսարանի գրադարանների, տեղեկատվական պահոցների, 

ուսումնական և գիտական ստորաբաժանումների, ինչպես նաև սոցիալ-կենցաղային, բուժական 

ստորաբաժանումների, ուսումնաարտադրական բազաների, մարզաառողջարանային ճամբարի 

և այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների վճարովի և անվճար ծառայություններից,  

17) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկելու Համալսարանի 

կառավարման մարմինների և համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարների կողմից 

ընդունված ակտերը, 

18) ըստ նախասիրությունների` կազմակերպելու և մասնակցելու Համալսարանում 

անցկացվող գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին, 19) 

ունենալու ՀՀ օրենսդրությամբ, Համալսարանի կանոնադրությամբ և ներքին իրավական 

ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ:  

2.2.  Պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատողները նաև իրավունք ունեն ամբիոնի 

երաշխավորությամբ ընտրելու դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք 

ապահովում են ուսումնական գործընթացի բարձր որակ և չեն հակասում կրթության ու 

գիտության բնագավառում գործող իրավական նորմերին:  

2.3.  ԱշխատողըԱշխատողըԱշխատողըԱշխատողը պարտավորպարտավորպարտավորպարտավոր էէէէ`  

1) բարեխղճորեն, ժամանակին և պատշաճ կերպով կատարել ՀՀ աշխատանքային 

օրենսգրքով, ՀՀ օրենքներով, Համալսարանի կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահական 

կանոններով, Համալսարանի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված 

պարտականությունները,  

2) պահպանել Համալսարանի կանոնադրության, Համալսարանի ներքին 

կարգապահական կանոնների, Համալսարանի էթիկայի և վարքագծի կանոնների պահանջները, 

աշխատանքային կարգապահությունը, ժամանակին և ճշտորեն կատարել իր ղեկավարների 

ծառայողական կարգադրությունները, բարձրացնել աշխատանքի և ուսուցման որակը, 

արդյունավետ օգտագործել աշխատաժամանակը,  

3) անմիջական ղեկավարին անհապաղ տեղյակ պահել աշխատանքի կատարմանը 

խանգարող հանգամանքների մասին, իսկ հնարավորության դեպքում անհրաժեշտ միջոցներ 

ձեռնարկել դրանք վերացնելու համար,  

4) աշխատանքի պարագաները և տեխնիկան պահել սարքին վիճակում, խնայողաբար 

օգտագործել էլեկտրաէներգիան, նյութերը, վառելիքը և այլ նյութական ռեսուրսները, 

աշխատավայրում պահպանել մաքրություն,  
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5) կատարել աշխատանքի անվտանգության ապահովման և առողջության 

պահպանության մասին իրավական ակտերի և աշխատանքների կազմակերպման ու 

իրականացման կանոնների պահանջները,  

6) աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատաժամանակն օգտագործել իր 

աշխատանքային պարտականությունների պատշաճ կատարման նպատակով և չկատարել իր 

աշխատանքային պարտականություններից շեղվող այլ աշխատանք,  

7) իր պարտականությունների շրջանակներում, անհրաժեշտության դեպքում, 

Համալսարանի պահանջով կատարել աշխատանք` ոչ աշխատանքային և տոնական օրերին, 

 8) իր պարտականությունները կատարել անձամբ,  

9) պարբերաբար անցնել բժշկական զննում օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և 

կարգով,  

10) բարձր պահել Համալսարանի պատիվն ու հեղինակությունը, նպաստել դրանց 

ամրապնդմանը,  

11) աշխատավայրում իրեն պահել արժանավայել` հետևելով հասարակական 

համակեցության կանոններին,  

12) հետևել բարոյական և էթիկական նորմերին, չխոչընդոտել այլ աշխատողներին՝ 

կատարելու իրենց աշխատանքային պարտականությունները,  

13) հարգել աշխատակիցների և սովորողների իրավունքները և ազատությունները, անձի 

արժանապատվությունը,  

14) աշխատանքային գործունեության ոլորտում խստագույնս պահպանել 

օրինականությունը,  

15) թույլ չտալ Համալսարանի Աշխատողին անվայել արարք, հոգալ Համալսարանի 

վարկի մասին ինչպես աշխատավայրում, այնպես էլ առօրյա կյանքում,  

16) կրել լիակատար նյութական պատասխանատվություն իր օգտագործմանը հանձնված 

գույքի համար, ինչպես նաև Համալսարանին նյութական վնաս պատճառելու դեպքում,  

17) մշտապես բարձրացնել իր մասնագիտական որակավորումը,  

18) կատարել ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ, իրավական ակտերով և 

աշխատանքային պայմանագրով իրեն վերապահված այլ պարտականությունները: 
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III.III.III.III. ՀԱՄԱԼՀԱՄԱԼՀԱՄԱԼՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՍԱՐԱՆԻՍԱՐԱՆԻՍԱՐԱՆԻ    ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ    ԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆ    

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ,,,,ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՄԱՆՊԱՐԳԵՎԱՏՐՄԱՆՊԱՐԳԵՎԱՏՐՄԱՆՊԱՐԳԵՎԱՏՐՄԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ    ԿԱՐԳԸԿԱՐԳԸԿԱՐԳԸԿԱՐԳԸ 

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ     ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ 

3.1. Աշխատակցի մահվան դեպքում - 100 (մեկ հարյուր) հազար ՀՀ դրամ` աշխատակցի 

ժառանգին,  

3.2. աշխատակցի ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում – 50 (հիսուն) հազար ՀՀ դրամ 

աշխատակցին, 

3.3.  աշխատակցի հետ տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի կամ այնպիսի 

հիվանդության դեպքում, որոնց հետևանքով անհրաժեշտ է երկարատև բուժում կամ 

թանկարժեք դեղորայք - 30 (երեսուն) հազար ՀՀ դրամ` համապատասխան փաստաթղթերի 

առկայության դեպքում:  

3.4.  Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ 

յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 01-ին՝ մինչև 12 տարեկան երեխաներ ունեցող աշխատակցին - 

յուրաքանչյուր երեխայի համար 5 (հինգ) հազար ՀՀ դրամ:  

3.5.  Առաջին անգամ ամուսնացող աշխատակցին – 50 (հիսուն) հազար ՀՀ դրամ, եթե 

ամուսնացողները երկուսն էլ համալսարանի աշխատակիցներ են՝ յուրաքանչյուրին – 40 

(քառասուն) հազար ՀՀ դրամ:  

3.6.  Երեխա ունենալու դեպքում, անկախ այն հանգամանքից՝ երեխա ունեցող 

ծնողներից մեկը թե երկուսն են ՎՊՀ աշխատակից – 50 (հիսուն) հազար ՀՀ դրամ: 

    

ԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆ    ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ        ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ 

3.7.   Ուսանողի հետ տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի կամ այնպիսի 

հիվանդության դեպքում, որոնց հետևանքով անհրաժեշտ է երկարատև բուժում կամ 

թանկարժեք դեղորայք - 30 (երեսուն) հազար ՀՀ դրամ` համապատասխան փաստաթղթերի 

առկայության դեպքում: 

3.8.   Առաջին անգամ ամուսնացող և երկուսն էլ ՎՊՀ-ի առկա ուսուցման 

համակարգում ուսանող զույգին – 50 (հիսուն) հազար ՀՀ դրամ: 

3.9. Ուսանողի կողմից երեխա ունենալու դեպքում, եթե երեխա ունեցող ծնողները 

երկուսն էլ ՎՊՀ առկա ուսուցման համակարգի ուսանողներ են – 50 (հիսուն) հազար ՀՀ դրամ: 

    

ԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ ԵՎԵՎԵՎԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ    ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ 

3.10.  Համալսարանի հիմնական աշխատակցին (բուհում 10 տարուց ավելի 

աշխատանքային ստաժ ունեցող)` 40 տարեկան դառնալու և 40 տարեկանին հաջորդող 

տասնամյակների ծննդյան տարեթվերի առթիվ - մինչև 80 (ութսուն) հազար ՀՀ դրամ 

աշխատավարձ ստացող աշխատակիցներին` 80 (ութսուն) հազար ՀՀ դրամ, մյուսներին` իրենց 

մեկ աշխատավարձի չափով:  
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3.11.  Գիտության կամ սպորտի բնագավառում հանրապետական և միջազգային 

առարկայական օլիմպիադաներում կամ մրցույթներում մրցանակային տեղ շահած ուսանողին 

– յուրաքանչյուր դեպքում 30 (երեսուն) հազար ՀՀ դրամ:  

3.12. Գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան կամ դոցենտի գիտական կոչում 

ստացած աշխատակցին՝ – 50 (հիսուն) հազար ՀՀ դրամ, դոկտորի գիտական աստիճան կամ 

պրոֆեսորի գիտական կոչում ստացած աշխատակցին – 100 ( մեկ հարյուր) հազար ՀՀ դրամ:  

3.13.  Միջազգային հանդեսներում հոդված տպագրած մինչև 36 (երեսունվեց) տարեկան 

դասախոսներին – յուրաքանչյուր հոդվածի համար 20 (քսան) հազար ՀՀ դրամ:  

3.14. Համալսարանական ուսանողական և այլ միջոցառումներին ակտիվորեն 

մասնակցող, իր գործունեությամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանն ու 

ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը նպաստող ուսանողին – 10 (տասը) հազար ՀՀ 

դրամ: 

3.15.  Հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին մասնակցած և հոդված 

տպագրած ուսանողին – 20 (քսան) հազար ՀՀ դրամ:  

 

IV.IV.IV.IV. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ    ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ    ԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻ    ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ    

ԸՆՏՐՈՒԹՅԸՆՏՐՈՒԹՅԸՆՏՐՈՒԹՅԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՈՒՈՒՈՒՆՆՆՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ    ՏԵՂԱԿԱԼՏԵՂԱԿԱԼՏԵՂԱԿԱԼՏԵՂԱԿԱԼՈՒՈՒՈՒՈՒՄՄՄՄ 

4.1. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ    ԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻ    ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ    ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    

ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻՆՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻՆՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻՆՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻՆ    ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ    ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ    

    
4.1.1.  ՎՊՀ-ում սահմանվում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետևյալ պաշտոնները՝ 

պրոֆեսոր, դոցենտ, ասիստենտ, դասախոս:  

4.1.2. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման չափանիշներն ենª  

1) պաշտոնի հավակնորդի բարձրագույն և/կամ հետբուհական մասնագիտական կրթության 

որակավորումը, գիտական աստիճանը, կոչումը,  

2) մասնագիտական և մանկավարժական պահանջվող հմտությունները,  

3) գիտահետազոտական գործունեության արդյունքները,  

4) որակավորման բարձրացումը և վերաորակավորումը,  

5) ուսանողական հարցման միջոցով դասախոսի գնահատման արդյունքները (առկայության 

դեպքում),  

6) դասախոսի աշխատանքի գնահատման այլ ձևաչափերը (ինքնագնահատում, գործընկեր 

դասախոսների և անմիջական ղեկավարի կողմից գնահատում) (առկայության դեպքում):  

4.1.3.  Պրոֆեսորի թափուր պաշտոնին կարող են հավակնել պրոֆեսորի գիտական կոչում 

ունեցող անձինք: 

4.1.4. Պրոֆեսորի պաշտոնի համար սահմանվում են ուսումնական, գիտահետազոտական և 

կազմակերպչական գործունեության հետևյալ ձևերը.  

1) դասախոսությունների վարում բակալավրի, մագիստրոսի, ասպիրանտի, հետազոտողի, 

հայցորդի պատրաստման կրթական ծրագրերով, բացառիկ դեպքերում` գործնական, 

սեմինար և լաբորատոր պարապմունքների վարում,  

2) ասպիրանտների և հայցորդների ղեկավարում,  
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3) գիտական (գիտամեթոդական) սեմինարների վարում,  

4) մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարում,  

5) մագիստրոսական ծրագրի գիտական սեմինարի ղեկավարում,  

6) կուրսային և ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի ղեկավարում,  

7) ուսանողների խորհրդատվությունների անցկացում,  

8) մասնակցություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատանքներին,  

9) քննությունների և ստուգարքների անցկացում,  

10) դասալսումների անցկացում,  

11) մասնակցություն ամբիոնի ուսումնամեթոդական աշխատանքներին,  

12) գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական գործունեության իրականացում` 

որակավորման բարձրացման ծրագրի նվազագույն պահանջներին համապատասխան:  

8. Դոցենտի թափուր պաշտոնին կարող են հավակնել պրոֆեսորի կամ դոցենտի գիտական 

կոչում ունեցող անձինք:  

9. Դոցենտի պաշտոնի համար սահմանվում են ուսումնական, գիտահետազոտական և 

կազմակերպչական գործունեության հետևյալ ձևերը.  

1) դասախոսությունների վարում բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման կրթական 

ծրագրերով,  

2) ասպիրանտների և հայցորդների ղեկավարում,  

3) մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարում,  

4) մագիստրոսական ծրագրի գիտական սեմինարի ղեկավարում,  

5) գործնական, սեմինար և լաբորատոր պարապմունքների վարում,  

6) կուրսային և ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի ղեկավարում,  

7) ուսանողների խորհրդատվությունների անցկացում,  

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ    ԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻ    ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ    ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ    ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ    

ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ    ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԱՆՑԿԱՑՄԱՆԱՆՑԿԱՑՄԱՆԱՆՑԿԱՑՄԱՆ    ԿԱՐԳԸԿԱՐԳԸԿԱՐԳԸԿԱՐԳԸ    

        

4.2.1.  Պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների մրցույթների նախապատրաստման և 

կազմակերպման ընդհանուր հսկողությունն իրականացնում են պրոռեկտորները:  

4.2.2. Յուրաքանչյուր ուսումնական կիսամյակի ավարտին ուսումնական գծով պրոռեկտորի, 

դեկանների, ամբիոնների վարիչների և կադրերի բաժնի վարիչի կողմից ռեկտորին է ներկայացվում 

հաջորդ ուսումնական կիսամյակում պրոֆեսորադասախոսական կազմի թափուր պաշտոնների ցանկը:  

4.2.3. Պաշտոնների տեղակալման համար մրցույթները հայտարարվում են ռեկտորի հրամանով՝ 

ընթացիկ ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի վերջում` ապրիլ-հուլիս ամիսներին:  

Մրցույթի վերաբերյալ հայտարարությունը տպագրվում է հանրապետական պարբերական 

մամուլում և հրապարակվում է ՎՊՀ ինտերնետային կայքում:  

Հայտարարության մեջ նշվում են մրցույթի պայմանները, պաշտոնի հավակնորդին ներկայացվող 

պահանջները, փաստաթղթերի ներկայացման վայրն ու վերջնաժամկետը:  



10 

 

4.2.4.  Մրցույթի հավակնորդները, մրցույթի վերաբերյալ հայտարարության օրվանից՝ մեկամսյա 

ժամկետում ներկայացնում են դիմում ռեկտորի անունով` համաձայն հավելված 1-ի: 

Մրցույթի հավակնորդը կարող է ներկայացնել նաև գիտամանկավարժական գործունեությունը 

բնութագրող այլ փաստաթղթեր:  

4.2.5. Մրցույթի հավակնորդների փաստաթղթերը ուսումնասիրվում են գիտական քարտուղարի կողմից, 

ներկայացվում են ռեկտորին, վերջինիս մակագրությամբ փաստաթղթերն ուղարկվում են 

համապատասխան ամբիոնի քննարկմանը:  

Դիմումները մրցութային հանձնաժողովի կողմից ենթակա են մերժման, եթե հավակնորդի 

տվյալները չեն բավարարում մրցույթի պայմաններին կամ չի պահպանվել դիմումի ներկայացման 

ժամկետը:  

4.2.6. Ռեկտորը, ֆակուլտետի դեկանը կամ ամբիոնի վարիչն իրավունք ունեն մրցույթի մասնակցին 

հանձնարարել վարելու փորձնական դասախոսություն, սեմինար կամ գործնական պարապմունքներ: 

Դասախոսության թեման հանձնարարվում է ամբիոնի կողմից՝ ուսումնական պլանի շրջանակներում:  

4.2.7. Ամբիոնը հավակնորդներից պահանջում է դասախոսական տեքստեր և մասնագիտական 

անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր: Երկու շաբաթվա ընթացքում ամբիոնի նիստում հավակնորդների 

փաստաթղթերի քննարկման արդյունքում, բաց քվեարկությամբ (եթե այլ որոշում չի կայացվել) 

ընդունվում է կարծիք, որը ներկայացվում է ՎՊՀ գիտական խորհրդի մրցութային մշտական 

հանձնաժողովին:  

4.2.7. Մրցութային հանձնաժողովն ուսումնասիրում է մրցույթի մասնակիցների փաստաթղթերը և 

յուրաքանչյուր մասնակցի վերաբերյալ տալիս է գրավոր կարծիք: Գրավոր կարծիքում նշվում են.  

1) պաշտոնի հավակնորդի մասնագիտական բնութագիրը և գիտական որակավորումը,  

2) մանկավարժական գործունեության գնահատականը,  

3) առաջարկվող պաշտոնում հավակնորդի առաջադրման հիմնավորումը,  

4) ամբիոնի նիստում կազմակերպված քվեարկության արդյունքները, 

5) ուսումնական, գիտահետազոտական, մեթոդական-կազմակերպչական գործունեությունը, 

դրանց ցուցիչները, ուսանողների կողմից դասախոսի աշխատանքի որակի գնահատման արդյունքները: 

Մրցութային հանձնաժողովը 1 շաբաթվա ընթացքում կազմում է հստակ եզրակացություն 

յուրաքանչյուր հավակնորդի համար և ներկայացնում գիտական խորհրդին: Հավակնորդն իրավունք 

ունի ծանոթանալու իր գործին առնչվող բոլոր փաստաթղթերին և դրանց քննարկման ընթացքում 

անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնելու նորերը, ինչպես նաև իրավունք ունի ընտրությունից 

առաջ` հարցի քննարկման ընթացքում, հայտարարել ինքնաբացարկ: 

4.2.8. ՎՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների մրցույթներն անցկացվում են ՎՊՀ-ի 

գիտական խորհրդում:  



11 

 

4.2.9. Գիտական խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե խորհրդի նիստին ներկա է գիտական խորհրդի 

անդամների 2/3-ը:  

Գիտական խորհրդի որոշմամբ ընտրված է համարվում այն թեկնածուն (թեկնածուները), ով 

ստացել է առավելագույն թվով ձայներ, բայց ոչ պակաս քան գիտական խորհրդի նիստին մասնակցող 

անդամների ձայների 50 տոկոսը:  

Գիտական խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությունը չստանալու 

կամ թեկնածուների հավասար ձայներ ստանալու դեպքերում, նույն նիստում կազմակերպվում է 

կրկնակի քվեարկություն, որին մասնակցում են առավելագույն ձայներ ստացած 2 (հավասար ձայների 

դեպքում 2-ից ավելի) թեկնածուները: Կրկնակի քվեարկությունը կազմակերպվում է սույն 

ընթացակարգին համապատասխան: 

4.2.10. Գիտական խորհրդի նիստին պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնի հավակնորդի 

ներկայությունը, որպես կանոն պարտադիր է: Պաշտոնի հավակնորդի բացակայության դեպքում 

գիտական խորհուրդը որոշում է կայացնում թեկնածությունը քննարկելու կամ քննարկումից հանելու 

մասին:  

Քննարկման ընթացքում գիտական խորհրդի անդամներն իրավունք ունեն հարցեր տալու 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնի հավակնորդին:  

4.2.11. Փակ, գաղտնի քվեարկության համար մրցույթի բոլոր մասնակիցների անուն, ազգանունները 

գրանցվում են քվեաթերթիկում:  

4.2.12. Նախագահի առաջարկով՝ փակ, գաղտնի քվեարկություն անցկացնելու և դրա արդյունքներն 

ամփոփելու նպատակով գիտական խորհրդի անդամներից ընտրվում է հաշվիչ հանձնաժողով երեք 

հոգուց ոչ պակաս կենտ թվով անդամներով: Պաշտոնի հավակնորդները չեն կարող լինել հաշվիչ 

հանձնաժողովի անդամ:  

Հաշվիչ հանձնաժողովն իր կազմից ընտրում է հանձնաժողովի նախագահ: Հանձնաժողովի որոշումներն 

ընդունվում են անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:  

Հաշվիչ հանձնաժողովի անդամները նախօրոք ստորագրում են բոլոր քվեաթերթիկների հակառակ 

երեսին, ապա  ֆակուլտետի խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ստորագրում է ֆակուլտետի խորհրդի 

անվանացուցակում, վերցնում մեկ քվեաթերթիկ և քվեախցում կատարում գաղտնի քվեարկություն, 

քվեաթերթիկը նետում քվեատուփի մեջ: 

4.2.13. Մեկ թեկնածուի դեպքում քվեաթերթիկի մեջ նշվում է թեկնածուի ազգանունը, անունը, <կողմ> և 

<դեմ> բառերը (Հավելված 2):  

Մեկից ավելի թեկնածուների քվեարկության դեպքում քվեաթերթիկի մեջ այբբենական կարգով 

նշվում են թեկնածուների ազգանունը, անունը, <կողմ> և <դեմ> բառերը (Հավելված 3):  

4.2.14. Վավեր են համարվում այն քվեաթերթիկները, որոնցում՝  

1) նշված է <կողմ> կամ <դեմ> բառը (միակ թեկնածուի քվեարկության դեպքում),  
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2) քվեարկված է մի քանի թեկնածուների օգտին (մրցութային տեղերի քանակից ոչ ավելի):  

Որևէ թեկնածուի օգտին քվեարկելու համար համապատասխան տողի վանդակում կատարվում է 

նշում:  

Քվեաթերթիկում չսահմանված նշումների, ընդգծումների և այլ նշանների առկայության դեպքում 

քվեաթերթիկը համարվում է անվավեր:  

Քվեաթերթիկն անվավեր ճանաչելու որոշումը կայացնում է հաշվիչ հանձնաժողովը՝ ձայների 

պարզ մեծամասնությամբ: Եթե քվեաթերթիկն անվավեր ճանաչելն ազդում է ընտրությունների 

արդյունքների վրա, ապա այդ հարցի կապակցությամբ հանձնաժողովի անդամի հատուկ կարծիքը 

քննարկում է գիտական խորհուրդը և կայացնում համապատասխան որոշում:  

4.2.15. Քվեարկությունն ավարտվելուց հետո հաշվիչ հանձնաժողովն ամփոփում է քվեարկության 

արդյունքները և կազմում հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն:  

4.2.16. Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակում է քվեարկության արդյունքները, որոնց 

հիման վրա ՎՊՀ գիտական խորհուրդը ընդունում է հետևյալ որոշումներից մեկը՝  

1) պաշտոնում ընտրվելու մասին,  

2) կրկնակի քվեարկություն անցկացնելու մասին,  

3) ընտրությունները չկայացած ճանաչելու մասին,  

4) ընտրություններն անվավեր ճանաչելու մասին:  

Հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունը հաստատվում է գիտական խորհրդի կողմից, բաց 

քվեարկությամբ և կցվում է մրցութային փաստաթղթերին:  

4.2.17. Գիտական խորհրդի որոշումը կարող է բողոքարկվել ռեկտորին՝ եռօրյա ժամկետում:  

4.2.18. Ռեկտորն իրավասու է բեկանելու գիտական խորհրդի որոշումը, եթե բացահայտվել են սույն 

կանոնակարգի էական խախտումներ, որոնք ազդել են ընտրության վերջնական արդյունքների վրա:  

 

4.3.4.3.4.3.4.3. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ    ԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻ    ՊԱՇՏՈՆՈՒՄՊԱՇՏՈՆՈՒՄՊԱՇՏՈՆՈՒՄՊԱՇՏՈՆՈՒՄ    ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ    ԿԱՐԳԸԿԱՐԳԸԿԱՐԳԸԿԱՐԳԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ    

  

4.3.1.  ՎՊՀ-ում պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալումն իրականացվում է 

բաց մրցութային ընտրության միջոցով՝ մինչև 5 տարի ժամկետով:  

Մրցույթով ընտրված թեկնածուի հետ ռեկտորը տվյալ պաշտոնի համար նախատեսված 

ժամկետով կնքում է աշխատանքային պայմանագիր, գիտական խորհրդի որոշման ընդունումից հետո 

յոթնօրյա ժամկետում:  



13 

 

4.3.2. Պրոֆեսորադասախոսական կազմը կարող է համալրվել նաև 

1) պաշտոններում առաջքաշման կարգով` առանց մրցութային եղանակի. 

2) նշանակման կարգով. 

3) աշխատողի` նախորդ աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալուց 

հետո գիտամանկավարժական գործունեության արդյունքների դրական գնահատման հիման վրա 

նոր աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգով` մինչև 5 տարի ժամկետով. 

4) պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնում մրցութային կարգով ընտրված և 

համատեղությամբ ոչ լրիվ աշխատաժամանակով վարչական աշխատանք կատարող դասախոսի 

վարչական պաշտոնից ազատվելու դեպքում` ընտրված պրոֆեսորադասախոսական պաշտոնում 

ընտրության ժամկետին և դրույքաչափին համապատասխան հրամանագրման կարգով: 

4.3.3. Ժամավճարով աշխատող դասավանդողների համար մրցութային ընտրություն չի անցկացվում, և 

նրանք հրամանագրվում են ռեկտորի կողմից մինչև 1 ուսումնական տարի ժամկետով: Ոչ լրիվ 

աշխատաժամակով աշխատող դասավանդողները առանց մրցութային ընտրության կարող են 

հրամանագրվել ռեկտորի կողմից մինչև 5 տարի ժամկետով:  

4.3.4. Առանձնահատուկ դեպքերում պրոֆեսորադասախոսական կազմի թափուր պաշտոնում կարող է 

նշանակում կատարվել առանց մրցութային ընտրության՝ ռեկտորի հրամանով մինչև մրցույթի 

անցկացումը:  

4.3.5. Աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո, 

գիտամանկավարժական գործունեության արդյունքների դրական գնահատման հիման վրա և 

ամբիոնում համապատասխան հաստիքի առկայության դեպքում, ռեկտորն իրավասու է 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատողի հետ կնքել նոր աշխատանքային պայմանագիր՝ մինչև 5 

տարի ժամկետով, առանց մրցութային ընտրության` սահմանված կարգով: 

4.3.6. Աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու կապակցությամբ 

պրոֆեսորադասախոսական պաշտոն զբաղեցնող անձը սահմանված կարգով ամբիոն է ներկայացնում 

հաշվետվություն, որի քննարկմամբ ամբիոնը որոշմամբ առաջարկություն է ներկայացնում ռեկտորին. 

1) ակնառու հաջողությունների դեպքում` պաշտոնի առաջքաշման, 

2) աշխատանքի դրական գնահատման դեպքում` նույն պաշտոնում նոր պայմանագրի կնքման, 

3) թափուր տեղի համար մրցույթ հայտարարելու մասին: 

Այս դեպքերում որոշումը կայացնում է ռեկտորը` պրոռեկտորների հիմնավորմամբ: 

 

4.4.  ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
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 4.4.1.  Սույն կանոնակարգի դրույթները տարածվում են այն ուժի մեջ մտնելուց հետո 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի թափուր պաշտոնների համար հայտարարվող մրցույթների վրա:  

4.4.2. Մինչև սույն կանոնակարգի ընդունումը մրցութային ընտրությամբ ընտրված 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամները շարունակում են պաշտոնավարել մինչև սահմանված 

ժամկետի ավարտը:  

        

V.V.V.V. ՎՊՀՎՊՀՎՊՀՎՊՀ    ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ    ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ    ՏԱՐԵԿԱՆՏԱՐԵԿԱՆՏԱՐԵԿԱՆՏԱՐԵԿԱՆ    ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ    

ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ        ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ    ՈՐՈՇՈՒՄՈՐՈՇՈՒՄՈՐՈՇՈՒՄՈՐՈՇՈՒՄ    

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ    ՊԼԱՆՆԵՐԻՊԼԱՆՆԵՐԻՊԼԱՆՆԵՐԻՊԼԱՆՆԵՐԻ    ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ    

5.1. Դասախոսի ուսումնական բեռնվածության ծավալի հաշվարկը կատարվում է ամբիոնների կողմից՝ 

համաձայն Բուհում իրականացվող մասնագիտությունների և ուղղությունների  կրթական ծրագրերի 

ուսումնական պլանների: 

5.2.Ամենամյա ուսումնական գործընթացի պլանները հաստատվում են ուսումնական աշխատանքների 

գծով պրոռեկտորի կողմից մինչև  նախորդ ուսումնական տարվա  մարտի 1-ը: 

5.3. Ուսումնական բեռնվածության ծավալը ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից 

ներկայացվում է ամբիոններին ոչ ուշ, քան նախորդ ուս.տարվա  մարտի  25-ը: 

5.4. Ամբիոնները կատարում են ժամաքանակի բաշխում և ներկայացնում են այն ուսումնական գծով 

պրոռեկտորին ոչ ուշ քան նախորդ ուս. տարվա մայիսի 1-ը: 

5.5. Ուսումնական պլանների դասընթացները ամրագրվում և ներառվում են սպասարկող ամբիոնների  

ուսումնական բեռնվածքների ծավալում:  

5.6. Ուսումնական պլաններից բխող դասախոսությունների ժամերը հաշվարկվում են խմբերով: 

Ֆակուլտետներում կուրսի բաժանումը խմբերի և ենթախմբերի կատարվում է 21-ը (21-ը հաշվարկային 

միավոր է գործնական պարապմունքների ուսանողների թվի համար) գերազանցող ուսանողների 

թվաքանակի դեպքում:  

5.7. Ուսումնական պլանի առաջին, երկրորդ, երրորդ կրթամասերի համաինստիտուտային 

դասընթացների դասախոսությունները կազմակերպվում են հոսքով (հոսքը թվով ոչ ավելի քան 55 

ուսանող):  
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5.8. Առանձին կուրսեր կամ խմբեր կարող են միավորվել մեկ ընդհանուր հոսքի մեջ 

դասախոսությունների կամ գործնական դասընթացների ժամանակ միայն այն պարագայում, եթե նրանց 

համար նախատեսված դասընթացի ծրագիրը, ծավալը և ժամաքանակը նույնն են: 

5.9. Կուրսի միավորումը մեկ հոսքի մեջ կամ նրա տարանջատումը մի քանի ենթախմբերի կատարվում է 

միայն ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից՝ ամբիոնների վարիչների և 

դեկանների հետ համաձայնեցված:  

5.10. Հաջորդ ուս. տարվա ուսումնական աշխատանքային պլանների նախապատրաստման փուլում 

ամբիոնները և դեկանատը համատեղ համաձայնեցնում  են կամընտրական, լրացական և 

ֆակուլտատիվ դասընթացների ցանկը և դասաժամերի ծավալը: 

5.11. Կամընտրական, լրացական և ֆակուլտատիվ դասընթացների ցանկը, առարկայական 

ուսումնական փաթեթները (հնարավոր Power Point ձևաչափով), պարապող դասախոսների  անունները 

ներկայացվում են ուսանողներին՝ ծանոթանալու և ընտրելու նպատակով:   

5.2.5.2.5.2.5.2. ՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնական    բեռնվածությանբեռնվածությանբեռնվածությանբեռնվածության    ժամայինժամայինժամայինժամային    ծավալիծավալիծավալիծավալի    հաշվարկըհաշվարկըհաշվարկըհաշվարկը    

5.2.1. Ամբիոնների  ուսումնական բեռնվածությունը կազմվում է տվյալ ուսումնական տրվա խմբերի 

քանակի և  ուսանողների  թվաքանակի հիման վրա: 

5.2.2. Ուսումնամեթոդական վարչությունը  հաշվարկում է ուսումնական բեռնվածության ծավալը 

հաջորդ ուսումնական տարվա ուսումնական գործընթացի պլանների  հաստատումից հետո:  

5.2.3. Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական բեռնվածության տեսակներն 

են. 

1) Դասախոսություններ,  

2) Լաբորատոր, գործնական և սեմինար պարապմունքներ, 

3) Խորհրդատվություններ (նախաքննական, ընթացիկ, ամփոփային), 

4) Ինքնուրույն աշխատանքի ղեկավարում, 

5) Ստուգարքների,  քննությունների, ավարտական որակավորման քննությունների ընդունում, 

6) Ուսումնական, արտադրական, պրակտիկաների ղեկավարում, 

7)  Հայցորդների և ասպիրանտների աշխատանքների ղեկավարում, 

8) Ավարտական որակավորման աշխատանքների ղեկավարում,  գրախոսում և այլն:  
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5.2.4. Բոլոր թվարկված աշխատանքների տեսակները ամրագրվում են դասախոսի անհատական պլանի 

«Ուսումնական բեռնվածություն» բաժնում: 

5.2.5. Ուսումնական բեռնվածության ծավալը հաշվարկվում է ուսանողների ընդհանուր   թվով    ( 

ընթացիկ ուս.տարվա մարտի 1-ի դրությամբ)՝ ներառյալ.   

1) բակալավրիատի կրթական ծրագրերը, 

2) մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերը,  

3) ասպիրանտուրայի կրթական ծրագրերը,   

4) Ուսուցման բոլոր ձևերը (առկա, հեռակա), 

5) Ֆինանսավորման բոլոր ձևերը (վճարովի, անվճար): 

5.2.6.Նոր ուսումնական տարվա առաջին շաբաթվա ընթացքում դեկանատները և ամբիոնները 

կատարում են ժամերի վերահաշվարկ՝ հաշվի առնելով առկա ուսուցման համակարգի ընդունելության 

և ուսանողների շարժի արդյունքները, խմբերի և հոսքերի թվաքանակը: 

5.2.7. Տվյալ ուսումնական տարվա ժամաքանակի վերջնական վերահաշվարկը կատարվում է մինչև 

տվյալ ուս. տարվա նոյեմբերի 1-ը (հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելությամբ 

պայմանավորված): 

5.2.8. Դասախոսի լրիվ ծանրաբեռնվածությունը չպետք է գերազանցի 1080 ժամը: 

5.2.9.Ամբիոնի կողմից զբաղեցրած հաստիքների թիվը (ըստ պաշտոնների տեղակալման) հաշվարկվում 

է տվյալ ուսումնական տարվա ընդհանուր և լսարանային ժամաքանակների հաշվառմամբ: 

5.2.10. Սեմինար պարապմունքների ժամերի հաշվարկը կատարվում է թվով 31, իսկ գործնականինը՝ 

թվով 21 ուսանողական խմբի համար: Առանձին դեպքերում, Բուհի գիտխորհրդի որոշման հիման վրա, 

ուսումնամեթոդական խորհուրդը կարող է թույլատրել խմբերի լրացուցիչ բաժանում: 

5.2.11. Լաբորատոր աշխատանք  

Լաբորատոր աշխատանքները կազմակերպվում և անցկացվում են հատուկ կահավորված 

լաբորատորիաներում՝ համաձայն մեթոդական ցուցումների: 

Լաբորատոր աշխատանքների, համակարգչային պարապմունքների, օտար լեզուների և 

մասնագիտացման դասընթացների  անցկացման համար թույլատրվում է ուսումնական խմբերը 

բաժանել ենթախմբերի՝ ոչ պակաս քան 12 ուսանող թվաքանակով: 
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ՎՊՄԻՎՊՄԻՎՊՄԻՎՊՄԻ-ԻԻԻԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻԿԱԶՄԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՇԽԱՏԱՆՔԱՇԽԱՏԱՆՔԱՇԽԱՏԱՆՔԻԻԻԻ ԾԱՎԱԼԻԾԱՎԱԼԻԾԱՎԱԼԻԾԱՎԱԼԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻՀԱՇՎԱՐԿԻՀԱՇՎԱՐԿԻՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻՕՐԻՆԱԿԵԼԻՕՐԻՆԱԿԵԼԻՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ 

ԲաժինԲաժինԲաժինԲաժին 1. 

հհհհ////
հհհհ    

ԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքի    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    
Ժամաքանակի նորման Ժամաքանակի նորման Ժամաքանակի նորման Ժամաքանակի նորման     ԾանոթությունԾանոթությունԾանոթությունԾանոթություն    

1. Դասախոսություն 

 (միայն տեսական դասընթաց ունեցող)  

 

1ժամ մեկ ակադեմիական ժամի 

համար 

Մեկ հոսքի համար 

(հոսքը մինչև 55 

ուսանող) 

2. Սեմինար, գործնական և հաշվարկային  

գրաֆիկական պարապմունքների անցկացում 

 

1 ժամ 1 ակադեմիական ժամի համար Սեմինարի համար 

կուրսը բաժանվում է 

ենթախմբերի, եթե 

ուսանողների թիվը 

գերազանցում է 31-ը, իսկ 

գործնականինը՝ 21-ը: 

3. Լաբորատոր պարապմունքների անցկացում 

 

1ժամ 1 ակադեմիական խմբի համար մեկ ենթախմբի համար 

(12-15 ուսանող) 

4. Ուսումնական ինտերակտիվ պարապմունքներ, 

գործարար խաղեր, կոնկրետ իրադրությունների 

վերլուծություն, արտադրական խնդիրների 

լուծում և այլն 

1 Å³Ù 1 խմբի (ենթախմբի) 

ակադեմիական ժամի համար 

դասախոսների թիվը 

որոշվում է  ամբիոնի 

վարիչի կողմից 

5. Մագիստրոսների, ուսանողներիª  ուսումնական 

պարապմունքների գրաֆիկ մտցված 

գիտահետազոտական աշխատանքների 

ղեկավարում 

1 ժամ 1 ակադեմիական ժամի համար 

(ընդամենը տարեկան 70 ժամից ոչ 

ավելի 1 դասախոսին) 

 

6. Հեռավար դասախոսություն  2 ժամ 1 ակադեմիական ժամի համար  

7. Խորհրդատվությունների անցկացում 2 ժամ ընթացիկ քննություններից 

առաջ 

1 ենթախմբի համար 

8. Ուսանողների խմբային խորհրդատվություններ 
լսարանում  դասախոսությունների դիտման  
ժամանակ (Կ.Հ. տեղ. հեռ.) 

1 ժամ 1 ակադեմիական ժամի համար  

9. Ստուգարքների ընդունում 5 ուսանողին 1 ժամ  

10. Դիֆերենցված ստուգարքների ընդունում 0.4 ժամ 1 ուսանողի համար  

11. Քննությունների ընդունում (միջանկյալ 

ստուգումներով) 

0,75 ժամ  1 ուսանողի համար   

12. Քննությունների ընդունում (առանց միջանկյալ 0.4 ժամ 1 ուսանողի համար  
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ստուգումների) 

13. Ստուգողական և հաշվարկային աշխատանքներ 

/տիպային հաշվարկներ, ուսումնական 

պլաններով կամ ծրագրերով նախատեսված 

տնային աշխատանքներ 

0.4 ժամ 1 ուսանողի համար Ոչ ավելի քան 

կիսամյակում 1 ժամ մեկ 

ուսանողի համար մեկ 

առարկայից 

14. Հեռակայող ուսանողի  ստուգողական 

աշխատանքի գրախոսում 

0,75 ժամ  1 ուսանողի համար  

15. Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի 

ղեկավարման ընթացիկ խորհրդատվություն 

դասընթացի դասախոսություններին 

հատկացված ժամաքանկի 20%-ը 

 

 

16. Կուրսային 

աշխատանքների 

ղեկավարում, 

խորհրդատվություններ, 

գրախոսում և 

պաշտպանություն 

 բակալավրի 

հիմնական կրթական 

ծրագիր (առկա) 

 

բակալավրի 

հիմնական կրթական 

ծրագիր (առկա) 

 

6 ժամ բոլոր տեսակի 1 աշխատանքի 

համար 

այդ թվում 0,5 ժամ 

աշխատանքի 

պաշտպան. և 0,5 

գրախոսման համար 

բակալավրի 

հիմնական կրթական 

ծրագիր (հեռակա) 

3ժամ բոլոր տեսակի 1 աշխատանքի 

համար 

 այդ թվում 0,5 ժամ 

աշխատանքի 

պաշտպան. և 0,5 

գրախոսման համար 

մագիստրոսի 

հիմնական կրթական 

ծրագիր 

 

3ժամ բոլոր տեսակի 1 աշխատանքի 

համար 

այդ թվում 0,5 ժամ 

աշխատանքի 

պաշտպան. և 0,5 

գրախոսման համար 

17. Բակալավրի հիմն. կրթ. ծրագրով ավարտական 

աշխատանքների (նախագծի) ղեկավարում, 

խորհրդատվություն և գրախոսում 

 

20 ժամ առկա ուսուցում (14 ժամ 

գործնական + 6 ժամ 

խորհրդատվություն և գրախոսում)  

14 ժամ հեռակա ուսուցում (8ժամ 

գործնական + 6 ժամ 

խորհրդատվություն և գրախոսում) 

ԱՈՔ  նախագահին 0,33 

ժամ` ավարտ. աշխ. 

համար, քննողին` 0,33 

ժամ 

18. Մագիստրական թեզի ղեկավարում 

 

8 ժամ խորհրդատվություն II կիս. 
10-ական ժամ գործնական III և IV կիս. 
4 ժամ խորհրդատվություն IV կիս. 

ԱՈՔ  նախագահին 0,33 

ժամ` ավարտ. աշխ. 

համար, քննողին` 0,33 

ժամ 

19. Ամփոփիչ ատեստավորում (բակալավրի 

հիմնական կրթ. ծրագիր) 

 

Ամբիոնին 0.4 ժամ 1 ուսանողի 

համմար 

ԱՈՔ    նախագահին  

0,33 ժամ յուրաքանչյուր 

ավարտողի համար, 0,33 

ժամ առարկայական 

հանձնաժողովի 

անդամին 

20. Ամբիոնի ղեկավարության, 

ուսումնամեթոդական սեմինարների, 

դասալսումների և դրանց քննարկման  

48 ժամ մեկ տարվա համար, որից 24-

ըª հավասարեցված լսարանայինին 

(գործնական) 
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աշխատանքները ղեկավարելու, մեթոդական 

աշխատանքների  

21. Ուսումնական պրակտիկայի ղեկավարումª 

հաշվետվության ստուգումով և ստուգարքի 

ընդունումով 

6 ժամ ակադեմիական խմբի 

(ենթախմբի) մեկ  աշխատանքային 

օրվա համար 

 

22. Անհատական ձևով կազմակերպվող 

պրակտիկայի ղեկավարում 

6 ժամ ակադեմիական խմինչև մեկ 

ժամ մեկ ուսանողին մեկ շաբաթվա 

համար 

 

23. 

 

Մանկավարժական 

(արտադրական) 

պրակտիկա  

 (առկա) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-րդ կիսամյակ 

 

 

 

բուհին` 
•   մասնագիտական ամբ. – 6 ժամ 
•   մանկավարժության ամբ.– 1  ժամ 
•   հոգեբանության ամբիոն – 1  ժամ 

       դպրոցին` 
•   ուսուցչին – 6 ժամ 
•   տնօրենին – 0,5  ժամ 
•   փոխտնօրենին – 0,5  ժամ 

 

 

 

7-րդ կիսամյակ 

 

բուհին` 
•   մասնագիտական ամբ. – 6 

ժամ 
•  մանկավարժության ամբ.– 1  

ժամ 
•  հոգեբանության ամբիոն – 1  

ժամ 
       դպրոցին` 
•  ուսուցչին – 6 ժամ 
•  տնօրենին – 0,5  ժամ 
•  փոխտնօրենին – 0,5  ժամ 

24. 

Մանկավարժական 

(արտադրական) 

պրակտիկա  

 (հեռակա) 

 

 

 

 

 

8-րդ կիսամյակ 

 

բուհին` 
•   մասնագիտական 

ամբ. – 6 ժամ 
•   մանկավարժության 

ամբ.– 1  ժամ 
•   հոգեբանության 

ամբիոն – 1  ժամ 
դպրոցին` 

•   ուսուցչին – 6 ժամ 
•   տնօրենին – 0,5  ժամ 
•   փոխտնօրենին – 0,5  

ժամ 

 

9-րդ կիսամյակ 

 

բուհին` 
•   մասնագիտական ամբ. – 6 

ժամ 
•   մանկավարժության ամբ.– 1  

ժամ 
•   հոգեբանության ամբիոն – 1  

ժամ 
       դպրոցին` 
•   ուսուցչին – 6 ժամ 
•   տնօրենին – 0,5  ժամ 
•   փոխտնօրենին – 0,5  ժամ 
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25. Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարին 1 խմբի համար(12 հոգուց ավելի) – 96 

ժամ, որից 32 ժամը լսարանային, 

փոքր խմբերի դեպքում (5-6)` 48 ժամ, 

որից 24-ը` լսարանային 

ուսումնագիտ. 

գործունեության բոլոր 

բաղադրիչների 

համակարգում, 

ղեկավարում և 

խորհրդատվություն 

 

ԲաժինԲաժինԲաժինԲաժին 2. ՈւսումնամեթոդականՈւսումնամեթոդականՈւսումնամեթոդականՈւսումնամեթոդական աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ 

ԴասապատրաստումԴասապատրաստումԴասապատրաստումԴասապատրաստում 

 Աշխատանքի տեսակը Աշխատանքի 

հաշվման միավորը 

պլանային  մեկ 

դասաժամերին 

Ժամաքանակը 

1. Նախապատրաստում դասերին   

ա)նոր ներդրված 

դասախոսություններին 

1 ժամ  0.5 ժամ 

2. բ)մասնագիտական դասընթացներին 1 ժամ  0.25 ժամ 

3. գ)համաինստիտուտային 

դասընթացներին 

1 ժամ  0.25 ժամ 

4. դ)գործնական, սեմինար, լաբորատոր 1 ժամ  0.5 ժամ 

 

3. ԱռարկայիԱռարկայիԱռարկայիԱռարկայի ուսումնամեթոդականուսումնամեթոդականուսումնամեթոդականուսումնամեթոդական փաթեթիփաթեթիփաթեթիփաթեթի (ԱՈՒՓԱՈՒՓԱՈՒՓԱՈՒՓ) ստեղծումստեղծումստեղծումստեղծում 

 

N 

 
Աշխատանքի տեսակը 

 

Աշխատանքի 

հաշվարկման 

միավորը 

 

Ժամահաշվարկի նորմերը ª ժամերով 

արտահայտված 

4-6 կրեդիտ 

աշխատածավալի 

դասընթաց 

2-3 կրեդիտ 

աշխատածավալի 

դասընթաց 
1.

 

 

  

Առարկայի նկարագիր 1 նկարագիրը    

2. Առարկայի ուսուցման 

կազմակերպման մեթոդական 

երաշխավորությունների  

    

1)  Մեթոդական 

երաշխավորություններ դասախոսների 

համար 

 1 երաշխ.

  

4 2 

2) Մեթոդական երաշխավորություններ 

ուսանողների համար  

 4 2 

3. Ընթացիկ, միջանկյալ և ավարտական 

ամփոփումների բովանդակությունն ու 

անցկացումը կարգավորող նյութեր 
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1)  Ընթացիկ ստուգման 

ուսումնամեթոդական ապահովում 

  2 

1 փաթեթ   

 4  

  

 2 

2) Միջանկյալ և ավարտական 

ամփոփումների ուսումնամեթոդական 

ապահովում 

 8 2 

3) Պետական որակավորման 

ուսումնամեթոդական ապահովում 
 4 2 

4) Մանկ. /արտադրական/ պրակտիկայի 
ծրագիր և նյութեր    

1 ծրագիր 4 2 

5)

  
Ուսանողի անհատական/ինքնուրույն 

աշխատանքի ուսումնամեթոդական 

ապահովում    2 

  

  

  4

  

  

  

6) ԱՈՒՓ-ի դասախոսությունների 

ուսումնամեթոդական քարտ(քարտեզ) 
1 քարտ  4 2 

7) ԱՈՒՓ -ի գործնական 

պարապմունքների 

ուսումնամեթոդական քարտ(քարտեզ)  

 4 8 

8) ԱՈՒՓ-ի սեմինար պարապմունքների 
ուսումնամեթոդական քարտ(քարտեզ)  

 4 6 

9) ԱՈՒՓ-ի ուսումնամեթոդական 

ռեսուրսների քարտ(քարտեզ) 
1 քարտ 4 2 

10)

 

 

 

 

  

ԱՈՒՓ-ի մեթոդական 

երաշխավորություններ և 

ուսումնամեթոդական նյութեր  

1 երաշխ.   8

  

2  

   

4. Առարկայի ուսումնամեթոդական 

փաթեթի (ԱՈՒՓ) վերամշակում 
   

5. Առարկայի նկարագրի 1 նկարագիրը 4 2 

 Առարկայի ուսուցման 

կազմակերպման մեթոդական 

երաշխավորությունների  

 2 1 

1) Մեթոդական երաշխավորություններ 

դասախոսների համար  
1 երաշխ. 2 1 

 

 

 

2) 

 Մեթոդական 

երաշխավորություններ ուսանողների 

համար    

  

  

 2 

   

  1

   

3) Ընթացիկ, միջանկյալ և ավարտական 

ամփոփումների բովանդակությունն ու 

անցկացումը կարգավորող նյութեր 

   

4) Ընթացիկ ստուգման 

ուսումնամեթոդական ապահովում 
1 փաթեթ 2 2 

5) Միջանկյալ և ավարտական 

ամփոփումների ուսումնամեթոդական 

ապահովում 

 2 2 
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6)

 

 

 

  

 Պետական որակավորման 

ուսումնամեթոդական ապահովում 

   

  

   

2  

   

1  

7) Մանկ/արտադրական պրակտիկայի 

ծրագիր և նյութեր 

1 ծրագիր 2 2 

6. Ուսանողի անհատական/ինքնուրույն 

աշխատանքի ուսումնամեթոդական 

ապահովում 

 2 2 

7.  
ԱՈՒՓ-ի դասախոսությունների 
ուսումնամեթոդական քարտ (քարտեզ) 

1 քարտ 2 2 

1) ԱՈՒՓ-ի ուսումնամեթոդական 

ռեսուրսների  քարտ(քարտեզ) 
1 քարտ 2 2 

2)

 

 

 

  

 ԱՈՒՓ-ի մեթոդական 

երաշխավորություններ և 

ուսումնամեթոդական նյութեր երաշխ. 

  

  1 2 1 

 ԿԾ մասնագիր. 1 մասնագրին  10  

  

4444. ՄշակումՄշակումՄշակումՄշակում ևևևև ներդրումներդրումներդրումներդրում 

 

 ՄշակումՄշակումՄշակումՄշակում ևևևև ներդրումներդրումներդրումներդրում  միավորմիավորմիավորմիավոր ժամաքանակժամաքանակժամաքանակժամաքանակ  

1. -տեղեկատվական նյութերի 
(ցուցադրություններ, պաստառներ, 
ֆիլմեր և այլն) 

1 նյութ. 
դասախոս. 

1  

2. - Նոր տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (PPP) 

1 
սլայդ(ներկայացում) 

0,5  

3. Համակարգչային թեստերի 1 թեստ (առնվազն 
120 հարց 
պարունակող) 

20  

4. Գիտելիքների վերահսկման նոր ձևեր 
/ավտոմատացված ծրագրեր/ 

 10  

5.5.5.5. ԴասախոսականԴասախոսականԴասախոսականԴասախոսական տեքստերտեքստերտեքստերտեքստեր 

 ԴասախոսականԴասախոսականԴասախոսականԴասախոսական տեքստերտեքստերտեքստերտեքստեր միավորմիավորմիավորմիավոր ժամաքանակժամաքանակժամաքանակժամաքանակ  

 Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-
տնտեսագիտական, ընդհանուր 
մաթեմատիկական և բնագիտական 
դասընթացների համար 

յուրաքանչյուր 
դասախոսությունը 

6  

I և II 
կիսամյ
ակ 

Սոցիալ-տնտեսական և --- յուրաքանչյուր 
դասախոսությունը 

4  

        

6.6.6.6. ՍոցիալՍոցիալՍոցիալՍոցիալ-դաստիարակչականդաստիարակչականդաստիարակչականդաստիարակչական 
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 ԽորհրդատուԽորհրդատուԽորհրդատուԽորհրդատու միավորմիավորմիավորմիավոր ժամաքանակժամաքանակժամաքանակժամաքանակ(արտալարտալարտալարտալ
սարանայինսարանայինսարանայինսարանային) 

 

 Խորհրդատու 1 խմբի համար  32  

ԴասախոսիԴասախոսիԴասախոսիԴասախոսի բեռնվածքըբեռնվածքըբեռնվածքըբեռնվածքըª ըստըստըստըստ ժամայինժամայինժամայինժամային համակարհամակարհամակարհամակարգգգգիիիի 

Պաշտոնը Ժամերի 

բաշխվածությունըª 

ըստ ուսումնական 

պարապմունքների 

I 

տարբերակ 

II 

տարբերակ 

III 

տարբերակ 

Պրոֆեսոր 

 

դասախոսություն 

(ԸՄ, ՀՄ) 

256  192  

գործնական /սեմինար/

 

  

0 128 

այլ ժամեր 444-494 380-430  

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը 700-750 700-750  

Դոցենտ ԸՄ, Հ/Մ և այլ 
դասախոսություն
  

 

 256 

192 0 

գործնական 
սեմինար 

 192

 

  

320 576 

այլ ժամեր 552-602 488-538 424-474 

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը 1000-1050 1000-1050 1000-1050 

Ասիստեն
տ 

 

դասախոսություն 160 96 32 

գործնական 

/սեմինար/ 
լաբորատոր 

416  544

  

672 

այլ ժամեր 424-474 360-410 296-346 

Ընդամենը 1000-1050 1000-1050 1000-1050 

Դասախոս դասախոսություն 128 64 0 
գործնական 

/սեմինար/ 
լաբորատոր 

512 640 768 

այլ ժամեր 360-410 296-346 232-282 
ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը 1000-1050 1000-1050 1000-1050 

 

Ծանոթություն  

1. 3-րդ տարբերակը կիրառվելու է ԸՖԴ, ՖԴՏՄ, արվեստի ամբիոնների դասաժամերի 

բաշխման, ինչպես նաև համաինստիտուտային հայոց լեզու, •րականություն, ռուսաց լեզու, օտար լեզու 

դասընթացների բաշխման համար: 

2.Ամբիոնի վարիչ դոկտոր պրոֆեսորի համար ընդհանուր բեռնվածքը սահմանվում է 750 

ժամ: 

3. Ամբիոնի վարիչ գիտությունների թեկնածու. դոցենտի համար ընդհանուր բեռնվածքը սահմանվում 

է 850 ժամ:    
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VΙVΙVΙVΙ. . . . ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ    ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ    ԿՈՒՏԱԿՄԱՆԿՈՒՏԱԿՄԱՆԿՈՒՏԱԿՄԱՆԿՈՒՏԱԿՄԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՓՈԽԱՆՑՄԱՆՓՈԽԱՆՑՄԱՆՓՈԽԱՆՑՄԱՆՓՈԽԱՆՑՄԱՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ    
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ    ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ    ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ    
    

6.1. 6.1. 6.1. 6.1. ԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտային համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի կարևորկարևորկարևորկարևոր հատկանիշներըհատկանիշներըհատկանիշներըհատկանիշները 

6.1.1. Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ակադեմիական 

կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման (արժևորման), կուտակման և 

փոխանցման համակարգ է, որտեղ ուսանողին համապատասխան որակավորումը շնորհվում է 

կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակի և բովանդակության ձեռքբերումից 

հետո: 

6.1.2.  Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման ECTS համակարգը միասնական համաեվրոպական 

կրեդիտային համակարգ է, որում ուսանողի մեկ ուսումնական տարվա լրիվ ուսումնական 

աշխատածավալը չափվում է 60 ECTS կրեդիտով: 

      Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ուսանողների ձեռք բերած 

կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու 

համար: 

6.1.3. ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են. 

•  կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը հաջողությամբ 
ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական             ծրագրով սահմանված կրեդիտների 
անհրաժեշտ քանակը, 

� կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա բոլոր 
բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, պրակտիկաներին, կուրսային և 
ավարտական աշխատանքներին և այլն, 

� կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր  
պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները, դասընթացների ելքային կրթական 

արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման 

մեթոդները և այլն, հրապարակվում են նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին 

(ուսանողներին և դասախոսներին): 

6.2. 6.2. 6.2. 6.2. ՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողի ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական բեռնվածությունըբեռնվածությունըբեռնվածությունըբեռնվածությունը ևևևև կրթականկրթականկրթականկրթական ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի աշխատածավալըաշխատածավալըաշխատածավալըաշխատածավալը 

6.2.1. ՎՊՀ-ում բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական աստիճաններում ուսանողի 

ուսումնական կիսամյակի բեռնվածությունը սահմանվում է 30 կրեդիտային միավոր (10% թույլատրելի 

շեղումով), ուսումնական տարվա  բեռնվածությունը` 60 կրեդիտային միավոր (տարեկան ուսումնական 

բեռնվա-ծությունը` 1800 ակադեմիական ժամ): 

6.2.2. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը  45 ժամ է, որը 

համարժեք է 1,5 կրեդիտային միավորին:  
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6.2.3. ՎՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է աշնանային և գարնանային 

կիսամյակներով: Ուսումնական կիսամյակների տևողությունը կազմում է 20 շաբաթ, որի ընթացքում 

իրականացվում են տեսական ուսուցումը, ընթացիկ ստուգումները, ստուգարքներն ու քննությունները, 

ուսումնական, արտադրական և հետազոտական (մագիստրատու¬րայում) պրակտիկաները,  

բակալավրի ավարտական աշխատանքի և մագիստրո¬սական թեզի շարադրման ու պաշտպանության 

աշխատանքները, ինչպես նաև պետական որակավորման քննությունները: 

6.2.4. Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը կազմում է  240 

կրեդիտային միավոր: 

6.2.5. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը կազմում է  120 

կրեդիտային միավոր: 

6.2.6. Ուսման բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողը սահմանված կարգով կարող է ստանձնել 

լրացուցիչ բեռնվածություն: 

6.3.   ԴասընթացներըԴասընթացներըԴասընթացներըԴասընթացները ևևևև կրթականկրթականկրթականկրթական մոդուլներըմոդուլներըմոդուլներըմոդուլները 

6.3.1. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթական մոդուլները 

ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։ 

6.3.2.  Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 1 կիսամյակ 

տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների։ 

6.3.3. Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում են 2 հիմնական 

խմբի` 

ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի կիսամյակներում, 

բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնց յուրացման կիսամյակը ամրագրված է մագիստրոսական 

ծրագրում, և ուսանողը դրանք ընտրում է առաջարկվող ցանկից: 

 

6.4.6.4.6.4.6.4. ԿրեդիտներիԿրեդիտներիԿրեդիտներիԿրեդիտների հատկացումըհատկացումըհատկացումըհատկացումը  

6.4.1. Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է մոդուլով 

սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար միջին առաջադիմության ուսանողից պահանջվող 

անհրաժեշտ աշխատաժամանակի իրատեսական կանխատեսումից: 

6.4.2. Կրթական արդյունքի դրական գնահատման դեպքում մոդուլին հատկացված կրեդիտները   

շնորհվում են ամբողջությամբ:  

 6.4.3. Կրթական մոդուլին հատկացվող կրեդիտների համար նախընտրելի է սահմանել ամբողջական 

թվերով արժեքներ: 
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6.4.4.  Դասընթացին (կրթական մոդուլին) հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային 

(կոնտակտային) ժամերի միջև չկա միարժեք կապ: Լսարանային ժամերի թիվը կախված է 

պարապմունք¬ների ձևից (դասախոսություն, սեմինար, գործնական կամ լաբորատոր պարապմունք և 

այլն), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներից և այլն: 

6.4.5.   ՎՊՀ-ում ընդունվում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտային միավորների լսարանային և 

արտալսարանային աշխատածավալների հետևյալ մոտավոր հարաբերակցությունը. 

 Բակալավրիատում` 

- 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ 

ինքնուրույն աշխատանք,  

- 1.5 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ գործնական (սեմինար) 

և 1 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

- 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 3 ժամ լաբորատոր աշխատանք 

և 1 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

Մագիստրատուրայում`  

- 3 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 4 ժամ 

ինքնուրույն աշխատանք,  

- 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ գործնական (սեմինար) և 

2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

- 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք և 2 

ժամ ինքնուրույն աշխատանք: 

           Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների համար.  

- Քննությանը պատրաստվելու համար առարկայի շաբաթական յուրաքանչյուր ժամ դասախոսության 

դիմաց հատկացվում է 0,5 կրեդիտային միավոր: 

- Այն մասնագիտական առարկաներին, որոնց դասավանդումը հիմնականում իրականացվում է 

գործնական կամ լաբորատոր պարապմունքների ձևով և նախատեսվում է քննություն, քննությանը 

պատրաստվելու համար շաբաթական յուրաքանչյուր ժամի դիմաց հատկացվում է 0,125 կրեդիտային 

միավոր:  

- Տեսական մասից ստուգարքով ավարտվող առարկայի ստուգարքին  պատրաստվելու համար 

առարկայի շաբաթական յուրաքանչյուր ժամ դասախոսության դիմաց հատկացվում է 0,25 կրեդիտային 

միավոր : 

6.4.6.  Պրակտիկաների յուրաքանչյուր շաբաթվան և պաշտպանությանը տրվում է 1,5 կրեդիտային 

միավոր:  
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6.4.7.   Կուրսային աշխատանքի (մագիստրատուրայում նաև ռեֆերատի ու զեկուցման) կատարումը և 

պաշտպանու¬թյունը գնահատվում է 3 կրեդիտային միավորով: 

6.4.8.  Բակալավրիատի 4-րդ տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակում բակալավրի ավարտական թեզի 

աշխատանքների կատարման համար տրվում է 2 կրեդիտային միավոր, շարադրմանը և 

պաշտպանությանը` 3 կրեդիտային միավոր (2 շաբաթ):  

6.4.9. Մագիստրոսական ատենախոսության թեմայով հետազոտական աշխատանք կատարելու համար 

նախատեսվում է 15 կրեդիտային միավոր (ըստ կիսամյակների` 0,3,6,6), իսկ թեզի  շարադրման և 

պաշտպանության համար` 12 կրեդիտային միավոր:  

6.4.10. Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինարի համար հատկացվում է 12 

կրեդիտային միավոր (3-ական միավոր յուրաքանչյուր կիսամյակի համար): 

6.4.11. Պետական ավարտական յուրաքանչյուր քննության նախապատրաստվելու և հանձնելու համար 

տրվում է 3 կրեդիտային միավոր (2 շաբաթ): 

6.4.12.Մարմնակրթության համար կրեդիտային միավորներ չեն նախատեսվում: 

6.5. 6.5. 6.5. 6.5. ՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնական    ծրագրերըծրագրերըծրագրերըծրագրերը, , , , դասընթացներըդասընթացներըդասընթացներըդասընթացները    ((((կրթականկրթականկրթականկրթական    մոդուլներըմոդուլներըմոդուլներըմոդուլները)  )  )  )  ևևևև    ավարտականավարտականավարտականավարտական    պահանջներըպահանջներըպահանջներըպահանջները    

6.5.1.  Բակալավրի կրթական ծրագիրը ներառում է մինչև վեց հիմնական կրթամաս` ընդհանուր 

հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ), ընդհանուր մաթեմատի¬կական  և բնագիտական 

(ԸՄԲ), ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) և հատուկ մասնագիտացման դասընթացներ (ՀՄԴ), ինչպես 

նաև կրթական այլ բաղադրիչներ (ԱԲ):  

6.5.2. Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագիրը ներառում է երեք կրթամաս` ընդհանուր 

մասնագիտական առարկաներ(ԸՄԱ), մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ (ՄԴ), կրթական այլ 

բաղադրիչներ (ԱԲ) և գիտահետազոտական աշխատանք (ԳԱ) :  

6.5.3.  Կրթական ծրագրում ներառված կրթական մոդուլները ունեն իրենց դասիչները և ներկայացվում 

են հատկացված կրեդիտներով ու լսարանային ծանրաբեռնվածությունով: Նշվում են նաև առարկայի 

դասավանդման կիսամյակը և նախապայմանները: 

6.5.4.   Մեծածավալ դասընթացները բաժանվում են մեկ կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական 

մոդուլների: Դասընթացների մոդուլացումը կատարվում է` ելնելով նվազագույնը կիսամյակների 

ընթացքում դասընթացն ավարտելու սկզբունքից: 

6.5.5. Դասընթացներն իրենց բնույթով բաժանվում են երեք հիմնական խմբերի` 

  ա) պարտադիր դասընթացներ - բարձրագույն կրթության կրթական չափորոշիչներով սահմանված 

կրթական ծրագրի հիմնական դասընթացներ, որոնք դասավանդվում են պարտադիր և խիստ որոշակի 

հերթականությամբ` համաձայն տվյալ ուղղության մասնագետների պատրաստմանը ներկայացվող 

պահանջներին:  
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  բ) կամընտրական դասընթացներ - պետական չափորոշիչներից բխող և ֆակուլտետների կողմից 

առաջարկվող դասընթացներ, որոնք ընտրում է ուսանողը առաջարկվող ցանկից, իսկ դրանց 

անցկացման հաջորդականությունը կարող է լինել ինչպես ամրագրված, այնպես էլ ազատ:  

  Ծրագրում նշվում է նաև դասընթացների յուրաքանչյուր կրթամասին հատկացված կրեդիտային 

միավորների գումարը:  

6.5.6. Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ՎՊՀ ուսանողը պետք է հաջողությամբ 

լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (ներառյալ կուրսային աշխատանքները և 

պրակտիկաները), որոնց համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը  

(ՄՈԳ) պետք է կազմի առնվազն 58` ներառյալ 3 կրեդիտ արժեքով մասնագիտական ամփոփիչ 

քննությունը:   

6.5.7. Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար ՎՊՀ ուսանողը պետք է 

հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված 

հանրագումարային միջին որակական գնահատականը  (ՄՈԳ) պետք է կազմի առնվազն 58` ներառյալ 

մագիստրոսական ատենախոսության թեմայով գիտահետազոտական աշխատանքը (կուրսային, 

ռեֆերատ, էսսե, հոդված) և մագիստրոսական թեզի գնահատումը և պաշտպանությունը:    

    

VΙIVΙIVΙIVΙI. . . . ԲԱԼԱՅԻՆԲԱԼԱՅԻՆԲԱԼԱՅԻՆԲԱԼԱՅԻՆ-ՌԵՅԹԻՆԳԱՅԻՆՌԵՅԹԻՆԳԱՅԻՆՌԵՅԹԻՆԳԱՅԻՆՌԵՅԹԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ 

  ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՍՏՈՒԳՍՏՈՒԳՍՏՈՒԳՈՒՄՈՒՄՈՒՄՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏԳՆԱՀԱՏԳՆԱՀԱՏԳՆԱՀԱՏՈՒՄՈՒՄՈՒՄՈՒՄ ԵՎԵՎԵՎԵՎ 

ՀԱՇՎԱՌՀԱՇՎԱՌՀԱՇՎԱՌՀԱՇՎԱՌՈՒՄՈՒՄՈՒՄՈՒՄ  

    
7.1. 7.1. 7.1. 7.1. ՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ    ԱՎԱՐՏՎՈՂԱՎԱՐՏՎՈՂԱՎԱՐՏՎՈՂԱՎԱՐՏՎՈՂ    ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ    

    

Քննությամբ ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար 

(կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գքնն.) ձևավորվում է ըստ հետևյալ բաղադրամասերի`  

աաաա) ) ) ) ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի լսարանայինլսարանայինլսարանայինլսարանային պարապմունքներինպարապմունքներինպարապմունքներինպարապմունքներին ուսանողիուսանողիուսանողիուսանողի մասնակցությանմասնակցությանմասնակցությանմասնակցության 

աստիճանիցաստիճանիցաստիճանիցաստիճանից` ԳԳԳԳ1  : 

7.1.1. Լսարանային պարապմունքներին լիարժեք մասնակցության դեպքում ուսանողը 

վաստակում էª  5 միավոր - դասախոսություններին հաճախելու համար, իսկ 15 միավոր - գործնական 

(սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքներին հաճախելու համար(հավելված 1): 

7.1.2. Լսարանային պարապմունքներին հաճախումները որոշվում են համաձայն հետևյալ 

հաշվարկի. 

ՀՄ=Դ+Գ, որտեղª  

ՀՄ-հաճախումներին  հատկացվող միավորը, 

          Դ-դասախոսությունների մասնակցությանը  միավորը , 

Գ-գործնական (սեմինար, լաբորատոր) պարապմունքների մասնակցության  միավորն է: 
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7.1.3. Լսարանային պարապմունքներին 50% և ցածր հաճախումների դեպքում մասնա 

7.1.4. Դասընթացի լսարանային պարապմունքների հաճախումների համար հատկացվող 

միավորը որոշվում է ըստ հաճախումների քանակի և համարժեք տոկոսի (հավելված 1): 

7.1.5. Լսարանային պարապմունքներին և պրակտիկաներին ուսանողների հաճախումները 

դասամատյանում գրանցում է դասախոսը կամ խմբի (կուրսի) ավագը այդ աշխատանքները վարող 

դասախոսի (պրակտիկայի ղեկավարի) հսկողությամբ: Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում խմբի 

խորհրդատուն ամփոփում է հաճախումների արդյունքները դասամատյանում:   

7.1.6. Տվյալ առարկայի դասընթացից անհարգելի բացակայությունների և (կամ) ցածր 

առաջադիմության դեպքում ուսանողը յուրաքանչյուր ամսվա վերջում ակադեմիական խորհրդատուի 

կամ դեկանի կողմից ստանում է նախազգուշացում, ինչն ուսանողի ստորագրությամբ գրանցվում է 

հաշվառման մատյանում: 

7.1.7. Տվյալ ամսվա ընթացքում համապատասխան փաստաթղթով վավերացված հարգելի 

բացակայություններ ունեցող ուսանողների համար դեկանատի գրավոր թույլտվությամբ ամբիոնը 

կազմակերպում է չկատարած լաբորատոր աշխատանքների անցկացում և գործնական  (սեմինար) 

աշխատանքների խորհրդատվություն:  Այդ դասաժամերին ուսանողների մասնակցության դրական 

արդյունքների դեպքում բացթողումները համարվում են լրացված:   

7.1.8. Կիսամյակում դասընթացի լսարանային պարապմունքների մասնակցությանը  

համապատասխան միավորը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում: 

բբբբ) ) ) ) ԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույն        կատարվողկատարվողկատարվողկատարվող    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    ((((անհատականանհատականանհատականանհատական    առաջադրանքներիառաջադրանքներիառաջադրանքներիառաջադրանքների)   )   )   )   գնահատումիցգնահատումիցգնահատումիցգնահատումից` ` ` ` 

ԳԳԳԳ2222, , , , որինորինորինորին    հատկացվումհատկացվումհատկացվումհատկացվում    էէէէ    10 10 10 10 միավորմիավորմիավորմիավոր::::  

7.1.9. Ինքնուրույն աշխատանքի ձևերից ենª ռեֆերատը, անհատական տնային 

առաջադրանքները, հանձնարարված մասնագիտական գրականության մշակումները, 

արտալսարանային ընթերցանությունը, թեմատիկ զեկուցումների նախապատրաստումը և այլն1 : 

7.1.10. Կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր դասընթացից կարող են հանձնարարվել առնվազն 

2 անհատական առաջադրանքներ:  

7.1.11. Եթե ինքնուրույն աշխատանքը (անհատական առաջադրանքը)  նշանակված 

ժամանակահատվածում կատարված է առնվազն կիսով չափ և ուսանողը կարողանում է այն 

ներկայացնել,  ապա աշխատանքը գնահատվում է դրական (8-20 միավոր):  

7.1.12. Բոլոր առաջադրանքների դրական գնահատականների միջինի դեպքում (8-20 միավոր) 

ուսանողը ստանում է ինքնուրույն աշխատանքի համար նախատեսված 10 միավորը: Հակառակ 

դեպքում ուսանողն ինքնուրույն աշխատանքի համար միավոր չի վաստակում (տեղեկագրում գրվում է 

զրո):   

7.1.13. Ինքնուրույն աշխատանքի (անհատական առաջադրանքների) գնահատականները     

նշանակվում են մատյանում  և   տեղեկագրում: 

    գգգգ))))  ԳործնականԳործնականԳործնականԳործնական    ևևևև////կամկամկամկամ    սեմինարսեմինարսեմինարսեմինար    ուուուու    լաբորատորլաբորատորլաբորատորլաբորատոր    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    անցկացմաննանցկացմաննանցկացմաննանցկացմանն    ուսանողիուսանողիուսանողիուսանողի    

մասնակցությունիցմասնակցությունիցմասնակցությունիցմասնակցությունից    ևևևև    պարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքների    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    նրանրանրանրա    ակտիվությունիցակտիվությունիցակտիվությունիցակտիվությունից        ((((ԳԳԳԳ3333), ), ), ), որըորըորըորը    գնահատվումգնահատվումգնահատվումգնահատվում    էէէէ    20 20 20 20 

միավորովմիավորովմիավորովմիավորով:::: 

                                                           
1 Տես՝ «Ուսանողների արտալսարանային ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման և կատարման կարգ»՝ 
հաստատված Համալսարանի գիտխորհրդի որոշմամբ:  
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7.1.14. Նշված պարապմունքները կրթական գործընթացի կարևորագույն տարրերից են, որոնց 

անցկացմանը ուսանողի մասնակցու¬թյունը և ակտիվությունը գնահատ¬վում է դասախոսի կողմից և 

արձանագրվում է դասամատյանում:  

7.1.15. Կիսամյակում դասընթացի գործնական (սեմինար) ու լաբորատոր աշխատանքներին 

ուսանողների մասնակցության և ակտիվության գնահատման արդյունքների միջինը գրանցվում է 

ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում:  

7.1.16. Դրական (8 և ավելի) գնահատականների միջինի դեպքում ամփոփիչ գնահատման 

տեղեկագրում  ուսանողին տրվում է 20 միավոր, իսկ 8-ից ցածր արդյունքի դեպքում միավոր չի 

հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է զրո): 

7.1.17. Ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից տեսության յուրացման աստիճանի ստուգման 

նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ դրական (8 և բարձր) գնահատված քննությունների միջին 

գնահատականի կամ քննության ընթացքում այդ միջինի բարձրացված արդյունքից (ԳԳԳԳ4444): 

    դդդդ) ) ) ) ՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողի` ` ` ` գիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքների    կիրառությանկիրառությանկիրառությանկիրառության    գործնականգործնականգործնականգործնական    հմտություններիցհմտություններիցհմտություններիցհմտություններից    ((((ԳԳԳԳ5555), ), ), ), որըորըորըորը            

գնահատգնահատգնահատգնահատ¬¬¬¬վումվումվումվում    էէէէ    1111----10 10 10 10 միավորներովմիավորներովմիավորներովմիավորներով, , , , եթեեթեեթեեթե    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    հանձնելհանձնելհանձնելհանձնել    էէէէ    քննություննքննություննքննություննքննությունն    ուուուու    գործնականգործնականգործնականգործնական    ((((սեմինարսեմինարսեմինարսեմինար, , , , 

լաբորատորլաբորատորլաբորատորլաբորատոր) ) ) ) աշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքները    գնահատվելգնահատվելգնահատվելգնահատվել    ենենենեն    11111111----20 20 20 20 միավորներովմիավորներովմիավորներովմիավորներով,,,,            դրականդրականդրականդրական    ևևևև    ինքնուրույնինքնուրույնինքնուրույնինքնուրույն    

կատարվողկատարվողկատարվողկատարվող    աշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքները    ((((անհատականանհատականանհատականանհատական    առաջադրանքներըառաջադրանքներըառաջադրանքներըառաջադրանքները) ) ) ) գնահատվելգնահատվելգնահատվելգնահատվել    ենենենեն    դրականդրականդրականդրական    ((((կախվածկախվածկախվածկախված    

դասընթացիդասընթացիդասընթացիդասընթացի    բնույթիցբնույթիցբնույթիցբնույթից` ` ` ` ամբիոնիամբիոնիամբիոնիամբիոնի    որոշմամբորոշմամբորոշմամբորոշմամբ, , , , առաջնայինըառաջնայինըառաջնայինըառաջնայինը    կարողկարողկարողկարող    էէէէ    լինելլինելլինելլինել        ինքնուրույնինքնուրույնինքնուրույնինքնուրույն    կատարվողկատարվողկատարվողկատարվող    

աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    11111111----20 20 20 20 միավորըմիավորըմիավորըմիավորը):):):):    

7.1.18. 10-ից բարձր  գնահատականի դեպքում գործնական կարողությունների համար տրվում է 

10-ը գերազանցող միավորներին հավասար միավոր:   

եեեե))))    ՏվյալՏվյալՏվյալՏվյալ    դասընթացիդասընթացիդասընթացիդասընթացի    ((((կրթականկրթականկրթականկրթական    մոդուլիմոդուլիմոդուլիմոդուլի) ) ) ) ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    արդյունքումարդյունքումարդյունքումարդյունքում    ուսանողիուսանողիուսանողիուսանողի    ձեռքձեռքձեռքձեռք    

բերածբերածբերածբերած    կարողություններիկարողություններիկարողություններիկարողությունների    գնահատումիցգնահատումիցգնահատումիցգնահատումից    ((((ԳԳԳԳ6666), ), ), ), որինորինորինորին    հատկացվումհատկացվումհատկացվումհատկացվում    էէէէ    առավելագույնըառավելագույնըառավելագույնըառավելագույնը    20 20 20 20 միավորմիավորմիավորմիավոր: : : :     

7.1.18.    Ուսանողի ձեռք բերած կարողությունները գնահատվում են 8-20 

միավորներով/քննության միավորին համարժեք/, եթե ուսանողը հանձնել է քննությունն ու գործնական 

(սեմինար, լաբորատոր) աշխատանք¬¬ները գնահատվել են դրական և ինքնուրույն կատարվող 

աշխատանք¬ները (անհատական առաջադրանք¬ները) գնահատվել են դրական:     

7.1.19.  ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    ((((կրթականկրթականկրթականկրթական    մոդուլիմոդուլիմոդուլիմոդուլի) ) ) ) հանրագումարայինհանրագումարայինհանրագումարայինհանրագումարային    միավորըմիավորըմիավորըմիավորը    ((((գնահատականըգնահատականըգնահատականըգնահատականը)   )   )   )   

հաշվարկվումհաշվարկվումհաշվարկվումհաշվարկվում    էէէէ    որպեսորպեսորպեսորպես    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    առանձինառանձինառանձինառանձին    բաղադրամասերովբաղադրամասերովբաղադրամասերովբաղադրամասերով    վաստակածվաստակածվաստակածվաստակած    միավորներիմիավորներիմիավորներիմիավորների    գումարգումարգումարգումար`̀̀̀    

ԳքննԳքննԳքննԳքնն    = = = = ԳԳԳԳ1111+ + + + ԳԳԳԳ2222    + + + + ԳԳԳԳ3333    + + + + ԳԳԳԳ4444+ + + + ԳԳԳԳ5555    + + + + ԳԳԳԳ6666        

 

7777....2. 2. 2. 2. ՍՍՍՍՏՈՒԳԱՐՔՈՎՏՈՒԳԱՐՔՈՎՏՈՒԳԱՐՔՈՎՏՈՒԳԱՐՔՈՎ    ԱՎԱՐՏՎՈՂԱՎԱՐՏՎՈՂԱՎԱՐՏՎՈՂԱՎԱՐՏՎՈՂ    ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ    ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԳՆԱՀԱՏՈՒՄԳՆԱՀԱՏՈՒՄԳՆԱՀԱՏՈՒՄ    

Ստուգարքով ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի ստացած 

հանրագումարային/կիսամյակային միավորը (գնահատականը) ((((ԳստԳստԳստԳստ.).).).) ձևավորվում է կիսամյակի 

ընթացքում` ըստ հետևյալ բաղադրամասերի`   

7.2.1.  դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից` 

ԳԳԳԳ1111, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը վաստակում է 20 միավոր :  

   7.2.2. ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) 

գնահատումից` ԳԳԳԳ2222, որին հատկացվում է 10 միավոր: 

            7.2. 3. գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի մասնակցությունից  և    

ակտիվությունից ((((ԳԳԳԳ3333),),),), որին տրվում է 20 միավոր:  
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7.2.4.  ուսանողի կողմից ուսուցանվող նյութի յուրացման աստիճանի ստուգման, ձեռքբերված 

գործնական հմտությունների ու կարողությունների գնահատման նպատակով  անցկացվող  2-4  

ընթացիկ  ստուգումների դրական  գնահատականների (8 և բարձր) արդյունքների միջին 

գնահատականից ((((ԳԳԳԳ4444):):):): 

7.2.5. Ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  20 բալանոց 

համակարգով:Ստուգման արդյունքները գրանցվում են ստուգարքների տեղեկագրում: 

7.2.6. Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման ընթացքում ուսանողի ձեռքբերած 

հմտությունների ((((ԳԳԳԳ5555)))) և կարողությունների ((((ԳԳԳԳ6666)))) գնահատումից: Այս դեպքում նորից հմտություններն ու 

կարողությունները արժևորվում են  տեսական և գործնական գիտելիքների դրական գնահատման 

դեպքում: 

7.2.7. Դասընթացի (կրթական մոդուլի) ընդհանուր միավորը (գնահատականը) հաշվարկվում է 

որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար` 

ԳստԳստԳստԳստ. = . = . = . = ԳԳԳԳ1111    ++++ԳԳԳԳ2222+ + + + ԳԳԳԳ3333+ + + + ԳԳԳԳ4444+ + + + ԳԳԳԳ5555    ++++ԳԳԳԳ6666    

7.2.8. Կուրսային աշխատանքի կազմակերպումը, գնահատումը կարգավորվում է §ՎՊՀ 

բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով կուրսային աշխատանքների կազմակերպման, 

կատարման և գնահատման կարգ»-ով: 

7.2.9. Պրակտիկան գնահատվում է քննության ձևով` 100 միավորանոց սանդղակովª ըստ 

մասնագիտական կրթական ծրագրի կողմից սահմանված չափանիշների: Ուսումնական կամ 

արտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը, գնահատումը կարգավորվում է §Պրակտիկայի 

կազմակերպման կանոնակարգ» -ով:  

7.2.10. Ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է համաձայն  §Հայաստանի 

Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ 

ատեստավորման անցկացման մասին» կարգի (հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

2011 թ. հոկտեմբերի 31-ի N    1197-Ն հրամանով): 

 

7.3. 7.3. 7.3. 7.3. ԳնահատմանԳնահատմանԳնահատմանԳնահատման    սանդղակըսանդղակըսանդղակըսանդղակը    ևևևև    նշագրումընշագրումընշագրումընշագրումը    
7.3.1.  ՎՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է 

գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը:  

7.3.2.  Այն դասընթացներին, որոնցից ուսանողը վաստակել է 58-ից ցածր արդյունարար  միավոր  կամ 

գնահատվել §չստուգված», կրեդիտներ չեն հատկացվում և ստուգարքային գրքույկում նշում չի 

կատարվում: 

7.3.4. Գնահատումը կատարվում է ըստ տվյալ դասընթացի գնահատման սահմանված չափանիշների. 

� 8-20 միավորները համարվում են դրական գնահատական  
� 7 միավորները համարվում են բացասական (չի նշվում ուսանողի ստուգման գրքույկում): 

7.3.5. Քննության ժամանակ կամ գրավոր աշխատանքի կատարման ընթացքում  ուսանողի  

անազնվությունը հայտնաբերելիս (ծածկաթերթիկից կամ այլ արգելված աղբյուրից օգտվելու դեպքում) 

(տե°ս §Ակադեմիական ազնվության կարգ»ը) այդ ուսանողի քննությունը (գրավոր աշխատանքը) 

դադարեցվում է և տեղեկագրում գրանցվում է 0 (զրո): 
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7.4. 7.4. 7.4. 7.4. ՈՒՍԱՆՈՂԻՈՒՍԱՆՈՂԻՈՒՍԱՆՈՂԻՈՒՍԱՆՈՂԻ    ՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆ    ՈՐԱԿԱԿԱՆՈՐԱԿԱԿԱՆՈՐԱԿԱԿԱՆՈՐԱԿԱԿԱՆ    ՑՈՒՑԱՆԻՇԻՑՈՒՑԱՆԻՇԻՑՈՒՑԱՆԻՇԻՑՈՒՑԱՆԻՇԻ    ՀԱՇՎԱՐԿԸՀԱՇՎԱՐԿԸՀԱՇՎԱՐԿԸՀԱՇՎԱՐԿԸ        

Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները  ներկայացնելու  համար 

ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և 

մինչև ուսման տվյալ ժամանակահատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ 

տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները` 

� ծրագրայինծրագրայինծրագրայինծրագրային    ((((գումարայինգումարայինգումարայինգումարային) ) ) ) կրեդիտներիկրեդիտներիկրեդիտներիկրեդիտների    ((((ԾԿԾԿԾԿԾԿ) ) ) ) քանակըքանակըքանակըքանակը    
� գնահատվածգնահատվածգնահատվածգնահատված    կրեդիտներիկրեդիտներիկրեդիտներիկրեդիտների    ((((ԳԿԳԿԳԿԳԿ) ) ) ) քանակըքանակըքանակըքանակը    
� վարկանիշայինվարկանիշայինվարկանիշայինվարկանիշային    միավորներըմիավորներըմիավորներըմիավորները    ((((ՎՄՎՄՎՄՎՄ) ) ) )     
� միջինմիջինմիջինմիջին    որակականորակականորակականորակական    գնահատականըգնահատականըգնահատականըգնահատականը    ((((ՄՈԳՄՈԳՄՈԳՄՈԳ): ): ): ):     

7.4.1.  Ծրագրային (գումարային) կրեդիտը (ԾԿ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները 

բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած բոլոր կրեդիտների գումարն է: 

7.4.2. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) այն դասընթացների կրեդիտների գումարն է, որոնք գնահատված են. 

ԳԿԳԿԳԿԳԿ    = = = = ∑∑∑∑    ((((ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ))))    

7.4.3. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) բոլոր գնահատված կրեդիտների և դրանց համապատասխանող   

ECTS գնահատականների արտադրյալների գումարն է.  

                                                                                                                                                                                                                            ՎՄՎՄՎՄՎՄ    = = = = ∑ (∑ (∑ (∑ (ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    x x x x ԹԳԹԳԹԳԹԳ),),),),    

 որտեղ ԹԳ-ն տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար ECTS թվային գնահատականն է: 

Օրինակ, եթե 5 կրեդիտով դասընթացը գնահատվել է 72 միավոր, ապա տվյալ դասընթացից 

վարկանիշային միավորը հավասար է  5 կրեդիտ x 72 = 360` 500  հնարավորից: 

        Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով չափված գնահատականների միջինն է, 

որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով 

(արդյունքը կլորացվում է 0,01  ճշտությամբ).   

                                                      ՄՈԳՄՈԳՄՈԳՄՈԳ	 = ՎՄՎՄՎՄՎՄ
		∑ԳԿԳԿԳԿԳԿ    

7.4.5. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային  (հաշվարկված տվյալ 

կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային 

միավորները և ՄՈԳ-երը: 

7.4.6. Ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում բուհը պարտավոր է, համաձայն բուհում գործող 

կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը ավարտված ուսումնառության կամ 

ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար:  

7.4.7. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական 

ծրագրով սահմանված բոլոր դասընթացների անհրաժեշտ կրեդիտները (30 կրեդիտª մեկ կիսամյակի 

համար): 
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