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Վանաձոր
2018թ.

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի (այսուհետ՝
Համալսարան) կրթական ծրագրերում ընդգրկված կամընտրական դասընթացների ընտրության
կարգը (այսուհետ՝ Կարգ) հիմնվում է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության 27 դեկտեմբերի 2005թ.
թիվ 2307-Ն «ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման
մասին» որոշման, ՀՀ ԿԳ նախարարի 2007թ. հունիսի 9-ի թիվ 588-Ա/Ք հրամանով հաստատված
«Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային
համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգ»-ի, «Ուսումնական ծրագրերի (պլանների)
կրեդիտային հենքով վերակառուցման և կրթական մոդուլներին կրեդիտների հատկացման
մեթոդական ուղեցույց»-ի, Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 201418թթ. զարգացման հայեցակարգի, կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպմանը նվիրված փաստաթղթերի և ՀՀ ԿԳՆ հրահանգչական նամակների վրա:
2.

Կարգով

սահմանված

դրույթների

կատարումը

պարտադիր

է

Համալսարանի

ուսումնագիտական բոլոր ստորաբաժանումների համար:

3.

II. ԿԱՄԸՆՏՐԱ
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Կամընտրական են համարվում Համալսարանում իրականացվող բակալավրիատի

մագիստրատուրայի

կրթական

ծրագրերի

ուսումնական

պլաններով

և

նախատեսված

դասընթացները, որոնց ուսուցումը կազմակերպվում է՝ համաձայն ուսանողների ընտրության:
4. Համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի կամընտրական
դասընթացներն

ուղղված

են

կրթական

ծրագրերի

վերջնարդյունքներով

սահմանված

կոմպետենցիաների խորացմանը և ընդլայնմանը, ինչպես նաև լրացուցիչ կոմպետենցիաների
ձեռքբերմանը:
5. Համալսարանի՝ կամընտրական դասընթացների իրականացման հետ կապված խնդիրներն են
անցումը

դասախոսակենտրոնից

դեպի

ուսանողակենտրոն

ուսուցման

համակարգ

և

Համալսարանի կրթական միջավայրի բարելավումը՝ համաձայն Բոլոնյան գործընթացի հիմնական
սկզբունքների:
6. Կամընտրական դասընթացների իրականացման նպատակն է՝ նպաստել ուսանողների
անհատական կրթական հետագծի ձևավորմանը՝ հաշվի առնելով ուսանողի ընդունակությունները
և հակումները:
7. Կամընտրական դասընթացները ներառվում են կրեդիտային հենքով կառուցված տվյալ
մասնագիտության (ուղղության) կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանների յուրաքանչյուր
կրթամասի մեջ՝ ի լրումն պարտադիր (ոչ կամընտրական) դասընթացների:
8. Համալսարանում ուսանողների կողմից կամընտրական դասընթացներն ընտրվում են.
-

բակալավրիատի

տնտեսագիտական

ուսումնական
դասընթացներ»,

պլանների

«Ընդհանուր

«Ընդհանուր

հումանիտար

մաթեմատիկական

և

և

սոցիալ-

բնագիտական

դասընթացներ», «Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ» և «Հատուկ մասնագիտական
դասընթացներ» կրթամասերից,
- մագիստրատուրայի «Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ» կրթամասից:

III. ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ
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9. Ուսանողի կողմից մեկ ուսումնական տարվա համար ընտրված կամընտրական դասընթացները
պետք է կազմեն.
բակալավրիատում՝ տարեկան ընդհանուր ուսումնական ծանրաբեռնվածության առնվազն 710 %-ը (4 -6 կրեդիտ),
մագիստրատուրայում՝ նվազագույնը՝ 35% (21կրեդիտ), առավելագույնը՝40%-ը (24 կրեդիտ):
10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության իրավունք ունեն Համալսարանի բակալավրիատի
1-3-րդ կուրսերի և մագիստրատուրայի 1 կուրսի ուսանողները՝ անկախ նրանց ակադեմիական
առաջադիմությունից:
11. Ուսանողների կողմից կամընտրական դասընթացների ընտրության կազմակակերպման
պատասխանատվությունը հանձնարարվում է Համալսարանի համապատասխան ֆակուլտետի
դեկանատին և ուսումնամեթոդական վարչությանը:
12.

Ուսխորհուրդը

կարող

է

մասնակցել

կամընտրական

դասընթացների

ընտրության

գործընթացին՝ ուսանողներին խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով:
13. Բակալավրիատի հաջորդ ուսումնական տարվա ուսումնական պլանի յուրաքանչյուր
կրթաբլոկի

երեք կամընտրական դասընթացներից մեկի ընտրության նպատակով նախորդ

ուսումնական տարվա հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում այդ դասընթացների համար
պատասխանատու դասախոսների կողմից ներկայացվում է Power Point ծրագրով կառուցված
մեկական դասախոսություն:
14. Դասախոսություններըը ներկայացվում են համապատասխան ամբիոնների նիստերին և
դրական

եզրակացությունից

հետո

համապատասխան

ֆակուլտետների

դեկանատները

դասախոսության թեման ներկայացնում են Համալսարանի ուսումնամեթոդական վարչությանը:
15. Ուսումնամեթոդական վարչությունը, համապատասխան դեկանատը և ուսանողների
ակադեմիական խորհրդատուները կազմակերպում են ներկայացված դասախոսությունների
անցկացումը՝ ապահովելով տվյալ դասախոսության վերաբերյալ տեղեկատվության տարածումը
համապատասխան կուրսի ուսանողների շրջանում:
16. Ակադեմիական խորհրդատուները դասախոսության ներկայացումից հետո եռօրյա ժամկետում
ուսանողների հետ անցկացնում են ընտրված դասընթացներին գրանցվելու վերաբերյալ
խորհրդատվություն: Անհրաժեշտության դեպքում այդ աշխատանքում ներգրավվում են նաև
համապատասխան դասախոսները և ամբիոնի վարիչը:
17.

Դասախոսությանը

ներկա

գտնվող

ուսանողների

կողմից

դասընթացի

ընտրությունը

կատարվում է դասախոսության անցկացումից հետո եռօրյա ժամկետում, ցուցակագրման միջոցով՝
համաձայն հավելված 1-ում ներկայացված դիմում-հայտի:
18. Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կամընտրական դասընթացը համարվում է ընտրված,
եթե համահամալսարանական տեսական կամ գործնական դասընթացների համար գրանցվել է
ուսանողական խմբերի 2/3-ը:
Պայմանը չբավարարելու դեպքում անցկացվում է կամընտրական դասընթացների կրկնակի
ընտրություն
19. Բակալավրիատի հաջորդ ուսումնական տարվա կամընտրական դասընթացներին
արձանագրվելու վերջնաժամկետն է՝ տվյալ ուս. տարվա մարտի 31-ը:
20.

Մագիստրատուրայի

առաջին

կուրսի

կամընտրական

դասընթացների

ընտրությունը

կատարվում է տվյալ ուս. տարվա սեպտեմբերի 1-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում:
21.

Մագիստրատուրայի

առաջին

կուրսի

կամընտրական

դասընթացների

ընտրությունը

կատարվում է ուսանողներին Power Point ծրագրով ներկայացվող տվյալ դասընթացների հիման
վրա:
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22.

Համահամալսարանական

կամընտրական

դասընթացների

խմբերը

ձևավորվում

են

միջֆակուլտետային սկզբունքով:
23. Այն դեպքում, եթե համահամալսարանական կամընտրական տվյալ տեսական դասընթացի
համար գրանցված ուսանողների թիվը 45-50-ից, իսկ գործնական դասընթացի համար 20-ից
պակաս է, խումբը չի ձևավորվում, և ուսանողներին տրվում է կամընտրական դասընթացներին
գրանցվելու վերջնաժամկետից հետո 5 օր ժամանակ՝ այլ կամընտրական դասընթացների համար
ձևավորված խմբերում ընդգրկվելու համար:
24. Եթե տեսական կամընտրական դասընթացի համար գրանցվել են ավելի քան 51, իսկ
գործնական դասընթացի համար 21 և ավելի թվով ուսանողներ, թույլատրվում է տվյալ
կամընտրական դասընթացի համար կազմավորել երկրորդ խումբ:
25. Բակալավրիատի ««Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ» և «Հատուկ մասնագիտական
դասընթացներ»

և

մագիստրատուրայի

«Ընդհանուր

մասնագիտական

դասընթացներ»

կրթամասերից կամընտրական դասընթացների ուսանողական խմբերը ձևավորվում են՝ հիմք
ընդունելով ուսանողների թվի 2/3-ը տվյալ կուրսում:
26. Այն դեպքում, եթե հաստատված ժամկետներում ուսանողը չի գրանցվել կամընտրական
դասընթացներց և ոչ մեկի համար, ապա նա, դեկանի զեկուցագրի հիման վրա, հրամանագրվում է
այն կամընտրական դասընթացի խմբում, որտեղ ուսանողների գրանցման ավարտից հետո կան
ազատ տեղեր:
27. Գրանցման ժամկետները լրանալուց հետո Համալսարանի դեկանատները մինչև մարտի 10-ը
ուսումնամեթոդական վարչություն են ներկայացնում հրամանի նախագիծ՝ ըստ ընտրված
դասընթացների ձևավորված խմբերը հրամանագրելու նպատակով: Կից ներկայացվում են
ուսանողների ցուցակները:
28. Ընթացիկ ուսումնական տարում ուսանողի կողմից ընտրված կամընտրական դասընթացները,
որպես

կանոն,

փոփոխման

ենթակա

չեն:

Բացառիկ

դեպքերում(

ուսանողի՝

հիմնավոր

պատճառաբանմամբ գրավոր դիմումի հիման վրա) նրան թույլատրվում է փոփոխություններ
մտցնել իր կողմից ընտրված կամընտրական դասընթացների ցուցակում:
IV. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
29. Սույն կարգի ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Համալսարանի գիտական
խորհրդի կողմից 26.05.2016թ. ընդունված «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարանի կրթական ծրագրերում ընդգրկված կամընտրական դասընթացների ընտրության
կարգը»:
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Հավելված 1
ՎՊՀ ռեկտոր, բգդ, պրոֆ.
Գ.Կ.Խաչատրյանին

ԴԻՄՈՒՄԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏ՝
ՀԱՅՏ՝ ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ
Ես՝ ՎՊՀ բակալավրիատի (մագիստրատուրայի)
մագիստրատուրայի)___________________________________
___________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________ մասնագիտությա
ասնագիտության
______ կուրսի
ուրսի ուսանող __________________________
_________________________________________________________
______________________________________
(Ուսանողի ԱԱՀ)

խնդրում եմ

_____________ ուս.
ուս. տարվա ____ կիսամյակում իմ անհատական ուսումնական

պլանում ներառել հետևյալ կամընտրական դասընթացը.
դասընթացը.
_____________________________________
______________________________________
______________________________________________________________
_________________________
__________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________
(դասընթացի անվանումը)

Ուսանող՝
Ուսանող՝

(ստորագ.)
ստորագ.)

Համաձայնեցված է՝
Դեկան
Ամբիոնի վարիչ
Ակադեմիական
Խորհրդատու

______________________
______________________

______________________
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Հավելված 2
«Հաստատում եմ»
ՎՊՀ ուս. աշխ. գծով պրոռեկտոր, բգթ.
___________________ Ս.Թումանյան
« » _____201…թ.

ՑՈՒՑԱԿ
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՎՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ

Դասընթաց

Ամբիոն

Դասախոս

I. ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
Ուսանողի Մասնագ.
Մասնագ.
ԱԱՀ

Ամբիոն

Դասախոս

II. ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
Ուսանողի Մասնագ.
Մասնագ.
ԱԱՀ

Կուրս

Կիսամյակ

Կուրս

Կիսամյակ

Դասընթաց
1…..
Դասընթաց
2…

Դասընթաց

Դասընթաց
1…
Դասընթաց
2…
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