ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
ՆպատակներՑուցանիշներ (միջոցառումներ) Պատասխանատու
Նպատակ
Խնդիր
Պատասխանատ
ու /կատարող/

Համագործակցություն

Կատարմա
ն ժամկետը

Ակնկալվող
արդյունքը
/ցուցիչ/

Սպառնալիքներ,
ռիսկեր

Կրթական գործունեություն
1.Մասնագիտության
կրթական ծրագրերի
կազմում և
վերանայում

1.Որակի ապահովման
առաջավոր փորձի
ուսումնասիրություն,
վերլուծություն և ամփոփում:
2.Գործատուների ներգրավում
մասնագիտության կրթական
ծրագրի որակի ապահովման
գործընթացում:
3. Ուսանողների և
շրջանավարտների ներգրավում
կրթական ծրագրի որակի
բարձրացման գործընթացում:
4.Ուսումնամեթոդական
փաթեթի մշակում:
5.Առարկայական նկարագրերի
մշակում:
6.Մասնագիտական կրթական
ծրագրերի
համապատասխանեցում ՀՀ
ՈԱՇ –ի պահանջներին և
ամբիոնի առաքելությանը ու
տեսլականի , մշակում և
ներդրում:
7.Ներդրված ՄԿԾ-ների
ինքնավերլուծություն ծրագրերի
գործողության ժամկետում:
8. Աշխատաշուկայի
պահանջներին
համապատասխան նոր
մասնագիտական կրթական
ծրագրերի մշակում և ներդրում:

Դեկանատ,
ամբիոնի
վարիչներ,
դասախոսներ

ՎՊՀ-ի ուսումնական
վարչություն

01.06.15թ.01.01.16թ.

01.09.16թ.01.06.17թ.

01.09.17թ.01.06.18թ.

1.ՀՀ ՈԱՇ-ի
պահանջներին և
ՎՊՀ ի
առաքելությանը,
տեսլականին և
ռազմավարությանը
համապատասխան
մշակված և
ներդրված ՄԿԾներ:
2.Ներքին և
արտաքին
շահակիցների
կարիքներին և
աշխատաշուկայի
պահանջներին
բավարարող
բարձրորակ
մասնագետների
պատրաստում:

1.Ուսանողների թվի և
նրանց մոտ
ուսումնառության
մոտիվացիայի
նվազում:
2.Համալսարանի
ֆինանսական
սահմանափակ
հնարավորություներ:
3.Երիտասարդ,
խոստումնալից
կադրերի պակաս:

Գիտահետազոտական
1.Ամբիոնների
համալրումը
երիտասարդ
կադրերով:
2.Երիտասարդ
կադրերի ներհոսք
գիտության ոլորտ
3.Ամբիոնների
դասախոսների
գիտահետազոտական
գործունեության
աջակցման,
խրախուսման
քաղաքականություն և
արդյունավետության
ապահովում:

1.Ամբիոնները երիտասարդ ,
խոստումնալից կադրերով
համալրման գործընթացի
իրականացում, նրանց
մասնագիտական աճի և
կայացման աշխատանքներ,
փորձի փոխանակում ամբիոնի
առաջատար, փորձառու
դասախոսների կողմից:
2.Ամբիոնների դասախոսների
գիտահետազոտական
գործունեության խրախուսման
քաղաքականության մշակում
համալսարանի
գիտահետազոտության
ռազմավարության
շրջանակում:
3.Հետազոտական և կրթական
գործընթացների
փոխկապակցվածության
մեխանիզմների արդյունավետ
իրականացում
մագիստրոսական թեզերում:
Ուսումնամեթոդական
ձեռնարկների, ուղեցույցների
մշակում:
4.Ուսանողների ներգրավում
ամբիոնների
գիտահետազոտական
աշխատանքների մեջ, ՈւԳԸ
կոնֆերանսների
կազմակերպում, համատեղ
գիտական հոդվածների և
զեկուցումների թեզիսների
հրապարակում:
5.Գիտաժողովների
կազմակերպում:

Ամբիոնի
վարիչներ,
դասախոսներ

ՎՊՀ-ի ուսումնական
վարչություն

2015-2018
թթ

2015-2018
թթ

2015-2018
թթ.,
տարին
մեկ
անգամ
Ամբիոնի
վարիչներ,
դասախոսներ

ՎՊՀ-ի ուսումնական
վարչություն, ՎՊՀ-ի
գիտական մաս

2015-2018
թթ.

Ամբիոնները
համալրել
որակյալ,
փորձառու
մասնագետներով
և երիտասարդ
խոստումնալից
կադրերով:

1.Անբարենպաստ
ժողովրդագրական
իրավիճակը մարզում:
2.Դասախոսական
աշխատանքի
նկատմամբ ցածր
մոտիվացիա:
3.Երիտասարդ,
խոստումնալից
շրջանավարտների
/որոնք կարող էին
ապահովել ամբիոնի
կադրային ներուժը/
արտահոսքը
հանրապետությունից:

Որակի ապահովում
1.Մատուցվող
կրթական
ծառայության
կատարելագործում

1. Դասախոսական կազմի
կոմպետենտության
բարձրացում
2.Արտաքին շահառուների
ընդգրկումը ավարտական
պետական քննությունների
հանձնաժողովներում

ՎՊՀ-ի ուսումնական
վարչություն
Որակի ապահովման
կենտրոն

2015-2018
թթ

Ամբիոնների
վարիչներ,
դասախոսներ

Արտաքին կապերի
վարչություն

2015-2018
թթ

Դեկանատ

ՎՊՀ-ի ուսումնական
վարչություն

2015-2018
թթ

Ամբիոնների
վարիչներ,
դասախոսներ

Որակյալ
մասնագետների
պատրաստում

Դիմորդների ցածր
մակարդակը

Արտաքին կապեր և միջազգայնացում
Ամբիոնների
հեղինակության
բարձրացումը
արտաքին
միջավայրում

Մասնակցություն միջազգային,
հանրապետական, մարզային
նորարարական ծրագրերին և
նախագծերին

ՍոցիալՍոցիալ-դաստիարակչական գործունեություն
1. Ակադեմիական
խորհրդատուների
համակարգի
կատարելագուրծում
2.Ուսանողների
համակողմանի
զարգացման համար
համապատասխան
պայմանների
ստեղծում:

1.Ակադեմիական
խորհրդատուների
աշխատանքային ծրագրերի և
պլանների մշակում:
2.Բարոյական,
գեղագիտական,
հայրենասիրական
զգացմունքների ձևավորմանն
ուղղված տարատեսակ
միջոցառումների
կազմակերպում և անցկացում:

ակադեմիական
խորհրդատուներ

Դասախոսների օտար
լեզվի իմացության
ցածր մակարդակը:

Կարիերայի և շրջանավարտներին աջակցություն
Շրջանավարտների
մասնագիտական
կարիերային
աջակցություն:

1.Շրջանավարտներին
աշխատանքի տեղավորման և
անհրաժեշտ
վերաորակավորման ուղիների
վերաբերյալ
խորհրդատվության
տրամադրում:
2.Շրջանավարտների հետ
հետադարձ կապի
ապահովում:
3. Շրջանավարտներին
մեթոդական աջակցության
ցուցաբերում:

Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի
դեկան

Դեկանատ,
Ամբիոններ,

ակադեմիական
խորհրդատուներ

ՎՊՀ-ի ուսումնական
վարչություն
Կարիերայի կենտրոն

2015-2018
թթ

Հ.Գրիգորյան

Շրջանավարտներ
ին աշխատանքի
տեղավորումը

Պոտենցիալ
գործատունների հետ
համագործակցության
մեխանիզմի ոչ
կատարելություն

