
ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅՈՒՄ/ՀԱՅՑՈՐԴԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

1.1. Հետազոտողի ուսումնահետազոտական աշխատանքների պլանով նախատեսված 

պրակտիկան իրականացվում է 6-շաբաթյա տևողությամբ: 

1.2. Ասպիրանտը/հայցորդը և գիտական ղեկավարը որոշում են ուսումնահետազոտական 

աշխատանքների անհատական պլանով նախատեսված պրակտիկայի ձևը 

(մանկավարժական/հետազոտական), անցկացման ժամանակահատվածը և վայրը՝ հաշվի 

առնելով մասնագիտական առանձնահատկությունները: Ասպիրանտն/հայցորդն առաջարկը 

զեկուցագրով ներկայացնում է Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոն՝ պրակտիկայի մեկնարկից առնվազն 1 ամիս առաջ: 

1.3. Տվյալ շրջանում պրակտիկա նախատեսած հետազոտողների տվյալները Գիտական 

քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից  

ներկայացվում են Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

պրակտիկայի պատասխանատուին՝ համապատասխան հրամանի նախագիծը կազմելու 

նպատակով: 

1.4. Պրակտիկան սկսելուց առաջ պրակտիկայի պատասխանատուի կողմից հետազոտողին են 

տրամադրվում պրակտիկայի ավարտին ներկայացվող հետևյալ փաստաթղթերի նմուշները. 

պրակտիկայի աշխատանքային անհատական պլան (Հավելված 12), բնութագիր 

պրակտիկայի ղեկավարի կողմից, բնութագիր պրակտիկայի անցկացման վայրից, 

ասպիրանտ/հայցորդի հաշվետվություն (Հավելված 13): 

1.5. Պրակտիկայի վերահսկողությունն իրականացվում է Ուսումնամեթոդական գործընթացի 

կառավարման կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատուի կողմից: 

1.6. Բազմագործոնային (վերջնական) գնահատականը ձևավորվում է հետևյալ գործոնների 

հիման վրա. 

Մանկավարժական պրակտիկա 

 Մասնագիտական հմտություններ -60% 

 Ընդհանրական հմտություններ-30% 

 Հաճախում-10% 

Հետազոտական պրակտիկա 

 Մասնագիտական հմտություններ -50% 

 Գործնական հմտություններ-20% 

 Ստացված արդյունքների կիրառելիություն-20% 

 Հաճախում-10% 

1.7.  Պրակտիկայի գնահատման անցումային շեմ համարվում է  75 միավորը: 

1.8. Ձևավորված վերջնական գնահատականի հիման վրա Ուսումնամեթոդական գործընթացի 

կառավարման կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատուի կողմից կազմվում և Գիտական 

քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն ու թողարկող ամբիոն է 

տրվում պրակտիկայի տեղեկագրի մեկական օրինակ: 

1.9. 50%-ից ավելի բացակայությունների դեպքում հետազոտողի պրակտիկան գնահատվում է 

«անբավարար»:  

1.10. Պրակտիկային անհարգելի պատճառով չմասնակցած կամ «անբավարար» գնահատված 

հետազոտողները Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի ներկայացմամբ և Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

պրակտիկայի պատասխանատուի միջնորդությամբ ենթակա են հեռացման: Բացառիկ 

դեպքերում (առողջական խնդիրներ, հղիություն, մինչև 2 տարեկան երեխա, արտակարգ 

իրավիճակներ, ծառայողական հատուկ ռեժիմ) ներկայացված դիմումի, համապատասխան 



տեղեկանքի և/կամ կրեդիտ վճարման անդորրագրի հիման վրա ռեկտորատը կարող է 

թույլատրել նրանց կրկնակի պրակտիկայի անցկացումը նոր ժամանակացույցով: 

1.11. Տվյալ մասնագիտության ուղղությամբ 6-ամսյա աշխատանքային ստաժ ունեցող 

ասպիրանտն/հայցորդն իր ցանկությամբ կարող է չմասնակցել պրակտիկային և կուտակել 

կրեդիտները ՝ ներկայացնելով աշխատանքի վայրից համապատասխան տեղեկանք: Այս 

դեպքում պրակտիկայի ղեկավարի կողմից վերահսկողությունն ու գնահատումն 

իրականացվում են հետազոտողի աշխատանքի վայրում պրակտիկայի անցկացման 

նախատեսված ժամանակահատվածում: 


