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ՆԱԽԱԲԱՆ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսումնամեթոդական գործընթացի 

կառավարման կենտրոնը (այսուհետ՝  ՈՒԳԿԿ/Կենտրոն), ամփոփելով 2018/2019թթ. գործունեության արդյունքները, 

փաստում է, որ կատարելով իր գործառույթները մասնագիտական կրթության իրականացման ոլորտում՝ հասել է որոշակի 

ձեռքբերումների որպես ՇՊՀ-ի  կազմում գործող ստորաբաժանում՝ փորձելով զարգացնել իր կարողությունները 

համալսարանի առջև ծառացած մարտահրավերների համատեքստում: Համակարգված աշխատանքի շնորհիվ Կենտրոնը 

մասնագիտական կրթության իրականացման համակարգում հետևել է իր հիմնական նպատակին, որն է՝ ուսումնական 

գործընթացի որակյալ կազմակերպումը և կառավարումը: Կենտրոնը, որպես ուղենիշ ունենալով համալսարանի 

զարգացման հիմնական ուղղությունները, փորձել է բակալավրիատում (առկա/հեռակա), և մագիստրատուրայում 

ուսումնական գործընթացի պլանավորումը,  կազմակերպումը և վերահսկումը իրականացնել պատշաճ մակարդակով:  

Այս համատեքստում հաշվետու տարում Կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվել է մասնագիտական կրթական 

ծրագրերի լրամշակում և բարելավում՝ հաշվի առնելով Բոլոնյան գործընթացի կարևոր սկզբունքները, հիմք ընդունելով 

որակավորման ազգային շրջանակների պահանջները և նկատի ունենալով Դեմինգի շրջափուլային 

առանձնահատկությունները: Այսօր կրթական ծրագրերը գտնվում են հիմնականում բարելավման փուլում՝ պլանավորման 

և իրականացման փուլերն անցնելով և դիմակայելով արտաքին ու ներքին դժվարություններին:  

Կենտրոնի կողմից հաշվետու տարում կատարվել է նաև ՇՊՀ ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության իրականացում 

Մասնագիտական կրթական ծրագրեր չափորոշիչով՝ համակարգված ներկայացնելով այս ուղղությամբ կատարված 

աշխատանքները, իրականացնելով տարբեր վերլուծություններ՝ որակական, SWOT, SMART և այլն, և հստակ ուղենշելով 

հետագա անելիքները: 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնը իր գործունեության  

կարևոր ուղղությունները համարել է ոչ միայն կենտրոնի գործունեության հիմնական ոլորտները, այլև 2016թ.-ին ԳՊՄԻ-ի 

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցի համապատասխան բաժիններում նշված 

դիտարկումների, առաջարկություների ու վերջնական եզրակացության ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպումն ու 

իրականացումը: Այսպես՝ հաշվետու ժամանակահատվածում համալսարանի չորս ֆակուլտետները՝ 

բնագիտամաթեմատիկական, հումանիտար գիտությունների և արվեստի, սոցիալական գիտությունների և իրավունքի, 

մանկավարժության և ռազմական ամբիոնը  իրականացնում են բակալավրի առկա 39, հեռակա՝ 32, մագիստրոսի 23 

կրթական ծրագրեր, որոնց թողարկման պատասխանատվությունը կրում են 14 մասնագիտական ամբիոնները:  

Կենտրոնը հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ հիմնական գործառույթները. 

1. բակալավրի (առկա/հեռակա) և մագիստրատուրայի ՄԿԾ-ների մասնագրերի, ուսումնական պլանների ու 

առարկայական նկարագրերի լրամշակման գործընթացի կազմակերպում, վերահսկում: Այսօր էլ 

շարունակվում են այդ ուղղությամբ աշխատանքները, մասնավորապես մշակման փուլում են գտնվում մի 

շարք ներքին իրավական ակտեր, որոնք հնարավոր կդարձնեն կրթական ծրագրերի մշակման, բարելավման, 

մշտադիտարկման գործընթացները դարձնել առավել արդյունավետ՝ ապահովելով դրանց 

համադրելիությունը կրթական դաշտում: 

2. Ուսանողների գիտելիքների գնահատման գործընթացի թափանցիկության և հրապարակայնության 

ապահովումը, այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքների կազմակերպումը ու վերահսկումը, որն ունի նաև  
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հակակոռուպցիոն կարևոր նշանակություն, ինչպես նաև ուսանողների տվյալների բազայի շահագործումը և 

պահպանումը: Այսօր «Ուսանողների ակադեմիական տվյալների էլեկտրոնային բազան» գործում է 

ընդլայնված հնարավորություններով: Այս ծրագրի գործարկումը ուսանողական համակազմի ուսման 

առաջադիմության տվյալների մուտքագրման ու մշակման, քննական տեղեկագրերի ու դիպլոմի հավելվածի 

պատրաստման միասնական էլեկտրոնային համակարգով գործընթացի կազմակերպման և վերահսկման 

հնարավորություն է տալիս: Ավտոմատացված էլեկտրոնային համակարգը հնարավորություն է տալիս նաև 

իրականացնել վիճակագրական հաշվետվություն, որն ապահովում է Կենտրոնի գործունեության 

հաշվետվողականության համար լուրջ ցուցանիշներ:  

3. Ամբիոնների ուսումնական բեռնվածությունների կազմումը, ստուգումը, կատարման վերահսկումը, 

ժամավճարային հիմունքներով աշխատողների կատարողականի ստուգումը: 

4. Բակալավրի (առկա/հեռակա) և մագիստրատուրայի ուսուցման դասատախտակների ստուգումը և 

լսարանային ֆոնդով ուսումնական գործընթացի իրականացման ապահովումը, առկա և հեռակա ուսուցման 

դասերի կայացման վերահսկումը, դասամատյանների ստուգումը: 

5. Ուսանողների ավարտական փաստաթղթերի նախապատրաստումը և հաշվառումը, ավարտական, ամփոփիչ 

և քննական հանձնաժողովների աշխատանքների կազմակերպումը: Հաշվետու ժամանակահատվածում 

ամփոփիչ ատեստավորումն առաջին անգամ կազմակերպվել է բակալավրի (առկա/հեռակա) կրթական 

ծրագրերի համար ավարտական աշխատանքների միջոցով՝ բացառությամբ «Նախազորակոչային 

պատրաստություն»  մասնագիտության համար, որի ամփոփիչ ստուգումը կազմակերպվում է առարկայական 

քննությունների կազմակերպման միջոցով: Վերջինս հաշվետու տարում կազմակերպվել է համակարգչային 
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հատուկ ծրագրով, որը նպաստել է գործընթացի թափանցիկության, հրապարակայնության ապահովմանը՝ 

նվազագույնի հասցնելով կոռուպցիոն  ռիսկերը: ՈՒԳԿԿ-ի կողմից լրամշակման է ենթարկվել  «Շիրակի Մ. 

Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի մագիստրատուրայի և բակալավրի 

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման» ընթացակարգը՝ համապատասխանեցնելով ժամանակի 

մարտահրավերներին: ՇՊՀ-ի ԳԽ-ի հաստատմանը ներկայացված կարևոր փաստաթղթերից է նաև ՇՊՀ-ում 

ուսանողների հեռացման (ազատման) և ուսանողական իրավունքների վերականգնման կարգը, որի համաձայն 

էլ իրականացվում են նշված գործառույթները բուհում:  

6. Ուսումնական պլաններում նախատեսված մանկավարժական, ուսումնական, արտադրական և այլ 

պրակտիկաների կազմակերպումը, վերահսկումը, արդյունքների ամփոփումը և պրակտիկայի վայրերի 

վճարման գործընթացի կազմակերպման փաստաթղթային ապահովումը: Պրակտիկաները իրականացնելու 

համար ներկայումս ՇՊՀ-ն ունի շուրջ 80 գործող պայմանագիր, որոնք կնքված են պետական և ոչ պետական 

տարբեր կազմակերպությունների, հիմնարկ-ձեռնարկությունների և նրանց ստորաբաժանումների հետ, 

ինչպես օրինակ՝ Շիրակի մարզպետարան, Գյումրու քաղաքապետարան, ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի Շիրակի մարզի ստորաբաժանում, ՀՀ ՖՆ 

Շիրակի տարածաշրջանային մաքսատանը մաքսային ձևակերպումներ և միջնորդական գործունեություն 

իրականացնող «Բրոքեր Սերվիս» ՍՊԸ, ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարովի անվան Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային 

սեյսմաբանության ինստիտուտ, «Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» ԳԿՀ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ 

կենտրոն, Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն և այլն: 

Պրակտիկայի վայրերն ընտրելիս հաշվի են առնվել ինչպես մասնագիտական ամբիոնների, այնպես էլ 
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գործատուների պահանջները, ինչը հետագայում աշխատանքի տեղավորման գործում կնպաստի 

շրջանավարտների մրցունակ լինելուն: Պրակտիկայի վայրերից են 12 հիմնական, 6 ավագ և 2 միջնակարգ 

դպրոցներ, 1 միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն, 5 նախակրթարան: Վերջին տարիներին 

ընդլայնվել  է պրակտիկայի անցկացման աշխարհագրությունը՝ ընդգրկելով բանկեր (2), դեղատներ (2), 

թանգարաններ (3), հյուրանոցներ (5), արտադրամասեր (7), զբոսաշրջային գործակալություններ (2), ԶԼՄ 

խմբագրություններ (4), խնամքի, հոգեբանական և սոցիալական աջակցության կենտրոններ (10), 

իրավաբանական ընկերություններ (3), տեղեկատվական, սոցիոլոգիական, ինժեներական, հետազոտական 

կենտրոններ (7),  գրադարան (1),  արխիվ (1),  ֆինանսական գործունեության ուսումնասիրման կենտրոններ 

(3) և այլն: 

7. Բակալավրի (առկա) և մագիստրատուրայի անվճար-վճարովի համակարգերում ուսանողների փոխատեղման 

/ռոտացիա/ անցկացումը՝ առաջնորդվելով գործող կանոնակարգերով: Ուսանողական նպաստների ձևով 

ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումը իրականացվել է ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների 

և ՇՊՀ ֆինանսական միջոցների հաշվին: Առաջադիմության արդյունքներով պետական կրթաթոշակ է տրվել 

բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 444 ուսանողների: 

8. Հաջողությամբ իրականացվել և իրականացվում է ուսանողական շարժի հաշվարկման և վերահսկման 

աշխատանքները: Ձևակերպվել են ՀՀ զինված ուժերում ծառայելու, ազատման, տեղափոխման, 

վերականգնման, արտերկիր գործուղման, հիվանդությունների պատճառով տարկետման, ինչպես նաև 

ուսումնական գործընթացին առնչվող այլ հրամաններ: 
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9. 2018-2019 ուստարում պատրաստվել և շրջանավարտներին են հանձնվել 683 դիպլոմներ, որոնցից 278-ը՝ 

առկա ուսուցման համակարգի բակալավրիատում, այդ թվում՝ գերազանցության՝ 52, 185՝ հեռակա ուսուցման 

համակարգում, այդ թվում՝ գերազանցության՝ 0, 220-ը` մագիստրատուրայում, այդ թվում՝ գերազանցության   

112, իսկ ՇՊՀ քոլեջին հանձնվել է 73 դիպլոմ, այդ թվում՝ գերազանցության 16: 

2017-2018 ուստարվանից կիրառության մեջ  դրվեցին մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի վերանայված 

ուսումնական պլանները (հաստատված 06.07.2017թ.), որոնք ենթարկվել էին   էական փոփոխությունների՝ 

պայմանավորված բուհի կողմից 2017-2018 ուստարվանից առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական 

աստիճանում դասընթացների «ինտեգրված» ձևով իրականացմամբ: Առավել ռիսկային և չպատճառաբանված էր այն, որ 

փոփոխության էին ենթարկվել ըստ կրթական աստիճանների և ուսուցման ձևերի բուհում իրականացվող բոլոր ՄԿԾ-ները, 

այն դեպքում, որ նոր ուսումնական պլաններով ուսումնական գործընթացը պիտի կազմակերպվեր միայն տվյալ 

ուսումնական տարում ըստ կրթական աստիճանների և ուսուցման ձևերի ընդունված 1-ին կուրսեցիների համար: Նման 

իրավիճակը, պատճառ դառնալով առանձին դասընթացների կրկնման, առարկաների անհարկի համընկնումների, 

դասընթացների համապատասխան ժամաքանակների ու կրեդիտների փոփոխության, նախկին ուսումնական պլաններով 

ուսումնառած ուսանողների կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման հնարավորության ռիսկայնության էր բերում, որն 

անհրաժեշտ էր արագ շտկել՝ ապահովելու համար  կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերումը: Նշենք նաև, որ այդ 

ուսումնական պլաններում չէին պահպանվել նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները՝ ՀՀ բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում դասավանդման համար պարտադիր ուսուցանվող առարկաների մասովֈ 

Մասնավորապես՝ մասնագիտությունների (կրթական ծրագրերի) հիմնական կրթական ծրագրի պարտադիր 
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դասընթացներում կային որոշ անճշտություններ ներքոհիշյալ պարտադիր առարկաների և դրանց հատկացվող 

ժամաքանակների (կամ ներառված են ոչ համապատասխան կիսամյակներով ու ժամաքանակներով) մասով.  

 «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց պատմություն» (հիմք՝ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ ենթակետը) առարկաների մասովֈ  

 «Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ» (հիմք՝ «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի Բ 

ենթակետը) առարկայի մասովֈ  

 Նույնը կարելի էր ասել նաև «Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր» 

առարկայի մասով (հիմք ՀՀ կառավարության 27.09.1996թ.-ի հմ. 320 որոշումը)ֈ 

Նկատի ունենալով բարձրագույն կրթության հիմնական կրթական ծրագրերում (ուսումնական պլաններում) ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր առարկաների ներառման անհրաժեշտությունը՝ վերոնշյալ բացթողումները շատ 

արագ՝ մեկ կիսամյակի ընթացքում, շտկվեցին՝ ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կառավարման միջոցով:  

 Նոր փոփոխված ուսումնական պլանները մշակելիս չկային նաև համապատասխան հիմնավորումներ և 

անհրաժեշտություն բոլոր ընդգրկված դասընթացների պարագայում դրանց արհեստականորեն 3 կամ 6 կրեդիտի 

հատկացման մասով, առավել ևս ժամանակը ցույց տվեց, որ վերջինս չի նպաստում բուհերի միջև ուսանողների 

շարժունության գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը, միջբուհական շարժունության խթանմանը, ուսանողների 

հեռացման և վերականգնման գործընթացների իրականացմանը:  

Այսօր կատարվածը քայլ առ քայլ շտկելու քաղաքականություն է որդեգրվել՝ խուսափելու համար անհարկի 

ցնցումներից: Գործածության մեջ դնելով այսպես կոչված անցումային պլանները՝ ամբողջությամբ հնարավոր դարձավ 

ապահովել ուսանողների համապատասխան վերջնարդյունքների ձեռքբերումը: Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա 
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սկզբին մասնագիտական ամբիոնների հետ համատեղ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնը 

բարելավում և մանրամասն քննում է ուսումնական պլանները՝ բացառելու համար թերությունները և ապահովելու համար 

ՄԿԾ-ով պահանջվող վերջնարդյուքների ձեռքբերման հնարավորությունները: 

Հաշվետու տարում ՈւԳԿԿ-ի կողմից ԳԽ-ի քննարկմանն է ներկայացվել փոփոխությունների առաջարկների հետևյալ 

փաթեթը՝                 հիմնված մասնագիտական ամբիոնների քննարկումների վրա: Այսպես՝ 

    «Սերվիս»  մասնագիտության կրթական ծրագրերում (առկա, հեռակա)՝   մասնագիտական առարկաների շրջանակում 

փոփոխել ուսումնական պրակտիկաների ժամաքանակները՝ ներառելով լսարանային ժամերի մեջ:  

  «Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ»  մասնագիտության կրթական ծրագրերում (առկա, հեռակա)՝ 

մասնագիտական առարկաների շրջանակում առկա 3-րդ կուրս 1-ին կիսամյակում ավելացնել «Սպորտային խաղեր՝ 

հանդբոլ»  առարկան՝ 5 կրեդիտ, իսկ 2-րդ կիսամյակում «Սպորտային խաղեր՝ ֆուտբոլ առարկան»՝ 5 կրեդիտ՝ կատարելով 

առարկաներին հատկացվող կրեդիտների փոփոխություն: 4-րդ կուրս 1-ին կիսամյակում «Կուրսային աշխատանքը» 

փոխարինել «Հատուկ մանկավարժություն» առարկայով՝ 3 կրեդիտ, 2-րդ կիսամյակում ավելացնել «Հրաձգություն» 

առարկան՝ 3 կրեդիտով, «Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն» առարկան փոխարինել «Սպորտ խաղեր՝ 

թենիս/ձեռնամարտ» առարկայով ՝6 կրեդիտ՝ կատարելով առարկաներին հատկացվող կրեդիտների փոփոխություն:   

Հեռակա 3-րդ կուրս 2-րդ կիսամյակում «Հոգեբանություն» առարկան փոխարինել «Սպորտի հոգեբանություն» առարկայով՝ 5 

կրեդիտ, «Սպորտի ֆիզիոլոգիա» առարկան տեղափոխել 2-րդ կուրս 2-րդ կիսամյակ՝ 4 կրեդիտ՝ կատարելով առարկաներին 

հատկացվող կրեդիտների փոփոխություն: Հեռակա ուսուցման 4-րդ կուրսի 1-ին կիսամյակում ավելացնել «Հատուկ 

մանկավարժություն» առարկան՝ 3 կրեդիտ, իսկ «Շախմատ» առարկան տեղափոխել 2-րդ կուրս 2-րդ կիսամյակ՝ կատարելով 

կրեդիտների փոփոխություն: Միայն 2019-2020 ուստարում որպես անցումային պլան «Հոգեբանություն» առարկան հանել 3-
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րդ կուրս 2-րդ կիսամյակից, 4-րդ կուրս 1-ին կիսամյակում ավելացնել «Հատուկ մանկավարժություն» առարկան՝ 3 կրեդիտ, 

5-րդ կուրսի 1-ին կիսամյակում հանել «Ըմբշամարտ» առարկան, 2-րդ կիսամյակում  «Ընդհանուր ֆիզիկական 

պատրաստություն» առարկան փոխարինել «Սպորտ խաղեր՝ թենիս/ձեռնամարտ» առարկայով ՝6 կրեդիտ, ավելացնել 

«Հրաձգություն» առարկան՝ 3 կրեդիտ (5-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի փոփոխությունները կատարել նաև հիմնական 

պլանում)  և վերաբաշխել կրեդիտները:      

   «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա»  մասնագիտության կրթական ծրագրերում (առկա, հեռակա, մագիստրոս)՝  

մասնագիտական առարկաների շրջանակում առկա 4-րդ կուրսի 1-ին կիսամյակից հանել «Կուրսային աշխատանքը» և 6 

կրեդիտը վերաբաշխել: Հեռակայում 2-րդ կուրսի 1-ին կիսամյակում «Մանկական հիվանդություններ» առարկան 

փոխարինել «Մանկավարժություն» առարկայով, իսկ 2-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակում «Մանկավարժություն» առարկան 

փոխարինել «Մանկական գրականություն» առարկայով: Հեռակա 5-րդ կուրսից հանել «Կերպարվեստ և նրա դասավանդման 

մեթոդիկա», «Տեխնոլոգիա և նրա դասավանդման մեթոդիկա» առարկաները և կուրսային աշխատանքները՝ վերաբաշխելով 

կրեդիտները: Մագիստրոս 2-րդ կուրսի 1-ին կիսամյակում «Քերականության ուսուցման մեթոդիկա» առարկան փոխարինել 

«Հայոց լեզվի տեսություն» առարկայով:   

    Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտական կրթական ծրագրերում (առկա, հեռակա)՝ հեռակա 

5-րդ կուրսի 1-ին կիսամյակից հանել «Կուրսային աշխատանքը» և 6 կրեդիտը վերաբաշխել: 

   «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտական կրթական ծրագրում (հեռակա)՝ հեռակա 5-րդ կուրսի 1-ին 

կիսամյակում  «Կուրսային աշխատանքը» փոխարինել «Սոցիալական աշխատանքի հիմունքներ» առարկայով: Հեռակա 

ուսուցման 4-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակում  «Կուրսային աշխատանքը» փոխարինել «Սոց. մանկավարժի աշխատանքի 

մեթոդիկա և տեխնոլոգիա» առարկայով:  
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     «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»  մասնագիտության կրթական ծրագրում (մագիստրոս)՝ մասնագիտական 

առարկաների շրջանակում 1-ին կուրսի 1-ին կիսամյակում «Programming paradigms» առարկան փոխարինել «Java core 

programming» առարկայով, 1-ին կուրսի 2-րդ կիսամյակում «Web կիրառությունների նախագծում և մշակում» առարկան 

փոխարինել «Մաթեմատիկական մոդելավորման ընտրովի հարցեր» առարկայով, 2-րդ կուրս 1-ին կիսամյակում 

«Սպլայնների տեսություն» առարկան փոխարինել «Բնագիտական խնդիրների մաթեմատիկական մոդելավորում» 

առարկայով:  

  Առկա ուսուցման 2-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակում «Ծրագրավորման լեզու C առարկան» փոխարինել «Web ծրագրավորման 

հիմունքներ» առարկայով: 

    «Մաթեմատիկա» մասնագիտության կրթական ծրագրում (մագիստրոս)՝ մասնագիտական առարկաների շրջանակում 

կատարել լսարանային ժամերի փոփոխություն:   

   «Համակարգչային գրաֆիկա»  մասնագիտության կրթական ծրագրում (առկա)՝   մասնագիտական առարկաների 

շրջանակում կատարել լսարանային ժամերի փոփոխություն: 

   «Դեկորատիվ կիրառական արվեստ»  մասնագիտության կրթական ծրագրում (մագիստրոս)՝   մասնագիտական 

առարկաների շրջանակում կատարել լսարանային ժամերի փոփոխություն: 

    «Ռուսաց լեզու և գրականություն» մասնագիտության կրթական ծրագրերում (առկա)՝   մասնագիտական առարկաների 

շրջանակում կատարել ստուգման ձևերի մասնակի փոփոխություններ:  

  «Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և ռուսերեն » մասնագիտության կրթական ծրագրում (առկա)՝ մասնագիտական 

առարկաների շրջանակում կատարել ստուգման ձևերի և առարկայի անվանման մասնակի փոփոխություններ: 
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  «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության կրթական ծրագրում (առկա, մագիստրոս)՝  մասնագիտական 

առարկաների շրջանակում կատարել ստուգման ձևերի մասնակի փոփոխություններ: 

   «Իրավագիտություն» մասնագիտության կրթական ծրագրում (հեռակա)՝   մասնագիտական առարկաների շրջանակում 

կատարել մասնագիտական առարկաների փոփոխություն՝ միայն 2019/2020ուստարում «ՀՀ սահմանադրական իրավունք» 

առարկայի փոխարեն մտցնել «Քրեագիտություն» 6 կրեդիտ՝ հեռակա 5-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակում:   

  «Պատմություն» մասնագիտության կրթական ծրագրերում (առկա, հեռակա)՝   մասնագիտական առարկաների շրջանակում 

կատարել մասնագիտական առարկաների փոփոխություն՝ «Պատմագիտության տեսություն և մեթոդաբանություն» 

առարկայի փոխարեն մտցնել «Հայոց պատմության պատմագրություն» առարկան 3 կրեդիտ՝ առկա/հեռակա 4-րդ և 5-րդ 

կուրսի 1-ին կիսամյակներում:   

   «Կենսաբանություն» մասնագիտության կրթական ծրագրերում (առկա, հեռակա)՝   մասնագիտական առարկաների 

շրջանակում փոփոխել ուսումնական պրակտիկաների ժամաքանակները՝ ներառելով լսարանային ժամերի մեջ:  

  «Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության կրթական ծրագրերում (առկա, հեռակա)՝   մասնագիտական առարկաների 

շրջանակում փոփոխել ուսումնական պրակտիկաների ժամաքանակները՝ ներառելով լսարանային ժամերի մեջ:  

   «Աշխարհագրություն» մասնագիտության կրթական ծրագրերում (առկա, հեռակա)՝   մասնագիտական առարկաների 

շրջանակում փոփոխել ուսումնական պրակտիկաների ժամաքանակները ՝ ներառելով լսարանային ժամերի մեջ:  

   «Հայոց լեզու և գրականություն»  մասնագիտության կրթական ծրագրերում (առկա, հեռակա)՝   մասնագիտական 

առարկաների շրջանակում կատարել ստուգման ձևերի և ժամաքանակների մասնակի փոփոխություններ: Միայն 

2019/2020ուսումնական տարում առկա ուսուցման 4-րդ կուրսի 1-ին կիսամյակից հանել «Հայերենի պատմական 

քերականություն» առարկան, 2-րդ կիսամյակի «Գրականության տեսություն» առարկան փոխարինել «Հայոց լեզվի 
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պատմություն» առարկայով՝ 5 կրեդիտ և կատարել կրեդիտների վերաբաշխում: Միայն 2019/2020 ուսումնական տարում 

հեռակա 5-րդ կուրսի 1-ին կիսամյակում «Կուրսային աշխատանքը» փոխարինել «Հայոց լեզվի ոճագիտություն» առարկայով՝ 

3 կրեդիտ:  

  «Լրագրություն» մասնագիտության կրթական ծրագրերում (առկա, հեռակա)  կատարել ստուգման ձևերի և 

ժամաքանակների մասնակի փոփոխություններ: Միայն 2019/2020 ուսումնական տարում «Լրագրություն» առկա և հեռակա 

3-րդ կուրսում «Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկան փոխարինել «Լրագրություն և մարդու իրավունքներ» 

առարկայով: Լրագրություն առկա 4-րդ կուրս 2-րդ կիսամյակում  «Հեռուստահաղորդավարի աշխատանքի հիմունքներ և 

մեկնաբանի աշխատանքը եթերում» առարկան փոխարինել «Լրագրային/տպագիր/ ժուռնալիստիկա» առարկայով: 

  «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)»  մասնագիտության կրթական ծրագրում (առկա)՝ 

մասնագիտական առարկայի շրջանակում 2-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակում «Վիճակագրություն» առարկայից հանել 

ուսումնական պրակտիկային հատկացված ժամաքանակը:  

     «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության կրթական ծրագրերում (առկա,հեռակա)՝ մասնագիտական առարկայի 

շրջանակում առկա ուսուցման 3-րդ կուրս 2-րդ կիսամյակում  ավելացնել «Երիտասարդների հետ աշխատանքի 

հիմունքներ»՝ հատկացնելով 2 կրեդիտ: 

ՄԿԾ-ների մշակման և ներդրման գործընթացը կարգավորելու համար նախատեսվում է հատկապես վերանայել և 

լրամշակել ՄԿԾ-ների մշակման, հաստատման,  իրականացման, մշտադիտարկման և բարելավման կարգը՝ մասնագիտական 

ամբիոնների ամենաակտիվ մասնակցությամբ: 
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2. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ 

  Դիմորդների ընդհանուր թիվը (առկա, հեռակա, մագիստրատուրա) 

Համալսարանի զարգացման այս փուլում առավել քան կարևոր է եղած մասնագիտությունների թողարկման 

նկատմամբ ճիշտ քաղաքականության կիրառումը, որը միտված լինի տարածաշրջանի իրական պահանջարկին և նաև 

հնարավորություն ստեղծի բուհի գիտական ներուժի զարգացման համար, տարիներով ձևավորված դպրոցների 

պահպանմանը և առաջընթացին, հատկապես բնագիտամաթեմատիկական ուղղությամբ: Սակայն համոզված ենք, որ այդ 

դպրոցների պահպանման և զարգացման այլընտրանքային ճանապարներրը պիտի զարգացնել, օրինակ՝ ծրագրային 

տարբեր պրոյեկտների իրականացումը, հետազոտության զարգացումը և այլն, ոչ թե դրանց պահպանումը ուղղակիորեն 

կապել ՄԿԾ-ների թողարկման հետ: Սա նոր մարտահրավեր է համալսարանի համար, որն արժանապատիվ կարող ենք 

հաղթահարել բացառապես ջանքերի համատեղ գործադրմամբ:   

Այս համատեքստում  առավել կարևոր է դառնում թողարկվող նոր մասնագիտությունների ուղղությամբ անհրաժեշտ է 

պրոֆեսորադասախոսական համապատասխան որակավորումներով կազմի ապահովումը՝ ինչպես նոր, աճող ներուժ 

ունեցող, այնպես էլ կայացած և բարձր վարկանիշ ունեցող մասնագետներով համալրումը, մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման արդյունավետության բարձրացումը: Այս ամենը ուղղակիորեն կնպաստի կրթություն բարձր մակարդակի և 

ուսանողների թվի դինամիկ աճի ապահովմանը: 

 

  2017-2018 2018-2019 

Առկա բակալավրիատ 407 154 

Բնագիտամաթեմատիկական 87 36 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 150 38 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 62 35 

Մանկավարժության 66 31 

Ռազմական ամբիոն 42 14 
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Առկա բակալավրիատ2 

Բնագիտամաթեմատիկական 

Հումանիտար գիտությունների և 
արվեստի 

Սոցիալական գիտությունների և 
իրավունքի 

Մանկավարժության 

Ռազմական ամբիոն 
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  2017-2018 2018-2019 

Հեռակա բակալավրիատ 258 161 

Բնագիտամաթեմատիկական 67 33 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 31 11 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 56 42 

Մանկավարժության 55 51 

Ռազմական ամբիոն 49 24 
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Հեռակա բակալավրիատ 

Բնագիտամաթեմատիկական 

Հումանիտար գիտությունների և 
արվեստի 

Սոցիալական գիտությունների և 
իրավունքի 

Մանկավարժության 

Ռազմական ամբիոն 
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  2017-2018 2018-2019 

Մագիստրատուրա 236 199 

Բնագիտամաթեմատիկական 44         35 
Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 46 35 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 86 69 

Մանկավարժության 46  53 

Ռազմական ամբիոն 14 7 

 
 

2017-2018 2018-2019

236 

199 

44 
35 

46 
35 

86 
69 

46 
53 

14 7 

Մագիստրատուրա 

Բնագիտամաթեմատիկական 

Հումանիտար գիտությունների և 
արվեստի 

Սոցիալական գիտությունների և 
իրավունքի 

Մանկավարժության 

Ռազմական ամբիոն 
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Ընդունելությունն ըստ կրթական ծրագրերի 

        2017-2018 2018-2019 

Առկա բակալավրիատ 407          154 

Անվճար 82 54 

Վճարովի 325 100 

Հեռակա բակալավրիատ 258 161 

Մագիստրատուրա 237 199 

Անվճար 38 56 

Վճարովի 198 143 

Ընդամենը 902 514 

 
2017-2018 2018-2019

902 

514 
407 

154 
82 54 

325 

100 

258 
161 237 199 

38 56 

198 
143 

Ընդամենը 

Առկա բակալավրիատ 

Անվճար 

Վճարովի 

Հեռակա բակալավրիատ 

Մագիստրատուրա 

Անվճար2 

Վճարովի2 



«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

ՈՒԳԿԿ-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ – 2019 

                           20                                                                                            Գյումրի 2020 

 

Մրցութային ցուցանիշն ըստ կրթական ծրագրերի (դիմորդների և ընդունվածների հարաբերությունը) 

   2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Բակալավրիատի դիմորդների թիվ 578 665 315 

Ընդունվածների թիվ 501 554 269 

Բակալավրիատ՝ մրցութային ցուցանիշը 86,67% 83,31% 85,39% 

Մագիստրատուրայի դիմորդների թիվ 294 293 199 

Ընդունվածների թիվ 246 247 179 

Մագիստրատուրա՝ մրցութային 

ցուցանիշը 
83,67% 84,30% 89,9% 

  

 Վերջին  տարում բակալավրիատում նկատվում է մրցութային ցուցանիշի աճի միտում, իսկ մագիստրատուրայում 

պահպանվում է ընդհանուր ցուցանիշը:  

 
2016-2017 2017-2018 2018-2019

578 

665 

315 

501 
554 

269 

Բակալավրիատ 
դիմորդների թիվ 

Ընդունվածների 
թիվ 

86,67% 

83,31% 

85,39% 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Բակալավրիատ՝ մրցութային ցուցանիշը 
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             Նշենք, որ վերջին տարիներին մագիստրատուրայում ընդունելության սկզբունքների  վերանայումը բերել է 

մրցութային ցուցանիշի կայունացման՝ 90%-ի շրջանակներում: 

            Հաշվետու տարում առանձին մասնագիտությունների ուղղությամբ դիտարկվում է մեծ հետքրքրություն: Նկատի 

ունենալով պահանջարկը և դիմորդների հետաքրքրությունը՝ առանձին ամբիոններ աշխատում են այդ ուղղությամբ: Ճիշտ է, 

մագիստրական առանձին մասնագիտությունների լիցենզիայի ձեռքբերումը թվագրվում է հաջորդ ուստարում, սակայն 

պիտի արձանագրել, որ նոր մասնագիտությունների ուսումնական պլանների, բովանդակության, վերջնարդյունքների 

սահմանման աշխատանքները իրականացվել են հաշվետու տարում համապատասխան ամբիոններում, ինչպես օրինակ՝ 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

294 293 

199 

246 247 

179 Մագիստրատուր
այի դիմորդների 
թիվ 

Ընդունվածների 
թիվ 

83,67% 
84,30% 

89,90% 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Մագիստրատուրա՝ մրցութային ցուցանիշը 
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մշակվել են 011302.05.7 Հատուկ մանկավարժություն,  011302.04.7 Լոգոպեդիա և 072101.08.7 Կենսատեխնոլոգիա 

մագիստրոսական ծրագրերը՝ աշխատաշուկայի պահանջներից և աճող հետաքրքրություններից ելնելով: Այդ ԿԾ-ները 

հեռանկարային են և ունեն ռազմավարական նշանակություն ՇՊՀ-ի համար: 011302.05.7 Հատուկ մանկավարժություն և 

011302.04.7 Լոգոպեդիա ՄԿԾ-ները մշակվել են մանկավարժության ամբիոնի կողմից, որն իրականացնում է համալսարանի  

հիմնական գիտական ուղղություններից մեկը: Ինչ վերաբերում է մագիստրոսական մյուս ԿԾ՝ 072101.08.7 

Կենսատեխնոլոգիա ծրագրերին կարելի է նշել հետևյալը. ներկայացվող մագիստրոսական կրթական ծրագրի կառուցվածքը 

մշակվել է Էրազմուս+ «Բիոարտադրանքի գիտությունների և տեխնոլոգիաների հայկական գերազանցության ցանցի 

ստեղծում» /Armenian Network of Excellence in Bioproducts Science and Technology/AbioNet/ կարողությունների զարգացման 

ծրագրի շրջանակներում (ABioNet ծրագիր): ՄԿԾ-ի բովանդակությունը քննարկվել է ծրագրի գործընկեր եվրոպական 

համալսարանների՝ մասնավորապես Տերամոյի համալսարանի (Իտալիա), Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարանի 

(Գերմանիա) մասնագետների հետ: Մագիստրոսական կրթական ծրագրի մասնագիտական մոդուլները մշակելիս հաշվի են 

առնվել նաև Շիրակի մարզում մասնագիտական պրակտիկա անցնելու հնարավորությունները: Շատ կարևոր է նաև այն, որ 

շրջանավարտները կկարողանան ոչ միայն կիրառել իրենց մասնագիտական գիտելիքները Շիրակի մարզում, այլև կլինեն 

մրցունակ միջազգային աշխատաշուկայում: Այս կրթական ծրագիրը առանձնանում է նաև նրանով, որ ապահովում է 

գիտություն-ձեռներեցություն կապը և  ունի ձեռքբերված հզոր նյութատեխնիկական բազա, մասնավորապես՝ 

մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա: Այս ծրագիրը համահունչ է եվրոպական համալսարանների 

նմանատիպ ՄԿԾ-ների կառուցվածքի հետ, ինչն ապագայում կնպաստի կրեդիտային շարժունության ծրագրերի և կրկնակի 

աստիճանաշնոհմամբ մագիստրոսական ծրագրերի մշակմանը: Ամրագրենք նաև, որ մշակված ծրագրերի ընդհանուր և 

մասնագիտական մոդուլներն ապահովում են որակավորումների ազգային շրջանակով սահմանված մագիստրոսի 
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կրթական աստիճանում համապատասխան կարողությունների և հմտությունների ձեռք բերումը: Մշակված ծրագրերի 

կառուցվածքը արդիական է և մագիստրոսական կրթական ծրագրերի կառուցվածքներին ներկայացվող պահանջներին 

համապատասխան: Այս ԿԾ-ների լիցենզիաների ձեռքբերումը թվագրվում է 2019-2020թթ.-ին, իսկ բոլոր 

նախապատրաստական աշխատանքները կատարվել են հաշվետու տարում: 

Հաշվետու տարում ձեռք է բերվել Շիրակի մարզի զարգացման համար լուրջ նշանակություն ունեցող 101501.01.6  

Զբոսաշրջություն ԿԾ-ի թողարկման լիցենզիան միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության մասնագիտական 

ամբիոնի ջանքերով:  

Այս համատեքստում վերջին 5 տարիների համար ունենք այս պատկերը. 

 

 

   

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

ՇՊՀ 

ընդունվածների/հրամանագրվածների  

թիվը 

641 563 747 730 448 
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 Օտարերկրյա ուսանողների համակազմը և հաշվեկշիռը հիմնական համակազմում 

   2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Հիմնական ուսանողական համակազմը  2907 2671 2562 2568 2322  

Բակալավրիատ 15 14 14 17 19 

Առկա 7 8 8 12 12 

Հեռակա 8 6 6 5 7 

Մագիստրատուրա 0 0 6 7 4 

Օտարերկրյա ուսանողների ընդհանուր 

թիվը 
15            14 20 

24 23 

Օտարերկրյա ուսանողների հաշվեկշիռը 

հիմնական համակազմում (%) 
% % % % % 

    

2015 2016 2017 2018 2019

641 
563 

747 730 

448 
ՇՊՀ 
ընդունվածների/հրամանագրվածնե
րի  թիվը 
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2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
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12 12 

8 
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5 

7 

0 0 

6 
7 

4 

15 
14 

20 

24 
23 

Բակալավրիատ 

Առկա 

Հեռակա 

Մագիստրատուրա 

Օտարերկրյա ուսանողների 
ընդհանուր թիվը 
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 Հեռակա ուսուցման համակազմը և հաշվեկշիռը հիմնական համակազմում 

Վերջին տարում նկատվում է այս ցուցանիշի աճ      %-ով: 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ուսանողական համակազմը 3323 2907 2671 2562 2568 2322 

Հեռակա ուսուցման համակազմը 1763 1530 1151 1132 997 930 

Հեռակա ուսուցման հաշվեկշիռը 

հիմնական համակազմում (%) 
53,05% 52,63% 43,09% 44,18% 38,82% 40,05% 

                     

 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

3323 

2907 
2671 2562 2568 

2322 

1763 
1530 

1151 1132 
997 930 

Ուսանողական համակազմ 

Հեռակա ուսուցման համակազմ 
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Վճարովի համակարգի ուսանողների հաշվեկշիռն հիմնական համակազմում 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Հիմնական համակազմ 2902 2671 2562 2568 2322 

Բակալավրիատ 2522 2359 2216 2078 1923 

Առկա 992 1208 1084 1100 996 

Հեռակա 1530 1151 1132 997 930 

Մագիստրատուրա 380 309 342 471 396 

Օտարերկրյա քաղաքացիներ 15 14 20 24 23 

Ընդամենը վճարովի 2573 2296 2147 2172 2028  

Հաշվեկշիռը հիմնական 

համակազմում 
88,70% 86% 83,80% 84,57% 87,33% 

  

 Այս ցուցանիշը զգալիորեն պայմանավորված է նաև պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման 

վարձի  լրիվ փոխհատուցման տրամադրման թվով:   

           
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

2902 
2671 2562 2568 

2322 
2573 

2296 
2147 2172 2028 

Հիմնական համակազմ 

Ընդամենը վճարովի 
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Հիմնական   ուսանողական  համակազմը (առկա, հեռակա, մագիստրատուրա) 

 Վերջին 5 տարիներին ուսանողական համակազմը նվազել է ավելի քան 20%-ով, չնայած որ առկա բակալավրում և 

մագիստրատուրայում  (հատկապես 2017-2018 և 2018-2019 ուստարիներին)  նկատվում է մասնակի աճ.  

 առկա բակալավր աճ՝   0,4% 

 հեռական բակալավր նվազում՝   39% 

 մագիստրատուրա աճ՝   4,2% : 

 

 

 

  Շրջանավարտներն ըստ ուստարիների 

N Ֆակուլտետ 

Առկա բակալավրիատ Հեռակա բակալավրիատ Մագիստրատուրա 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 Բնագիտամաթեմատիկական 60 49 51 68 57 49 27 56 43 

2 
Հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի 
79 67 95 22 30 23 17 38 51 

3 
Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի 

69 33 66 51 46 35 27 73 75 

4 Մանկավարժության 52 47 48 97 66 49 26 48 44 

5 Ռազմական ամբիոն 21 23 16 43 18 29 4 6 9 

 
Ընդամենը 281 219 276 281 217 185 101 221 222 
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2018-2019 ուստարվա շրջանավարտների թվակազմը՝ 

 ըստ պետական որակավորման քննությունների մասնակցության  

 

Ֆակուլտետներ 

Առկա բակալավրիատ 
Հեռակա 

բակալավրիատ 
Մագիստրատուրա Ընդամենը 
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Բնագիտամաթեմա

տիկական 51 51 9 0 49 49 0 3 43 43 26 0 143 143 35 3 

Հումանիտար 

գիտությունների և 

արվեստի 95 93 23 2 23 23 0 1 51 51 20 0 169 167 43 4 
Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի 66 66 16 0 35 34 0 1 75 73 28 0 176 173 44 1 

Մանկավարժության 48 48 3 2 49 46 0 3 44 43 29 1 141 137 32 6 

Ռազմական ամբիոն 16 16 1 0 29 23 0 1 9 9 9 0 54 48 10 1 

Ընդամենը 276 274 52 4 185 175 0 9 222 219 112 0 683 668 164 15 
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Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի շրջանավարտների ընդհանուր թիվը նվազել է, ինչը պայմանավորված է 

ընդունելության ծավալներով:  

 

3. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 

 ՇՊՀ-ն ունի բավարար մարդկային ռեսուրսներ, մասնավորապես մասնագիտական պրոֆեսորադասախոսական 

կազմ, ովքեր իրականացնում են կրթական ծրագրերը, ապահովում դրանց վերջնարդյունքների ձեռքբերումը: Բուհի 

գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներից է մասնագիտական ԿԾ-ների իրականացման համար 

անհրաժեշտ պրոֆեսորադասախոսական կազմով ապահոված լինելը: Հաշվետու տարում ՇՊՀ-ն ունի 207 հիմնական 

աշխատակից, որից 12-ը գիտությունների դոկտոր են, 12-ը՝ պրոֆեսոր, 95-ը՝ գիտությունների թեկնածու և 82-ը դոցենտ: 

 Հիմնական դասախոսական կազմի  բաշխումն ըստ պաշտոնների, գիտական աստիճանների  

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Հիմնական դասախոսական կազմը 200 191 207 

Դոկտոր 13 11 12 

Թեկնածու 108 101 95 

Պրոֆեսոր 13 11 12 

Դոցենտ 80 83 82 
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Դասախոսական կազմի բաշխումն ըստ աշխատանքային պայմանագրի ձևերի 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Հիմնական դասախոսական կազմը 
200 191 207 

 Համատեղությամբ դասավանդողներ 19 20 21 

Ժամավճարով աշխատողներ 26 28 19 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

200 191 
207 

13 11 12 

108 101 95 

13 11 12 

80 83 82 

Հիմնական դասախոսական կազմ 

Դոկտոր 

Թեկնածու 

Պրոֆեսոր 

Դոցենտ 
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 Հիմնական դասախոսական կազմի հետ անհրաժեշտ է տարեկան պայմանագրի կնքման մեխանիզմից անցում կատարել 

բաց մրցութային ընտրության, որի համար կարևոր է նախ կատարել մասնագիտական ամբիոնների հաստիքների, ապա ՊԴ 

կազմի գիտամանկավարժական գործունեության արդյունքների գնահատման մեխանիզմների հստակեցում:   

Ընդհանուր դասախոսական կազմի տարիքային բաշխումը 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Մինչև 36 տարեկան 30 30 39 39 

36-60 տարեկան 150 147 116 170 

60-ից բարձր 30 37 36 38 

Ընդամենը 210 214 191 247 

Միջին տարիքը 49 50 49 50 

         

2016-2017 2017-2018 2018-2019

200 191 
207 

19 20 21 26 28 19 

Հիմնական դասախոսական կազմ 

Համատեղությամբ դասավանդողներ 

Ժամավճարով աշխատողներ 
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 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքը, որը հաշվետու տարում 48-49 տարեկանն է, որը վերջին 

տարիներին չի փոխվում: ՊԴ կազմի սերնդափոխության առումով մասնագիտական ամբիոններում անհրաժեշտ է տանել 

մշտական և արդյունավետ աշխատանք: 

 

 

 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

30 30 
39 39 

150 147 

116 

170 

30 37 36 38 

Մինչև 36 տարեկան 

36-60 տարեկան 

60-ից բարձր 
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Իգական սեռի հիմնական դասախոսների հաշվեկշիռը 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Հիմնական դասախոսական կազմ 247 200 191 207 

Իգական սեռի դասախոսներ 144 125 119 122 

Իգական սեռի հաշվեկշիռը 58,29% 62,50% 62,30% 58.9 % 

 

                  

 Իգական սեռի հիմնական դասախոսների հաշվեկշիռը վերջին 5 տարիներին բավականին կայուն է և տատանվում է 

60 %-ի սահմաններում: 

 

  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

247 

200 191 
207 

144 
125 119 122 Հիմնական դասախոսական կազմ 

Իգական սեռի դասախոսներ 
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Ուսանող/դասախոս հարաբերակցությունը 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Հիմնական դասախոսական կազմը 200 191 191 207 

 Հիմնական ուսանողական կազմ 2671 2562 2568 2322 

Ուսանող/դասախոս 

հարաբերակցությունը 
13 13 13 11 

 

                                  

  

 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

200 191 191 207 

2671 2562 2568 
2322 

Հիմնական դասախոսական կազմ 

Հիմնական ուսանողական կազմ 
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Ուսանող/ուսումնաօժանդակ կազմ  հարաբերակցությունը 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ուսումնաօժանդակ կազմ /այդ թվում՝ 

գրադարանային աշխատողներ/ 
43 49 32 30 

 Հիմնական ուսանողական կազմ 2671 2562 2568 2322 

Ուսանող / ուսումնաօժանդակ կազմ 

հարաբերակցությունը 
62 52 80 77 

 

                                   

 

 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

43 49 32 30 

2671 2562 2568 
2322 

Ուսումնաօժանդակ կազմ /այդ թվում՝ 
գրադարանային աշխատողներ/ 

Հիմնական ուսանողական կազմ 
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ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ 

 Նախատեսվում են հետևյալ հիմնական գործողությունները.  

 Լրամշակել ՇՊՀ-ի ամբիոնների բեռնվածությունների ձևավորման նորմերը կարգավորող փաստաթուղթը 

 Բարելավել ուսանողների գիտելիքների գնահատման և բողոքարկման համակարգը՝ ուսումնական դասընթացների 

ելքային կրթական արդյունքների սահմանման և  չափելի գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների 

ձեռքբերման  ուղղությամբ 

 Կազմակերպել ուսանողների մնացորդային գիտելիքների ստուգում 

 Լրամշակել և տարածել կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագրքի 

էլեկտրոնային տարբերակը շահառու խմբերի շրջանում 

  Անցում կատարել կրեդիտների բաշխման ամրագրված քաղաքականության ընթացակարգային փուլի   

 Մշակել ՄԿԾ-ների մշակման, իրականացման, գնահատման, մշտադիտարկման, վերանայման ընթացակարգ  

 Բարելավել արտաքին շահակիցների  մասնակցությունը ՄԿԾ-ների մշակման գործընթացներում 

 Լրամշակել ՇՊՀ-ում մագիստրոսի և բակալավրի կրթական ծրագրերով իրականացվող պրակտիկաների 

կազմակերպման և իրականացման  նորմերը կարգավորող փաստաթուղթը՝ հիմնվելով բարելավման նպատակով 

մասնագիտական ամբիոնների կողմից ներկայացված առաջարկների վրա: 

 

 

 

 


