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Unt3h \*pqrrl llurpqunlnprlnui h "C[rpu\f U. Lurpurh4Surtrfr urhrlurh qhurur\tuh

hurilurluurpurh, hflihurrlpunfnuf (ur3unthhur' Z]rritrur4puril) iltuurhhurtlurpntplutr

qnpbptrpurgp:

1. Orumilhur\urh qurptuqrinthphhplr riururlurtrh (urlunthhur' Uurur3urh) ntuntilhur\uh
qnpEphpurglr \urqrlur\hpqilurtr tr {hpurhu\rlurh qnpbhpLhphg L h \ntpuhpnuf
ururp{nr1 nrunuftrur\urtr ur2}uurururhptrhp}r hur2tlurnilurh rlruuururpntrlp, nlh
qruhqurhrftutr, qunn2rud r{urprfurtr h oquurqnpbdurh hurtftup qurururu}uurtrururnt

htr Su\rr.lurhulr r1h\urhp h qnpburrltupp, tluruhurqfrtnur\urh urfp]rntrh .l*ph:p,

4uruphpugfr 4uruur]unu (trhp) p, ntumilhur\urh [unphprlururnth:
Uuruhruqfrmur\urtr unip[nh[r qnpburtlurpp/ltupnpurtrurp, \ntpu]r unlruq[,

dtuurhhurrlurpntplurh qururtuulutuhururnthhplr |rilrugntplurilp L hu\n4ntp;urip,

r{hp2frhhhp]ru qnpEurnnrlphhp]r 2p2rutrur\hhpntti Uurur3uhnui \urpnrl hh \urururphl
qpurhgnrtlhhp, npnhp Euur urtrhpurdh2urnrplurh {uulhpurgtlntti hL

qruunuuluurhururnrlr urnnpulqpntplutlp :

\
\



1 
 

2. Հիմնադրամի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

համակարգմամբ՝ դեկանները և մասնագիտական ամբիոնի վարիչները 

պարտավոր են առնվազն ամենամսյա պարբերականությամբ հսկել և ստուգել 

մատենավարությունը և, ելնելով իրենց գործառույթների շրջանակից, 

բացահայտված թերությունների և բացթողումների վերաբերյալ 

դիտողությունները գրանցել Մատյանի «Դիտողություններ» բաժնում:  

3. Բոլոր գրանցումները Մատյանում անհրաժեշտ է կատարել հստակ:  

4. Ֆակուլտետի դեկանը՝ որպես ուսումնական գործընթացի հիմնական 

կազմակերպիչ՝ 

4.1. ուսումնառության ընթացիկ տարում՝ յուրաքանչյուր օրվա ավարտին 

ստուգում և ապահովում է բոլոր Մատյանների առկայությունը դեկանատում, 

իսկ ուստարվա ավարտին, ըստ անհրաժեշտության, հանձնում արխիվ:  

4.2. Մատյանի՝ ուսանողների անվանացանկում կատարում է վերջիններիս 

ազգանուն-անուն-հայրանունների գրանցումը: 

Ուսումնական տարվա ընթացքում, ուսանողի կարգավիճակի փոփոխության 

դեպքում, «Կարգավիճակի փոփոխության վերաբերյալ տվյալներ» սյունակում 

նշում է Ռեկտորի համապատասխան հրամանի թիվը, իսկ անվանացանկում՝ 

շրջանակի մեջ առնում ուսանողի հերթական համարը:  

5. Մասնագիտական ամբիոնի վարիչը`հետևում է Մատյանի համապատասխան 

էջերում դասավանդողների կողմից լրացված ուսումնական պլանով 

նախատեսված դասընթացի բովանդակության համապատասխանությանը 

առարկայական նկարագրին և թեմատիկ օրացուցային պլանին։  

6. Ուսումնական խորհրդատուն ըստ դեկանի հատկացրած տվյալների՝ 

6.1. Մատյանի՝ «Ընդհանուր տեղեկություններ ուսանողների մասին» բաժնում 

լրացնում է ուսանողների տվյալները (ծննդյան թիվը, հասցեն, 

հեռախոսահամար/ներ/ը և պահանջվող այլ տվյալներ):  

6.2. Մատյանի համապատասխան բաժիններում մուտքագրում է 

պրակտիկա/ներ/ի (ուսումնական, մանկավարժական, արտադրական, 

դաշտային),  կուրսային և ավարտական աշխատանքների վերաբերյալ 

համապատասխան տեղեկատվություն։   

6.3. Մատյանի համապատասխան բաժնում մուտքագրում է դասընթացների 

վերջնական բազմագործոնային գնահատականները, կիսամյակային և 

տարեկան ՄՈԳ-երը, կուտակած կրեդիտների քանակը և պահանջվող այլ 

տվյալներ:  

7. Դասավանդող դասախոսը՝ 
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7.1. Մատյանի համապատասխան էջերում գրանցում է պարապած 

յուրաքանչյուր լսարանային ժամի ամսաթիվը, առարկայական նկարագրին 

համապատասխան և թեմատիկ օրացուցային պլանով նախատեսված 

դասախոսության, առաջադրանքների՝ լաբորատոր, գործնական, սեմինար, 

գրաֆիկական աշխատանքների բովանդակությունն ըստ իրականացման 

օրերի։  

7.2. Կատարում է դասախոսությունների, գործնական և այլ ժամերի հաշվառում՝ 

ըստ իրականացման օրերի։ 

7.3. Մուտքագրում է ուսանողների ընթացիկ ակտիվության գնահատականները և 

կատարում հաճախումների հաշվառում՝ բացակայությունները նշելով 

համապատասխան օրվա սյունակում։   

Ծանոթություն.  

ա) արգելվում է ուսանողների առաջադիմության վերաբերյալ կատարել նշումներ 

սահմանված 100 բալային համակարգից դուրս:  

բ) Ուսանողների ներկայության ստուգումը կատարվում է դասապրոցեսի ընթացքում:  

Ուսանողների բացակայությունները նշվում են «Բ» տառով։  

7.4. Ամփոփիչ ստուգումներին նախորդող շաբաթում գրանցում է տվյալ 

դասընթացից  ուսանողների ընթացիկ ակտիվության գնահատման 

վերջնական արդյունքները (միջին թվաբանականը): 

7.5.  Մուտքագրում է ստուգումների/քննությունների արդյունքները` ըստ 

անցկացման օրերի: 

8. Ֆակուլտետի գործավարը՝  

8.1. Մատյանը գործածության մեջ դնելուց առաջ բաշխում է ուսումնական 

պլանով նախատեսված դասընթացներին հատկացված էջերը՝ հաշվի 

առնելով ուսումնական կիսամյակի ընթացքում այդ դասընթացներին 

հատկացված ժամերի քանակը:  

8.2. Մուտքագրում է դասընթացների անվանումները, ուսումնական կիսամյակի 

ընթացքում հատկացված կրեդիտները, լսարանային ժամերի բաշխումը, 

դասավանդող դասախոսի անուն-ազգանունը, գիտական աստիճանը, 

կոչումը։ 

8.3. Մատյանի համապատասխան էջերում մուտքագրում է ժամատախտակն ու 

դասացուցակը։ 

8.4. Հետևում է, որ ուսանողների հաճախումների և ընթացիկ ակտիվության 

հաշվառումները լինեն ամենօրյա՝ թերությունների բացահայտման 

պարագայում տեղյակ պահելով ֆակուլտետի դեկանին:  
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9. Մատենավարության ընթացքում պատասխանատուի կողմից վրիպում 

կատարելիս (գնահատականի, հաշվառման և այլ սխալ)՝ սխալի վրա գիծ է 

դրվում, կատարվում է ճիշտ գրանցում (ըստ անհրաժեշտության) և տվյալ 

սյունակում/տողում արվում է «Ուղղումն իմն է» գրառումը, նշվում ուղղման 

ամսաթիվը և ամրագրվում ստորագրությամբ:  


