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20
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20
20

     

1 Ապահովել դասախոսների 

մասնագիտական, հետազոտական և  

ստեղծագործական աշխաիտանքի 

համար անհրաժեշտ պայմաններ: 

 

    Դեկան, 

Ամբիոնների 

վարիչներ 

Ժամանակակից 

նյութատեխնիկական 

բազա 

Համապատասխան 

հետազոտական 

միջավայրի 

ապահովում՝ 

անհրաժեշտ 

պայմաններով: 

1.ԿԾ Ենթակառուցվածքային 

մա-կարդակում անհրաժեշտ 

հետազոտական պայման-

ների առկայություն:  

2. Ուսանողների և ղեկա-

վարների համատեղ հրա-

տարակված  գիտամեթոդա-

կան հոդվածների գիտա-

կան ամսագրերումֈ 

2 Ֆակուլտետում իրականացվող ուսում-

նական գործունեության մշտադիտարկ-

ման նպատակով հանձնախումբի 

(որակի մշտադիտարկման հանձնա-

խումբ) ստեղծում:  

    Դեկան, 

Դեկանի դեղակալ 

գիտական գծով 

որակի մշտադիտար-

կման հանձնախումբ 

 

Ուսումնական գոր-

ծընթացի անհրաժեշ 

մակարդակի ապահո-

վում 

Համապատասխան չափա-

նիշների առկայությունֈ 

ԽՆԴԻՐ 1.3. Մասնագիտական զարգացման դպրոցների հիմնադրում և պրակտիկայի, կարիերայի և ուսումնառության  կողմնորոշման ու որակի 

ապահովման միասնական կառուցակարգերի ներդրում: 

N Քայլեր 

Կատարման 

ժամանակահատված 

Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 

Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ  

(ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 Պրակտիկայի, կարիերայի և ուսում-

նառության կողմնորոշման գործըն-

թացների կառավարման բարելավված 

կառուցակարգերի ստեղծումֈ 

 

    Դեկան 

 

ՀՊՄՀ Բյուջետային և 

արտաբյուջետային 

միջոցներֈ Ուսանող-

ներֈ Դպրոցներֈ Ամ-

բիոնի պրակտիկայի 

ղեկավարֈ 

Պրակտիկայի, կարիե-

րայի և ուսումնառութ-

յան կողմնորոշման 

գործընթացների կա-

ռավարման բարելավ-

ված կարգեր: 

ԳԽ-ի կողմից հաստատված 

պրակտիկաների 

անցկացման կա-նոնակարգ 

և բարելավված գործընթացի 

քարտեզագրում: 

ԽՆԴԻՐ 1.4. Բարձրացնել որակի  ներքին ապահովման համակարգի կառույցների և գործընթացների արդյունավետությունը: 

N 
Քայլեր 

 

Կատարման 

ժամանակահատված 
Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 

Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ  

(ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 Կիրառության մեջ դնել ինքնագնա-

հատման համակարգը: 

 

    Դեկան,  

Դեկանի դեղակալ 

գիտական գծով 

Դասախոսներ 

Ամբիոններ 

Ամբիոնի կրթության որակի 

բարձրացմանն ուղղված մի-

ջոցառումների առկայու-

թյուն 

ինքնագնահատման 

զեկույց:  



2 Յուրաքանչյուր կիսամյակ իրականաց-

նել պարբերական դասալսումներ, վեր 

հանել դասավանդման մեթոդների և 

մատուցվող նյութի մատչելիության և 

արդյունավետության ցուցանիշները:  

    Ամբիոնների վարիչներ  դասախոսներ Որակի ապահովման ներ-

քին ցուցանիշների բար-

ձրացում: 

Դասավանդման մեթոդնե-

րի արդյունավետության 

աստիճանըֈ 

3 Կրթական գործունեության որակի 

ապահովման և մշտադիտարկման 

համակարգերի կիրառում: 

 

    Դեկան  

 

Դասախոսներ, 

Ուսանողներ, 

որակի մշտադի-

տարկման հան-

ձնախումբֈ 

կրթական գործունեության 

որակի ապահովումֈ 

Որակի ապահովման և 

մշտադիտարկման պար-

բերական զեկույցներ ֆա-

կուլտետի խորհրդումֈ 

 

ԽՆԴԻՐ 1.5.  Ներդնել  նորարարական կրթական գործընթաց՝ ապահովելով  բարձր որակավորում ունեցող մանկավարժական կադրերի 

պատրաստում առցանց, էլեկտրոնային ուսուցման տեխնոլոգիաների լայնակի կիրառման հիման վրա, կիրառելով  կրթական տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները ամբիոնի բոլոր կրթական ծրագրերում և ուսուցման ձևերում: 

 

N 
Քայլեր 

 

Կատարման 

ժամանակահատված 

Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 

Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ  

(ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 
1 Զարգացնել կրթական գործընթացների 

սուբյեկտների ուսումնական համա-

գործակցության տեխնոլոգիաները հա-

մաչափ բաշխված, ճկուն և բաց տեղե-

կատվական-հաղորդակցական միջա-

վայրի ստեղծման միջոցով: 

 

    Դեկան,  

Դեկանի տեղակալ 

գիիտական գծով 

 

Ամբիոնների 

վարիչներ, 

Դասախոսներ 

Էլեկտրոնային տեխ-

նոլոգիաների կիրա-

ռում, ՈՒՄՓ-երի հա-

մալսարանական 

ստանդարտների առ-

կայություն:Ուսուցման 

տեխնոլոգիաները կի-

րառող դասախոսներֈ 

Ա Էլեկտրոնային տեխնոլո-

գիա-ների կիրառում ՈՒՄՓ-

երի հա-մալսարանական 

չափորոշիչներ: 

Բ. Ուսոցման տեխնոլոգիա-

ները արհեստավարժ կիրա-

ռող դասախոսների թվի աճ 

տարեկան  30 տոկոսովֈ 

2 Ստեղծել մասնագիտական խումբ 

ինտերակտիվ դասընթացների 

մշտադիտարկման համար: 

 

    Դեկան,  

Ամբիոնների 

վարիչներ 

Որակի մշտադի-

տարկման հանձնա-

խումբֈ 

 

Ուսանողների առա-

ջադիմության տվյալ-

ների առկայություն՝  

հավաքագրված առ-

ցանց հարթակի միջո-

ցով: 

Ուսանողների առաջադի-

մության տվյալների համա-

լիր վերլուծություն: 

3 

 

 

 

 

 

Ապահովել ամբիոնի դասախոսների և 

ուսանողների ներգրավվածությունը 

սոցիալական մեդիայի միասնակա-

նության հարցում: 

 

    Ամբիոնների 

վարիչներ 

Ամբիոն  էլ. ռեսուրսների օգ-

տագործման և կիրառ-

ման նպատակով վե-

րապատրաստված 

ուսանողներ և դասա-

խոսներֈ 

Ամբիոններում 

վերապատրաստված 

դասախոսներ: 



ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 2.         ԱՐԴԻԱԿԱՆ   ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ   ԵՎ  ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՆՊԱՏԱԿ 2. Զարգացնել ամբիոնի գիտահետազոտական գործունեությունը, ձևավորել մրցունակ գիտական և նորարարական ներուժ,    

                      աստիճանաբար  անցում կատարել հետազոտական կարգավիճակին: 

ԽՆԴԻՐ 2.1. Նպաստել ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը: 

N Քայլեր 

Կատարման 

ժամանակահատված 
Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 

Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ 

(ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 

 

 

 

 

Նպաստել ամբիոնի դասախոսների 

մասնակցությանը միջազգային և հան-

րապետական գիտական ծրագրերին, 

մրցույթներին: 
     

Ամբիոնների 

վարիչներ 

Ամբիոնի 

դասախոսներ  

Միջազգային և հանրա-

պետական գիտական ծրա-

գրերի մրցույթներին դա-

սախոս - գիտնականների 

մասնակցություն: 

Միջազգային և հանրա-

պետական գիտական 

ծրագրերի մրցույթներին 

դասախոս – գիտնական-

ների մասնակցության 

թվի աճֈ  

2 

Ամբիոններում ձևավորել մրցունակ 

գիտական և նորարարական ներուժ: 

     

Ամբիոնների 

վարիչներ  

Ամբիոնի 

դասախոսներ  

Գիտնական ներուժի առ-

կայություն: 

Վարկանիշային գիտա-

կան պարբերականնե-

րում գիտական արդյուն-

քների հրատարակումնե-

րի թվաքանակֈ 

3 

Համագործակցել հանրապետության 

գիտահետազոտական հիմնարկների 

հետ:      

Դեկան,  

Ամբիոնների 

վարիչներ  

Ամբիոն  Պետական և ոչ պետական 

կազմակերպությունների 

հետ կատարված հետազո-

տություններ: 

Պետական և ոչ պետա-

կան ազմակերպություն-

ների հետ կատարված 

հետազոտու-թյունների 

թվի աճ: 

ԽՆԴԻՐ 2.2.  Նպաստել ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը: 

N Քայլեր 

Կատարման 

ժամանակահատված 
Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 

Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ 

(ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 

Նպաստել ամբիոնի դասախոսների 

դասագրքաստեղծ և ուսումնամեթոդա-

կան ձեռնարկների ստեղծման գործու-

նեության մասնակցությանը: 

     

Ամբիոնների 

վարիչներ 

Ամբիոնի 

աշխատակիցներ 

Ամբիոնի աշխատակիցնե-

րի կողմից ստեղծված դա-

սագրքեր և ձեռնարկներ: 

Ամբիոնի դասախոսների 

կողմից ստեղծված  դա-

սագրքերի և ձեռնարկ-

ների թվաքանակ: 

2 

Նպաստել ամբիոնի աշխատակիցների 

կողմից մենագրությունների հրա-

տարակմանը: 
     

Ամբիոնների 

վարիչներ 

Աշխանքային խումբ Հրապարակված գիտնա-

կանների մենագրություն-

ներ: 

Գիտնականների կողմից 

հրատարակված  մենա-

գրությունների թվաքա-

նակ: 

3 Ապահովել բարձր վարկանիշ ունեցող      Ամբիոնների Ամբիոն Բարձր վարկանիշ ունեցող Բարձր վարկանիշ 



պարբերականներում ամբիոնի դասա-

խոսների գիտական նյութերի հրատա-

րակմանը: 

վարիչներ պարբերականներում հրա-

տարակված դասախոսնե-

րի գիտական նյութեր: 

ունեցող միջազգային 

պարբերական-ներում 

հրատարակված հոդ-

վածների թվաքանակ: 

Խնդիր 2.3. Նպաստել ամբիոնում գիտական կադրերի պատրաստմանը և վերապատրաստմանը: 

N Քայլեր 

Կատարման 

ժամանակահատված 
Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 

Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ 

(ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 

Ապահովել ամբիոնի գիտական կադ-

րերի պատրաստման համակարգի 

ընդլայնում: 
     

Ամբիոնների 

վարիչներ 

Ամբիոն Հայցորդների և ասպիրան-

տների ընդգրկում՝ տարբեր 

մասնագիտու-թյունների 

ապահովմամբֈ 

Մասնագետներ, գիտու-

թյան թեկնածուների և 

դոկտորների թվաքանակֈ 

ԽՆԴԻՐ 2.4. Աջակցել մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցմանը և առաջանցիկ կրթափորձի տարածմանը: 

N 
Քայլեր 

 

Կատարման 

ժամանակահատվ

ած 
Պատասխանա

տու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 

Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ 

(ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 

Մշակել ամբիոնի աշխատակիցների 

մտավոր գործունեության արդյունքնե-

րի և առաջանցիկ կրթափորձի տարած-

ման ու փոխանցման համա-կարգ: 

     

Ամբիոնների 

վարիչներ 

Ամբիոն Համապատասխան փաս-

տաթղթի առկայությունֈ 

Համապատասխան փաս-

տաթուղթ՝ հաստատված 

ֆակուլտետի խորհրդումֈ 

2 

Նպաստել ամբիոնի գիտակրթական 

գործունեության առաջ մղմանը դեպի 

ապրանքայնացում: 
     

Ամբիոնների 

վարիչներ 

Ամբիոն 

 

Համալսարանի գիտակր-

թական գործունեության 

ապրանքայնեցմում: 

Համալսարանի 

գիտակրթական 

գործունեության 

ապրանքայնեցման աճ : 

 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 3:          ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ   ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ   ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

ՆՊԱՏԱԿ:  Զարգացնել ամբիոնի մարդկային ռեսուրսների  համակազմը, ապահովել որակյալ դասախոսական  ներուժ  և բարեկեցության  

                    մակարդակ,  ժամանակակից աշխատանքային  միջավայր: 

ԽՆԴԻՐ 3.1. Շարունակել համալրել պրոֆեսորադասախոսական կազմը՝ կրթական ծրագրերի  որակի ապահովման արդի պահանջներին համահունչ: 

N Քայլեր 
Կատարման 

ժամանակահատված 
Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 
Վերջնարդյունք 

Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ(ԳԱՑ) 



20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 (մարդկային, 
նյութական, 

ֆինանսական)  

1 

Իրականացնել պրոֆեսորադասախո-

սական ներուժի գնահատում ըստ մա-

տուցվող կրթական ծրագրերի որակի 

ապահովման  պահանջների, մասնա-
գիտական որակների և տարիքային կազմի: 

     Դեկան, 

Ամբիոնների վարիչներ 

դասախոսներ Պրոֆեսորադասախոսակ

ան ներուժի գնահատման 

վերլուծական զեկույցֈ  

Գնահատման փաթեթի 

առկայությունֈ 

Դասախոսական կազմի վար-

կանիշային գնահատման գոր-

ծարկված համակարգֈ 

 

2 

Մշակել ամբիոնի դասախոսական 

կազմի համալրման և կատարելա-

գործման ծրագիր: 

     Ամբիոնների վարիչներ  ամբիոն Դասախոսական կազմի 

համալրման և կատարե-

լագործման երկարաժամ-

կետ ծրագրի մշակում 

Դասախոսական կազմի համա-

լրման և կատարելագործման 

գործող ծրագիրֈ 

3 Քայլեր ձեռնարկել կադրերի խրա-

խուսման և պահպանման, նոր 

կադրերի ներգրավման ուղղությամբ: 

 

     դեկան 

Ամբիոնների վարիչներ 

ամբիոն Կադրերի խրախուսման 

և պահպանման, նոր 

կադրերի ներգրավման  

քաղաքականությունֈ 

Նոր կադրեր, խրախոսում և 

աջակցում ստացած  աշխատա-

կիցների թվաքանակֈ 
 

4 

Կազմապերպել դասախոսների վերա-

պատրաստում էլեկտրոնային ուսուց-

ման՝ ուղվաց կրթական նոր տեխնո-

լոգիաների տրապտման: 

     Դեկան, 

Ամբիոնների վարիչներ 

դասախոսներ Վերապատրաստված 

դասախոսներ 

Վերապատրաստված 

դասախոսների թվաքանակֈ 

ԽՆԴԻՐ 3.2.  Զարգացնել ամբիոնի մարդկային ռեսուրսների  կառավարման  համակարգը, նպաստել  վարչակազմի շարունակական համալրմանն 

                        ու որակական առաջընթացին: 

N Քայլեր 

Կատարման 

ժամանակահատված 
Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 
նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 
Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ (ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 

Խթանել դասախոսական կազմի մաս-

նակցությունը ամբիոնի և ֆակուլտետի 

կառավորման, որոշումների ընդուն-

ման գործընթացներում: 

     դեկան 

Ամբիոնների վարիչներ 

Ամբիոն Դասախոսների ներգրավում 

ամբիոնի և ֆակուլտետի կա-

ռավարման և որոշումների 

ընդունման գործընթացում 

համալսարանի կառավար-

ման նորմատիվային ակտե-

րի մշակման գործընթացում 

ներգրաված դասախոսների 

թվաքանակֈ 

2 

Ապահովել ամբիոնի և ֆակուլտետի 

կառավարման համակարգի արդյու-

նավետությունը, աջակցել հակակո-

ռուպցիոն քաղաքականության իրա-

կանացմանը: 

     Դեկան, 

Ամբիոնների վարիչներ 

Ֆակուլտետի 

աշխատակիցներ 

Համապատասխան 

միջավայրի առկայությունֈ 

Ֆակուլտետի և ամբիոնների 

գործունեության թափանցի-

կության ապահովումֈ 

3 

 

Դասախոսների ընդգրկումը ամբիո-

նում և ֆակուլտետում իրականացվող 

նոր ծրագրերին: 

     դեկան 

Ամբիոնների վարիչներ 

Ամբիոն Առողջ մրցակցության  ապա-

հովվում 

Ամբիոնի դասախոսների 

առաջխաղացումֈ  

4 

 

 

 

 

 

Նպաստել Համալսարանի շահերի և 

կոլեկտիվ պատասխանատվության, 

համալսարանական համայնքին պատ-

կանելության գիտակցման խորաց-

մանը, ՀՊՄՀ-ի լավագույն ավանդույթ-

ների պահպանմանն ու դրանց շարու-

նակականության ապահով-մանը: 

     դեկան 

Ամբիոնների վարիչներ 
Ֆակուլտետի 

աշխատակիցներ 

Համապատասխան 

միջավայրի ստեղծում 

ՀՊՄՀ մշակույթի պահպա-

նում և զարգացում 



ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 4:                  ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԱԾ   ԴԻՄՈՐԴՆԵՐ   ԵՎ   ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՂՆԵՐ 

ՆՊԱՏԱԿ:  Կրթական գիտությունների ոլորտում ուսումնառողների մասնագիտական կողմնորոշում: Ապագա դիմորդների նախաբուհական  

                     աջակցման (ուղեկցման, ուղղորդման) համակարգի զարգացում: Ուսումնառողների ներգրավում և առաջընթացի ապահովում   

                     համալսարանական միջավայրում: 

ԽՆԴԻՐ 4.1. Ամբիոնի` որպես սոցիալական կողմնորոշում ունեցող բուհի դրական վարկանիշի ստեղծում՝ ի նպաստ  դիմորդների ներգրավման: 

N Քայլեր 

Կատարման 

ժամանակահատված 

Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 
նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 
Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ (ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 

Օգտագործել սոցիալական կայքերը՝ 

ներկայացնելու համար առկա 

կրթական ծրագրերը առավել լայն 

շրջանակներին: 

     Աշխատաքային խումբ  Ֆակուլտետի 

աշխատակիցներ 

Ձևավորված և ֆակուլ-

տետում իրականցվող 

կրթական ծրագրերի 

ներկայացում սոցիալա-

կան ցանցերում 

Ֆակուլտետի էջի ստեղ-

ծում սո՚իալական ցանցե-

րումֈ 

ԽՆԴԻՐ 4.2. Մշակել և կազմակերպել  աշակերտների  շրջանում ուսուցչի մասնագիտության գրավչության ամրապնդմանը, մանկավարժական 

                      կողմնորոշում ունեցող դիմորդների ներգրավմանը  նպաստող միջոցառումներ: 

N Քայլեր 

Կատարման 

ժամանակահատված 

Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 
նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 
Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ (ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 

Մշակել և կազմաներպել դպրոցական-

ների համար ամբիոնում մասնագի-

տական գիտելիքի և հետազոտության 

խնդիրներով հետաքրքրվածության 

մակարդակի աճին նպաստող միջո-

ցառումներ : 

     Ամբիոնների վարիչներ Ամբիոն Իրականացվող սեմի-

նարներ, օլիմպիադա-

ներ, ինտելեկտուալ խա-

ղեր, մրցույթներ դպրո-

ցականների շրջանումֈ 

Յուրաքանչյուր տարում 

կազմակերպված միջոցա-

ռումների թվաքանակֈ 

2 

Սոցիալական ցանցերում ստեղծել 

համագործակցություն արդյունավետ 

համակարգ՝ դիմորդների ներգրավման 

նպատակով: 

     Աշխատանքային խումբ Ֆակոլտետի 

աշխատակիցներ 

Սոցիալական ցանցե-

րում իրականացվող քա-

րոզչությունֈ 

Դիմորդների թվաքանակֈ 

3 

 

 

 

Անցկացնել մասնագիտական հանդի-

պումներ, սեմինարներ, կոնֆերանս-

ներ: 

     Դեկան, 

Ամբիոնների վարիչներ 

Աշխատանքային 

խումբ 

Հանրակրթական հաս-

տատություններում 

մասնագիտական կողմ-

նորոշման աշխատանք-

ներֈ 

Հանրակրթական հաստա-

տություններում մասնագի-

տական կողմնորոշման աշ-

խատանքների իրականա-

ցումֈ 

ԽՆԴԻՐ 4.4. Մշակել միջոցառումների համակարգ, որը կնպաստի ուսումնառողների (բակալավր և մագիստրատուրա) շրջանում ուսանողական 

                       կազմակերպությունների դերի բարձրացմանը և ուսանողական ինքնավարության ընդլայնմանը՝ նպաստելով ուսանողակենտրոն 

                       համակարգի զարգացմանը: 

N Քայլեր 
Կատարման 

ժամանակահատված 
Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 
Վերջնարդյունք 

Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ (ԳԱՑ) 



20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 (մարդկային, 
նյութական, 

ֆինանսական) 

1 

Նպաստել ուսանողական կազ-մի 

ներգրավմանը հետազոտական աշխա-

տանքներին: 

     Ամբիոնների 

վարիչներ 

Ուսանողական 

խորհուրդ 

Ամբիոնների 

վարիչներ 

Իրականացրած հետա-

զոտություններֈ 

Մասնակիցների բավարար-

վածությունֈ 

2 

Մշակել ուսումնական կազմակերպու-

թյուններում ակտիվ գործունեություն 

ծավալող լավագույն ուսանողների 

խրա-խուսման ձևեր: 

     Ամբիոնների 

վարիչներ 

Ուսանողական 

խորհուրդ 

Ամբիոն 

Ուսանողական 

խորհուրդ 

Մասնակցություն 

տեղական և արտագնա 

կոնֆերանսներին 

Մասնակցություն գտաժո-

ղովներին, առշատաային 

սեմինարներին և այլնֈ 

ԽՆԴԻՐ 4.5. Բարձրացնել ՀՊՄՀ-ում  ուսումնառությունից և ուսանողական  օժանդակ ծառայություններից ուսանողների  գոհունակության 

 մակարդակը: 

N Քայլեր 

Կատարման 

ժամանակահատված 

Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 
նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 
Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ (ԳԱՑ) 
20

16
 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 

Իրականացնել շրջանավարտների 

զբաղվածության վերաբերյալ տվյալնե-

րի հավաքագրման գործընթաց՝ ստեղ-

ծելով հետադարձ կապի համակարգ: 

     դեկան 

Աշխատնքային 

խումբ 

 

Դեկանատի 

առշատակիցներ 

Գործատուների հետ կա-

պի ստեղծումֈ 

Շրջանավարտ գործատու 

հետադարձ կապի 

առկայոթյունֈ 

2 

Իրականացնել ուսանողների տե-

ղեկատվական, աշխատատեղերի 

որոնման օժանդակության ծառայու-

թյուններ: 

     դեկան 

 

Ամբիոնների 

մասնագետներ 

Անհրաժեշտ ծառայութ- 

յունների առկայություն 

Պարբերական 

հաշվետվություններ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 5.   
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 

ՆՊԱՏԱԿ 5. Բարելավել ամբիոնի կառավարման համակարգը և նպաստել դրա արդյունավետության և թափանցիկության բարձրացմանը:  

                      Ապահովել ամբիոնի ֆինանսական կայուն և բազմազանեցված հոսքերը և բարձրացնել դրանց կառավարման արդյունավետությունը:  

                      Դառնալ նախաձեռնող ամբիոնի ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրների որոնման և դրանց բազմազանեցման հարցերում:   

                      Ձևավորել ժամանակակից պահանջները բավարարող համալսարանական ենթակառուցվածքներ: 

ԽՆԴԻՐ 5.1. Շարունակել  ռազմավարական հեռանկարում կատարելագործել համալսարանի կազմակերպական կառուցվածքի զարգացումը  և  

                      կառավարման արդյունավետության բարձրացումը: 

N 
Քայլեր 

 

Կատարման 

ժամանակահատված 

Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 
Գործունեության առանցքային ցուցիչ 

(ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 



ԽՆԴԻՐ 5.2. Ամբիոնի կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացում կառավարման տեղեկատվական վերլուծական 

                       միասնականացված համակարգի ստեղծման միջոցով: 

N 
Քայլեր 

 

Կատարման 

ժամանակահատված 

Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 
Գործունեության առանցքային 

ցուցիչ (ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 

2 

3 Ապահովել ամբիոնի՝ կառա-

վարման իրավական-նորմատի-

վային բազայի շարունակական 

զարգացումը: 

     Ամբիոնների վարիչներ  Բոլոր ստորաբաժա-

նումների աշխատա-

կիցներֈ 

Ներքին իրավական- 

նորմատիվային փաս-

տաթղթերի ձևանմուշ-

ների մշակում և ստան-

դարտացումֈ 

Լրամշակված և նորացված ներ-

քին իրավական-նորմատիվային 

փաստաթղթերի և դրանց շրջա-

նառվող քանակի օպտիմալացումֈ 

ԽՆԴԻՐ 5.3.  Զարգացնել և արդիականացնել ամբիոնի  կրթական և հետազոտական ծրագրերի կարիքներին համապատասխան անհրաժեշտ  

                       լսարանային ուսումնական և գիտահետազոտական լաբորատոր բազան: 

N 
Քայլեր 

 

Կատարման 

ժամանակահատված 

Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 
Գործունեության առանցքային 

ցուցիչ (ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 

2 

3 

 

 



ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 6:          ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՆՊԱՏԱԿ:  Աջակցել հասարակության մտավոր, կրթական, տնտեսական, գիտական և մշակութա յին առաջընթացին՝ նպաստելով ամբիոնի ու նրա  

                    գործունեության ճանաչմանն ու արտաքին օժանդակությանը: 

ԽՆԴԻՐ 6.1. Ապահովել հասարակության հետ կապերի հետագա զարգացումը և հանրային ծրագրերում ամբիոնի առավելագույնս ներգրավումըֈ 

N Քայլեր 

Կատարման 

ժամանակահատված 

Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 
նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 
Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ (ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 
Ապահովել համալսարանի կայք-էջում 

ֆակուլտետի վերաբերյալ թարմացվող 

օպերատիվ տեղեկություններֈ  

 

 

 

 

Աշխատանքային խումբ Ամբիոնների 

ներկայացուցիչ-

ներ 

Oպերատիվ լրատվություն:  համալսարանի կայքէջի 

պարբերական թարմացում:  

 

2 

Համագործակցել տարբեր հեռուս-

տաընկերությունների, ռադիոկայան-

ների և էլեկտրոնային մամուլի հետ:  
 

   

Դեկան, 

ամբիոնների վարիչներ 

Ամբիոն Հաղորդաշարերի մասնակ-

ցություն, տպագրական նյու-

թեր ամբիոնի մասինֈ 

Հաղորդաշարերի և քարոզ-

չական նյութերի թվաքա-

նակֈ 

3 

Ընդլայնել ամբիոնի PR գործունեու-

թյունը: 

 

    Աշխատանքային խումբ Ֆակուլտետի 

աշխատակիցներ 

Ամբիոնի ճանաչելիության 

մեծացումֈ 

Ֆակուլտետի մասնագիտու-

թյունների պահանջվածու-

թյան աճֈ 

4 

Ներգրավվել տեղական, տարածաշր-

ջանային, միջազգային և համազգա-յին 

ծրագրերում: 

 

    Ամբիոնների վարիչներ Ամբիոն Ներգրավվում հանրային 

կարիքներին ուղղված տե-

ղական, տարածաշրջանա-

յին, միջազգային և համա- 

զգային ծրագրերում 

Ներգրավվում հանրային 

կարիքներին ուղղված տե-

ղական, տարածաշրջանա-

յին, միջազգային ծրագրերի 

թվաքանակֈ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 7:          ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՆՊԱՏԱԿ 7. Ապահովել համալսարանի արտաքին կապերի համակողմանի զարգացումը, խթանել ամբիոնի գործունեության միջազգայնացումը: 

ԽՆԴԻՐ 7.1. Ընդլայնել և բազմազանեցնել ամբիոնի միջազգային կապերը, խթանել միջազգայնացման շարունակական գործընթացները եվրոպական 

                       համալսարանների և բարձրագույն կրթության միջազգային կառույցների հետ ինստիտուցիոնալ և ծրագրային մակարդակներում: 

N Քայլեր 

Կատարման 

ժամանակահատված 
Պատասխանատ

ու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 
նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 
Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ (ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 

Ընդլայնել ամբիոնի համագործակ-

ցությունը միջազգային ոլորտում՝ հա-

մալսարանի զարգացման ծրագրերին 

համահունչ: 

     Ամբիոնների 

վարիչներ 

Աշխատան-

քնային խումբ 

միջազգային համագործակ-

ցության նոր ուղղություննե-

րի առկայությունֈ 

Միջազգայի համագործակ-

ցության ծրագրերի թվաքա-

նակֈ 

2 

Զարգացնել համագործակցությունը 

արտասահմանյան մասնագիտական 

կառույցների հետ՝ ապահովելով 

կրթական ծրագրերի իրականացումը: 

     Ամբիոնների 

վարիչներ 

Աշխատանքնա-

յին խումբ 

Համատեղ մագիստրոսա-

կան և ասպիրանտական 

ծրագրերի առկայություն: 

Այլ երկրների բուհերի հետ 

մագիստրոսական և ասպի-

րանտական համատեղ ծրա-

գրերի թվաքանակֈ 



3 

Ընդլայնել ամբիոնի դասախոսների 

մասնակցությունը միջազգային կրթա-

կան ծրագրերին: 

     Ամբիոնների 

վարիչներ 

Ամբիոնի 

աշխատակիցներ 

Ակադեմիական շարժունու-

թյան ծրագրերի մասնակից-

ների առկայություն: 

Ներգնա և արտագնա շար-

ժունության ծրագրերին 

մասնակցության թվի աճֈ   

4 

 

 

 

 

 

Նպաստել ֆակուլտետի ուսանողների 

ամառային դպրոցների և արտա-

սահմանյան դասընթացի մասնակցու-

թյանը: 

     Դեկան, 

Ամբիոնների 

վարիչներ 

Ուսանողական 

խորհուրդ 

Ամառային դպրոցի շրջա-

նակներում ներգրավված 

ուսանողների առկայությունֈ 

Ֆակուլտետի ուսանողու-

թյան ներգրավվում առնվա-

զըն 1 միջազգային ուսանո-

ղական կազմակերպության 

և 1 ծրագրի մեջֈ 

ԽՆԴԻՐ 7.2.  Ընդլայնել ամբիոնի միջազգային գիտական համագործակցությունը, ձգտել համալսարանի ներգրավվմանը եվրոպական  

                       հետազոտական տարածքին: 

N Քայլեր 

Կատարման 

ժամանակահատված 

Պատասխանատու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 
նյութական, 

ֆինանսական) 

Վերջնարդյունք 
Գործունեության 

առանցքային ցուցիչ (ԳԱՑ) 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 

Խթանել ամբիոնի գիտական համա-

գործակցությունը արտասահմանյան 

համալսարանների և գիտական կեն-

տրոնների հետ: 

     Ամբիոնների 

վարիչներ 

Ամբիոն գիտական համագործակցու-

թյունը արտասահմանյան 

համալսարանների և գիտա-

կան կենտրոնների հետ 

Համատեղ գիտահետազո-

տական նախագծերի 

թվաքանակֈ  

3 

Աջակցել ամբիոնի դասախոսների և 

ուսանողների մասնակցությանը միջ-

ազգային ներկայացուցչական գիտա-

ժողովներին: 

     Ամբիոնների 

վարիչներ 

Ամբիոնի 

աշխատակիցներ 

Մասնակ ցություն միջազ-

գային գիտաժողովներին 

Միջազգային գիտաժողով-

ների մասնակցության 

թվաքանակիֈ  

 

 


