Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ և ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
2018-2019 ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ
Հաստատված է
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի
Խորհրդի թիվ 1 նիստում
12.09.2018

ՕԳՈՍՏՈՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

1. 2017-2018 ուս.տարվա ուսումնական գործընթացի կազմակերպում /զեկ.՝ ֆակուլտետի դեկան/
2. Ֆակուլտետի աշխատանքային պլանի հաստատում /զեկ.՝ ֆակուլտետի դեկան /
3. Ամբիոնների աշխատանքային պլանների հաստատում /զեկ.` ամբիոնների վարիչներ/
4. Ֆակուլտետի ուսխորհրդի տարեկան ծրագրի հաստատում /զեկ.` ֆակուլտետի ուսխորհրդի
նախագահ/
5. Ֆակուլտետի ՈՒԳԸ տարեկան ծրագրի հաստատում /զեկ.` ՈՒԳԸ նախագահ և ամբիոնների
վարիչներ/
6. 2018-2019 ուս.տարում ֆակուլտետի ամբիոնների կամընտրային դասընթացների և

թեմատիկ

պլանների հաստատում /զեկ.` ամբիոնների վարիչներ/
7. 2017-2018 ուս.տարվա 2-րդ կիսամյակի ակադեմիական պարտքերի մարման արդյունքների
քննարկում և ամփոփում /զեկ.՝ դեկանի տեղ. ուսումնական աշխատանքների գծով/
8. Մագիստրատուրայի ընդունելության 2-րդ փուլի արդյունքները /զեկ.` ֆակուլտետի դեկան/
9. Ֆակուլտետի պրակտիկայի ղեկավարների հաստատում /զեկ.` ֆակուլտետի դեկան/
10. 2018-2019 ուս.տարվա առկա ուսուցման բակալավր 3-րդ և 4-րդ կուրսերի մանկավարժական
պրակտիկայի կազմակերպման մասին /զեկ.` ֆակուլտետի առկա ուսուցման պրակտիկայի ղեկավար/
11. Ֆակուլտետի մասնագիտությունների գծով դպրոցներում իրազերկման այցերի կամակերպման
մասին /զեկ.` ֆակուլտետի դեկան/
12. Հայոց պատմություն առարկայից չորրորդ միջդպրոցական օլիմպիադայի կազմակերպման մասին
/զեկ.՝ դեկանի տեղ. գիտական աշխատանքների գծով/

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

1. Կուրսային և ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի և ղեկավարների
հաստատում /զեկ.` ամբիոնների վարիչներ/
2. 2017-2018 ուս.տարվա առկա ուսուցման լուծարքային առաջին և երկրորդ փուլերի
արդյունքների ամփոփում /զեկ. ֆակուլտետի դեկան, տեղակալներ/
3. Առկա մագիստրատուրայի մանկավարժահետազոտական պրակտիկայի կազմակերպման
մասին /զեկ.` ֆակուլտետի առկա ուսուցման պրակտիկայի ղեկավարներ/
4. 2017-2018 ուս.տարվա հեռակա ուսուցման բաժնի 2-րդ կիսամյակի քննությունների
արդյունքների ամփոփում /զեկ.՝ դեկանի տեղ. ուսումնական աշխատանքների գծով/
5. Ֆակուլտետի միջազգային կապերի և համագործակցության մասին /զեկ՝. ֆակուլտետի
դեկան, /

ՆՈՅԵՄԲԵՐ

1. Կուրսային և ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի կատարման
ընթացքը /զեկ.` ամբիոնների վարիչներ/
2. Դասալսումների արդյունքների քննարկում /զեկ.` ամբիոնների վարիչներ/
3. 2018-2019 ուս.տարվա 1-ին կիսամյակի մանկավարժական պրակտիկայի արդյունքների
ամփոփում /զեկ.` ֆակուլտետի առկա ուսուցման պրակտիկայի ղեկավար/
4. Ասպիրանտների ատեստավորում /զեկ.` ամբիոնների վարիչներ/
5. Հասարակագիտության բաժնում մասնագիտական առարկաների դասավանդման դրվածքը
ֆակուլտետում /զեկ.` ամբիոնների վարիչներ/
6. Հայոց պատմության ամբիոնի գծով հայագիտական առարկաների դասավանդման
դրվածքը ֆակուլտետում /զեկ.` հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ/
7. Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի գծով
առարկաների

դասավանդման

դրվածքը

ֆակուլտետում

/զեկ.`

համաշխարհային

պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ/
10.

Ինտերակտիվ

ուսուցման

ամբիոնների վարիչներ /

դրվածքը

ֆակուլտետում

/զեկ՝.

ֆակուլտետի

դեկան,

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

1. 2018 թ. ֆակուլտետի ամբիոններում կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների
արդյունքների քննարկում և հաշվետվություն /զեկ.` ամբիոնների վարիչներ/
2. 2018-2019 ուս.տարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփում /զեկ.` ֆակուլտետի
դեկան/
3. Ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի պարապմունքների կազմակերպում և
2018-2019 ուս. տարվա հեռակա 2-րդ կիսամյակի արդյունքների ամփոփում/զեկ.՝ դեկանի
տեղ. ուսումնական աշխատանքների գծով/
4. Ֆակուլտետի <<Պատմություն և հասարակագիտություն>> տարեգրքի հրատարակման
աշխատանքների մասին /զեկ.՝ դեկանի տեղ. գիտական աշխատանքների գծով/
5.Ֆակուլտետի

ուսխորհրդի

գործունեության

քննարկում

և

հաշվետվություն

/զեկ.`

ֆակուլտետի ուսխորհրդի նախագահ/
6. 2018-2019 ուս.տարվա առկա ուսուցման բակալավր 2-րդ կուրսի ուսումնական պրակտիկայի
կազմակերպման մասին /զեկ.` ֆակուլտետի առկա ուսուցման պրակտիկայի ղեկավար/

7. Ֆակուլտետի ՈՒԳԸ աշխատանքների ամփոփում և հաշվետվություն /զեկ.` ՈՒԳԸ
նախագահ և ամբիոնների վարիչներ/
8. Ֆակուլտետի արհբյուրոյի գործունեության ամփոփում և հաշվետվություն /զեկ.`
արհբյուրոյի նախագահ/
9. 2018թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ֆակուլտետի խորհրդի գործունեության
հաշվետվություն /զեկ.` ֆակուլտետի դեկան/

ՀՈՒՆՎԱՐ

1. Հեռակա

իրավագիտություն

մասնագիտության

մագստրատուրայի

3-րդ

կուրսերի

ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների ամփոփում, 3-րդ կուրսի մագիստրոսական
ատենախոսությունների նախապաշտպանության ընթացքը և ամփոփիչ ատեստավորման
պատրաստում /զեկ.` ֆակուլտետի դեկան և ամբիոնների վարիչներ/
2. 2018-2019 ուս.տարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի անցկացում և արդյունքների
քննարկում /զեկ.` ֆակուլտետի դեկան/
3.

Բակալվրիատի

2-րդ

և

3-րդ

կուրսերի

մանկավարժական

պրակտիկայի

նախապատրաստում /զեկ.` ֆակուլտետի առկա ուսուցման պրակտիկայի ղեկավար/

4. Հեռակա ուսուցման բաժնի ուսումնական պարապմունքների ընթացքը /զեկ.՝ դեկանի տեղ.
ուսումնական աշխատանքների գծով/
5. 2018-2019 ուստարվա ամփոփիչ ատեսատվորման քննությունների հարցաշարերի
նախապատրաստում և տեղադրում կայքում /զեկ.՝ ֆակուլտետի դեկան և ամբիոնների
վարիչներ/
6. 2018-2019 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում դասավանդվող առարկաների առարակայական
ուսումնամեթոդական փաթեթների պատրաստման արդյունքների մասին /զեկ.` ամբիոնների
վարիչներ/
7. 1-ին կուրսի 2018-2019 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պրակտիկայի
կազմակերպաման մասին/զեկ.` ֆակուլտետի առկա ուսուցման պրակտիկայի ղեկավար/

ՓԵՏՐՎԱՐ

1. 2018-2019 ուս.տարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի պարտքերի մարում և արդյունքների
ամփոփում /զեկ.` դեկան/
2. Ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման բաժնի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում և
քննաշրջանի նախապատրաստում /զեկ.՝ դեկանի տեղ. ուսումնական աշխատանքների գծով/
3. 2018-2019 ուս.տարվա առկա ուսուցման բակալավր 3-րդ կուրսի մանկավարժական և
մագիստրատուրա 1-ին կուրսի գիտահետազոտական պրակտիկայի կազմակերպման մասին /զեկ.`
ֆակուլտետի առկա ուսուցման պրակտիկայի ղեկավար/

4. Հեռակա բակալավր բաժնի 2-րդ կուրսի ուսումնական պրակտիկայի և 4-րդ, 5-րդ կուրսերի
մանկավարժական պրակտիկայի արդյունքների մասին /զեկ.` ֆակուլտետի հեռակա
ուսուցման պրակտիկայի ղեկավար/

ՄԱՐՏ

1. Մանկավարժական պրակտիկայի անցկացման ընթացքը /զեկ.` ֆակուլտետի առկա
ուսուցման պրակտիկայի ղեկավար/
2. Ամբիոնների գործավարության դրվածքի քննարկում /զեկ.` ֆակուլտետի դեկան,
ամբիոնների վարիչներ/

3. Հեռակա ուսուցման բաժնի 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում /զեկ.՝
դեկանի տեղ. ուսումնական աշխատանքների գծով/
4. Կուրսային և ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի կատարման
ընթացքի քննարկում /զեկ.` ամբիոնների վարիչներ/

ԱՊՐԻԼ

1. Մագիստրոսական կրթության դրվածքը ֆակուլտետում /զեկ.` ֆակուլտետի դեկան/
2. Ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների նախապատրաստում /զեկ.` ֆակուլտետի
դեկան/
3. Մագիստրոսական ատենախոսությունների նախապաշտպանության կազմակերպման
մասին /զեկ.` ամբիոնների վարիչներ/
4.

Իրավագիտություն-մանկավարժություն

հեռակա

մագիստրատուրա

2-րդ

կուրսի

գիտահետազոտական պրակտիկա/զեկ.` ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման պրակտիկայի
ղեկավար/
ՄԱՅԻՍ

1. Կուրսային աշխատանքների պաշտպանություն և արդյունքների ամփոփում /զեկ.`
ամբիոնների վարիչներ/
2. Ընթացիկ ստուգումների անցկացում և ամփոփիչ քննությունների նախապատրաստում
/զեկ.` ֆակուլտետի դեկան/
3. Ավարտական որակավորման քննությունների ընթացքը /զեկ.` ֆակուլտետի դեկան/
4. 2018-2019 ուս.տարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի կազմակերպում /զեկ.` ամբիոնների
վարիչներ/
5. Հեռակա համակարգի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական աշխատանքների կազմակերպման
ընթացքը /զեկ.՝ դեկանի տեղ. ուսումնական աշխատանքների գծով/

ՀՈՒՆԻՍ-ՀՈՒԼԻՍ

1.

Ամբիոնների

2018-2019

ուս.տարվա

տարեկան

հաշվետվությունների

կազմում,

ներկայացում և քննարկում /զեկ.` ամբիոնների վարիչներ/
2. Ֆակուլտետի խորհրդի 2-րդ կիսամյակի գործունեության հաշվետվություն /զեկ.`
ֆակուլտետի դեկան/
3. Հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների կազմակերպում և
արդյունքների ամփոփում /զեկ.` ֆակուլտետի դեկան/
4. Ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների արդյունքների քննարկում և հաստատում
/զեկ՝. ավարտական որակավորման քննությունների հանձնաժողովների նախագահներ/
5. 2018-2019 ուս.տարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում /զեկ.`
ամբիոնների վարիչներ/
6. Ֆակուլտետի ամբիոնների 2018-2019 ուս.տարվա կատարողականների և 2019-2020
ուս.տարվա ծանրաբեռնվածության կազմում /զեկ.` ամիոնների վարիչներ/

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`

Է. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Ա. ԵՓՐԻԿՅԱՆ

