
ՔաղվածքՔաղվածքՔաղվածքՔաղվածք    

    ««««ՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորի    ՀՀՀՀ....ԹումանյանիԹումանյանիԹումանյանիԹումանյանի    անվանանվանանվանանվան    պետականպետականպետականպետական    համալսարանհամալսարանհամալսարանհամալսարան» » » » հիմնադրամիհիմնադրամիհիմնադրամիհիմնադրամի    գիտականգիտականգիտականգիտական    

խորհրդիխորհրդիխորհրդիխորհրդի` 2017` 2017` 2017` 2017թթթթ. . . . հոկտեմբերիհոկտեմբերիհոկտեմբերիհոկտեմբերի    26262626----ինինինին    տեղիտեղիտեղիտեղի    ունեցածունեցածունեցածունեցած    թիվթիվթիվթիվ    7777    նիստինիստինիստինիստի    արձանագրությունիցարձանագրությունիցարձանագրությունիցարձանագրությունից::::    

ՆիստինՆիստինՆիստինՆիստին    գիտխորհրդիգիտխորհրդիգիտխորհրդիգիտխորհրդի    40 40 40 40 անդամներիցանդամներիցանդամներիցանդամներից    մասնակցումմասնակցումմասնակցումմասնակցում        էինէինէինէին    33335555----ըըըը, , , , բացակայումբացակայումբացակայումբացակայում        էինէինէինէին    5555----ըըըը::::    

ՆիստըՆիստըՆիստըՆիստը    նախագահումնախագահումնախագահումնախագահում    էրէրէրէր    գիտականգիտականգիտականգիտական    խորհրդիխորհրդիխորհրդիխորհրդի    նախագահնախագահնախագահնախագահ    ԳուրգենԳուրգենԳուրգենԳուրգեն    ԽաչատրյանըԽաչատրյանըԽաչատրյանըԽաչատրյանը::::    

Օրակարգ 

ԼսեցինԼսեցինԼսեցինԼսեցին`4.... Թերլրվող կուրսերի կրթական գործընթացի կազմակերպման խնդիրները, 
մարտահրավերներ և ռեսուրսներ:  

Զեկ.` ուսումնական աշխատանքների  

գծով պրոռեկտոր Ս.Թումանյան, 
համալսարանի գլխավոր 

 հաշվապահ Գ.Բաղդասարյան 
Առաջարկվեց՝ զեկուցումը "ԹերլրվողԹերլրվողԹերլրվողԹերլրվող    կուրսերիկուրսերիկուրսերիկուրսերի    կրթականկրթականկրթականկրթական    գործընթացիգործընթացիգործընթացիգործընթացի    կազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպման    

խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները, , , , մարտահրավերներմարտահրավերներմարտահրավերներմարտահրավերներ    ևևևև    ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ""""  վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ  ընդունել ի գիտություն: 

ՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարել ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    գծովգծովգծովգծով    պրոռեկտորինպրոռեկտորինպրոռեկտորինպրոռեկտորին        ևևևև    դեկաններինդեկաններինդեկաններինդեկաններին....    
1. Համաձայն ՀՀ ԿևԳ նախարարության կողմից հաստատված  «Բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգով 

կազմակերպման» օրինակելի կարգի՝ գործող ուսումնական պլաններում առ  01.12.17թ.  

կատարել փոփոխություններ. 

ա) առկա ուսուցման համակարգի ուսումնական պլաններում կատարել ժամաքանակի 

փոփոխություն՝ ուսանողի շաբաթական բեռնվածքը հասցնելով 23-24 ժամի (առանց 

մարմնակրթությանը հատկացված ժամաքանակի) 

բ) Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի ուսումնական պլաններում 

կատարել ժամաքանակի փոփոխություն՝ ուսանողի շաբաթական բեռնվածքը հասցնելով 15-16 

ժամի: 

գ) հեռակա ուսուցման համակարգի ուսումնական պլաններում կատարել ժամաքանակի 

փոփոխություն՝ հաստատված բեռնվածքը հասցնելով 160-170 ժամի: 
2.    «Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամի 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի տարեկան ուսումնական բեռնվածության 

չափորոշիչների կարգ»-ում կատարել փոփոխություն՝ գործնականի խմբերի ուսանողների 

թվաքանակը սահմանելով 25: 

3. ՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարել    բոլորբոլորբոլորբոլոր    օղակներինօղակներինօղակներինօղակներին. մինչև 2017 թ. դեկտեմբերի 30-ը ուսումնասիրել 

ռիսկայնությունը և հաստիքների համար տալ առաջարկ (բոլոր օղակներում): 
4. ՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարել    հաշվապահությանըհաշվապահությանըհաշվապահությանըհաշվապահությանը. կատարել հետազոտություն և տալ հիմնավորված 

առաջարկ 2018թ. բյուջեի բոլոր հոդվածներով կրճատումներ (2017թ. համեմատությամբ) 

կատարելու համար (տոկոսային հարաբերությամբ): 

5. ՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարել    ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    գծովգծովգծովգծով    պրոռեկտորինպրոռեկտորինպրոռեկտորինպրոռեկտորին.... մշակել 

ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական  հաստիքների տեղակալման կարգ՝ սահմանելով 

ամբիոնի կողմից օգտագործվելիք յուրաքանչյուր հաստիքի սահմանային թիվը:    
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ. կողմ՝ 35, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

 



ՈՐՈՇԵՑԻՆՈՐՈՇԵՑԻՆՈՐՈՇԵՑԻՆՈՐՈՇԵՑԻՆ    

Զեկուցումը "ԹերլրվողԹերլրվողԹերլրվողԹերլրվող    կուրսերիկուրսերիկուրսերիկուրսերի    կրթականկրթականկրթականկրթական    գործգործգործգործընթացիընթացիընթացիընթացի    կազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպման    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները, , , , 

մարտահրավերներմարտահրավերներմարտահրավերներմարտահրավերներ    ևևևև    ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ""""  վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ  ընդունել ի գիտություն: 

ՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարել ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    գծովգծովգծովգծով    պրոռեկտորինպրոռեկտորինպրոռեկտորինպրոռեկտորին        ևևևև    դեկաններինդեկաններինդեկաններինդեկաններին....    
1. Համաձայն ՀՀ ԿևԳ նախարարության կողմից հաստատված  «Բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգով 

կազմակերպման» օրինակելի կարգի՝ գործող ուսումնական պլաններում առ  01.12.17թ.  

կատարել փոփոխություններ. 

ա) առկա ուսուցման համակարգի ուսումնական պլաններում կատարել ժամաքանակի 

փոփոխություն՝ ուսանողի շաբաթական բեռնվածքը հասցնելով 23-24 ժամի (առանց 

մարմնակրթությանը հատկացված ժամաքանակի) 

բ) Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի ուսումնական պլաններում 

կատարել ժամաքանակի փոփոխություն՝ ուսանողի շաբաթական բեռնվածքը հասցնելով 15-16 

ժամի: 

գ) հեռակա ուսուցման համակարգի ուսումնական պլաններում կատարել ժամաքանակի 

փոփոխություն՝ հաստատված բեռնվածքը հասցնելով 160-170 ժամի: 

2.    («Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամի 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի տարեկան ուսումնական բեռնվածության 

չափորոշիչների կարգ»-ում կատարել փոփոխություն՝ գործնականի խմբերի ուսանողների 

թվաքանակը սահմանելով 25: 

3. ՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարել    բոլորբոլորբոլորբոլոր    օղակներինօղակներինօղակներինօղակներին. մինչև 2017 թ. դեկտեմբերի 30-ը ուսումնասիրել 

ռիսկայնությունը և հաստիքների համար տալ առաջարկ (բոլոր օղակներում): 

4. ՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարել    հաշվապահությանըհաշվապահությանըհաշվապահությանըհաշվապահությանը. կատարել հետազոտություն և տալ հիմնավորված 

առաջարկ 2018թ. բյուջեի բոլոր հոդվածներով կրճատումներ (2017թ. համեմատությամբ) 

կատարելու համար (տոկոսային հարաբերությամբ): 

5. ՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարելՀանձնարարել    ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    գծովգծովգծովգծով    պրոռեկտորինպրոռեկտորինպրոռեկտորինպրոռեկտորին....  
մշակել ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական  հաստիքների տեղակալման կարգ՝ 

սահմանելով ամբիոնի կողմից օգտագործվելիք յուրաքանչյուր հաստիքի սահմանային թիվը:    

    

ՆիստիՆիստիՆիստիՆիստի            նախագահնախագահնախագահնախագահ                                                                                                ԳԳԳԳ....    ԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյան    

ԻսկականիԻսկականիԻսկականիԻսկականի        հետհետհետհետ        ճիշտճիշտճիշտճիշտ        էէէէ....    

ԳիտքարտուղարԳիտքարտուղարԳիտքարտուղարԳիտքարտուղար                                                        ՍՍՍՍ. . . . ԲեժանյանԲեժանյանԲեժանյանԲեժանյան    


