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ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 
 

    Աղյուսակների 
համարներ Պաշտոն ԱԱՀ Ստորագրություն 

3, 4, 5, 9  Ուսումնա-մեթոդական գծով 
պրոռեկտոր Ս.Դավեյան   

12 Գիտական գծով պրոռեկտոր Դ.Պետրոսյան   

6 

Որակի վերահսկման, 
ռազմավարական 
պլանավորման, վերահսկման 
և ինքնավերլուծության 
վարչության պետ 

Ա.Ամիրյան   

1, 2 Կադրերի և հատուկ բաժնի 
պետ  Ա.Գազարյան   

10, 14 Կարիերայի կենտրոնի 
ղեկավար 

Լ.Մնացականյան   

7, 11 
Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների կենտրոնի 
ղեկավար 

Վ.Մելքոնյան   

13 
Արտաքին կապերի և 
միջազգայնացման 
դեպարտամենտ 

Հ. Սայադյան 
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Աղյուսակ 1 
                                Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընդհանուր թիվը 

      

Դրույքաչափ Հաստիքով 

Հաստիքով 
համատեղու-

թյամբ 

Արտաքին 
համատեղու-

թյամբ 

Ժամավճարով 
դասավանդողներ 

Ամբիոնի 
պրոֆեսորադասախոսական 
կազմը (թիվը) 

        

          
          
          
          

Պրոֆեսորադասախոսական 
կազմը ըստ գիտական 
կոչման և աստիճանի 

        

          
          
          
          

Դոկտորի կոչում և 
պրոֆեսորի աստիճան 

ունեցողներ 
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Աղյուսակ 2 

Ամբիոնում  թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսություններ պաշտպանածների թիվը 
 

ԱԱՀ Ատեսախոսության 
անվանումը 

ԱԱՀ Ղեկավարի 
ԱԱՀ 

Թեկնածուական/դոկ-
տորական 
ատենախոսություն 

Մասնագիտություն 

      
      

 
Աղյուսակ 3 

Մասնագիտություններ 

Մասնագիտության անվանումը և շիֆրը 
Ուսանողների թիվը ըստ ուսուցման ձևի 

Առկա Հեռակա 

      

      
      
      

            
Ուսանողների թիվը ըստ կուրսերի 

Ուս.տարի 1-ին կիսամյակ 2-րդ կիսամյակ 
1-ին կուրս     
2-րդ կուրս     
3-րդ կուրս     

4-րդ կուրս     

5-րդ կուրս     
 

Ուսանողների տոկոսը, որոնք  հանձնել են քննական սեսիան <գերազանց> և <լավ> գնահատականով`     
ըստ տարիների 

Ուս տարի 2012-2013 

Ձմեռային սեսսիա Ամառային սեսսիա 

1-ին կուրս     
2-րդ կուրս     
3-րդ կուրս     
4-րդ կուրս     
5-րդ կուրս     
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Մագիստրանտների թիվը ըստ կուրսերի 

Ուս.տարի 1-ին կիսամյակ 2-րդ կիսամյակ 
1-ին կուրս     
2-րդ կուրս     

 

Հաշվետու տարում բակալրական ծրագրով դիպլոմների, մագիստրական թեզերի թիվը և % 

  
Գերազանց Լավ Բավարար Անբավարար Ընդամենը 

Պետական 
քննություններ 

          

Դիպլոմային 
աշխատանքներ 

          

Մագիստարական 
թեզեր 

          

 

           Մագիստրատուրա ընդունվածների թիվը և %-ը բակալավրի նկատմամբ 

Մասնագիտություն Ուսանողների թիվը 
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Աղյուսակ 4 
Ուսումնական պլանի և մասնագիտության կրթական ծրագրի համապատասխանությոունը պետական 

կրթական չափորոշիչներին ըստ ուղղության (մասնագիտության) 
Մասնագիտության կրթական ծրագրի կոդը և  անվանումը 

№ 

Ուսումնակ
ան պլանի 
առարկա-
ների 
անվանում-
ները (ըստ 
բլոկների)  

Ծավալը ըստ ժամերի 

Ուսումնական 
ծրագրի 

հրատարակ-
ման տարի 

Ուսումնական ծրագրի 
համապատասխանու-

թյան գնահատումը 
պետական 

չափորոշիչներին 

Ըստ 
պետական 
չափորոշիչնե
րի 

Ըստ 
ՄԿԾ-րի 

ըստ 
աշխա-

տանքային 
ուսումնա-

կան 
պլանի 

1 2 3 4 5 6 7 
              
              
              
              

 

Ուսումնական պլանի ծավալի և կառուցվածքի հարաբերակցությունը 
Մասնագիտության կրթական ծրագրի կոդը և  անվանումը 

Ցիկլ 
Առարկաների ցիկլի 
անվանում 

Ժամերի ծավալը Շեղումներ 

ըստ պետ. 
չափորոշիչի 

ըստ 
ուսումնական 

պլանի ըստ ժամերի %-ով 
ժամեր % ժամեր % (±) (±) 
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Բովանդակության համապատասխանությունը պետական կրթական ստանդարտին ըստ ուղղության 
(մասնագիտության) 

Մասնագիտության կրթական ծրագրի կոդը և  անվանումը 

Ցուցանիշի 
անվանում 

Հումանիտար և 
սոցիալտնտեսա-
կան 
մասնագիտությունն
երի բլոկ 

Մաթեմատի-
կական և 
բնագիտա-
կան 
առարկաների 
բլոկ 

Մասնագի-
տական 

առարկաների 
բլոկ 

Հատուկ 
առարկա-
ների բլոկ 

Ընդհանուր 
գնահատա-

կան 

1 2 3 4 5 6 
Մասնագիտու-
թյան կրթական 
ծրագիր           
Աշխատանքային 
ուսումնական 
պլան           
Ուսումնական 
առարկաների 
ծրագրեր 
(մասնագետ 
պատրաստելու 
համար դրվող 
պահանջներ և 
ակնկալվող 
արդյունքներ)           
 Ուսումնական 
առարկաների 
ծրագրերով 
նախատեսված 
ուսումնառության 
ռեսուրսների 
ապահովվածու-
թյունը           
Ուսումնա-
լաբորատոր 
ապահովվածու-
թյուն           

 

Ցուցումներ.  Յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տրվում է գնահատական (համապատասխանում է, 
համապատասխանում է մասնակիորեն, չի համապատասխանում 
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Աղյուսակ 5 
Ուսանող -դասախոս հարաբերակցությունը                           

2012-13 ուս.տարի 

Դասավանդող անձնակազմ Ուսումնառողներ 
    
    
    
    

 

Աղյուսակ 6 
Ուսումնական գործընթաց նոր ժամանակակից տեխնոլոգիաների և ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման ձևերի ներդրմանը ուղղված միջոցառումներ  
№ Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 

ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և ձևեր 
Դասավանդողների 

ԱԱՀ, որոնք 
օգտագործում են 

տվյալ 
տեխնոլոգիաները և 

ձևերը 

Առարկաների 
քանակը և 

անվանումը 

1 Դասավանդման մուլտիմեդիալ միջոցներ     

2 
Մասնագիտական կիրառական ծրագրերի 
կիրառում (նշել առարկայի անվանումը և 
կիրառվող ծրագրի անվանումը) 

    

3 Դերային խաղեր     
4 Պրոբլեմային և հետազոտական մեթոդներ     

5 Քեյս-տեխնոլոգիաներ     
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Աղյուսակ 7 
Ամբիոնի  դասախոսների կողմից  հրատարակված  ուսումնամեթոդական աշխատանքների, 

ուսումնական ձեռնարկների և դասագքերի թիվը 

Դասագրքեր Ուսումնական 
ձեռնարկներ Ուսումնամեթոդական ցուցումներ 

      
      
      

 

Ուսումնական հրատարակումների ցուցակ 

№  Ուսումնական 
հրատարակումների տիպը Անվանումը 

Ելքային տվյալներ 
(երկիր, քաղաք, 
հրատարակման թիվ) 

Հեղինակների 
մասին 

տեղեկատվություն 
(ԱԱՀ., պաշտոն, 
գիտ.աստիճան, 

գիտ.կոչում) 
          
          
          

 

Աղյուսակ 8 
Ամբիոնի դասախոսական կազմի կողմից հրատարակված ուսումնամեթոդական գրականություն 

       Գրքեր Ուսումնական ձեռնարկներ Մեթոդական ցուցումներ 

Վերնա
գիր 

Հեղինակ
ներ 

Հրատ
ա-

րակմ
ան 

թիվը 

Հրատ
ա-

րակմա
ն վայր 

Վերն
ագիր 

Հեղինակ
ներ 

Հրատ
ա-

րակմ
ան 

թիվը 

Հրատ
ա-

րակմ
ան 

վայր 

Վերնա
գիր 

Հեղինակ
ներ 

Հրատ
ա-

րակմ
ան 

թիվը 

Հրատ
ա-

րակմ
ան 

վայր 
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Աղյուսակ 9 
Պրակտիկաների անցկացման համար պայմանագրեր կազմակերպությունների և ձեռնարկությունների 

հետ 

    
№  

Պրակտիկայի տեսակի 
անվանումը ըստ ուսումնական 

պլանի 

Անցկացման 
վայրը 

Պայմանագրերի ուժի մեջ լինելու 
ժամկետները 

        
        

    Ուսանողների բաշխումը ըստ կազմակերպվող արտադրական պրակտիկաների 
մասնագիտություն, 

կուրս 
Անցկացման 

ժամկետը 
Անցկացման 

վայրը 
Ներառված ուսանողների թիվը 
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Աղյուսակ 10 
Շրջանավարտներից  աևձագանքի առկայություն 

  Քանակ Աշխատանքի տեղավորման 
վայրեր/կազմակերպություններ 

Արձագանքի ստացման 
ամսաթիվ 

Շրջանավարտների 
արձագանքի 

առկայություն 
      

 

Աղյուսակ 11 
Դասընթացներին վերաբերով մեթոդական նյութերի տեղադրումը համալսարանի ցանցում 

      

Մ
ա

սն
ա

գի
տ

ու
թյ

ու
ն 

Ամբիոնի 
կողմից 

դասավանդվող 
առարկաների 

քանակը և 
անվանումները 

Դասընթացների քանակը և անվանումները, որոնց վերաբերող 
ուսումամեթոդական նյութերը տեղադրված են ցանցում 

Լրացված 
է 50% քիչ 

Լրացված 
է 50%-ից 
ավելին 

Լրացված է 
100%-ը և 

կիրառվում են 
ուսումնական 
գործընթացում 

Ընդհանուր քանակը 

            
            

 

Գիտակրթական ռեսուրսների տեղադրումը կայքում 

Էլեկտրոնային գրադարան Այլ ուսումնառության 
ռեսուրսներ 

(դասախոսություններ, 
առաջադրանքներ և 

այլն) 
Դիսերտացիաներ և 
մենագրություններ 

Դասագրքեր 
և 

ուսումնական 
ձեռնարկներ 

Ուսումամեթոդական 
ցուցումներ 

Հոդվածներ 
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Աղյուսակ 12                                
Գիտահետազոտական միջոցառումներ  

№ 

Հետազոտական միջոցառման ամբողջական 
անվանումը (կոնֆերանսներ, կլոր սեղան, 

սիմպոզիում, սեմինար և այլն) 

Անցկացման ամսաթիվը 
և վայրը 

Անցկացման 
ամսաթիվը և 

վայրը 

        
        

 

Գիտական ծրագրեր 
№  Նախագծի կամ 

ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի թեմայի 

անվանումը 
Ծրագրի 

ժամկետը 
Ծրագրի ղեկավար և 

կատարողներ 
Ֆինանսավորման 

ծավալ 

            
            

 

Ամբիոնի դասավանդող անձնակազմի, ուսանողների, մագիստրանտների  և ասպիրատների 
գիտահետազոտական հրապարակումները 

№  Հեղինակներ 
Աշխատանքի 
ամբողջական 
անվանումը 

Ելքային 
տվյալներ 
(տպագրման 
տարեթիվ, 
երկիր,էջերի 
քանակը, 
ամսագրի 
անվանումը) 

Աշխատանքի 
ձևը 

Տպագրման տեսակը 
(հոդված, 

մենագրություն, թեզիս և 
այլն) 
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Գիտահետազոտական գործունեության արդյունարարությունը 
  Ցուցանիշ Թիվ 

   

1. Ամբիոնի աշխատակիցներ-ատենախոսական խորհրդի 
անդամներ 

  
   

   
2. Մենագրություններ` ընդամենը , այդ թվում 

տպագրվածները  
     

   
2.1. Արտասահմանյան հրապարակումներ   

   2.2. ՀՀ հրապարակումներ   
   

3. Գիտական աշխատանքների ժողովածուներ      
   

3.1. Միջազգային, ԱՊՀ երկրներում և ՀՀ կոնֆերանսներ      
   

3.2. Այլ հետազոտական հրապարակումներ   

   
4. Դասագրքեր և ուսումնական ձեռնարկներ        

   
4.1. 

Տպագրված և հաստատված դասագրքեր և 
ուսումնական ձեռնարկներ 

     
   

5. Գիտական հոդվածներ` ընդհանուր քանակը      
   

5.1. Արտասահմանյան հրապարակումներ   

   5.2. ՀՀ-ում   
   

6. Թեզիսներ, գիտական սեմիանրների, կոնֆերանսներին 
զեկույցների նյութեր 

     
   7. Արտոնագրեր` ընդհանուր թիվը   
   

7.1. Արտասահմանյան հրապարակումներ   

   7.2. ՀՀ-ում   
   

8. 
Կոնֆերանսներ, որոնց մասնակցել է ամբիոնի 
դասավանդող անձնակազմը` ընդհանուր թիվը      

   8.1. Միջազգային   
   8.2. Համալսարանում   
   

9. Ամբիոնի կոլեկտիվի կողմից ստացված 
պարգեվատրումներ, շքանշաններ և դիպլոմներ      
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Ուսանողների և ասպիրանրների կողմից գիտական կոնֆերանսների և օլիմպիադաներին 
զբաղեցրած տեղերը և պարգևատրումները 

ԱԱՀ 
Կոնֆերանսի, 
օլիմպիադայի 
անվանումը 

Անցկացման 
վայրը և 

ամսաթիվը 
Զբաղեցրած տեղը 

        
        
        
 

Ուսանողների գիտահետազոտական գործունեության  արդյունարարությունը 
Ցուցանիշ Քանակ 

Զեկուցումները գիտական սեմինարներին, կոնֆերանսներին և այլ 
մակարդակների վրա (այդ թվում ուսանողական գիտական սեմինարներին) 

  

Միջազգային, ԱՊՀ տարածքում, ՀՀ, Բուհում   

Գիտական հրապարակումներ` ընդհանուր թիվը   

Առանց համահեղինակների   

Համահեղինակությամբ , այդ թվում դասավաանդող անձնակազմի հետ   

Ուսանողական լավագույն գիտական աշխատանքներ, որոնցից   

Դիպլոմներ, մեդալներ, պարգևատրումներ և այլն   
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Աղյուսակ 13 

Միջազգային գրանտերի և միջազգային համագործակցության արդյունքները 

     Ծրագրի 
անվանումը 

Գիտական հոդվածների, մեթոդական ձեռնարկների և այլն, կատարված ամբիոնի 
աշխատակիցների կողմից 
Արտասահմանյան 
գործընկերների հետ 
համահեղինակությամբ 

Առանց արտասահմանյան գործընկերների 
համահեղինակության 

      
      

 

 
Համագործակցության միջազգզային ծրագրեր 

Անվանում Գործընկերներ Ժամկետներ Ծրագրի 
ղեկավար 

Ամբիոնի կողմից մասնակիցներ 

          
          

 

                     Ուսումնառողների շարժունություն 
 

Ուսման ձև 
Ուսումնառող-

ների թիվը 
Ծրագրի 
անունը 

Երկիր/համալ-
սարան 

Ժամկետներ 

Գործուղման 
տեսակը (ուսման 
շարունակություն, 
պրակտիկա և այլն) 

Բակալավր           
Մագիստրատուրա           
Ասպիրանտուրա           

 

                                       Դասավանդող անձնակազմի շարժունություն 
 

Ամբիոն 
Դասախոսի 

անուն, 
ազգանուն 

Ծրագրի 
անվանուն 

Երկիր/համալ-
սարան 

Ժամկետներ 

Գործուղման տեսակը 
(ուսման 

շարունակություն, 
պրակտիկա և այլն) 
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Աղյուսակ 14 

Կարիերայի զարգացման և խորհրդատվության կենտրոն 

Կենտրոն դիմած 
ուսանողների թիվը, 
ֆակուլտետը և 
մասնագիտությունը 

Մատուցվող ծառայությունները 

  
      
      

 

Կազմակերպված 
միջոցառումների 
անվանումները 

Կազմակերպման վայրը 
Կազմակերպման 
ամսաթիվը 

Կազմակերպվող 
միջոցառումների 
տեղադրումը 
կայքում (այո կամ ոչ) 

        
        
        

 

Աշխատանքի տեղավորման 
վերաբերյալ 
շրջանավարտներից ստացած 
արձագանքները  

Արձագանի տեսակը  (հարցում, 
անկետավորում, ֆոկուս-խմբեր և այլն) 

Աշխատանքի 
տեղավորվածների թիվը և 
տոկոսը 
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                                         Աղյուսակ 15 
                                                                      Կադրային պոտենցիալ 

 
 

  
Ըստ ֆիզիկական 
անձի 

Ըստ դրույքի 

 Դասավանդողների թիվը      

Հաստիքով դասավանդողներ 
  

   

Գիտական կոչումով և աստիճանով 
դասավանդողների թիվը (ընդհանուր թվից) 

  
   

Պրոֆեսորի աստիճան ունեցողների կամ 
դոկտորի կոչում ունեցողների տոկոսը 

  

   

Վերապատրաստում անցած դասավանդող 
կազմի տոկոսը   

   

Գիտությունների դոկտորների, պրոֆեսորների 
միջին տարիքը 

  
   

Գիտությունների թեկնածուների, դոցենտների 
միջին տարիքը 

    

 

Դասախոսական անձնակազմի միջին տարիքը 
  

   

Ամբիոնների ասպիրանտների թիվը      

Ամբիոնի շրջանավարտների թիվը 
  

   

Ավարտելուց հետո ամբիոնում աշխատող 
շրջանավարտների թիվը   

   

 

 

 

 

 


