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Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածա-

շրջանի կրթօջախները մանկավարժական կադրերով ապահովելու և 
միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության մանկավարժների 

հեռակա ուսուցումը Կիրովականում կազմակերպելու նպատակով, 

Հայաստանի Մինիստրների խորհրդի 1969 թ. հուլիսի 9-ի թիվ 455 
որոշմամբ, Երևանի հեռակա մանկավարժական ինստիտուտը 

փոխադրվեց Կիրովական և վերանվանվեց Կիրովականի պետական 
մանկավարժական ինստիտուտ: Երևանի հեռակա մանկավարժական 

ինստիտուտից Կիրովական տեղափոխվեց հինգ ֆակուլտետ (առկա և 

հեռակա)՝ Հայոց լեզվի և գրականության, Տարրական ուսուցման 
մեթոդիկայի, Ֆիզիկամաթեմատիկական, Կենսաբանության և Պատ-

մության: Կիրովական տեղափոխվեց 4711 ուսանող:  
Իր պատմության ընթացքում համալսարանը պատրաստել է 

բարձրագույն կրթության որակավորում ունեցող 26.000-ից ավելի 
մասնագետներ: 

2014 թվականին Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետա-

կան մանկավարժական ինստիտուտը վերանվանվեց «Վանաձորի Հ. 
Թումանյանի անվան պետական համալսարան» ՊՈԱԿ: 

Աստիճանաբար կրթական ծրագրերը, մասնագիտությունները 
սկսեցին համապատասխանեցվել համալսարանական կրթական 

ծրագրերին: Իսկ արդեն 2016 թվականի մայիսի 9-ին «Վանաձորի Հ. 

Թումանյանի անվան պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը դարձավ 
«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամ: 
Ներկայումս ՎՊՀ-ն համարվում է տարածաշրջանի առաջին 

կրթական համալիրը, որն իրականացնում է քառաստիճան ուսուցում՝ 
միջին մասնագիտական (2010թ.-ից), բակալավրիատ և 

մագիստրատուրա (2008թ.-ից), ասպիրանտուրա (2006թ.-ից):  

Համալսարանում գործող 3 ֆակուլտետները՝ հումանիտար 
գիտությունների, հասարակական գիտությունների, բնական 
գիտությունների սպասարկվում են 8 ամբիոնների կողմից, 
ուսանողների թիվը հասնում է 1500-ի: Համալսարանում 

դասավանդող 149 դասախոսներից 106-ն ունի գիտական աստիճան, 

որից  7-ը՝ դոկտորի, 99-ը՝ թեկնածուի, և 104 դասախոս ունի 
գիտական կոչում, որից 7-ը՝ պրոֆեսորի, 97-ը՝ դոցենտի:  
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Համալսարանում իրականացվում են լայնածավալ կրթական 
բարեփոխումներ, որոնց վերջնական նպատակը 21-րդ դարի 

մարտահրավերներին համապատասխանող որակյալ կրթության 

ապահովումն է: Բուհի առաքելությունն է Հայաստանի հյուսիսային 
շրջանների աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մաս-

նագիտական կադրեր պատրաստելը և տարածաշրջանի կայուն զար-
գացման համար հասարակությանը գիտակրթական և մշակութային 

ծառայություններ մատուցելը: Կայուն զարգացման ապահովման և 

եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածք մուտք գործելու 
նկատառումներով, 2007 թվականից բուհում ներդրվեց կրեդիտների 

կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը: 
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 1. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ  
               ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1. Ուսանողը պարտավոր է` 

 ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման կարգին և 
ուսումնառության իր անհատական ծրագիրը կազմելիս խստորեն 

հետևել դրա պահանջներին, 
 կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների 

համար սահմանված պահանջները, 

 կանոնավոր հաճախել ուսումնառության իր անհատական 
ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին: 

2. Ուսանողը` 

 պետք է հաշվի առնի, որ ակադեմիական գրանցումների 

գրասենյակը չի ստուգում և, հետևաբար, ոչ մի 
պատասխանատվություն չի կրում ուսանողի կողմից ընտրված 

դասընթացների կայացման ժամերի համընկման և ուսումնական 

ծրագրի պահանջներին դրանց համապատասխանության 
համար, 

 կրում է անձնական պատասխանատվություն ուսումնառության 
իր անհատական ծրագրի և պարապմունքների դասացուցակի 

ճշտության և ամբողջականության ապահովման, դրանց 

ստուգման և ցանկացած սխալի կամ բացթողման անհապաղ 
ճշտման համար: 

3. Ուսանողն իրավունք ունի` 

 ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) 

ուսուցման համար բուհի կողմից առաջադրվող պարտադիր և ոչ 
պարտադիր դասընթացներ` ուսումնական ծրագրի 

պահանջներին համապատասխան, 

 միևնույն դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական 
հոսքերի առկայության դեպքում կատարելու ընտրություն` 

ելնելով դասախոսի նախապատվությունից և/կամ դասընթացի 
կայացման ժամանակացույցից, 

 բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական 
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դասընթացներից, յուրացնելու ցանկացած այլ դասընթաց, որը 

դասավանդվում է տվյալ կամ այլ բուհում` այդ բուհի 
կանոններով սահմանված կարգով, 

 միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական 

շարժունության ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության 
որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում 

(ներառյալ` օտարերկրյա), 
 փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա)` համաձայն 

ՀՀ կառավարության սահմանած կարգի, 

 ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատելու կամ 
շարունակելու ուսումնառությունը բուհում, 

 հիմնավորված կերպով դիմելու դեպքում ստանալու իր 
ակադեմիական տեղեկագիրը`կազմված ուսումնառության լրիվ 

կամ որևէ շրջանի համար: 
 

2. ՈՒՍՈՒՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ  
ԴԵՐՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

1. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի դեպքում 

ուսանողների անհատական ուսումնական ծրագրերը կազմելու և 
ուսման ընթացքում նրանց աջակցելու նպատակով բուհերի 

մասնագիտացնող ստորաբաժանումները կազմակերպում են 
ուսումնական խորհրդատուների ծառայություն, որում ընդգրկվում են 

մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական 

ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետները: 

2. Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի 
խորհրդատուների թիվը սահմանում է բուհը` ելնելով դրանցում 

ընդգրկված ուսանողների քանակից և բուհի ռեսուրսային 

հնարավորություններից: 

3. Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է 

խորհրդատվական ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից 
մասնագիտությունների գծով և հսկում է իրեն կցված ուսանողների 

առաջընթացը` առաջինից մինչև ավարտական կուրս: 

4. Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական 

շահերը, առավել արդյունավետ և նախընտրելի անհատական 
ուսումնական ծրագրեր կազմելու նպատակով նրանց համար  

պարբերաբար իրականացնում խմբային և անհատական 
խորհրդատվություններ, աջակցում անհատական ծրագրերում 

փոփոխություններ կատարելիս և այլ հարցերում: 

5. Ուսումնական խորհրդատուի իրավունքներն ու 

պարտականությունները սահմանում է բուհը: 
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3.ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
                       ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

                       ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ 

 

 

 
ՎՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 

կրեդիտային համակարգով, որի համար սահմանված է միասնական 
չափանիշներ՝ համահունչ ECTS համաեվրոպական կրեդիտային 

համակարգի պահանջներին, որոնք միասնական են ՀՀ բուհական 
համակարգի համարֈ 

Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման, ակադեմիական կրեդիտների միջոցով 
ուսումնառության արդյունքների հաշվառման (արժևորման), 

կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան 
որակավորման աստիճանը շնորհվում է կրթական ծրագրովֈ 

Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթներն են՝  

1. կրեդիտների փոխանցում  
2. կրեդիտների կուտակումֈ 

Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի 
ամենափոքր, համեմատաբար ինքնուրույն մասն է, որի համար 

կրեդիտ է տրվում: Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 
կիսամյակ է` դրանով սահմանված կրթական արդյունքների 

պարտադիր գնահատմամբ: Կրթական մոդուլին հատկացված 

կրեդիտները շնորհվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ թե առանձին 
մասերով: 

Կրթական արդյունքը այն է, ինչ պետք է գիտենա, 
հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողը ուսումնառության 

ավարտին: Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին 

սահմանում են կրեդիտի շնորհման պահանջները: 
ECTS1 Կրեդիտը Դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու 

և դրա ելքային արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից 
պահանջվող ժամաքանակով արտահայտված ուսումնական 

բեռնվածքի չափման պայմանական միավոր է, որը տրվում է 

ուսանողին նախանշված կրթական արդյունքների դրական 
գնահատումից հետո: 

 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը 

                                                      

1  ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգ 



     10 

ներառում է ուսանողի լսարանային, արտալսարանային և 

ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական 
աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը 

դասախոսություններին, սեմինար և գործնական 

պարապմունքներին, լաբորատոր աշխատանքներին և 
պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքների 

կատարումը, քննություններին նախապատրաստվելը և հանձնելը, 
անհատական հետազոտությունը և այլն,  

 կրեդիտը չափում է միայն ուսանողի ուսումնական 

բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի 
բարդության աստիճանը, մակարդակը կրթական ծրագրում կամ 

ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը), 
 կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով 

նախանշված կրթական արդյունքի գնահատման շեմային 
չափանիշները բավարարելուց հետո: Ուսանողը վաստակում է 

կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` 

քննական արդյունքների (գնահատականների կամ թվանշանների) 
հետ միասին, 

 ECTS կրեդիտը չափում է ուսանողի ուսումնական 
աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը, այն չի փոխարինում 

թվանշաններով ուսանողի գնահատմանը, իսկ ուսանողի վաստակած 

կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով, 
 կրեդիտը չի չափում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, 

այն չափվում է գնահատականներով: Կրեդիտային և գնահատման 
համակարգերի միջև փոխադարձ ներգործության որևէ կապ չկա: 

Ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածքը 1 ուստարում 
գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտֈ 

 

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS 
համակարգի հատկանիշներն են. 

  կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության 
լրիվ ծրագիրը հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է 

վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ 

քանակը, 
 կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` 

գնահատման ենթակա բոլոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, 
կրթական մոդուլներին, պրակտիկաներին, կուրսային և 

ավարտական աշխատանքներին և այլն: 

 հավատարմագրված բուհերում և/կամ կրթական ծրագրերում 
ստացված կրեդիտները սկզբունքորեն փոխանցելի են բուհերի և 

կրթական ծրագրերի միջև, եթե դրանց կրթական արդյունքները 
համարժեք ենֈ  
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Կրեդիտային համակարգի հիմնական նորմերը. 

ՎՊՀ-ի բոլոր կրթական աստիճաններում առկա ուսուցմամբ 
ուսանողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 

1800 ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի: 

1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ 
(լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական 

բեռնվածությանը: 
Ուսումնական տարվա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 

առնվազն 32-ը տրամադրվում է ուսումնական պարապմունքներին: 

Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակներով`  
 աշնանային  
 գարնանային: 

Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության 

առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 
ակադեմիական կրեդիտի: 

Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական 

լսարանային բեռնվածությունը կազմում է 23-30 ժամ, իսկ 
մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 15-22 ժամ: 

Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը 
կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական 

բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ 

ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ: 
 

 

                          
                       

Կրթական ծրագրերի 

աշխատածավալը 

1. Բակալավրի 
կրթական ծրագիր 

240 ECTS  

2. Մագիստրոսի 
կրթական ծրագիր 

60-120 ECTS 
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4.  Գիտելիքի գնահատման համակարգը 
 

Կրեդիտային համակարգի պահանջներին համապատասխան 
ՎՊՀ-ում ներդրվել է ուսանողների գիտելիքի ստուգման և գնահատ-

ման բազմագործոնային համակարգ (ինչպես թվային, տառային 
նշագրումով, այնպես էլ ստուգված/ չստուգված սկզբունքով) (տե՛ս 
աղյուսակ 1):  

Օգտագործվող գնահատման սանդղակը պետք է 

հնարավորություն տա առանց դժվարության հաշվարկելու 

կիսամյակի և ուսումնառության ողջ շրջանի ընթացքում ուսանողի 
վաստակած վարկանիշային միավորները` միևնույն ծրագրում 

ընդգրկված տարբեր ուսումնական բեռնվածություն ունեցող 
ուսանողների առաջադիմությունները համեմատելու համար: Այն 

պետք է հնարավորություն տա հաշվարկելու ուսանողի միջին 

որակական գնահատականը կիսամյակի և ուսումնառության 
ցանկացած ժամանակահատվածի համար` ուսանողի բացարձակ 

առաջադիմության չափման համար: 
Գնահատման եղանակից և գնահատականների նշագրման ձևից 

(ստուգարք կամ տարբերակված գնահատում) անկախ բոլոր տեսակի 

գնահատումներն իրականացվում են ուսումնական 
պարապմունքների ավարտից հետո` առանձին քննաշրջաններում 

կազմակերպվող քննությունների օգնությամբ: 
Ուսանողների գնահատականը ձևավորվում է կիսամյակի 

ընթացքում գնահատման գործոնների և դրանց միավորների հիման 
վրա՝ հաշվի առնելով հաճախումները, ընթացիկ ակտիվությունը, 

անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքը, գիտելիքի ընթացիկ 

ստուգումը և ամփոփիչ քննությունը (տե՛ս աղյուսակ 2): 
 

 
 

Ուսանողների գիտելիքների գնահատումն 

իրականացվում է 100 միավորային 
սանդղակով, որտեղ անցողիկ շեմը 8-ն է:  
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 Աղյուսակ 1 

ՎՊՀ ուսանողների գիտելիքների գնահատումը 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ԸՍՏ 100 

ՄԻԱՎՈՐԱՆՈՑ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ) 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

ՏԱՌԱՅԻՆ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ԸՍՏ 
ECTS ՍԱՆԴՂԱԿԻ) 

100-96 «Գերազանց» A+ 

95-91 «Գերազանց» A 

90-86 «Գերազանց» A- 

85-81 «Լավ» B+ 

80-76 «Լավ» B 

75-71 «Լավ» B- 

70-67 «Բավարար» C+ 

66-62 «Բավարար» C 

61-40 «Բավարար» C- 

39-0 «Անբավարար» D 

Ստուգարքներ 

40-100 «Ստուգված» S 

0-39 «Չստուգված» U 

 

 

Դասընթացները, ըստ ամփոփիչ ստուգման կազմակերպման 
ձևի,  լինում են.  

 

 Քննությամբ ավարտվող դասընթացներ 

 Ստուգարքով ավարտվող դասընթացներ 
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Աղյուսակ 2 

Գիտելիքների ստուգման և գնահատման 

բաղադրիչները 

ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ 
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ 

ՄԻԱՎՈՐԸ 

1. 
Ուսումնական գործընթացին ուսանողի 
մասնակցությունը 

20 

2. 

Գործնական, սեմինար, լաբորատոր 

աշխատանքների ընթացքում ձեռք բերած 
միավորներ 

20 

3. 
Ինքնուրույն աշխատանքների հաշվառում և 

գնահատում 
20 

4. 
Ընթացիկ քննություններ, ստուգարքներ 
կիսամյակի ընթացքում 

40 

Ընդհանուր 100 
 

 

Աղյուսակ 3 
Քննությամբ կամ ստուգարքով ավարտվող դասընթացից  

ուսանողի ստացած արդյունարար գնահատականի 
ձևավորման գործոնները 

ԳՈՐԾՈՆ ԳՈՐԾՈՆԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԳՈՐԾՈՆԻՆ 

ՏՐՎՈՂ 

ՄԻԱՎՈՐԸ 

Գ1 
Լսարանային պարապմունքներին 

ուսանողի մասնակցությունը 
20 

Գ2 Ինքնուրույն աշխատանք 8-20 

Գ3 
Մասնակցություն գործնական և/կամ 
լաբորատոր աշխատանքներին 

8-20 

Գ4 
Ընթացիկ քննություններ կամ 
ստուգարքներ 

40 
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 Քննությամբ ավարտվող դասընթացներ  
 

Բոլոր քննություններն անցկացվում են 2 ընթացիկ քննության 

միջոցով:  Ընթացիկ քննության (Գքնն) անցկացման եղանակներն են՝ 

գրավոր, բանավոր կամ թեստայինֈ 
Ընթացիկ քննությանը հատկացվում է 120 րոպե: 

Ուսանողին թույլատրվում է մասնակցել երկրորդ ընթացիկ 
քննությանը ստուգման յուրաքանչյուր բաղադրիչից առնվազն 8 

միավոր ունենալու դեպքումֈ 

 

Քննությամբ ավարտվող դասընթացի արդյունարար միավորը 
(գնահատականը) հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին 

բաղադրիչներով վաստակած միավորերի գումար՝ 

Գքնն = Գ1 + Գ2 + Գ3 + Գ4 
(առավելագույնը գումարային 100 միավոր) 

 

 Ստուգարքով ավարտվող դասընթացներ 

Ստուգարքով եզրափակվող դասընթացից (կրթական մոդուլ) 

ուսանողի ստացած գնահատականը (Գստ) ձևավորվում է կիսամյակի 
ընթացքումֈ  

Դասընթացի (կրթական մոդուլ) արդյունարար միավորը 

(գնահատական) հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին 
բաղադրիչը վաստակած միավորների գումար՝ 

Գստ = Գ1 + Գ2 + Գ3 + Գ4 
(առավելագույնը գումարային 100 միավոր) 

Ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է կարճ հարցումների, փոք-

րածավալ գրավոր/ստուգողական աշխատանքների և նմանօրինակ 
այլ հանձնարարականների միջոցով: 

 

 

Տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննություններից 8-ից ցածր միա-

Ընթացիկ քննությունների շաբաթներում 

ուսանողները ազատվում են դասերիցֈ 

 Եթե ուսանողը հանձնել է բոլոր ընթացիկ 

ստուգումները և ունի 40 և ավելի միավոր, ապա 

տվյալ առարկայի ստուգումը համարվում է 
հանձնված:  

0-39 միավորի դեպքում ուսանողը գնահատվում է 
չստուգված: 
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վոր ստացած կամ ընթացիկ քննությանը չներկայացած ուսանողը 

հնարավորություն է ստանում այն վերահանձնելու պարտքերի 
մարման փուլումֈ 

 
 ՈՒսման առաջադիմությունը և ուսանողի միջին  

որակական գնահատականը 
 

Ըստ ուսման առաջադիմության ուսանողները դասակարգվում 
են առաջադիմող, փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող և 

հեռացման ենթակա ուսանողների: 

Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե` 
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ միջին ուսումնական 

բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով)ֈ 
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով 

սահմանված բոլոր պարտադիր դասընթացների կրեդիտները; 

գ) ապահովել է տվյալ կրթական աստիճանի (ծրագրի) համար 
սահմանված կիսամյակային ՄՈԳ-ի նվազագույն շեմը: 

Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե 
չի բավարարել նախորդ կետում նշված երեք պայմաններից որևէ 

մեկը: 
Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին 

հնարավորություն է տրվում ուղղել թերացումներն ու բացթողումները 

և բարձրացնել ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն 
պահանջներին համապատասխան:  

Փորձաշրջանի տևողությունը սահմանում է բուհը: 
Ուսանողը դառնում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված 

ժամկետում չի դուրս գալիս այդ կարգավիճակից: 

Միևնույն կրթական ծրագրում ընդգրկված տարբեր 
ուսումնական բեռնվածություն ունեցող ուսանողների ակադեմիական 

առաջադիմությունները համեմատվում են նրանց վարկանիշային 
միավորների օգնությամբ: 

 
Դրական գնահատված դասընթացի 

քննության վերահանձնում չի թույլատրվում: 

 
 

Տվյալ կրթական ծրագրի համար սահմանված կիսամյակային 
ՄՈԳ-ի նվազագույն շեմն ապահովելու նպատակով ուսանողը 

համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման թույլտվությամբ 

կարող է կրկնել դասընթացը, սակայն տվյալ դասընթացին 
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հատկացված կրեդիտներից ավել կրեդիտներ ուսանողին չեն տրվում, 

իսկ ՄՈԳ-ում հաշվի է առնվում այդ դասընթացի վերջին գնահատման 
արդյունքը: 

Տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակահատվածն 

ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները 
ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները` 

 ծրագրային (գումարային) կրեդիտների (ԾԿ) քանակը` 
կիսամյակում ուսանողի վաստակած բոլոր կրեդիտների 

գումարը.  

 գնահատված կրեդիտների (ԳԿ) այն դասընթացների 
կրեդիտների գումարն է, որոնք գնահատված են. 

ԳԿ = ∑ (Կրեդիտ) 
 վարկանիշային միավորները (ՎՄ)՝ բոլոր գնահատված 

կրեդիտների և դրանց համապատասխանող գնահատական-
ների արտադրյալների գումարն է. 

ՎՄ = ∑ (Կրեդիտ x ԹԳ), 

որտեղ ԹԳ-ն տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար 
ECTS թվային գնահատականն է՝ 100-բալանոց սանդղակով: Օրինակ, 

եթե 5 կրեդիտով դասընթացը գնահատվել է 72 միավոր, ապա տվյալ 
դասընթացից վարկանիշային միավորը (ՎՄ) հաշվարկվում է 

հետևյալ կերպ. 

ՎՄ=5 կրեդիտ x 72 = 360  
(5 կրեդիտը x 100=500 հնարավորից) 

 միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ)՝ կրեդիտներով 
չափված գնահատականների միջինն է որը հաշվարկվում է 

վարկանշային միավորները գնահատված կրեդիտների 
գումարի վրա բաժանելով(արդյունքը կլորացվում է 0.01 

ճշտությամբ)ֈ 

ՄՈԳ = ՎՄ/ԳԿ = ∑ (Կրեդիտ x ԹԳ)/ ∑ (Կրեդիտ)        
                                                                                                                                       

 

 ՄՈԳ-ի արժեքն ընդունվում է որպես հիմք՝ 
ուսանողների վճարովի համակարգից անվճար 
և անվճարից վճարովի համակարգ 
փոխատեղումն իրականացնելու համար:  
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Կամընտրական են համարվում Համալսարանում իրականաց-

վող կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններով նախատեսված 
դասընթացները, որոնց ուսուցումը կազմակերպվում է՝ համաձայն 

ուսանողների ընտրության: Կամընտրական դասընթացի նպատակն 
է՝ նպաստել ուսանողների անհատական կրթական հետագծի 

ձևավորմանըֈ 

Բակալավրի և մագիստրատուրայի կամընտրական դասընթացը 
համարվում է ընտրված, եթե. 

 Ուսանողի կողմից լրացվել է կամընտրական 
դասընթացների ընտրության հայտը2 

 մասնագիտական դասընթացների համար 

գրանցվել է ուսանողական խմբի 2/3-ը, առկա է 
համապատասխան գրանցում3 

 ընտրել է ներկա ուսանողների մեծամասնությունըֈ 

Եթե համահամալսարանական կամընտրական տվյալ տեսական 

դասընթացի համար գրանցված ուսանողների թիվը 45-50-ից, իսկ 
գործնական դասընթացի համար 21-ից պակաս է, ապա խումբը չի 

ձևավորվումֈ 

Ուսանողներին տրվում է կամընտրական դասընթացներին 
գրանցվելու վերջնաժամկետից հետո 5 օր ժամանակ՝ այլ 

կամընտրական դասընթացների համար ձևավորված խմբերում 
ընդգրկվելու համարֈ 

 Եթե կամընտրական տեսական դասընթացի համար գրանցվել 

են ավելի քան 50, իսկ գործնական դասընթացի համար 21 և ավելի 
թվով ուսանողներ, ապա թույլատրվում է տվյալ կամընտրական 

դասընթացի համար կազմավորել երկրորդ խումբֈ 
Ընթացիկ ուսումնական տարում ուսանողի կողմից ընտրված 

կամընտրական դասընթացները, որպես կանոն, փոփոխման ենթակա 
չեն: 

                                                      

2 ՎՊՀ կրթական ծրագրերում ընդգրկված կամընտրական դասընթացների 

ընտրության կարգ, 27.01.2022թ. , հավելված 1։ 
3 Նո՜ւյն կարգում, հավելված 2։ 
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6.  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  
  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

 
 

 

 

 Դասախոսություն  

Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի 

շրջանակներում գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ 

տրամաբանորեն կառուցված, հետևողական ու պարզ խոսքի 

շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ համապարփակ 

գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել 

կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային հարցերը: Դասախոսությունը 

ուսանողի առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա 

կարող է միայն անցնել գիտական գրականության ընթերցանության, 

ուսումնական բնույթի այլ պարապմունքների և ինքնուրույն 

կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը պետք է խթանի 

ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի 

նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը 

նույնպես պետք է լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: 

Ուսանողը դասախոսությանը ներկայանալուց առաջ պետք է 

ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող թեմային, որպեզի կա-

րողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 

 Գործնական աշխատանք 

Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում 

է լսարանային աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման 

ներքո: Գործնական պարապմունքները անցկացվում են գործնական 

խնդիրների լուծման, առաջադրանքների իրականացման, թեստերի, 

իրավիճակային վերլուծությունների, գործարար խաղերի, խմբային 

աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, ուղեղային գրոհների, 

ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ տեսական գիտելիքները 

կիրառելու, գործնական ունակությունների և հմտությունների 

ձեռքբերման և ամրապնդման նպատակով: Դասախոսն առաջադրում 

է գործնական պարապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, 
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այն հարցերը, որոնք պետք է լուծել գործնական պարապմունքի 

ընթացքում, գործնական պարապմունքի անցկացման մեթոդները և 

պատասխանում է ուսանողների տված հարցերին: 

 

 Սեմինար պարապմունքներ  

Սեմինար պարապմունքները խմբային պարապմունքների 

հիմնական տեսակներից է, որի ընթացքում ուսանողը սովորում է 

բանավոր շարադրել նյութը, պաշտպանել իր տեսակետները և 

եզրահանգումները: Սեմինարի ընթացքում ուսանողները քննարկում, 

պատասխանում են թեման, զեկույցները և ռեֆերատները, որոնք 

հանձնարարել է դասախոսը:  

Սեմինարին պատրաստվելու համար անհրաժեշտ է ուսումնա-

սիրել հիմնական և լրացուցիչ գրականություն տվյալ թեմայով: 
Գրականության ուսումնասիրությունից և համառոտագրումից հետո 

պետք է կազմել պլան` բանավոր պատասխանի համար, ապա մտա-

ծել ելույթի բովանդակության հարցադրումների և պատասխանների 
մասին: 

 

 Լաբորատոր աշխատանքներ  

Լաբորատոր աշխատանքները նպաստում են տեսական նյութի 

առավել լավ յուրացմանը և ամրապնդմանը: Լաբորատոր 

աշխատանքները նպատակ ունեն ամրապնդելու ուսումնասիրվող 

թեմաների տեսական դրույթները, ուսանողներին ուսուցանելու 

փորձարարական հետազոտությունների մեթոդները, հաղորդելու 

ինքնուրույն վերլուծության, տվյալների ամփոփման, լաբորատոր 

սարքավորումների, համակարգիչների, սարքերի, էլեկտրոնային 

ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ և հմտություններ: Լաբորատոր 

աշխատանքն անցկացման համար ուսանողը պարտավոր է 

ուսումնասիրել թեմային վերաբերող տեսական նյութը 

(դասախոսւոթյուն,  համապատասխան գրականություն) և  փորձի, 

հետազոտության մեթոդոլոգիանֈ  

Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողը իրականացնում է փորձը, 
հետազոտությունը, գրանցում է արդյունքները և կատարում 

(գրանցում) համապատասխան եզրակացությունֈ 
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 Ինքնուրույն աշխատանքը  

Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, 

գիտահետազոտական աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասա-

խոսի առաջադրանքով և մեթոդական ղեկավարությամբ, բայց առանց 

նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ 
ուսանողը շարադրում է որևէ հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվե-

լով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, ձեռնարկներ և այլն): 

 Գործարար խաղեր – պայմանական իրավիճակներում 
սոցիալ-տնտեսական համակարգերի և մարդկանց մասնագիտական 

գործունեության կառավարման գործընթացների նմանակեղծային մո-
դելավորում` առաջացող հիմնախնդիրների ուսումնասիրման և 

լուծման նպատակով: 
 Էսսե – արձակ ստեղծագործություն` քննադատության և լրա-

գրության ժանրի որևէ խնդրի ազատ վերլուծություն: 

 Կլոր սեղան – ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է 
թեմատիկ բանավեճի համադրումը խմբային աշխատանքի հետ: 

 Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – 
ուսանողների ակտիվ գործունեության կազմակերպման 

ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը զարգացնում 

է մասնագիտական և կեցությանը վերաբերող տարբեր հարցերի 
վերլուծության կարողությունը: 

 Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, 
ստեղծագործական կամ խաղային համատեղ գործունեության տեսակ 

է, սովորող-գործընկերների միջև, որոնք ունեն ընդհանուր նպատակ և 
համաձայնեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման կամ 

որոշակի արդյունքի ձևակերպման: 

 Հարցի նախապատրաստման մոդել –կամավորության 
սկզբունքով ընտրված ուսանողն իր նախընտրած հակիրճ ձևով 

նախապատրաստում է տվյալ առարկայից քննության կամ 
ստուգարքի հարցերի իր պատասխանների փաթեթը: Քննությունից 

(ստուգարքից) 1 շաբաթ առաջ նա հանձնում է փաթեթը դասախոսին, 

որը ստուգում է այդ նյութերը և որոշում դրանց համապատաս-
խանությունը տվյալ առարկայի բովանդակությանը: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործվել հետևյալ 

նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության 

որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ 
ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների 
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ինքնուրույն աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել 

ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանն ուսանողների կողմից: 
  Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի 

շուրջ կատարած եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներ-

կայացում ուսանողի կողմից: 
 Հարցազրույց – վերահսկողության միջոց, որը 

կազմակերպվում է որպես հատուկ զրույց դասավանդողի և 
ուսանողների միջև` կապված այնպիսի թեմայի հետ ինչպիսին 

կարգապահությունն է, և նախատեսված է հստակեցնել ուսանողների 

գիտելիքների շրջանակը կոնկրետ թեմայի, հարցի վերաբերյալ: 
 

 Պրակտիկա  

Պրակտիկան ուսումնառության բաղկացուցիչ մասն է, որը 

հնարավորություն է ընձեռում ստացած գիտելիքները կիրառել 
պրակտիկ գործունեության մեջ, ձեռք բերել մասնագիտական 

հմտություններ և փորձառությունֈ 
Համալսարանում կազմակերպվող պրակտիկայի տեսակներն 

են՝ 
1. Ուսումնական պրակտիկա 

2. Մասնագիտական(արտադրական) պրակտիկա 

3. Գիտահետազոտական պրակտիկա 
4. Գիտամանկավարժական պրակտիկա: 
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5.  

 

 
 

 

Ուսումնական գործընթացի և դասընթացների ժամանակացույցը 
ներառում է տվյալ ուստարվա ուսումնական օրացույցը 

(ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցը) ըստ 
կիսամյակների, որտեղ ըստ օրերի նշվում են ուսուցման սկիզբը և 

ավարտը, դասընթացներին գրանցման (եթե նախատեսված է) և այդ 

գրանցումներում փոփոխությունների կատարման ժամկետները, 
քննաշրջանները և արձակուրդները: 

 

Աղյուսակ 6 
2022-2023 ուսումնական տարվա համարիչի և 

հայտարարի շաբաթները 
 

  

 
 

ՀԱՄԱՐԻՉ ՀԱՅՏԱՐԱՐ 

Սեպտեմբեր  1-2,  11-15,  25-29 Սեպտեմբեր   4-8,  18-22 

Հոկտեմբեր    9-13,  23-27 Հոկտեմբեր     2-6,  16-20,  30-31 

Նոյեմբեր         6-10,  20-24  Նոյեմբեր          1-3,  13-17,  27-30 

Դեկտեմբեր     4-8,  18-22  Դեկտեմբեր      1,  11-15,  25-29 

Հունվար    8-12,  22-26 Հունվար 15-19,  29-30 

Փետրվար    5-9, 19-23 Փետրվար 1-2,  12-16,  26-28 

Մարտ          5-9, 19-23 Մարտ 1-2,    12-16,   26-30 

Ապրիլ          2-6, 16-20,   30 Ապրիլ   9-13,   23-27 

Մայիս          1-4,  14-18,   28-31 Մայիս  7-11,   21-25  

Հունիս         1,   11-15,   25-29 Հունիս   4-8,   18-22 

 Հուլիս    2-6  
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Աղյուսակ 7 
ԺԱՄԱՏԱԽՏԱԿ 

 

 

 

2022-2023 ուսումնական տարվա 1-ին և 2-րդ 

կիսամյակների ժամանակացույց  

 

Դասաժամ 
Դասաժամի 

տևողություն 

Հաջորդող 

դասամիջոցի 
տևողություն 

1-2 900 -1020 10 

3-4 1030 -1150 10 

5-6 1200 -1320 20 

7-8 1340 -1500 10 

9-10 1510 -1630 10 

11-12 1640 -1800 10 

12-13 1810 -1930  

Բակալավրի հիմնական 
կրթական ծրագիր 

Մագիստրոսի հիմնական 
կրթական ծրագիր 
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8.1. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ                            
                      ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՒԳԸ նախագահ՝ ՏԱՏՅԱՆԱ ՕՀԱՆՅԱՆ 

 
 

Ուսանողական գիտական ընկերությունը բուհի ուսանողներին 
միավորող բուհական ներկայացուցչական ինքնակառավարվող 

ուսանողական միավորում է, որի նպատակն է նպաստել ուսա-
նողների գիտական, հետազոտական, ստեղծագործական և հոգևոր 

զարգացմանը, աջակցել բուհի ուսանողների կրթական, գիտական, 

հետազոտական, ստեղծագործական գործունեության իրա-
կանացմանը: Ընկերության խնդիրներն ու գործունեության 

ուղղություններն են՝ 

▪ ուսանողական գիտաժողովների, կոնֆերանսների, սեմինարնե-

րի, գիտահանրամատչելի դասախոսությունների, քննարկում-
ների, բանավեճերի, ցուցահանդեսների, ինտելեկտուալ 

խաղմրցույթների և այլ կրթական ու գիտական ուղղվածություն 
ունեցող միջոցառումների կազմակերպում, միջբուհական 

կրթական և գիտական կապերի հաստատում, համագործակցու-
թյուն, 

▪ ուսանողների ներգրավում կրթական, գիտական խմբերում և 
ծրագրերում, 

▪ ուսանողների գիտական, հետազոտական աշխատանքների 
հրատարակում, 

▪ այլ կրթական, գիտական կենտրոնների, բուհերի գիտական ըն-

կերությունների հետ համագործակցություն: 
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ՎՊՀ ուսանողական գիտական ընկերության 
կառուցվածք 

 

Հումանիտար 
գիտությունների 

ֆակուլտետի 
ուսանողական գիտական 

ընկերություն 

Հասարակական 
գիտությունների 

ֆակուլտետի 
ուսանողական 

գիտական ընկերություն 

Բնական 
գիտությունների 

ֆակուլտետի 
ուսանողական 

գիտական 
ընկերություն 

Նախագահ՝  
                    Ս. Շահբազյան 

Նախագահ՝  
               Ա. Փարեմուզյան 

Նախագահ՝  
                  Տ. Ղազարյան 

Հայոց լեզվի և գրականության 
խմբակ 

Մանկավարժության և 
հոգեբանության խմբակ 

Քիմիայի և 
կենսաբանության խմբակ 

Օտար լեզուների և 
գրականության խմբակ 

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և 
կառավարման խմբակ 

Մաթեմատիկայի և 
ինֆորմատիկայի խմբակ 

Պատմության խմբակ Արվեստի և սպորտի խմբակ  

 

 
8.2. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

Խորհրդի նախագահ՝ ՎԱՉԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողական խոր-
հուրդը ինքնակառավարման ներկայացուցչական ընտրովի բարձրա-

գույն մարմին է, որն աջակցում է ուսանողներին՝ նրանց սոցիալական 

խնդիրների լուծման, շահերի ու իրավունքների պաշտպանման 
գործում: Նպաստում է ուսանողների ուսումնառության արդյու-

նավետության բարձրացմանը, նրանց գիտակրթական, մտավոր, 
ստեղծագործական, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը: Ստեղծում է 

կապեր ՀՀ և արտերկրի բուհերի, ինչպես նաև գործող երիտա-

սարդական կազմակերպությունների հետ: 
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Ուսանողական խորհուրդն  ունի տարատեսակ հանձնաժողովներ 
(այդ թվում` մշակույթի, սպորտի և ազատ ժամանցի, գիտա-
ուսումնական, լրատվության և քարոզչության, 
ուսանողների իրավունքների պաշտպանության, արտաքին 
կապերի և հարաբերությունների), որոնք զբաղվում են 

ուսանողների ակտիվ ժամանցի և հանգստի կազմակերպմամբ):  
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9.1. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ                
          ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ              
                          ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

Բաժնի վարիչ՝ ԱՐՄԵնՈՒՀԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 Կենսաբանական գիտությունների  
 թեկնածու, դոցենտ  

Բաժնի էլ. հասցե՝ foreign@vsu.am,  
vanadzorstateuniversity@gmail.com 

Հեռ.՝ +374 322 41853 

ՎՊՀ-ի Գիտահետազոտական աշխատանքների, 
նորարարությունների և համագործակցության բաժնի 

առաքելությունն է համալսարանի գիտահետազոտական 
աշխատանքների, նորարարական նախագծերի, տեղեկատվության 

տարածման, հասարակայնության հետ կապի, համալսարան-դպրոց 
կապի, միջբուհական և միջազգային համագործակցության 

խթանումըֈ Բաժնի կողմից պարբերաբար կազմակերպվում են 

միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերին վերաբերող 
տեղեկատվական միջոցառումներֈ համալսարան-դպրոց կապերի 

շրջանակներում համալսարանում անցկացվում են մասնագիտական 
կողմնորոշման հանդիպումներ, խորհրդատվություններ, 

առարկայական օլիմպիադաներ, ասմունքի, լուսանկարչության 

մրցույթներ, վիկտորինաներ և այլնֈ  
Բաժնին կից գործում է Ձեռներեցության և նորարարությունների 

զարգացման կենտրոնը (SMART CAFFE), որը հիմնադրվել է 
Էրազմուս+ ԿԶԲԿ «Համալսարան-արդյունաբերություն» կապի 

հաստատումը Մոլդովայի, Վրաստանի և Հայաստանի ուսանողների 

խելամիտ ձեռներեցային համագործակցության և մրցունակության 
միջոցով» (CONNECT) նախագծի շրջանակներում 

(http://vsu.am/connect/)ֈ Նորաբաց կենտրոնը բուհի ուսանողներին և 
դասախոսներին առաջարկում է բարենպաստ միջավայր՝ ծավալելու 

ձեռնարկատիրական գործունեություն, մասնակցելու 

mailto:foreign@vsu.am
mailto:vanadzorstateuniversity@gmail.com
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ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացմանը միտված 

վերապատրաստումներին, անցկացնելու բիզնես գաղափարների 
հղացմանն ու զարգացմանն ուղղված քննարկումներ: Այս ամենը 

կնպաստի վերջիններիս մասնագիտական աճին, նոր հմտությունների 

ձեռքբերմանը, ինչպես նաև աշխատաշուկայում լավագույնս 
ներկայանալուն: Կենտրոնը հագեցած է ժամանակակից 

սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն կտան ուսանողներին 
պատրաստելու իրենց բիզնեսի առաջխաղացման համար գովազդներ, 

հոլովակներ և այլ նյութերֈԽրախուսվում է նաև ուսանողների և 

երիտասարդ հետազոտողների հետ համագործկցությունը 
գիտահետազոտական խմբերի հետ տարվող աշխատանքներումֈ 

Համալսարանի զարգացման ռազմավարության գլխավոր 
ուղղություններից մեկը գիտության զարգացումն է: Համալսարանում 

գիտության զարգացման, գիտամանկավարժական կադրերի 
թարմացման, սահուն սերնդափոխության կազմակերպման 

հիմնական ուղին հետբուհական (ասպիրանտական) կրթության 

իրականացումն է, որն անց է կացվում՝ համաձայն Բոլոնյան 
սկզբունքների՝ կրեդիտային հիմունքներով: Հետազոտողի ուսուցման 

կազմակերպումն ու կրեդիտային համակարգի ներդրումը միտված են 
համալսարանում ապահովելու մի կողմից՝ ասպիրանտների և 

հայցորդների գիտելիքների, ունակությունների և կարողությունների 

ավելի լայն շրջանակ, մյուս կողմից՝ մասնագիտական գիտելիքների, 
ընդհանուր հենքային կարողությունների ուսուցում, կառավարման ու 

հաղորդակցման հմտությունների ձևավորում: 
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9.2. ԱՍՊԻՐԱՆՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Ասպիրանտական կրթության համակարգը Վանաձորի Հ․ 

Թումանյանի անվան պետական համալսարանում գործում է 2006 
թվականից, որն իրականացվում է ասպիրանտուրայի և 

հայցորդության միջոցով: Հետբուհական կրթության շրջանակներում 
ՎՊՀ-ում գիտամանկավարժական կադրեր են պատրաստվում տարբեր 

մասնագիտությունների գծով: Ասպիրանտական և հայցորդության 
կրթական ծրագրերի իրականացման նպատակով մշակվել և 

Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 

գիտխորհրդի կողմից հաստավել են մի շարք փաստատղթեր՝ 
 

 
 

 

«Հետազոտողի պատրաստման 
կրթական ծրագրով 
ասպիրանտուրայի 
ընդունելության, 

հայցորդության ձևակերպման 
ընթացակարգ» 

«Կանոնակարգ Վանաձորի Հ. 
Թումանյանի անվան 

պետական համալսարանում 
հետազոտողի պատրաստման 

(ասպիրանտուրայի և 
հայցորդության) 

գիտակրթական ծրագրով 
ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման, 
գիտակրթական ծրագրի 

կառուցվածքի» 

«Կարգ Վանաձորի Հ. 
Թումանյանի անվան 

պետական համալսարանում 
ուսանողներին և 
ասպիրանտներին 

ակադեմիական արձակուրդ 
տալու» 

 

 

 

9.3.  ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Վանաձորի պետական համալսարանը ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ միջազգային 

կրեդիտային շարժունության շրջանակներում համագործակցում է 

եվրոպական բուհերի հետֈ 
Ակադեմիական շարժունությունն ուսանելու, հետազոտություն-

ներ կատարելու կամ որակավորումը բարձրացնելու նպատակով մեկ 
այլ ուսումնական հաստատությունում սովորողի կրթության 

շարունակումն է: Սովորողների շարժունությունը չի հանգեցնում 
ուսման սահմանված ժամկետի ավելացմանը: 

 Օտար լեզուներին լավ տիրապետող և բարձր առաջադիմու-

թյամբ ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում մեկ կիսամյակ 
ուսումնառելու ԵՄ գործընկեր բուհերից մեկումֈ  

 Մրցույթով ընտրված ուսանողների համար պարտադիր է 
սովորողի, ուղարկող ու ընդունող ուսումնական հաստատությունների 
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միջև եռակողմ կրթական համաձայնագրի կնքումը: Համաձայնագրում 

նշվում են այն առարկաները, որոնք սովորողները պետք է 
ուսումնառեն ընդունող ուսումնական հաստատությունումֈ 

 

Կրեդիտային շարժունությանը բակալավրիատի 
ուսանողները կարող են դիմել 

ուսումնառության երկրորդ կուրսիցֈ 
Ուսումնառության վերջին տարում 

բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսա-

նողները չեն կարող ուսումնառություն ստանալ 
օտարերկրյա բուհումֈ 

Միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերին դիմելու 

մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է ստանալ Գիտահե-
տազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագոր-

ծակցության բաժնիցֈ Դիմելու ընթացակարգին, ուսումնառության 
կազմակերպմանը և ճանաչմանը վերաբերող  մանրամասներին 

կարելի ծանոթանալ Ուսանողների, վարչական և 

պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի շարժունության 
կանոնակարգում: 
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10.1 ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՀԵՏ  
                     ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 

 

Համակարգող՝ ԼԻԱՆԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

  Հեռ.՝  (0322) 4 18 55  
Էլ. հասցե՝ career@vsu.am resources49@inbox.ru 

ՎՊՀ շրջանավարտների հետ աշխատանքների համակարգողի 

հիմնական նպատակն է՝ 

▪ նպաստել աշխատանքային շուկայում ՎՊՀ ուսանողների և 
շրջանավարտների մրցունակության, շրջանավարտների և հա-

մալսարանի միջև մշտական կապի ամրապնդման ու համագործակ-

ցության զարգացմանը, 

▪ աջակցել ՎՊՀ ուսանողների և շրջանավարտների կողմից աշ-
խատանք գտնելու հիմնախնդիրների ուղղությամբ: 

 
 

10.2 ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 
 

Կենտրոնի ղեկավար՝ ԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Էլ. հասցե՝ vorakvph@vsu.am  
Հեռ.՝   (0322) 4 18 55, լրացուցիչ 153 

ՎՊՀ Որակի ապահովման կենտրոնը ձևավորվել է 2010թ.: ՈԱԿ-ի 
գործունեությունն ուղղված է համալսարանի որակի ապահովման 

համակարգի կատարելագործմանը, որակի ապահովման 

գործընթացների կառավարմանը, որակի մշակույթի տարածմանը և 
զարգացմանը:  

Համալսարանի որակի ապահովման ներքին համակարգը նպաս-
տում է հաստատության կառավարման, կրթական, գիտահետա-

զոտական, կազմակերպական, դաստիարակչական գործընթաց-
ների շարունակական բարելավմանը: 

ՈԱԿ-ը համակարգում է համալսարանի որակի ապահովման 

գործընթացները ՈԱ ֆակուլտետային 
աշխատախմբերի, համալսարանի 

ենթակառուցվածքների, պրոֆեսորադասախո-
սական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի և 

ուսանողների հետ համագործակցությամբ: 

Ուսանողները ներգրավված են 
համալսարանի գործունեության գնահատման և 

որակի ապահովման գործընթացներում և 

mailto:career@vsu.am
mailto:resources49@inbox.ru
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նրանք ակտիվ մասնակցում են կրթական միջավայրի արդյու-

նավետության ապահովմանը ու զարգացմանը: 

 

 

10.3 ԳՐԱԴԱՐԱՆ 
Գրադարանի վարիչ՝ ԳՈՀԱՐ ԳԱԲՈՅԱՆ  
Էլ. հասցե՝  gradaran-vsu@mail.ru  

Հեռ.՝ (0322) 4-18-54 կամ 4-18-55 
(ներքին 151 ) 

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարանի գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է ավելի քան 

138.000 միավոր գիրք, որի գրեթե կեսն ուսումնագիտական է:  

Գրականության յուրաքանչյուր նոր խմբաքանակի մասին 
իրազեկվում է համալսարանի էլեկտրոնային կայքի միջոցով:  

 
Գրքի սպասարկումն իրականացվում է. 

 Էլեկտրոնային քարտադարանի և գրքի հեռահար պատվերի 

ծրագրի շնորհիվ՝ էլեկտրոնային պահանջաթերթիկի 
միջոցով: 

 ՎՊՀ էլեկտրոնային գրադարանի ծրագրի շնորհիվ՝ 
ինքնագրանցման և ինքնուրույն փնտրում իրակակացնելու 

եղանակով: 

 
Գրադարանից օգտվելու կարգը 
1. Գրադարանի բաժանորդ դառնալու համար ուսանողը 

պարտավոր է ներկայացնել՝  

 Անձնագրի պատճեն 
 Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի 

 Հեռախոսահամար  

2. Ուսանողի համար լրացվում է ընթերցողական գրքույկ՝ 
ավանդական և էլեկտրոնային նույնական տարբերակներով, որի 

միջոցով վերջինս իր ողջ ուսումնառության ընթացքում օգտվում 
է գրադարանիցֈ 

3. Գիրքը պատվիրվում է առցանց՝ էլեկտրոնային քարտադարանի 

և հեռահար պատվերի ծրագրի միջոցով (մանրամաստ կարող եք 
տեղեկանալ ուղեցույց-բուկլետիցֈ Վերջինիս էլեկտրոնայի 

տարբերակը տեղադրված է ՎՊՀ կայքի Գրադարանի էջում) 

http://212.42.197.70/
http://212.42.197.67/book/book/book/index.php?lang=1&fbclid=IwAR1x9JUUMQQn2SMjGoAtevBwN8yv19ED7xIOP5ZnJzc5Zjnxf25snRUmYdo


     34 

4. Ուսանողի մոտ միաժամանակ կարող է լինել առավելագույնը 7 

գիրքֈ 
5. Գիրքը կամ տպագիր այլ նյութեր ուսանողին տրվում է առավե-

լագույնը մեկ ուսումնական տարի ժամանակով: Ուսումնական 

տարվա վերջին ուսանողը պարտավոր է վերադարձնել իր մոտ 
եղած գիրքըֈ 

6. Գիրքը կորցնելու դերքում ուսանողը պարտավոր է վերականգնել 
նույն գիրքը կամ փոխարինումը կազմակերպել ըստ տվյալ 

պահին գործող կարգիֈ 
7. Գրադարանի ֆոնդում մնացած մեկ օրինակ գրքերից, ինչպես 

նաև պարբերական հրատարակություններից և մամուլից 

ուսանողը կարող է օգտվել ընթերցասրահում՝ ներկայացնելով 
ուսանողական տոմսֈ 

 
Ընթերցասրահի գիտա-տեղեկատվական 
հագեցվածությունը. 

 ավելի քան 3000 անուն գրականություն, 
 միաժամանակ մոտ 60 ընթերցող սպասարկելու 

հնարավորություն, 
 ինտերնետ հասանելիություն ապահովող 10 համակարգիչ, 

 տեսապրոյեկտոր, 
 անվճար WiFi կապ: 

 
Գրադարանը բաժանորդագրված է՝ 
պարբերական հրատարակություններ. 

 «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, 
 «Կրթություն» շաբաթաթերթ, 

 «Լոռու մարզ» մարզային լրագիր: 

Էլեկտրոնային պաշարներ. 
 «Իրտեկ» էլեկտրոնային իրավական-տեղեկատվական 

համակարգ: 
 

Գրադարանը կազմակերպում է. 
 ուսումնա-ճանաչողական սեմինար-հանդիպումներ, 
 գիտա-մշակութային ուղղվածությամբ միջոցառումներ: 
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10.4. ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆ 
 

Կենտրոնի ղեկավար՝ ՄԱՐԻԱՄ ԼՈՌԵՑՅԱՆ  

Հեռ.՝  (+374.322) 4-18-54 կամ 4-18-55 (ներքին 142) 

ՊՀ մշակույթի կենտրոնի հիմնական նպատակներն են. 

աջակցումը համալսարանում գործող մշակույթի կառույցների 
աշխատանքներին, ՎՊՀ-ի շրջանակներում իրականացվող  մշակու-

թային միջոցառումների համակարգումը, ուսանողության շրջանում 

գեղագիտական ճաշակի և որակի բարձրացումը, ուսանողների 
մշակութային ունակությունների զարգացման խթանումը, տա-

ղանդավոր և շնորհալի ուսանողների բացահայտումը, ներբուհական 
և միջբուհական մշակութային միջոցառումների, փառատոնների անց-

կացումը, համերգների և ներկայացումների կազմակերպումը և այլն: 
Մշտապես անցկացվում են մշակութային թեմաներով դասախոսու-

թյուն – քննարկումներ, ֆիլմերի, ներկայացումների դիտումներ և 

քննարկումներ, որոնք  նպաստում են  ուսանողների գեղագիտական 
ճաշակի ձևավորմանը: 

ՎՊՀ-ի մշակույթի կենտրոնին կից գործում են հետևյալ խմբերը՝ 

▪ Վոկալ-գործիքային համույթ 
▪ Գրական խմբակ 
▪ Ժամանակակից և ժողովրդական պարերի խումբ 
▪ Թատերական խմբակ 

Ազգային արժեքների սերմանման, ինչպես նաև այլ ազգերի 
նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորման նպատակով ՎՊՀ-

ում իրականացվում են արդեն իսկ ավանդական դարձած 

տարաբնույթ միջոցառումներ, ակցիաներ, մրցույթներ: 
Մշակույթի կենտրոնը սերտորեն համագործակցում է ՎՊՀ-ի 

արհկոմի, ուսանողական խորհրդի, ֆակուլտետների և գործող բոլոր 
ստորաբաժանումների հետ: 

http://www.vsu.am/index.php/hy/karucvacq-menu/vpmi-xorhurd/2013-08-16-19-38-47/usumnakan-ashxatanq-gcov-pror/mshakuyti-kentron
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11. ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՎՃԱՐՄԱՆ, ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 
             ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ (ԶԵՂՉԵՐԻ) ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ         

                              ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ  
 

Ուսման վարձի վճարում 
Ուսանողը պարտավորվում է տվյալ ուսումնական տարվա 

առաջին և երկրորդ կիսամյակների համար ուսման վարձը վճարել 

յուրաքանչյուր կիսամյակիհամամասնորեն՝  
Առաջին կիսամյակի համար վճարել մինչև սեպտեմբերի 15-ը, 

երկրորդ կիսամյակի համար վճարել մինչև փետրվարի 15-ըֈ 

Ուսման վարձը վճարվում է փոխանցման կարգով՝ բանկում 
Համլսարանի բացած հաշվարկային հաշվինֈ 

Ուսման վարձը, ըստ կնքված համաձայնագրի, ուսանողը կարող 
է վճարել մաս-մաս (ըստ ամիսների)ֈ Տվյալ դեպքում ուսման վարձի 

վճարումը կատարվում է համաձանագրով սահմանված կարգով և 

ժամկետներումֈ 

 
Ուսանողական նպաստների (զեղչերի) տրամադրման 

կարգը և ժամկետները  
 

ՎՊՀ-ն իր միջոցների հաշվին, ուսանողական նպաստի ձևով, 
մասնակի փոխհատուցում է ներքոհիշյալ տարակարվերով ՎՊՀ 

վճարովի համակարգի ուսանողների ուսման վարձը՝ սահմանված 
կարգով վավերացված համապատասխան փաստաթղթերի 

ներկայացման դեպքում 

1) սոցիալապես անապահով (ընտանիքի անապահովության 
սահմանային միավորից բարձ միավոր (30,01 և ավելի միավոր) 

ունեցող ընտանիքների) ուսանողներինֈ 
2) 18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի 

մնացած ուսանողներին՝ մինչև 23 տարին լրանալըֈ 
3) 23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) 

ուսանողներին 

4)  մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին 
5)  երեք և ավելի անչափահաս կամ երեք և ավելի ուսանող 

երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին 
6)  1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում նաև 

հաշմանդամ ազատամարտիկ ծնող ունեող ուսանողներին 

7)  մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված 

պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
ուսանողներին 
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8) սոցիալապես անապահով (ընտանիքի անապահովության 

գնահատման համակարգում հաշվառված անապահովության 0-ից 
բարձր մինչև 30-ը ներառյալ միավոր ունեցող ընտանիքների) 

ուսանողներին 

9) ՎՊՀ-ի վճարովի ուսուցման համակարգում երկու ուսանող 
երեխաներ ունեցող ընտանիքների ուսանողներից միայն մեկին 

10) ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված հեռավոր 
լեռնային կամ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչ ուսանողներին 

11) ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված 

երկու կիսամյակ անընդմեջ առավել բարձր առաջադիմություն 
ցուցաբերած ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով 

ուսման վճարի փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղ-
ման մրցույթի արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 

0.1 միավոր տարբերությամբ 
12) բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող 4 կիսամյակ 

անընդմեջ գերազանցիկ ուսանողներին. 

13) մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորող 2 կիսամյակ 
անընդմեջ գերազանցիկ ուսանողներին 

14) մարզական ակնառու հաջողություն ունեցած (1 
հավաստագիրը կարող է կիրառվել ոչ ավելի, քան 2 կիսամյակ 

անընդմեջ), այդ թվում աշխարհի, Եվրոպայի, համաշխարհային 

օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, 2-րդ և 3-րդ մրցանակակիր կամ 
Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոն ուսանողներ. 

15) ստեղծագործական ակնառու հաջողություններ ունեցած 
(արտասահմանյան կամ հանրապետական մենահամերգ կամ ցու-

ցահանդես) ուսանողներ, 
16) միջազգային կամ հանրապետական ուսանողական առար-

կայական օլիմպիադաների մրցանակակիր ուսանողներ, 

միջազգային կամ հանրապետական ՈւԳԸ կոնֆերանսի դիպլոմա-
կիր ուսանողներին. 

17)  ՎՊՀ-ում առնվազն 5 տարի աշխատած ներկայումս 
աշխատող աշխատակիցների երեխա-ուսանողներ, 

18) ՎՊՀ-ի կողմից կազմակերպված դպրոցականների առարկա-

յական օլիմպիադայի 1-ին մրցանակային տեղը գրաված ուսանող-
ներֈ 

19) Պատերազմի ընթացքում մարտական գործողությունների 
մասնակից անձանց սովորող երեխաներին և սովորող ամուսնուն 

 

Համալսանաի կողմից ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման 
մասին դիմումներն ընդունվում են՝ 

առկա ուսուցման դեքում՝ տվյալ ուսումնական տարվա 
յուրաքանչյուր կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների սկզբին 
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հաջորդող չորս շաբաթների ընթացքում 

հեռակա ուսուցման դեքում՝ տվյալ ուսումնական տարվա 
յուրաքանչյուր կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների սկզբին 

հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում 

 
Առաջին կուրսի ուսանողները ուսման վճարի 

մասնակի փոխհատուցման իրավունքից 
կարող են օգտվել միայն 2-րդ կիսամյակից 

սկսած: 

 
 
Մրցույթի անցկացման փուլերը 
 

1-ին փուլին մասնակցում են այն ուսանողները, որոնք ունեն 
 86-100 միավոր ՄՈԳ  

 Մարտական հերթապահություն իրականացնող 

զորամասերում մարտական հերթապահության մեջ 
ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական 

ծառայություն անցած 81-100 միավոր ՄՈԳ  
 

2-րդ փուլին մասնակցում են այն ուսանողները, որոնք ունեն 

 75-85 միավորից ցածր ՄՈԳ  
 Մարտական հերթապահություն իրականացնող 

զորամասերում մարտական հերթապահության մեջ 
ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական 

ծառայություն անցած 70-80 միավոր ՄՈԳ  
 

 

Ուսանողը կարող է կորցնել ուսման վարձի 
մասնակի փոխհատուցում ստանալու 

իրավունքը ՎՊՀ-ի ներքին կարգապահական 
կանոնները խախտելու դեպքումֈ 
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12. ՎՊՀ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ԸՍՏ 
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ 
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ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

 Դեկանատ՝   2-րդ հարկ 
Հեռ.       2-34-19 120 (ներքին) 

Դեկան՝ Հ. Պապոյան 

 Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն՝ 1-ին 
հարկ 

Հեռ.       116 (ներքին) 
Ամբիոնի վարիչ ՝ Վ. Հարությունյան 

 Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն՝ 2-րդ հարկ 
Հեռ.  131 (ներքին) 

Ամբիոնի վարիչ՝ Լ. Բաղդասարյան 

 Արվեստի և սպորտի ամբիոն՝ 1-ին հարկ 
Հեռ. 133 (ներքին) 

Ամբիոնի վարիչ՝ Ա. Բարսեղյան 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

 Դեկանատ՝   3-րդ հարկ 
Հեռ.       2-43-59 118 (ներքին) 

Դեկան՝ Մ. Բրուտյան 

 Պատմության ամբիոն՝ 2-րդ հարկ 
Հեռ.       123 (ներքին) 

Ամբիոնի վարիչ ՝ Ֆ. Մովսիսյան 

 Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն՝ 3-րդ հարկ 

Հեռ.  158 (ներքին) 

Ամբիոնի վարիչ՝ Հ. Բաբուռյան 

 Օտար լեզուների և գրականության ամբիոն՝ 4-րդ հարկ 

Հեռ. 129 (ներքին) 
Ամբիոնի վարիչ՝ Թ. Թադևոսյան 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

 Դեկանատ՝   2-րդ հարկ 

Հեռ.       2-42-59 117 (ներքին) 

Դեկան՝ Հ. Գրիգորյան 

 Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն՝ 2-րդ հարկ 

Հեռ.  134 (ներքին) 
Ամբիոնի վարիչ՝ Հ. Օհանյան 

 Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոն՝ 1-ին հարկ 

Հեռ. 119 (ներքին) 
Ամբիոնի վարիչ՝ Ա. Ղազարյան 
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 Մշակույթի կենտրոն` 4-րդ հարկ 

Հեռ.       142 (ներքին) 

Ղեկավար՝ Մ. Լոռեցյան 

 

 

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն` 1-ին հարկ 

Հեռ.       4-18-56 121 (ներքին) 
Ղեկավար՝ Տ. Բայադյան 

 
 

 

 

 Գրադարան 
Հեռ.       4-18-54  151 (ներքին) 

Գրադարանի վարիչ՝ Գ.Գաբոյան 

 Որակի ապահովման կենտրոն՝ 2-րդ հարկ 

Հեռ.       153 (ներքին) 

Կենտրոնի ղեկավար՝ Ա. Խաչատրյան 

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ 

 Ռեկտոր՝ Ռ. Սահակյան (2-րդ հարկ) 

Հեռ.       4-63-87 110 (ներքին) 

 Իրավաբան՝  Ք. Ղազարյան (2-րդ հարկ) 

Հեռ.  135 (ներքին) 

 Ուսումնական աշխատանքների գծով  
                          պրոռեկտոր՝ Լ. Կոստանդյան  (2-րդ հարկ) 

Հեռ. 4-31-14  112 (ներքին) 

 Գիտական աշխատանքների գծով  

                          պրոռեկտոր՝   Վ. Հովսեփյան (1-ին հարկ) 

Հեռ.  2-09-17  115 (ներքին) 

 Կրթական գոծընթացների կառավարման  

բաժնի ղեկավար՝ Ա. Գևորգյան (2-րդ հարկ) 
Հեռ.    144 (ներքին) 

 Գիտքարտուղար՝ Ս. Բեժանյան (1-ին հարկ) 
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Հեռ 4-18-53 146 (ներքին) 

 Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման բաժին (1-ին 
հարկ) 

Հեռ.       4-30-96   155 (ներքին) 

Բաժնի պետ՝ Ա. Մոսինյան  

 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին (1-ին հարկ) 

Հեռ.  150 (ներքին) 
Բաժնի պետ՝  Հ. Ղարաքեշիշյան 

 Ընդհանուր բաժին (1-ին հարկ) 

Հեռ.  4-10-09  149 (ներքին) 
Բաժնի պետ՝  Լ. Վարդանյան 

 Գիտահետազոտական աշխատանքների, 
նորարարությունների և համագործակցության բաժին (1-ին 

հարկ) 
Հեռ.  146 (ներքին) 

Բաժնի ղեկավար՝  Ա. Հարությունյան 

 Վարչատնտեսական բաժին(1-ին հարկ) 
Հեռ.   4-43-88   114 (ներքին) 

Բաժնի ղեկավար՝  Ս. Խառատյան 

 Կրթական բարեփոխումների և վերապատպաստման 

կենտրոն (1-ին հարկ) 

Հեռ.  4-18-53  
Կենտրոնի ղեկավար՝  Վ. Նազարյան 

 Արխիվ (1-ին հարկ) 
Հեռ.  4-18-53  

Արխիվավար՝  Ա. Ղազախեցյան 
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