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Հավելված  
Հայաստանի Հանրապետության պետական  

կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի  
2021 թվականի 03.05-ի N85-Ա հրամանի 

 
Հաստատված է 

Հայաստանի Հանրապետության պետական  
կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի  

2021 թվականի ապրիլի  30 -ի  
նիստում (արձանագրություն N5) 

 
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 
ՀԵՌԱՎԱՐ (ԴԻՍՏԱՆՑԻՈՆ) ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ 

 
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` Ակադեմիա) հեռավար 
ուսուցման բաժինը (այսուհետ` Բաժին) Ակադեմիայի կառուցվածքային 
ստորաբաժանում է, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն 
կանոնադրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հեռավար ուսուցման 
ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը։  

2. Բաժինն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և գործունեությունը դադարեցնում 
է Ակադեմիայի ռեկտորի հրամանով:  

3. Բաժինն Ակադեմիայի ռեկտորի հանձնարարությամբ, իր իրավասությունների 
շրջանակում, համագործակցում է այլ բուհերի, միջազգային 
կազմակերպությունների, Հայաստանի Հանրապետության պետական 
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև այլ 
կազմակերպությունների հետ: 

4.  Այլ բուհերի և ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցության 
շրջանակներում Բաժինը կարող է իրականացնել մասնագիտական վերապատրաս-
տում՝ հեռավար ձևաչափով դասավանդելու և հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիանե-
րի հետ աշխատելու համար։ 

5. Բաժնի լիազորությունները սահմանվում են սույն կանոնադրությամբ, 
Ակադեմիայի ռեկտորի հրամաններով և այլ իրավական ակտերով:  

 
2. ԲԱԺՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
6. Բաժնի նպատակը հիմնական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերով հեռավար 

ուսուցման ուսումնական գործընթացի կազմակերպումն է և հեռավար կրթության 
շարունակականության ապահովումը։  
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7. Բաժնի հիմնական խնդիրներն են՝  
1) մշակել հեռավար ուսուցման ռազմավարական հայեցակարգը, որը պետք է 

ընդգրկի նաև որակի կառավարման, ուսուցման և հավատարմագրման գործընթաց-
ները, 

2) ապահովել հեռավար ուսուցման ուսումնական գործընթացում նոր 
տեխնոլոգիաների և մեթոդների ներդրումը,  

3) իրականացնել առաջավոր փորձի ուսումնասիրություն՝ հեռավար ուսուցման 
ուսումնական գործընթացում դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը որոշելու 
նպատակով, 

4) նպաստել հեռավար ուսուցման ձևով վերապատրաստման ծրագրերի 
նորացմանը, վերանայմանը և ներդրմանը, 

5) հեռավար ուսուցման ուսումնական գործընթացի ապահովման համար 
իրականացնել Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազ-
մի մասնագիտական վերապատրաստում՝ հեռավար ձևաչափով դասավանդելու և 
հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիաների հետ աշխատելու համար,  

6) անհրաժեշտության դեպքում աջակցություն և խորհրդատվություն տրամադրել 
հեռավար ձևաչափով վերապատրաստումների իրականացմանը, 

7) հսկել հեռավար ուսուցման ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի 
կատարման ընթացքը:  

 
3. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 
8. Բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները. 

1) Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից հաստատված ուսումնական 
պլանի/պլանների և «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման 
ակադեմիայում հեռավար ուսուցման ձևով ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպման կարգին» համապատասխան՝ կազմակերպում է հեռավար 
ուսուցման ուսումնական գործընթացը, 

2)  իրականացնում է հեռավար ուսուցման կառավարման հարթակում (այսուհետ՝ 
Հարթակ) ուսումնական պլանին համապատասխան դասընթացների ստեղծումը և 
դասախոսների գրանցումը, 

3) աջակցում է հեռավար ուսուցման դասընթացներին ուսանողների գրանցման 
գործընթացին, 

4) հսկողություն է իրականացնում դասախոսների կողմից «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում հեռավար ուսուցման 
ձևով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգով» սահմանված 
պահանջների կատարման ուղղությամբ, 

5) հսկողություն է իրականացնում դասախոսների կողմից Հարթակում ուսման 
առաջադիմության տվյալների մուտքագրման և անհրաժեշտ տեղեկատվության 
ապահովման գործընթացի նկատմամբ, 

6) ապահովում է Հարթակում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 
վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը (հայտարարությունների, անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի ապահովման միջոցով), 

7) կազմում և ուսումնամեթոդական վարչություն է ներկայացնում ուսումնական 
պլանի/պլանների ժամանակացույցով սահմանված միջանկյալ ստուգումների և 
եզրափակիչ քննությունների անցկացման գրաֆիկները։  
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8) աջակցում է պրակտիկայի բաժնին՝ կառավարչական և գիտահետազոտական 
պրակտիկաների կազմակերպման հարցում, 

9) աջակցում է մագիստրոսական թեզերի բաշխման գործընթացին, 
10)  հեռավար ուսուցման ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի 

կատարման ժամանակ խախտումներ կամ շեղումներ հայտնաբերելու դեպքում 
կազմակերպում է համապատասխան միջոցառումներ և առաջարկություններ, 
ներկայացնում գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին,  

11) մշակում է հեռավար ուսուցման ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 
համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր,  

12) Ակադեմիայի հեռավար ուսուցմամբ դասավանդող դասախոսների և հեռա-
վար ուսուցման համակարգում ներգրավված ուսումնաօժանակ կազմի համար 
կազմում է վերապատրաստման ծրագրեր և իրականացնում վերապատրաստում՝ 
հեռավար ձևաչափով դասավանդելու և հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիաների հետ 
աշխատելու համար՝ անհրաժեշտության դեպքում ներգրավելով Ակադեմիայի լեզու-
ների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնին և Տեղեկատվական համակար-
գերի սպասարկման և զարգացման բաժնին, 

13) ուսումնական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների կազմակերպման 
նպատակով իրականացնում է ներքին և արտաքին գրագրությունների վարում, 

14) աջակցում է դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 
ուսանողական հարցումների կազմակերպմանը,  

15) իրականացնում է հեռավար ուսուցման ուսումնական գործընթացի 
իրականացման արդյունավետության գնահատում, վերլուծություն և արդյունքների 
հիման առաջարկներ է ներկայացում Ակադեմիայի ռեկտորին՝ ուսուցման գործընթա-
ցի արդյունավետության բարձրացման նպատակով, 

16) Ակադեմիայի ռեկտորին է ներկայացնում Բաժնի կատարած աշխատանքների 
տարեկան հաշվետվությունը,  

17) կատարում է Ակադեմիայի կանոնադրությունից բխող այլ գործառույթներ:  
 

4. ԲԱԺԻՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 

9. Բաժնի կառավարումն իրականացնում է Ակադեմիայի ռեկտորը:  
10. Բաժնի անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է Բաժնի պետը, որը 

պաշտոնի է նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է Ակադեմիայի ռեկտորի կողմից:  
11. Բաժնի պետը հաշվետու է Ակադեմիայի ռեկտորին, գիտաուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորին։  
12. Իր գործունեության ընթացքում Բաժնի պետն առաջնորդվում է Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքներով, ինչպես նաև ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով, 
Ակադեմիայի կանոնադրությամբ, սույն կանոնադրությամբ, Բաժնի պետի պաշտոնի 
անձնագրով:  

13. Բաժնի պետը պատասխանատու է Բաժնի` սույն կանոնադրությամբ 
սահմանված գործառույթների պատշաճ իրականացման համար: 

14. Հեռավար ուսուցման աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ 
տեխնիկական միջոցներն ապահովում է Ակադեմիան:  
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5. ԲԱԺՆԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ 
 
15. Բաժնի աշխատողների թիվն ու մասնագիտական կազմը սահմանում է 

Ակադեմիայի ռեկտորը:  
16. Բաժնի աշխատողների գործառույթները, մասնագիտական 

որակավորումները, լիազորությունները, ինչպես նաև իրավունքներն ու 
պարտականությունները սահմանվում են աշխատողների աշխատանքային 
պայմանագրերով, պաշտոնների անձնագրերով և այլ իրավական ակտերով:  

17. Անհրաժեշտությունից ելնելով` Բաժնի պետի առաջարկությամբ ռեկտորի 
կողմից Բաժնի կանոնադրական խնդիրների լուծման համար կարող են ստեղծվել 
աշխատանքային խմբեր: 


