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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Տարեկան հաշվետվությունը ամբիոնի` ընթացիկ ուսումնական տարում փաստացի 

կատարած աշխատանքների ներկայացումը, վերլուծությունը և ինքնագնահատումն է: 
Այն ներառում է ամբիոնի ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, 
նորարարական, որակի ապահովման և մշտադիտարկման, ուսանողների հետ տարվող 
աշխատանքները, ինչպես նաև ամբիոնի միջազգային ու մասնագիտական 
գործունեությունը:  

Տարեկան հաշվետվությունը պետք է հիմնված լինի ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի, ռազմավարական ծրագրից բխող 
միջոցառումների ծրագրի, ամբիոնի աշխատանքային ծրագրի վրա:  

Ամբիոնի տարեկան հաշվետվության մեջ պետք է արտացոլվեն նաև ներքոհիշյալ 
հիմնական հարցերը. 

1. Ամբիոնի նիստում քննարկված հիմնական հարցերը և արդյունքները 
2. Դասախոսների ուսումնական ծանրաբեռնվածության բաշխումը և 

կատարողականը, թերակատարման պատճառները 
3. Ստուգումների, ընթացիկ ստուգումների, միջանկյալ և եզրափակիչ 

քննությունների արդյունքները՝ ըստ առարկաների և դասախոսների, դրանց 
վերլուծությունը  



 
 

4. Ամբիոնում դասավանդվող առարկաների ապահովվածությունն առարկայական 
ծրագրերով, դասագրքերով, ուսումնական ձեռնարկներով, ուսումնամեթոդական 
գրականությամբ  

5. Դասալսումների թվաքանակը՝ ըստ դասախոսների, և վերլուծությունը  
6. Երիտասարդ դասախոսների և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի հետ տարվող 

աշխատանքները  
7. Ամբիոնում ուսանողական գիտական ընկերության աշխատանքները, 

մասնակցությունը գիտաժողովներին  
8. Մագիստրոսական թեզերի հետ կապված խնդիրները, թեմաների 

արդիականությունը (թողարկող ամբիոններ)  
9. Ամբիոնի ձեռքբերումները ուսումնական տարվա ընթացքում 
10. Կրեդիտային համակարգով կրթության կազմակերպման ուղղությամբ 

կատարված աշխատանքները և վերլուծությունը  
11. Ամբիոնի կողմից արվող առաջարկությունները 
 
Տեսողական ընկալմանը նպաստելու համար հարկավոր է ավելացնել տարբեր 

գրաֆիկներ ու գծապատկերներ: ժամանակակից համակարգչային ծրագրերը 
հեշտացնում են գրաֆիկների և դիագրամների կազմումը, ինչը կարող է ապահովել 
հաշվետվությունների պարզությունն ու սեղմությունը: Դիագրամները կարող են լինել 
կառուցվածքային, գծային գրաֆիկներով, շրջագծային դիագրամով: 

 
Հաշվետվությունը կազմելիս պետք է ղեկավարվել ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ռեկտորի հրամաններով, գիտական խորհրդի, ռեկտորատի և 
համապատասխան ամբիոնի որոշումներով, ինչպես նաև ներկայացնել ամբիոնում 
կատարված աշխատանքների և միջոցառումների շրջանակը և առաջարկություններ՝ 
ուղղված դրանց բարելավմանը: 

Հաշվետվությունը կազմվում է յուրաքանչյուր ընթացիկ ուսումնական տարվա 
վերջում` մինչև հունիսի 30-ը, և քննարկվում է ամբիոնի նիստում, որից հետո 
ներկայացվում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհուրդ: 

 

1․  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  

Ամբիոնը հաշվետու տարում ունեցել է իր առջև դրված նպատակներն ու խնդիրներն 
իրականացնող կադրային ներուժ, գործել է կրթական ծրագրերն իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ որակավորում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմ, իրականացրել է 
դասախոսների ընտրության հստակ կառուցակարգեր: Կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից (Ամբիոնի մասին ընդհանուր տվյալներ /Ամբիոնի կադրային 
ներուժ /պրոֆեսորադասախոսական կազմ, ուսումնաօժանդակ անձնակազմ/, Ամբիոնի 
ուսումնական աշխատանքների ծավալը, Ամբիոնի նիստերում քննարկված հիմնական 
հարցեր /առաջին կիսամյակ, երկրորդ կիսամյակ/) 
Վերլուծել և հիմնավորել, թե որքանով է ամբիոնի կադրային ներուժը համապատասխանում 
ամբիոնի և Ակադեմիայի առաքելությանը, նպատակներին ու խնդիրներին 



 
 

(պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակների 
համապատասխանությունը մասնագիտական կրթական ծրագրերի նպատակներին․  
վերաբերում է միայն թողարկող ամբիոններին): Վերլուծել պրոֆեսորադասախոսական 
կազմի աշխատանքի արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից):  
(այստեղ անհրաժեշտ է հստակ նկարագրել) 
 
 
 
 
Ամբիոնում հաշվետու տարում յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի առարկայի 
դասավանդման համար սահմանվել են պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
մասնագիտական որակներին ներկայացվող հստակ պահանջներ: Դասավանդողների 
մասնագիտական որակների և նրանց աշխատանքի գնահատման կառուցակարգերն ու 
գործիքները: Ուսումնասիրվել են ուսումնառողների արձագանքները: Իրականացվել են 
դասավանդողների կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ: 
Հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի կոմպետենցիաների 
համապատասխանությունը մասնագիտության կրթական ծրագրերի սահմաններում 
շնորհվող որակավորումներին և պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար 
գնահատման արդյունավետությունը:  
(այստեղ անհրաժեշտ է հստակ նկարագրել) 
 
 
 
 
Հաշվետու տարում ամբիոնի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 
ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և 
ուսումնառության մեթոդների ընտրության մոտեցումներն ու քաղաքականությունը. 
որքանո՞վ են դրանք նպաստել ուսանողակենտրոն ուսուցմանը 
Վերլուծել ուսումնառության արդյունքները և դրանց համապատասխան դասավանդման և 
ուսումնառության մոտեցումներն ու մեթոդները, վերջիններիս պարբերաբար 
արդիականացման վերաբերյալ ուսումնասիրություններն ու քննարկումները, դասավանդման 
նյութերի և ռեսուրսների արդիականացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները, 
դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների արդյունավետությունը (կատարել համառոտ 
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից):  
(այստեղ անհրաժեշտ է հստակ նկարագրել) 
 
 
 
 
Հաշվետու տարում ամբիոնի նիստերում քննարկված հիմնական հարցերը, կատարված 
աշխատանքների գնահատման և բարելավման ընդունված որոշումները և հաստատված 
կառուցակարգերը, հաստատմանը ներկայացվող երաշխավորությունները 
Ամբիոնի նիստերում քննարկված հիմնական հարցերի վերլուծություն, կատարված 
աշխատանքների իրականացման ապահովմանը նպաստող կառուցակարգերի վերլուծություն 



 
 

(նաև տրամադրել համապատասխան հիմքեր և կատարել հղումներ համապատասխան 
փաստաթղթերին): (այստեղ անհրաժեշտ է հստակ նկարագրել) 
 
 
 
 
 
Վերլուծել «Ուսումնական գործունեություն» նկարագրվող տիրույթում ամբիոնի ուժեղ և 
թույլ կողմերը, հնարավորություններն ու վտանգները 
Ուժեղ կողմերը Թույլ կողմերը 
1․  
2․  

1․  
2․  

Հնարավորությունները Վտանգները 
1․  
2․  

1․  
2․  
 

ԱՄԲԻՈՆԻ ՄԱՍԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

ԱՄԲԻՈՆԻ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԸ 

Աղյուսակ N 1․ 1․  

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը վերջին երեք տարվա կտրվածքով 
 

№ Ամբիոնի՝ 
Աշխատողների 

թիվը 
2019 2020 2021 

1.  Հաստիքային աշխատողներ    
1.1 որից դասախոսներ՝    
2.  Ժամավճարային սկզբունքով    

3.  Գիտական ղեկավարներ (վերաբերում է 
թողարկող ամբիոններին)    

4.  
Գրախոսներ (վերաբերում է թողարկող 
ամբիոններին)    

 

Աղյուսակ N 1․ 2․  

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը՝ ըստ տարիքային կառուցվածքի 

Ամբիոնի 
պրոֆեսորադասա-

խոսական կազմ 

մինչև 
35 տ․  

 
35-50 տ․  

 
51-60 տ․  

61 տ․  
բարձր 

 
Ընդամենը 

Պրոֆեսոր (դոկտորի 
գիտական աստիճան 

     



 
 

և/կամ պրոֆեսորի 
կոչում ունեցող) 
Դոցենտ (թեկնածուի 
գիտական աստիճան 
և/կամ կոչում 
ունեցող) 

     

Դասախոս 
(գիտական 
աստիճան ունեցող) 

     

Դասախոս (առանց 
գիտական 
աստիճանի) 

     

Ասիստենտ 
(գիտական 
աստիճան ունեցող) 

     

Ասիստենտ (առանց 
գիտական 
աստիճանի) 

     

  

Աղյուսակ N 1․3․  

Ամբիոնի նիստերում քննարկված հիմնական հարցեր 

№ 
Նիստի օրը, 

ամիսը, 
տարին 

Քննարկման հարցերը 

Նախապատ-
րաստման 

պատասխա-
նատու 

Նշումներ, 
արձանագրու-

թյուն, օրը, 
ամիսը, տարին 

1.      

2.      

3.      

 

Աղյուսակ N 1․4․  

Վերապատրաստում անցած դասախոսների թիվը 
________ ուսումնական տարում 

 
№ Ա․Ա․Հ․  Վերապատրաստման 

թեման 
Վերապատրաստման 

վայրը 
1․      
2․      



 
 

3․      
Ընդամենը   

 
Հաշվետու ժամանակահատվածում վերապատրաստում անցած դասախոսների 

թիվը․   

• Ընդհանուր՝ _____________մարդ 

• այդ թվում՝ 

 

* թեկնածուի գիտական աստիճան և/կամ գիտական կոչում ունեցող՝ ___________ մարդ 

* դոկտորի գիտական աստիճան և/կամ պրոֆեսորի գիտական կոչում ունեցող՝ _______ 

մարդ 

Մանկավարժական գործունեություն իրականացնող գիտական աշխատողների 
թիվը. 

• Ընդհանուր՝ _____________մարդ 

• այդ թվում՝ 

* թեկնածուի գիտական աստիճան և/կամ գիտական կոչում ունեցող՝ ___________ մարդ 

* դոկտորի գիտական աստիճան և/կամ պրոֆեսորի գիտական կոչում ունեցող՝ _______ 

մարդ 

 

2. ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ամբիոնի ուսումնամեթոդական գործունեությունը հաշվետու տարում 
Ամբիոնի ուսումնամեթոդական գործունեության վերլուծությունը և դրա իրականացումն 
ապահովող կառուցակարգերի վերլուծությունը (նաև տրամադրել համապատասխան հիմքեր և 
կատարել հղումներ համապատասխան փաստաթղթերին):  
(այստեղ անհրաժեշտ է հստակ նկարագրել) 
 
 
 
 
 
 
Ամբիոնն ունի դասավանդվող բոլոր առարկաների նկարագրերը/առարկայական 
ծրագրերը, որոնք համապատասխանում են նկարագրված մասնագիտական ելքային 



 
 

արդյունքներին: Կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից /տե՛ս 
աղյուսակներ N 2․ 1- 2․ 2, Ուսանողների գնահատման համակարգը (միջանկյալ և 
եզրափակիչ քննություններ)/ 
Առարկայական ծրագրերի ստեղծման շուրջ կատարված աշխատանքների ներկայացումը և 
վերլուծությունը (այստեղ անհրաժեշտ է հստակ նկարագրել) 
 
 
 
 
 
Հաշվետու տարում ամբիոնի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 
ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և 
ուսումնառության մեթոդների ընտրության սկզբունքներն ու քաղաքականությունը, 
որքանով են դրանք նպաստել ուսանողակենտրոն ուսուցմանը (միայն կրթական ծրագրեր 
ունեցող ամբիոններ) 
 

 
 

Աղյուսակ N 2․ 1․  
 

Ուսանողների գնահատման համակարգը (միջանկյալ քննություն) 

№ Առարկայի 
անվանումը 

Գնահատման տեսակը 

Բանավոր 
քննություն 

Իրավիճակային 
խնդիր 

Գրավոր 
քննություն Թեստ Առաջադրանք 

1․        

       
       

 
Աղյուսակ N 2․ 2․  

 
Ուսանողների գնահատման համակարգը (եզրափակիչ քննություն) 

№ Առարկայի 
անվանումը 

Գնահատման տեսակը 

Բանավոր 
քննություն 

Իրավիճակային 
խնդիր 

Գրավոր 
քննություն Թեստ Առաջադրանք 

1․        
       
       



 
 

 

Աղյուսակ N 2․3․  

Ամբիոնի աշխատակիցների՝ հրատարակված ուսումնամեթոդական  
գրականության քանակը 

 
№ Դասագրքեր № Ուսումնական ձեռնարկներ, 

մեթոդական ուղեցույցներ, 
խնդիրների ժողովածու և այլն 

1․   1․   
    
    
    
    
 

Աղյուսակ N 2․4․  

Ամբիոնի կողմից իրականացվող դասընթացների առարկայական ծրագրեր 

№ Հեղինակի Ա․Ա․Հ․  Առարկայի 
անվանումը 

Դասավանդման 
կուրսը 

Հաստատված է 

1․      
     
     
     
     
     
     
 

Աղյուսակ N 2․5․  
 

Նոր գրականության մուտքը (գրադարան և/կամ ամբիոն)՝ ըստ ամբիոնի 
առարկաների 

 

№ Անվանում 

Քանակը 
Ծանո-
թու-
թյուն 

Գրադա-
րան 

Էլեկտրո-
նային 

1․      
     



 
 

     
 
 

3․ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

Ամբիոնը հաշվետու տարում իրականացրել է իր հետաքրքրություններն ու 
հավակնություններն արտահայտող գիտահետազոտական գործունեություն 
Վերլուծել առկա հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների և հավակնությունների 
ռազմավարության արդյունավետությունն ու արդիականությունը։ Վերլուծել 
հետազոտությունների զարգացմանը և նորարարություններին նպաստող՝ ամբիոնում 
իրականացված միջոցառումների արդյունավետությունն ու արդիականությունը (կատարել 
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 
(այստեղ անհրաժեշտ է հստակ նկարագրել) 
 
 
 
 
Հաշվետու տարում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների 
գիտահետազոտական աշխատանքները, հրապարակումները, անցկացրած 
գիտաժողովները, սեմինարները (ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքները, 
հրապարակումները, անցկացրած գիտաժողովները, սեմինարները վերաբերում են միայն 
թողարկող ամբիոններին) 
Նկարագրել և վերլուծել հետազոտությունների զարգացմանը նպաստող՝ ամբիոնում 
իրականացված միջոցառումների արդյունավետությունն ու արդիականությունը (կատարել 
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից) 
(այստեղ անհրաժեշտ է հստակ նկարագրել) 
  
 
 
 
Ամբիոնը հաշվետու տարում իրականացրել է հետազոտական գործունեության և 
ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման միջոցառումներ, ունի 
հետազոտությունների շնորհիվ վերանայված ծրագրեր 
Վերլուծել հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման 
կառուցակարգերի արդյունավետությունը (կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից) 
(այստեղ անհրաժեշտ է հստակ նկարագրել) 
 
 
 
 
 
Վերլուծել «Գիտահետազոտական գործունեություն» նկարագրվող տիրույթում ամբիոնի 
ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավորությունները և վտանգները 
Ուժեղ կողմերը Թույլ կողմերը 



 
 

1․  
2․  

1․  
2․  

Հնարավորությունները Վտանգները 
1․  
2․  

1․  
2․  

 

Աղյուսակ N 3․ 1․  

Ամբիոնի գիտական ուղղությունները (գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեություն, գիտական թեմա, պայմանագրային, դրամաշնորհային) 

 
Ուղղության 
անվանումը 

Աշխատանքի տեսակը 
(հիմնարար/կիրառական) 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Ֆինանսավորման 
ծավալը 

Կատարողներ 

     
     
     
     

 

Աղյուսակ N 3․ 2․  
 

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից  
հրատարակված մենագրություններ 

 

№ 
Հեղինակի  

անուն, հայրանուն, 
ազգանուն 

Մենագրության անվանումը 
Հրատարակչու-
թյան անուն և 

տարի 
Ծավալ 

1.      

 

Աղյուսակ N 3․3․  
 

Ամբիոնի աշխատակիցների գիտական հոդվածներ, ժողովածուներ,  
զեկույցներ և թեզիսներ 

 

№ 
Հեղինակի  

անուն, հայրանուն, 
ազգանուն 

Հոդվածի, զեկույցի 
անվանումը 

Հրատարակչու-
թյան անուն և 

տարի 
Ծավալ 

1.      

 



 
 

Աղյուսակ N 3․4․  
Ամբիոնի գիտական սեմինարներ 

 
№ Սեմինարի անվանումը Անցկացման վայրը, օրը 
1․    

   
 

Աղյուսակ N 3․5․  
 

Ամբիոնում քննարկված և առաջադրված ատենախոսություններ  
(վերաբերում է թողարկող ամբիոններին)  

 

№ Ատենախոսության անվանումը 
Քննարկման նիստի 

օրը 
Կատարողներ 

1.     

 

Աղյուսակ N 3․6․  
 

Ամբիոնում Ուսանողական գիտական ընկերության միջոցառումները 
 

Միջոցառման 
անվանումը 

Ղեկավարի ԱԱՀ Ուսանողների թիվը Ամբիոնի նիստի 
արձանագրություն 

    
    
    
 

Աղյուսակ N 3․7․  
 

Ամբիոնի ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների թիվը1  
 (__________ ուսումնական տարի) 

 
№ Ամբիոն Ասպիրանտ Հայցորդ Դոկտորանտ 

 
 

1. 
 

   
առկա հեռակա   

  
   

Ընդամենը  
 

                                                           
1 Վերաբերում է  այն ամբիոններին, որոնք ունեն նման աշխատանքներ կատարելու իրավունք։ 
 



 
 

 
 

Աղյուսակ N 3․8․  
Ասպիրանտների և հայցորդների որակավորման քննությունների 

կազմակերպում և անցկացում 
(________ ուսումնական տարի) 

Քննաշրջան Առարկայի 
անվանումը 

Գնահատման տեսակը 

Գերազանց Լավ Բավարար Անբավարար Չի ներկայացել 

Գարնանային       
Աշնանային       

Աղյուսակ N 3․9 
 

Ասպիրանտների և հայցորդների որակավորման ստուգարքի կազմակերպում 
և անցկացում «Ինֆորմատիկա» առարկայի համար 

(__________ ուսումնական տարի) 

Քննաշրջան Առակայի 
անվանումը 

Գնահատականը 

Ստուգված Չստուգված Չի ներկայացել 

Գարնանային     
Աշնանային     

 
Աղյուսակ N 3․ 10․  

 
Համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ 

 
Դասախոս ԱԱՀ Ուսանող ԱԱՀ Հոդվածի 

անվանումը 
Հրատարակչության 

անուն և տարի 
    
    
    
 

Աղյուսակ N 3․ 11․  
 

Ուսանողական գիտաժողովների կազմակերպում և ուսանողական զեկույցներ 
  



 
 

№ Գիտաժողով 
(միջազգային, 

հանրապետական, 
բուհական) 

Գիտաժողովի անվանում, 
կազմակերպիչ 

Ուսանողական 
զեկույց/քանակ 

1․     
    
    
    
 

4․ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

Ամբիոնի արտաքին կապերի և միջազգայնացման աշխատանքների ընդհանուր 
նկարագրությունը և վերլուծությունը հաշվետու տարում 
Վերլուծել արտաքին կապերի և միջազգայնացման դրվածքը ամբիոնում, արտաքին կապերի 
և միջազգայնացման տարեկան գործողությունների ծրագիրը, արտաքին կապերին և 
միջազգայնացմանը նպաստող կառուցակարգերը, դրանց արդյունավետությունը: 
Հիմնավորել մոտեցումը (կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից): 
(այստեղ անհրաժեշտ է հստակ նկարագրել) 
  
 
 
 
Ամբիոնի համագործակցությունը տեղական և միջազգային հաստատությունների ու 
կառույցների հետ հաշվետու տարում 
Ներկայացնել արտաքին կապերի և միջազգայնացման գործընթացներում հիմնական 
ձեռքբերումներն ու խնդիրները: Վերլուծել համագործակցության արդյունավետությունը: 
(այստեղ անհրաժեշտ է հստակ նկարագրել) 
 
 
 
 
 
Վերլուծել «Արտաքին կապեր և միջազգային գործունեություն» նկարագրվող տիրույթում 
ամբիոնի ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավորությունները և վտանգները 
Ուժեղ կողմերը Թույլ կողմերը 
1․  
2․  

1․  
2․  

Հնարավորությունները Վտանգները 
1․  
2․  

1․  
2․  

 
Աղյուսակ N 4․ 1․  

 
 



 
 

Համագործակցություն արտասահմանյան բուհերի ամբիոնների հետ 
 

 
Բուհ/ամբիոն/երկիր 
 

Համագործակցության ձևը 
ուսումնական մեթոդական գիտական հետազոտական այլ 

/նշել/ 
      
      
      

 
Աղյուսակ N 4․2․  

 

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ամբիոնի աշխատակիցների աշխատանքը արտասահմանյան բուհերում 

№ Դասախոսի ԱԱՀ Պաշտոն Երկիր/բուհ Մնալու 
ժամկետ 

Արդյունքներ 

1․       
      
      
      
 

Ամբիոնի կողմից հրավիրված արտասահմանցի դասախոսներ 

№ Դասախոսի ԱԱՀ Պաշտոն Երկիր/Բուհ Մնալու 
ժամկետ 

Մասնակցություն 
ամբիոնի 

աշխատանքներին 
1․       
      
      
      
 

Աղյուսակ N 4․3․  
 

Մասնակցություն Ակադեմիայի միջազգային ծրագրերին 
 

№ Անվանում Գործընկեր Ժամկետ Ամբիոնի 
մասնակից 

դասախոսներ 
1․      
     
     
     



 
 

 

5. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ  

 


