
1 

 
Հավելված 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի 
 2022 թվականի ____________ ____-ի № _________ հրամանի 

 
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  
գիտական խորհրդի 2022 թվականի ապրիլ 30-ի  

նիստում (արձանագրություն № ----) 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ 
ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ, ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ, 

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎՐԱ  
ԾԱԽՍՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ  

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ 

1. Սույն նորմերով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական 

կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ` Ակադեմիա) պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և այլ աշխատանքների 

ծանրաբեռնվածության ծավալի հաշվարկման, կարգավորման, նորմավորման կարգն ու 

պայմանները:  

2. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից կատարվող աշխատանքների 

սահմանված ժամանակի պլանավորման և հաշվառման նորմերը նպաստում են 

Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական աշխատանքների առավել 

նպատակային բաշխմանը:  

3. Ժամային նորմերի և պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական, 

ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և այլ աշխատանքների դասախոսների 

ուսումնական աշխատանքների հաշվարկը կատարվում է ակադեմիական ժամերով: 

4. Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար դասավանդման ծավալը 

որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության հիման վրա` 

Ակադեմիայի կողմից և պայմանավորված է աշխատողի մասնագիտական որակավորմամբ, 

ամբիոնի մասնագիտացումով, և մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում սահմանվում է 700-

1080 ժամ: Տարեկան ընդհանուր աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը սահմանվում է 

մեկ դրույքի համար: 

5. Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական 

ծանրաբեռնվածությունը կարգավորելու նպատակով ամբիոնի կողմից պլանավորվում ու 
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հաշվառվում է աշխատանքային ժամանակի անհատական տարեկան բյուջեն, որը ներառում 

է պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործառութային պարտականություններով 

նախատեսված ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և այլ 

աշխատանքների կատարումը: 

6. Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքային ժամանակի 

տարեկան բյուջեի պլանավորումն իրականացվում է հիմնական աշխատանքների համար 

նախատեսված պլանավորման և հաշվառման նորմերին համապատասխան:  

7. Տարբեր ամբիոններում դասավանդվող հարակից առարկաների ուսումնասիրման 

փոխկապակցված (համալիր) թեմատիկ պլանները պետք է համաձայնեցվեն և քննարկվեն 

ամբիոնների համատեղ նիստերում: 

8. Ուսումնական տարվա համար ամբիոնի գործունեությունը պլանավորելու 

ընթացքում ամբիոնի վարիչը որոշում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, 

գիտահետազոտական և այլ տեսակի այն աշխատանքները, որոնք ամբիոնի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից ենթակա են պարտադիր կատարման` 

ապահովելով ամբիոնի դասախոսների միջև այդ աշխատանքների հավասարաչափ 

բաշխումը: 

9. Անհատական աշխատանքային պլանները քննարկվում են ամբիոնի նիստում: 

Ամբիոնը կատարում է հաջորդ տարվա ուսումնական ծանրաբեռնվածության ծավալի 

հաշվարկը և ուսումնական տարվա սկզբից 3 ամիս առաջ այն ներկայացնում ուսումնական 

գործընթացի կառավարման վարչություն: Անհատական աշխատանքային պլանները 

հաստատվում են ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից:  

10. Ակադեմիայի վարչական աշխատողները (ռեկտոր, պրոռեկտոր և այլն) կարող են 

դասավանդել շաբաթական մինչև 8 դասաժամ ներառյալ: 

11. Ակադեմիան տարբերակում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական 

ծանրաբեռնվածությունը` կախված զբաղեցրած պաշտոնից: Մեկ ուսումնական տարում 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը որոշվում է 

համաձայն աղյուսակ 1-ի:  
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Աղյուսակ 1. 

Ուսումնական ծանրաբեռնվածություն և դրույքաչափեր 

N Պաշտոնը, կոչումը 1 դրույք 
(ժամ) 

0,5 
դրույք 
(ժամ) 

0,25 
դրույք 
(ժամ) 

Լսարա-
նային 
ժամեր 

Դասախո-
սական 
ժամեր 

1. Ամբիոնի վարիչ 700-710   175-178 61-62 
Հիմնական կամ ներքին համատեղությամբ աշխատող դասախոսների համար 

(թույլատրելի շեղում մինչև 5%) 
1. Ամբիոնի պրոֆեսոր 700-720 350-360 175-180 175-180 62-63 
2. Ամբիոնի դոցենտ 720-740 360-370 180-185 180-185 63-65 
3. Ամբիոնի ասիստենտ 800-840 400-420 200-210 200-210 70-74 
4. Ամբիոնի դասախոս 840-920 420-460 210-230 210-230 74-81 

Արտաքին համատեղությամբ աշխատող դասախոսների համար  
(թույլատրելի շեղում մինչև 5%) 

1. Ամբիոնի պրոֆեսոր  380-400 190-200   
2. Ամբիոնի դոցենտ  400-420 200-210   
3. Ամբիոնի ասիստենտ  420-440 210-220   
4. Ամբիոնի դասախոս  440-460 220-230   

 

12. Ամբիոնի ղեկավարման ժամերի մեջ մտնում են (ընդունելության հարցազրույցների 

անցկացումը, ընդունելության քննությունների աշխատանքների ստուգումը, 

ասպիրանտուրայի ընդունելության և որակավորման քննությունների (ստուգարքների) 

ընդունումը, մագիստրանտների և ասպիրանտների պրակտիկաների նախապատրաստումը, 

ղեկավարումը, հաշվետվությունների ընդունումը և ստուգումը, մագիստրանտների և 

ասպիրանտների պրակտիկաների պաշտպանությունը, մագիստրոսի կրթական ծրագրով 

ամփոփիչ քննության (պետական ատեստավորման) ընդունումը, մագիստրոսական թեզերի 

նախապաշտպանությունը, մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը, ասպիրանտի 

(հայցորդի) ատեստավորում, ամբիոնի նիստերի, քննարկումների, կլոր սեղանների 

կազմակերպումը և այլն): Նվազագույն լսարանային ծանրաբեռնվածության ծավալը 

(դասախոսություններ, գործնական և սեմինար պարապմունքներ, ինքնուրույն 

աշխատանքների ստուգում, քննություններ, ստուգարքներ, հաշվետվությունների 

պաշտպանություն, մագիստրոսական թեզի նախապաշտպանություն և պաշտպանություն, 

ամփոփիչ քննություն, ասպիրանտի (հայցորդի) ատեստավորում) պետք է կազմի ոչ պակաս, 

քան ընդհանուր ծանրաբեռնվածության 25 տոկոսը: Նվազագույն դասախոսական ժամը 
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պետք է կազմի ոչ պակաս, քան նվազագույն լսարանային ծանրաբեռնվածության 35 

տոկոսը: 

13. Ուսումնական ծանրաբեռնվածության ծավալի հաշվարկը կատարվում է 

ուսումնական պլաններին համապատասխան` հաշվի առնելով սովորողների թվաքանակը 

(լսարանը):  

14. Ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 1-ը Ակադեմիայի պրոֆեսորադասա-

խոսական կազմի հաջորդ ուսումնական տարվա ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը 

հաշվարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ոչ ավարտական կուրսերի մագիստրանտների, 

ասպիրանտների, ինչպես նաև կրեդիտային համակարգում ներգրավված հայցորդների 

թվաքանակը տվյալ տարվա մարտի 1-ի դրությամբ՝ դրան գումարած նախորդ ուսումնական 

տարում մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա ընդունված ու հրամանագրված և հայցորդ 

ձևակերպված անձանց թվաքանակը: Ստացված թիվը գրեթե հավասար կլինի հաջորդ 

ուսումնական տարում ակնկալվող կրեդիտային համակարգում բարձրագույն և 

հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող անձանց թվին: 

15. Դասախոսության ժամերն ըստ առարկաների հաշվարկվում են ամբողջ հոսքի 

համար, այսինքն՝ ընդգրկելով յուրաքանչյուր կուրսի համապատասխան մասնագիտության 

բոլոր սովորողներին: Ըստ դասախոսությունների հոսքերի բաժանումը թույլատրվում է 

միայն սովորողների 50-ից ավելի թվաքանակի դեպքում: Հեռավար ուսուցման դեպքում այդ 

թիվը չի կարող գերազանցել 40-ը: 

16. Գործնական և սեմինար պարապմունքների ժամային հաշվարկման դեպքում 

հիմնական ուսումնական նորմ է համարվում ոչ ավելի, քան 25 սովորող (մագիստրանտ կամ 

ասպիրանտ) թվաքանակով ուսումնական խումբը: 

17. Ընտրովի դասընթացների խմբում սովորողների նվազագույն թիվը 8-ն է: Օտար 

լեզուների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսուցման գործնական պարապմունքների 

ժամանակ թույլատրվում է խումբը բաժանել 10-15 սովորողի թվաքանակով ենթախմբերի:  

18. Ժամավճարային հիմունքներով աշխատող դասախոսների ուսումնական տարվա 

ընթացքում կատարած ուսումնական աշխատանքների և վարձատրության հաշվարկը 

կատարվում է՝ հիմք ընդունելով փաստացի ծախսած ակադեմիական ժամերը: 
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19. Սույն կանոնների համաձայն` դասախոսական հանձնարարականների ծավալների 

պլանավորման պատասխանատուները ամբիոնների վարիչներն են, իսկ աշխատանքների 

իրականացման՝ ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչություն պետը: 

20. Ակադեմիայի ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչությունը կիսամյակի 

ընթացքում` առնվազն մեկ անգամ, ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին է 

ներկայացնում պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից ուսումնական 

ծանրաբեռնվածության կատարման մասին տեղեկանք: 

21. Ուսումնական տարվա ավարտին Ակադեմիայի ուսումնական գործընթացի 

կառավարման վարչությունը կազմում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից 

տարեկան ուսումնական ծանրաբեռնվածության կատարման մասին հաշվետվություն, որը 

հաստատում է Ակադեմիայի ռեկտորը: 

22. Մագիստրոսական թեզեր կարող են ղեկավարել առնվազն գիտական աստիճան 

կամ գիտական կոչում, դրանց բացակայության դեպքում առնվազն 15 տարվա 

գիտամանկավարժական ստաժ ունեցող դասախոսները: 

23. Դրույքով կամ հիմնական հաստիքային դասախոսներ կարող են ձևակերպվել 

գիտական աստիճան կամ գիտական կոչում ունեցող դասախոսները, դրանց 

բացակայության դեպքում առնվազն 20 տարվա գիտամանկավարժական ստաժ ունեցող 

դասախոսները: 

https://paara.am/usumnametodakan_varchutyun/
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2. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎՐԱ ԾԱԽՍՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 
ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ 

 
Հ/հ Աշխատանքի տեսակը  Ժամային նորմերը Ծանոթություն 

1. 
Դասախոսություններ 
(մագիստրանտների և 
ասպիրանտների համար) 

1 ակադեմիական 
ժամի համար  
1 ժամ 

 

2. 

Գործնական պարապմունքների, 
սեմինարների կազմակերպում և 
անցկացում (մագիստրանտների 
կամ ասպիրանտների համար) 

Յուրաքանչյուր խմբի 
համար՝  
1 ակադեմիական 
ժամի համար  
1 ժամ 

խումբը կարելի է 
բաժանել ենթախմբերի 

3. Քննությունների և 
ստուգարքների ընդունում  

Յուրաքանչյուր 
գրավոր աշխատանքի 
ստուգման համար՝ 
0.5 ժամ,  
բանավոր քննության 
ժամանակ քննող 
դասախոսին 
յուրաքանչյուր 
քննություն հանձնողի 
համար՝ 0,5 ժամ 

Աշխատանքը ստուգում 
է 1 դասախոս 

8. 

Ասպիրանտուրայի և 
հայցորդության համար 
դիմորդների ռեֆերատների 
գրախոսում 

1 ռեֆերատի համար՝ 
3 ժամ   

9. 

Ասպիրանտուրայի 
ընդունելության և որակավորման 
քննությունների (ստուգարքների) 
ընդունում  

Յուրաքանչյուր 
առարկայի համար 1,5 
ժամ՝ հանձնաժողովի 
նախագահին, 1 ժամ՝ 
հանձնաժողովի 
յուրաքանչյուր 
անդամին 
յուրաքանչյուր 
դիմորդի կամ 
ասպիրանտի 
(հայցորդի) համար  

 

10. 

Ասպիրանտուրայի ուսումնական 
հետազոտական մոդուլների 
ծրագրով իրականացվող 
քննությունների (ստուգարքների) 
ընդունում 

Յուրաքանչյուր քննող 
դասախոսին՝ 1 ժամ 
յուրաքանչյուր 
ասպիրանտի 
(հայցորդի) համար՝ 
յուրաքանչյուր 
առարկայի համար  
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Հ/հ Աշխատանքի տեսակը  Ժամային նորմերը Ծանոթություն 

11. 

Նախապաշտպանության համար 
ամբիոն ներկայացված 
ատենախոսության 
փորձաքննություն (գրախոսում) 

Թեկնածուական 
աշխատանք` 10 ժամ, 
դոկտորական 
աշխատանք` 15 ժամ 

 

14. Մագիստրոսական թեզերի 
ղեկավարում  

50 ժամ՝ մեկ 
մագիստրոսական 
թեզի համար 

Մեկ գիտական ղեկա-
վարը մեկ ուսումնական  
տարում միաժամանակ 
կարող է ղեկավարել ոչ 

ավելի, քան 7 (յոթ) 
մագիստրոսական թեզ: 

15. Մագիստրոսական թեզերի 
գրախոսում 

6 ժամ մեկ 
մագիստրոսական 
թեզի համար  

Մեկ ավարտական 
տարում գրախոսվող 

թեզերի առավելագույն 
թիվը 7 (յոթ): 

16. 

Մագիստրոսի կրթական 
ծրագրով ամփոփիչ քննության 
ընդունում և մագիստրոսական 
թեզերի պաշտպանություն 
(պետական ատեստավորում) 

1 ժամ՝ 
հանձնաժողովի 
նախագահին և 
հանձնաժողովի 
յուրաքանչյուր 
անդամին մեկ 
մագիստրանտի 
համար  

Հանձնաժողովի կազմը՝ 
մինչև 7 անդամ 

18. Մագիստրոսական թեզերի 
պաշտպանություն 

1 ժամ՝ 
հանձնաժողովի 
յուրաքանչյուր 
անդամին մեկ 
մագիստրանտի 
համար  

Հանձնաժողովի կազմը՝ 
մինչև 7 անդամ 

19. Ասպիրանտի գիտական 
ղեկավարում 

Յուրաքանչյուր 
ուսումնական տարվա 
համար 50 ժամ  

 

20. Հայցորդի գիտական 
ղեկավարում 

Յուրաքանչյուր 
ուսումնական տարվա 
համար 30 ժամ  

 

24. 

Մեկ անձի կողմից 
թեկնածուական թեզերի 
ղեկավարման առավելագույն 
թիվը 

 

Մինչև 7 մագիստրանտ, 
բայց ոչ ավելի, քան 10 

ասպիրանտ և 
մագիստրանտ 
միաժամանակ 

25. Դոկտորանտին տրվող 
գիտական խորհրդատվություն  

Յուրաքանչյուր 
ուսումնական տարվա 
համար 50 ժամ 

 



8 

Հ/հ Աշխատանքի տեսակը  Ժամային նորմերը Ծանոթություն 

26. 

Վարչական աշխատողների 
(ռեկտոր, պրոռեկտոր և այլն) 
դասավանդման թույլատրվող 
առավելագույն սահման 

Շաբաթական մինչև 8 
դասաժամ  

 

27. Ամբիոնի ղեկավարում  
Ուսումնական տարվա 
համար մինչև 350 
ժամ 

Մինչև 100 ուսանողի 
դեպքում 250 ժամ,  
100-200 ուսանողի 
դեպքում 300 ժամ, 
200-ից ավելի 
ուսանողի դեպքում 
350 ժամ: 

  
  

 
 
 
 
 
 
ՌԵԿՏՈՐ՝     Խ. ՂԱԶԵՅԱՆ 

 


	Հ/հ

