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Կ Ա Ր Գ  
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ՊՈԱԿ-
ՈՒՄ ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱՐԿՈՒՄ ՀԵՌԱՎԱՐ 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   
 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
1. Սույն կարգով սահմանվում են «Հայաստանի Հանրապետության պետական 

կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում (այսուհետ` 
Ակադեմիա) և «Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
գիտակրթական միջազգային կենտրոն» հիմնարկում (այսուհետ` ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ) մագիստրոսի 
կրթական աստիճանով հեռավար (դիստանցիոն) ուսուցման ձևով ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպման և իրականացման հետ կապված հարաբերությունները, ինչը թույլ կտա 
էլեկտրոնային միջավայրի, նորարարական տեխնոլոգիաների օգտագործումը կրթության 
ոլորտում դարձնել առավել կանոնակարգված:  

2. Սույն կարգի իրավական հիմքերն են՝ «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և 
հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի փետրվարի 11-ի 
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների հեռավար 
(դիստանցիոն) ձևով ուսուցման կարգը հաստատելու մասին» N 124-Ն որոշումը, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի «Հեռակա, ինչպես նաև 
հեռավար (դիստանցիոն) ձևերով ուսուցում չթույլատրվող բարձրագույն կրթության 
մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու մասին» N 692-Ն որոշումը, Ակադեմիայի 
կանոնադրությունը, ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կանոնադրությունը և այլ իրավական ակտեր:  

3. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացություններն են․  
1) հեռավար ուսուցման կառավարման հարթակ (այսուհետ՝ ՀՈՒԿՀ)՝  էլեկտրոնային 

հարթակ, որի միջոցով իրականացվում է հեռավար ուսուցման ուսումնական գործընթացը` 

ուսումնական աշխատանքի ինքնուրույն կազմակերպման գործընթացում սովորողներին 

աջակցելը (անհրաժեշտ նյութերով և ուսումնական գրականությամբ ապահովում), սովորողների 

և դասավանդողների անհատական և խմբային փոխգործակցության կազմակերպումը, 

սովորողների միջանկյալ գնահատումը: 

2) օգտատեր՝ Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ղեկավար, անձնակազմի իրավասու 
անդամներ, դասախոսներ, չխմբագրող դասախոսներ, հարթակում գրանցված ուսանողներ, 
հարթակում գրանցված հյուրեր,  

3)ադմինիստրատոր (վարչավար)՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ, որն 
ապահովում է ՀՈՒԿՀ անխափան աշխատանքը,  

4) էլեկտրոնային հաշիվ (...account)՝ անձնական էջ՝ մուտքանունով (user name) և 
գաղտնաբառով (password), որը տրամադրվում է սովորողին՝ հեռավար ուսուցմանը 
մասնակցելու նպատակով, և դասախոսին՝ սահմանված ձևաչափով դասընթաց ստեղծելու և 
դասավանդելու համար: 
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5) վեբինար՝ առցանց հանդիպում: 
4. Հեռավար ուսուցումը համակարգված ուսուցման ձև է, երբ անմիջական և ոչ 

անմիջական ուսուցման գործընթացը սովորողի և դասախոսի միջև իրականացվում է 
հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության միջոցներով: 

5. Հեռավար ուսուցման միջոցով Ակադեմիան և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ն սովորողների 
համար ապահովում է հիմնական և լրացուցիչ մասնագիտական կրթական ծրագրերի 
հասանելիություն և մատչելիություն:  

6. Ակադեմիան և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ն սովորողների համար ապահովում են հեռավար 
կրթության ոլորտում վերապատրաստված պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ 
կազմ: 

7. Ակադեմիան և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ն հեռավար ուսուցման իրականացման համար 
ապահովում է անհրաժեշտ արդի տեխնոլոգիաների, սովորողների նույնականացման 
տեղեկատվական համակարգի ներդրումը, ինչպես նաև ուսանողների և դասախոսների 
անձնական տվյալների պաշտպանությունը, ՀՈՒԿՀ-ի անխափան աշխատանքը, ՀՈՒԿՀ-ի 
էլեկտրոնային նյութերի արխիվացումը և պահպանումը: 

8. Հեռավար ուսուցմամբ սովորողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման հետ 
կապված հարաբերությունները կարգավորվում են բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության բնագավառում լիազորված մարմնի կողմից հաստատված 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և 
վերականգնման կարգով:  

9.  Հեռավար ուսուցմամբ շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման, ամփոփիչ 
ատեստավորման հանձնաժողովների կազմավորման, ատեստավորման արդյունքների 
բողոքարկման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի 
Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2017 թվականի նոյեմբերի 7-ի 
«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր 
իրականացնող հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2011 
թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1197-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1282-Ն 
հրամանով: 
 

2. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

10. Մագիստրոսի կրթական աստիճանով հեռավար ուսուցմամբ ընդունելությունը կատար-
վում է մրցութային կարգով։  

11.  Մագիստրոսի կրթական աստիճանով հեռավար ուսուցմամբ ընդունելությունն իրակա-
նացվում է «Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» 
կրթական ծրագրով:  

12. «Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» 
կրթական ծրագրով մագիստրատուրա կարող են դիմել պետական և ըստ համապատասխան 
մասնագիտությունների հավատարմագրված՝ կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները (բակալավր, դիպլոմավոր-
ված մասնագետ, մագիստրոս)։ 
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13. «Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» 
կրթական ծրագրով դիմորդները հանձնում են ընդունելության մեկ բանավոր քննություն` հար-
ցազրույցի ձևով, որի ընթացքում ստուգվում են տնտեսագիտության հիմունքների իմացությունը, 
բիզնես-կողմնորոշումը, լեզուների իմացությունը և ընդհանուր զարգացածության աստիճանը: 

14. Ընդունելության քննություններին մասնակցելու համար դիմումը տրվում է Ակադեմիայի 
և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի անունով՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը. 

ա. բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի 
(միջուկի) պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածնե-
րի համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին), 

բ. ինքնակենսագրություն և 6 լուսանկար (3x4 սմ չափսի), 
գ. հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ 

(դրանց առկայության դեպքում), 
դ. անձը հաստատող փաստաթուղթ (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հա-

մար` անձնագիր, նույնականացման քարտ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես 
տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ կամ ժամանակավոր վկայական), 

ե. արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարի-
նող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական կամ համապատասխան 
տեղեկանք, 

զ. մրցույթին մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 
սահմանված գումարը վճարելու վերաբերյալ անդորրագիր, 

է. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված արտոնություններից օգտ-
վող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթղթեր: 

Դիմորդը փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ: 
15. Հեռավար ուսուցման ձևով մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է մինչև 

ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 10-ը: 
16. Ընդունելության քննություններին մասնակցող աշխատող դիմորդներին անհրաժեշ-

տության դեպքում տրվում է տեղեկանք: 
17. Ընդունելության քննությունների ավարտից հետո հնգօրյա ժամկետում Ակադեմիայի և 

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ընդունող հանձնաժողովը քննարկում է ընդունող հանձնաժողովի պատաս-
խանատու քարտուղարի կողմից ներկայացված ընդունելության քննությունների արդյունքները և 
իրականացնում է ընդունելության մրցույթ` հաստատելով ընդունված դիմորդների ցուցակը: 

18. Կազմվում է ընդունելության վերաբերյալ արձանագրություն, որը ստորագրում են ընդու-
նող հանձնաժողովի բոլոր անդամները: 

19. Մրցույթով անցած դիմորդների ցուցակները հրապարակվում են Ակադեմիայի և ՀՀ 
ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ռեկտորի/տնօրենի և ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի 
ստորագրությամբ: 

20. Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ռեկտորը/տնօրենն ընդունող հանձնաժողովի կողմից 
ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա հրամանագրում է մրցութային հիմունքներով 
հեռավար ուսուցման ձևով մագիստրատուրա ընդունված դիմորդների ցուցակը: 

21. Ակադեմիան և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ը մրցույթը հաղթահարած դիմորդի հետ կնքում են պայ-
մանագիր, որի տեքստը հրապարակվում է ընդունելության մասին հայտարարության հետ: 

22. Հիմք ընդունելով ընդունող հանձնաժողովի արձանագրությունը, Ակադեմիա և ՀՀ ԳԱԱ 
ԳԿՄԿ ընդունվող դիմորդների հետ կնքված պայմանագրերը, ինչպես նաև նրանց կողմից մուծ-
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ված առաջին կիսամյակի ուսման վճարը՝ դիմորդներն Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ռեկտո-
րի/տնօրենի կողմից հրամանագրվում են որպես համապատասխան մասնագիտության (կրթա-
կան ծրագրի) առաջին կուրսի հեռավար ուսուցման ձևով մագիստրոսի կրթական ծրագրով սո-
վորող: 

23. Հեռավար ուսուցման ձևով մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսման վարձի չափը 
քննարկում և հաստատում են Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ռեկտորատները և ընդունում 
համատեղ հրաման: 

24. Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի դիմորդների վերաբերյալ իրավակարգավորումները, 
այնքանով, որքանով իրենց էությամբ կիրառելի են, պարտադիր են նաև հեռավար ուսուցմամբ 
դիմորդների համար: 

 
3. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՐԹԱԿԻ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
 

25. Օգտատերը էլեկտրոնային հաշիվ ունենալու պահից ձեռք է բերում ՀՈՒԿՀ մուտք 
գործելու իրավունք: Դասընթացի հարթակ մուտք գործելու թույլտվությունը տրվում է տվյալ 
դասընթացը վարող դասախոսի կողմից: 

26. Օգտատերը պարտավոր է՝ 
 ա. ՀՈՒԿՀ-ը օգտագործել միայն ուսումնական նպատակով, 

 բ. պահպանել իր ծածկագրի գաղտնիությունը, ինչպես նաև հարգել այլ անձանց 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների գաղտնիությունը, 
 գ. վեբինարին մասնակցելիս բացառել կողմնակի ձայները, աղմուկը, տեսախցիկը միշտ 
միացրած պահել և ուղղել այնպես, որ տեսանելի լինի ունկնդրի դեմքը, բարձրախոսը միացնել 
միայն դասախոսի, լսարանի կամ մասնագետի հետ կապ հաստատելու (հարց տալու) դեպքում,  
դասն սկսվելուց հինգ րոպե առաջ մուտք գործել տվյալ դասընթացի հարթակ,  
  դ. ՀՈՒԿՀ-ում որևէ խնդիր առաջանալու դեպքում անմիջապես իրազեկել 
ադմինիստրատորին, 

 ե. ապահովել սույն կարգի հավելվածով սահմանված տեխնիկական միջոցները՝ 
հեռավար ուսուցմանը մասնակցելու համար (Հավելված 1), 

 զ. հետևել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, հարգել այլ անձանց 
իրավունքներն ու ազատությունները, մասնավորապես՝ հեղինակային իրավունքները: 

27. Օգտատերն իրավունք չունի՝ 
1)ՀՈՒԿՀ վերբեռնել այնպիսի ֆայլեր (նյութեր), ինչպես նաև փոխանցել, ստանալ կամ 

պահպանել այնպիսի հաղորդագրություններ, որոնք պարունակում են անօրինական, 
զրպարտչական, վիրավորական, նվաստացուցիչ կամ նման այլ տեղեկություններ, բուհի 
կանոնադրական նպատակներին հակասող տեղեկություններ,  

2) վերահսկել այլ օգտատերերի կամ երրորդ անձի էլեկտրոնային հաղորդակցությունը,  
3) մուտք գործել ՀՈՒԿՀ  այլ օգտատերերի ծածկագրերով, 
4)  հրապարակել, փոխանցել և տարածել ՀՈՒԿՀ-ում բեռնած նյութերը: 

28. Օգտատերերը պատասխանատվություն են կրում սույն կարգի 27-րդ կետի 1-4-րդ 
ենթակետերի դրույթները չպահպանելու համար։  

29. Ակադեմիան և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ն ապահովում են ՀՈՒԿՀ-ում օգտատերերի 
անձնական տվյալների պաշտպանությունը և գաղտնիությունը: Սովորողների անձնական 
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տվյալներն օգտագործվում են միայն կրթական ծառայությունների մատուցման նպատակներով 
և հասանելի են միայն ուսումնական գործընթացը կազմակերպող անձանց: 

30. Ակադեմիան և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ն ապահովում են ՀՈՒԿՀ-ի անհրաժեշտ 
տեղեկատվական ռեսուրսների անխափան աշխատանքը, ՀՈՒԿՀ-ում ուսուցման գործընթացի 
կազմակերպման արդի տեխնոլոգիաների ներդրումը, ՀՈՒԿՀ-ի էլեկտրոնային նյութերի 
արխիվացումը և պահպանումը: 

 
4. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

31. Ընդունելության արդյունքների հիման վրա Ակադեմիայում և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ում 
ձևավորվում են առանձին ուսումնական խմբեր, որոնցում ընդգրկված սովորողների թիվը 
սահմանվում է Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ռեկտորի/տնօրենի համատեղ հրամանով:  

32. Հեռավար ուսուցումը կազմակերպվում է յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբում 
կազմված և Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի գիտական խորհրդի կողմից հաստատված 
ժամանակացույցին համապատասխան: 

33. Ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը (աշխատանքային պլան) կազմվում է 
յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար` ուսումնական պլանի հիման վրա: Ուսումնական 
պլանում նշվում են ուսումնասիրվող առարկաները (դասընթացները), մոդուլները, յուրաքանչյուր 
առարկային հատկացված ժամաքանակը, կրեդիտը և ստուգման ձևը:  

34. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հիմքը տվյալ կրթական ծրագրի 
ուսումնական պլանն ու առարկայական ծրագրերն են:  

35. Հեռավար ուսուցումը կազմակերպվում է ուսումնական պլանին և առարկայական 
ծրագրերին (32 ժամ) համապատասխան, որոնց բոլոր պահանջները կատարած սովորողին 
ամփոփիչ ատեստավորումից հետո հանձնվում է համապատասխան ավարտական 
փաստաթուղթ` դիպլոմը և դիպլոմի հավելվածը` կրթության պետական կառավարման 
լիազորված մարմնի կողմից սահմանված կարգով:  

36. Սովորողների համար յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբում Ակադեմիան և/կամ 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ը կազմակերպում է կարճատև դասընթաց՝ առնվազն երկու օր տևողությամբ, 
որի ընթացքում սովորողները ծանոթանում են համապատասխան կրթական ծրագրի 
ուսումնական պլանին, գնահատման համակարգին, առարկայական ծրագրերի 
բովանդակությանը, ատեստավորման ձևերին ու կարգին, Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի 
հետ կապ հաստատելու ձևերին, ՀՈՒԿՀ-ից օգտվելու կանոններին, ՀՈՒԿՀ գործիքակազմին, 
սովորողի իրավունքներին ու պարտականություններին:  

37. Ակադեմիան և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ը հեռավար ուսուցմամբ դասավանդող 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար ապահովում է ՀՈՒԿՀ: 

38. Առցանց դասավանդում իրականացնող դասախոսը մշակում է առցանց դասընթաց և 
բեռնում ՀՈՒԿՀ՝ հետևյալ ձևաչափով. 

1) դասընթացի անվանումը, 
2) դասընթացը վարողի մասին տվյալները, 
3) դասընթացի համառոտ նկարագրությունը,  



6 
 

4) դասընթացի նկարագիրը և նպատակները, 
5) դասընթացի օրացույցը, 
6) դասընթացին ներկայացվող պահանջները, 
7) կրթական վերջնարդյունքները, 
8) հիմնական և լրացուցիչ գրականություն, 
9) ստուգման և գնահատման եղանակները, 
10) քննական հարցաշարը, 
11) առարկայական ծրագիրը, 

12) յուրաքանչյուր շաբաթ դասավանդվող թեման և ենթահարցերը՝ ըստ օրինակելի 
ձևաչափի շաբաթական կտրվածքով (Հավելված N 2): 

39. Դասընթացը վարող դասախոսն անհրաժեշտ գործիքակազմի միջոցով ապահովում է 
դասընթացի յուրաքանչյուր թեմայի յուրացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ՝   

1) Հայտարարությունների/ նորությունների ֆորում   

2) Թեմայի վերաբերյալ անհրաժեշտ նյութեր՝ 

ա. փաստաթղթեր (WORD, PDF, EXCEL, POWERPOINT)                               
բ. պատկերներ (JPG, PNG, GIF)                                                                     
գ. աուդիո դասախոսություն կամ վիդեո դասախոսություն (MP3, AAC, AVE, MKV և այլն)            
Դասախոսը պարտավոր է իր դասընթացում ապահովել առնվազն հինգ աուդիո և/կամ 

վիդեո դասախոսություն՝  7- 20 րոպե տևողությամբ:  
դ. էջերի և գրականության արտաքին հղումներ         
ե. օրացույց 

Դասախոսը պարտավոր է ապահովել թեմայի վերաբերյալ անհրաժեշտ նյութերի 
հասանելիությունը մինչև եզրափակիչ քննության և լուծարքների ավարտը: 

3)  Հանձնարարություններ 

ա. թեստեր   
բ. անհատական աշխատանքներ 
գ. իրավիճակային խնդիրներ (case study)          
դ. խմբային աշխատանքներ 
Թեստային առաջադրանքում պետք է նշվի, թե կոնկրետ որ թեմաներին է այն 

վերաբերում, թույլատրելի մուտքերի քանակը, և թե որքան ժամանակ է հատկացված տվյալ 
թեստի կատարման համար:                          

Թեստերին, անհատական աշխատանքներին, իրավիճակային խնդիրներին և խմբային 
աշխատանքներին հատկացվում է առնվազն յոթ օրացուցային օր` մինչև ժամկետի վերջին օրվա 
ժամը 24:00-ն: Անհատական աշխատանքներին, իրավիճակային խնդիրներին և խմբային 
աշխատանքների գնահատման վերջնաժամկետը սահմանվում է յոթ օրացուցային օր՝ 
հանձնարարության վերջնաժամկետի ավարտից հետո:  

Հանձնարարությունների կատարման ժամկետների երկարաձգման հարցը որոշում է 
դասախոսը:  

Դասընթացի  գնահատվող հանձնարարությունները պետք է լինեն առնվազն չորսը, բայց 
ոչ ավել քան ութը՝ հավասարաչափ բաշխման սկզբունքով: 

4) Թեմայի վերաբերյալ ֆորում՝ անհամաժամանակյա քննարկումներ կազմակերպելու 
համար:  
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Ֆորումի հարցերին դասախոսը պարտավոր է պատասխանել 1-2 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում: 

5) Տեխնիկական հարցերի ֆորում 

Տեխնիկական հարցերի դեպքում դասախոսը պարտավոր է ողջամիտ ժամկետում միջոցներ 
ձեռնարկել խնդրի լուծման ուղղությամբ կամ, եթե իր կարգավորման շրջանակներից դուրս է, 
ապա անմիջապես իրազեկել ադմինիստրատորին:                                  

6) Վեբինար՝ առցանց հանդիպում 

Վեբինարը կազմակերպվում է յուրաքանչյուր դասընթացի շրջանակում առնվազն յոթ 
անգամ՝ երկու շաբաթը մեկ կտրվածքով:  Դասախոսը պարտավոր է առնվազն մեկ օր առաջ 
իրազեկել վեբինարի անցկացման օրը և ժամը: 

Դասախոսը պարտավոր է ապահովել վեբինարի տեսաձայնագրության հասանելիությունը: 

7) Այլ ռեսուրսներ 

40. Սովորողների հետ փաստաթղթաշրջանառությունը կազմակերպվում և իրականացվում 
է ՀՈՒԿՀ-ի միջոցով: Սովորողը համարվում է պատշաճ ծանուցված համապատասխան էջում 
նյութերի (փաստաթղթերի) ներբեռնման պահից, ինչպես նաև սովորողի տրամադրած 
էլեկտրոնային փոստին նյութն ուղարկելու պահից:  

41. Ակադեմիան և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ն՝ որպես հեռավար ուսուցմամբ կրթական ծրագիր 
իրականացնող ուսումնական հաստատություն, կրթական գործընթացի արդյունքների 
հաշվառումը և ներքին փաստաթղթաշրջանառությունն իրավասու են կատարելու նաև 
էլեկտրոնային տարբերակով: 

42. Սովորողների անձնական գործերը, ավարտական ատեստավորման փաստաթղթերը  
սահմանված կարգով պահվում են Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի համապատասխան 
ստորաբաժանումներում: 

 
4. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 

ԱՇԽԱՏԱԾԱՎԱԼԸ 
43. Ակադեմիայում և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ում մագիստրոսի կրթական աստիճանում 

հեռավար ուսուցմամբ սովորողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 
միջինը 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։  

44. Մեկ ECTS կրեդիտը համարժեք է սովորողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, 
արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը։  

45. Հեռավար ուսուցմամբ սովորող մագիստրոսի պատրաստման ծրագրի տևողությունը 
2,5 տարի է (5 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակը 16 շաբաթ է: Ուսումնական գործընթացը 
կազմակերպվում է երկու կիսամյակով` աշնանային և գարնանային։  

46. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 120 կրեդիտ է։ 
47. Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար սովորողը պետք է 

հաջողությամբ լրացնի առնվազն 120 կրեդիտ (ներառյալ՝ գիտական սեմինարները): 
Պրակտիկայի համար հատկացվում է 8 կրեդիտ: Մագիստրոսական թեզի ընթացիկ 
պատրաստման համար ընթացիկ ստուգարքներին հատկացվում է 8 կրեդիտ, մագիստրոսական 
թեզի պաշտպանությանը՝ 26 կրեդիտ։ 
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5. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 
48. Հեռավար ուսուցման կրթական համակարգի արդյունավետությունն ապահովելու 

նպատակով Ակադեմիան և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ն հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար 
կիրառում են գիտելիքների գնահատման բազմագործոն համակարգ, որը նպատակաուղղված է 
սովորողների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգման, գնահատման 
առավել օբյեկտիվ, թափանցիկ և արդյունավետ գործընթացի կազմակերպմանը:  

49. Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ–ի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների 
գիտելիքների բազմագործոն գնահատման համակարգի հիմքում վեբինարների մասնակցության 
ու առցանց (գնահատվող) հանձնարարությունների կատարման (30%) և  միջանկյալ քննության 
անցկացման (25%)   սկզբունքն է: 

50. Վեբինարների մասնակցության ու առցանց (գնահատվող) հանձնարարությունների 
կատարման նպատակն է՝  

1) բարձրացնել ուսանողների մասնակցությունը ՀՈՒԿՀ-ում և ուսումնական 
կարգապահությունը, 
2) ապահովել հետադարձ կապ սովորողների հետ և խթանել ուսուցումը,  
3) ապահովել առարկայից առավել խոր գիտելիքների յուրացումը, 
4) նպաստել ուսանողների հմտությունների և կարողությունների զարգացմանը: 

51. Միջանկյալ քննությունը կիսամյակի ընթացքում՝ մինչև քննաշրջանը, դասընթացի 
որոշակի թեմաների յուրացման մակարդակի ստուգումն ու գնահատումն է:  

52. Միջանկյալ քննության կիրառման նպատակն է դյուրացնել ուսումնառության 
գործընթացը՝ հնարավորություն ընձեռելով սովորողին դասընթացը հանձնելու մաս-մաս:  

53. Միջանկյալ քննություն սահմանվում է ուսումնառության բոլոր կիսամյակների 
դասընթացների համար:  

54. Դասավանդվող յուրաքանչյուր առարկայի համար սահմանվում է մեկ միջանկյալ և մեկ 
եզրափակիչ քննություն:  

55. Միջանկյալ քննության անցկացման ժամանակացույցը սահմանում են Ակադեմիան և 
ՀՀԳԱԱ ԳԿՄԿ-ը համատեղ: Միջանկյալ քննություններն անցկացվում են ուսումնառության 8-9-
րդ շաբաթներում: Միջանկյալ քննությունների ժամկետները սահմանվում են ուսումնական 
գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցով:  

56. Միջանկյալ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ վեբինարի միջոցով: Դասախոսը 
պարտավոր է ապահովել միջանկյալ քննության տեսաձայնագրության հասանելիությունը: 

57. Չի թույլատրվում վերահանձնել միջանկյալ քննությունը, նաև՝ ակադեմիական 
պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում: 

58. Հարգելի պատճառով միջանկյալ քննությանը չներկայացած սովորողը  կարող է այն 
հանձնել մինչև եզրափակիչ քննությանը նախորդող ժամանակահատվածում՝ նախապես 
համաձայնեցնելով ուսումնական մասի հետ: 

59. Միջանկյալ քննությանը չներկայանալը համարվում է հարգելի, եթե քննությունից հետո 
երեք աշխատանքային օրվա ընթացում մագիստրանտը ուսումնամեթոդական 
վարչություն/ուսումնական մաս է ներկայացնում դիմում և համապատասխան տեղեկանք՝ 
բացակայության պատճառի մասին: 
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60. Միջանկյալ քննությունն անցկացնում է տվյալ առարկան դասավանդող դասախոսը՝ 
առարկային դասացուցակով հատկացված ժամերին: Քննությունների անցկացման նկատմամբ 
հսկողությունն իրականացվում է ուսումնամեթոդական վարչության և/կամ ուսումնական մասի 
կողմից:  

61. Եզրափակիչ քննությունը տվյալ դասընթացի կիսամյակային նյութի յուրացման 
ամփոփումն ու գնահատումն է:  

62. Եզրափակիչ քննությանը մասնակցելը պարտադիր է: Եզրափակիչ քննություններն 
անցկացվում են բանավոր կամ գրավոր՝ քննաշրջանին հատկացված ժամանակաշրջանում՝ 
դեմառդեմ սկզբունքով: Դասախոսը քննաշրջանից առաջ տեղեկացնում է քննության 
անցկացման ձևի մասին և տրամադրում եզրափակիչ քննության հարցաշարը:  

63. Եզրափակիչ քննությանը չներկայանալը համարվում է հարգելի,  եթե քննությունից 
հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացում մագիստրանտը ուսումնամեթոդական 
վարչություն/ուսումնական մաս է ներկայացնում դիմում և համապատասխան տեղեկանք 
համապատասխան տեղեկանք՝ բացակայության պատճառի մասին: 

64. Եզրափակիչ քննության վերահանձնումն իրականացվում է ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպման ժամանակացույցով:  

65. Վեբինարների մասնակցությունն ու առցանց (գնահատվող) հանձնարարությունների 
կատարումը, միջանկյալ և եզրափակիչ քննությունները գնահատվում են 100 միավոր 
սանդղակով առանձին - առանձին.  

 
Գնահատման սանդղակը՝ 100 միավոր համակարգով 

 

Գնահատականը 
Ռեյտինգը՝ 

100 
միավորանոց 
համակարգով 

Տառային 
նշանակումը՝ 
կրեդիտային 
համակարգով 

Գերազանց 
95-100 
87-94 
81-86 

 

A+ 
A 
A- 

Լավ 
75-80 
67-74 
61-66 

B+ 
B 
B- 

Բավարար 
55-60 
46-54 
40-45 

 

C+ 
C 
C- 

Անբավարար <40 D 
Չներկայացած  F 

Ստուգված  S 

Չստուգված  U 

 
66. Գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

Սովորողների կողմից ձեռք բերված գիտելիքներն ու կարողությունները գնահատելու 
նպատակով սահմանվում են հետևյալ չափանիշները.   
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 «A+, A, A-» (գերազանց) գնահատականի արժանանում է ուսումնական ծրագրի շրջա-
նակում համակողմանի, համակարգված և խոր գիտելիքներ ցուցաբերած սովորողը, որը կա-
տարել է ծրագրով նախատեսված բոլոր առցանց հանձնարարությունները, ակտիվորեն մաս-
նակցել է վեբինարներին, հանձնել է միջանկյալ քննությունը, ծրագրի սահմաններում խորութ-
յամբ ուսումնասիրել և յուրացրել է հիմնական և լրացուցիչ գրականությունը, ցուցաբերել է 
ստեղծագործական և գիտական մոտեցում առարկայի ուսումնական նյութի ներկայացման 
հարցում: Սովորողի պատասխանն առանձնանում է հարուստ և հստակ տերմինաբանությամբ, 
նյութը ներկայացնում է հաջորդականությամբ և տրամաբանորեն (գնահատականը կախված է 
եզրափակիչ քննության արդյունքից):  

  «B+, B, B-» (լավ) գնահատականի արժանանում է ուսումնական ծրագրին ամբող-
ջությամբ տիրապետող սովորողը, որը կատարել է ծրագրով նախատեսված առցանց 
հանձնարարությունները, մասնակցել է վեբինարներին, հանձնել է միջանկյալ քննությունը, ու-
սումնասիրել է ծրագրով նախատեսված  հիմնական գրականությունը, պատասխանի ընթաց-
քում էական սխալներ թույլ չի տալիս, ցուցաբերում է համակարգված գիտելիքներ, որոնք բա-
վարար են հետագա ուսումնառության և մասնագիտական գործունեության իրականացման 
համար (գնահատականը կախված է եզրափակիչ քննության արդյունքից):  

  «C+, C, C-» (բավարար) գնահատականի արժանանում է այն սովորողը, որը տիրա-
պետում է ուսումնական ծրագրի որոշակի մասին, մասամբ է մասնակցել վեբինարներին, չի 
կատարել ծրագրով նախատեսված առցանց հանձնարարությունների բավարար քանակը, չի 
հանձնել միջանկյալ քննությունը, եզրափակիչ քննությունը հանձնել է էական բացթողումներով:  

 «D» (անբավարար) գնահատականի արժանանում է այն սովորողը, որը չի տիրապե-
տում ուսումնական ծրագրի հիմնական մասին կամ չունի գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են 
հետագա ուսուցման և աշխատանքային գործունեության համար, չի մասնակցել 
վեբինարներին և չի կատարել առցանց հանձնարարությունները, չի հանձնել միջանկյալ 
քննությունը, պատասխանելիս թույլ է տալիս էական  բացթողումներ ու սխալներ և չի կարող 
տվյալ առարկայի շրջանակներում անցնել մասնագիտական գործունեության՝ առանց լրացու-
ցիչ պարապմունքների: 

  «F» գնահատականի արժանանում է քննությանը չներկայացած սովորողը: 
67. Յուրաքանչյուր քննություն (ընթացիկ կամ եզրափակիչ) գնահատվում է առանձին: 

Քննությունների արդյունքներն ամփոփվում են քննական տեղեկագրերում:  
68. Վեբինարների մասնակցության և առցանց հանձնարարությունների կատարման 

գնահատականը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.    

𝐺 =
𝑥 + 𝑦
𝑎

∗ 100 

որտեղ G-ն վեբինարների մասնակցության ու առցանց հանձնարարությունների կատարման 
գնահատականն է, x-ը՝  մագիստրանտի կողմից վեբինարների մասնակցության քանակը, y-ը՝ 
առցանց  հանձնարարությունների կատարման քանակը, a-ն՝ դասընթացում առկա 
վեբինարների և առցանց հանձնարարությունների ընդհանուր քանակը: 

69. Դասընթացի գնահատման բաղադրամասերը 
 

1.  Միջանկյալ քննություն             25% 

2.  Վեբինարների 
մասնակցություն և 

                                       30% 
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առցանց 
հանձնարարությունների 
կատարում 

3. Եզրափակիչ քննություն  ____  ____  45% 

Արդյունարար գնահատական 25% +  30% + 45%    = 100% 

Արդյունարար գնահատականի անցողիկ շեմը      40 % 
 

70. Վեբինարների մասնակցության ու առցանց հանձնարարությունների կատարման, 
ինչպես նաև միջանկյալ քննության դրական գնահատականները պահպանվում և գումարվում 
են   եզրափակիչ քննության  դրական գնահատականին, իսկ լուծարքի շրջանում՝ լուծարքի 
դրական գնահատականին: 

71. Քննաշրջանի ավարտից հետո մինչև հաջորդ կիսամյակի սկիզբը հեռավար կրթության 
ադմինիստրատորները ՀՈՒԿՀ-ից excel ձևաչափով ներբեռնում և պահպանում են տվյալ 
կիսամյակի դասընթացների գնահատականների մատյանները:  
 

6. ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 

72. Յուրաքանչյուր սովորող կարող է բողոքարկել արդյունքները, եթե, իր կարծիքով, 
խախտվել է քննությունների  անցկացման ընթացակարգը, ինչպես նաև կարող է վիճարկել 
քննության գնահատականը: 

73. Սովորողի բողոքը (դիմումը) հիմք է գնահատման արդյունքների վերանայման և, 
անհրաժեշտության դեպքում, սույն կարգով սահմանված կարգով վերագնահատում 
իրականացնելու համար: 

74. Սովորողը կարող է բանավոր քննությունների արդյունքները բողոքարկել Ակադեմիայի 
և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ռեկտորին/տնօրենին` արդյունքները հրապարակելու պահից երկու 
աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

75. Քննության ընթացակարգը կամ գնահատականը բողոքարկելիս սովորողը հստակ 
նշում է բողոքի հիմքում ընկած հանգամանքները և իր հիմնավորումները: 

76. Սովորողը բողոքը (դիմումը) ներկայացնում է այն բուհում (Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ 
ԳԿՄԿ-ի ռեկտորին/տնօրենին), որի աշխատակից է հանդիսանում տվյալ դասընթացը 
դասավանդող դասախոսը՝ նշելով՝ 

1) իր անունը, ազգանունը, մասնագիտությունը, կուրսը, ուսուցման ձևը,  
2) բնակության հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարը,  
3) ներկայացվող պահանջը (դիմումի առարկան) և հիմնավորումները, 
4) դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկը (եթե այդպիսիք առկա են), 
5) դիմողի ստորագրությունը, 
6) դիմումը գրելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը: 
77. Սույն կարգի 76-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված հիմնավորումներն են՝ 
1) կազմողների կողմից սխալ ձևակերպված հարցերը, խնդիրները և առաջադրանքները, 

առարկայի շրջանակից դուրս հարցադրումները, 
2) քննող դասախոսի կողմից Ակադեմիայում և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ սահմանված 

քննությունների կազմակերպման գործընթացի խախտումը, 
3) գնահատման մեթոդաբանության խախտումը, 
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4) այն հանգամանքները, որոնք խանգարել են օբյեկտիվ գնահատելու աշխատանքը:  
78. Որպես բողոք քննարկման են ընդունվում սույն կարգի 76-րդ կետով սահմանված 

պահանջներին բավարարող գրավոր դիմումները: 
79. Սովորողը բողոքը (դիմումը)  ներկայացնում է անձամբ: Ներկայացված բողոքը 

(դիմումը) գրանցվում է, և դրան տրվում է մտից համար: 
80. Սույն կարգի 76-րդ կետի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում բողոքը 

(դիմումը)  ներկայացվելու օրվանից ոչ ուշ, քան երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա 
մասին գրավոր տեղեկացվում է դիմողին և մերժվում նրա` քննության գնահատման 
արդյունքները վերանայելու մասին դիմումը: 

81. Սույն կարգի 76-րդ կետի պահանջներին համապատասխանելու դեպքում Ակադեմիայի 
և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ռեկտորը/տնօրենը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում որոշում է 
կայացնում բողոքարկման հանձնաժողովի առնվազն հինգ անդամներից բաղկացած 
բողոքարկման հանձնաժողով ստեղծելու և տվյալ բողոքի (դիմումի) քննարկման ժամկետների 
մասին:  

82. Գրավոր աշխատանքի կրկնակի ստուգման կամ լրացուցիչ քննության գործընթացն 
անցկացվում է բողոքը (դիմումը) ստանալուց հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

83. Բողոքարկման հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ 
ԳԿՄԿ-ի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը, ուսումնամեթոդական վարչության 
պետը, համապատասխան ամբիոնի վարիչը, տվյալ մասնագիտությամբ 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները: 

84. Գրավոր աշխատանքի վերանայման կամ լրացուցիչ  քննության տեղի և ժամանակի 
մասին բողոք (դիմում) ներկայացրած անձը ծանուցվում է գրավոր աշխատանքի վերանայման 
կամ նոր քննության (ստուգարքի) անցկացման օրվանից առնվազն մեկ աշխատանքային օր 
առաջ:  

85. Բողոքարկողի (դիմողի) խնդրանքով բողոքը (դիմումը) կարող է հետ կանչվել դրա 
քննարկման ցանկացած փուլում՝ մինչև բողոքարկման հանձնաժողովի կողմից գրավոր 
աշխատանքի վերանայումը կամ լրացուցիչ քննության անցկացումը: Այս դեպքում բողոքի կամ 
դիմումի քննարկումը և դրանցով վարվող գործավարությունը դադարեցվում է, ինչի մասին 
ծանուցվում են բողոքի (դիմումի) քննարկման բոլոր հնարավոր մասնակիցները: 

86. Բողոքը (դիմումը) նախապես քննարկվում է բողոքարկման հանձնաժողովի կողմից: 
87. Բողոքի (դիմումի) նախնական քննարկման ընթացքում բողոքարկման հանձնաժողովն 

իրավունք ունի նաև դիտելու (լսելու) սովորողի պատասխանի տեսագրությունը:  
Այս դեպքում ձայնագրությունը լսելուց հետո բողոքարկման հանձնաժողովը կարող է որոշել. 
1) լրացուցիչ բանավոր քննություն չանցկացնել և որոշում կայացնել ձայնագրության հիման 

վրա, 
2) անցկացնել լրացուցիչ բանավոր քննություն: 

88. Գրավոր  քննության դեպքում կրկնակի քննություն չի անցկացվում: 
89. Բողոքարկման հանձնաժողովը բողոքարկված գրավոր աշխատանքի 

համապատասխանությունը ստուգելիս առաջնորդվում է Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի 
կողմից սահմանված գնահատման չափանիշներով:  

90. Աշխատանքի կրկնակի ստուգման և գնահատման արդյունքում նախկին 
գնահատականը կարող է մնալ անփոփոխ, բարձրացվել կամ իջեցվել:  

91. Սովորողն իրավունք ունի դիմելու և բողոքարկման հանձնաժողովի անդամներից 
ստանալու իր գնահատականի վերաբերյալ լրացուցիչ բանավոր պարզաբանումներ: 
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92. Սովորողն իրավունք ունի ստանալու գրավոր քննության ստուգված աշխատանքի 
պատճենը: 

93. Լրացուցիչ բանավոր քննության անցկացման դեպքում բողոքարկող հանձնաժողովը 
սովորողի գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները ստուգում է տվյալ առարկայի 
ծրագրի ամբողջ ծավալով: 

94. Բանավոր լրացուցիչ քննության անցկացման արդյունքում նախկին գնահատականը 
կարող է մնալ անփոփոխ, բարձրացվել կամ իջեցվել: 

95. Առանց հարգելի պատճառների բողոքարկողի (դիմող) չներկայանալու դեպքում 
բողոքարկման հանձնաժողովը մերժում է բողոքը (դիմում): 

96. Բողոքարկման հանձնաժողովի՝ բողոքարկման արդյունքների վերաբերյալ կայացրած 
որոշումները պետք է հիմնավորվեն: 

97. Բողոքարկման արդյունքներն ամփոփվում են բողոքարկման հանձնաժողովի կողմից, 
ինչի մասին կազմվում է արձանագրություն։ 

98. Բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումը վերջնական է: 
99. Բողոք (դիմում) ներկայացրած անձը բողոքարկման հանձնաժողովի որոշման  

վերաբերյալ ծանուցվում է այն ընդունելուց հետո՝ երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
 

7. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  
ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ 

 
100. Պրակտիկան ուսումնական գործընթացի բաղկացուցիչ մասն է և տեսական ուսուցումը 

պրակտիկ գործունեության հետ փոխկապակցելու անհրաժեշտ միջոց: Պրակտիկան 
մասնագիտական կողմնորոշման և ուղղորդման կարևորագույն միջոց է և ապագա 
մասնագիտական գործունեության նախապայման:  

101. Պրակտիկայի կազմակերպման նպատակն է` աջակցել սովորողին ձեռք բերելու իր 
մասնագիտական որակավորմանը համապատասխան աշխատանքային փորձ, տեսական 
գիտելիքները գործնականում կիրառելու փորձ, ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանք 
կատարելու հմտություններ, ինչպես նաև աջակցել աշխատաշուկայում առավել մրցունակ 
դառնալու հարցում:  

102. Պրակտիկաների կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները ձևակերպվում են 
Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ամբիոնների կողմից` ելնելով մագիստրոսի պատրաստման 
կրթական ծրագրի բովանդակությունից:  

103. Հեռավար ուսուցման ժամանակ պրակտիկաները կազմակերպվում և անցկացվում են 
սույն կարգով սահմանված կարգով:  

104. Պրակտիկան սկսելուց առնվազն երեք օր առաջ Ակադեմիայի թողարկող ամբիոնի 
վարիչը ուսումնամեթոդական վարչության և պրակտիկայի ստորաբաժանման ղեկավարի 
մասնակցությամբ անցկացնում է պրակտիկայի մեկնող սովորողների խորհրդակցություն, 
նրանց ծանոթացնում պրակտիկայի ծրագրին, իրազեկում պրակտիկայի նպատակների և 
անցկացման կարգի մասին, հանձնում է պրակտիկայի անցկացման համար անհրաժեշտ 
ուսումնամեթոդական փաստաթղթերը:  

105. Մագիստրոսական ծրագրով ուսուցման ընթացքում ընտրած 
մասնագիտությամբ/կրթական ծրագրով գործնական ունակությունների, ապագա 
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աշխատավայրում հմտություններ և փորձառություններ ձեռք բերելու նպատակով 
կազմակերպվում են սովորողների կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկաներ:  

106. Մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողի կառավարչական պրակտիկան 
անցկացվում է սովորողների գիտատեսական և գործնական կապն ապահովելու, մագիստրոսի 
կրթական ծրագրի առանձնահատկություններին համապատասխան գործնական փորձ ձեռք 
բերելու (այդ թվում՝ կառավարչական հմտություններ), գործնական կոմպետենցիաներ 
ձևավորելու համար պայմանների ստեղծման, մագիստրոսական թեզի պատրաստման համար 
նյութեր հավաքելու նպատակով:  

107. Գիտահետազոտական պրակտիկան անցկացվում է գիտական նյութերի հավաքման, 
վերլուծության, ամփոփման, մագիստրոսական թեզի պատրաստման համար գիտական 
առաջարկություններ և գիտական գաղափարներ մշակելու, ինքնուրույն գիտահետազոտական 
աշխատանք կատարելու հմտությունների ձեռքբերման, գիտահետազոտական աշխատանքում 
գործնական մասնակցություն ունենալու նպատակով:  

108. Հեռավար ուսուցմամբ սովորողների պրակտիկան անցկացվում է Ակադեմիայի և ՀՀ 
ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի գիտական խորհրդի կողմից հաստատված՝ Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի 
ուսուցման գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում:  

109. Համապատասխան ամբիոնում մշակվում են կառավարչական և գիտահետազոտական 
պրակտիկաների  ծրագրերն ու օրագրերը, որոնք հաստատվում են Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ 
ԳԿՄԿ-ի ռեկտորի/տնօրենի կողմից:  

110. Սույն կարգի դրույթներին համապատասխան՝ պրակտիկաների ծրագրերը կազմվում են 
յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար: 

111. Պրակտիկաների ծրագրերն ու օրագրերը տրամադրվում են պրակտիկա անցնող բոլոր 
սովորողներին:  

112. Պրակտիկան կարող է կազմակերպվել խմբերով (յուրաքանչյուր խմբում՝ մինչև հինգ 
սովորող):  

113. Եթե սովորողների թիվը գերազանցում է տվյալ մարմնի համար նախատեսված 
պրակտիկա անցնող անձանց թիվը, ապա տվյալ մարմնում պրակտիկա անցնելու 
նախապատվությունը տրվում է առավել բարձր առաջադիմություն ունեցող սովորողներին:  

114. Հեռավար ուսուցման կենտրոնի ղեկավարը և/կամ համակարգողը ՀՈՒԿՀ-ում 
հայտարարություն է տեղադրում տվյալ տարվա ընթացքում անցկացվելիք պրակտիկայի 
կազմակերպման մասին:  

115. Պրակտիկայի ընթացքը վերահսկելու նպատակով Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-
ի ռեկտորի/տնօրենի հրամանով նշանակվում է/են ղեկավար/ներ, որը/որոնք պատասխանատու 
է/են պրակտիկայի կազմակերպման համար: Պրակտիկայի ղեկավարներ կարող են նշանակվել 
Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները, 
ուսումնամեթոդական վարչության/ուսումնական մասի աշխատողները, խորհրդատուները, 
ամբիոնների վարիչները:  

116. Ակադեմիայի ուսումնամեթոդական վարչության պետը յուրաքանչյուր ուսումնական 
տարվա սկզբին պրակտիկայի ստորաբաժանման ղեկավարի և թողարկող ամբիոնների 
վարիչների հետ`  

1) ի մի է բերում համապատասխան կազմակերպությունների ցանկը, որտեղ սովորողները 
պետք է անցկացնեն իրենց պրակտիկան, անհրաժեշտության դեպքում առաջարկություններ է 
ներկայացնում Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ռեկտորին/տնօրենին պրակտիկայի 
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անցկացման համար լրացուցիչ կազմակերպություններ ընդգրկելու վերաբերյալ, ճշտում է 
սովորողների թվաքանակը, ինչպես նաև ռեկտորի/տնօրենի հրամանով նշանակված 
համապատասխան պրակտիկայի պատասխանատուի ազգանունը, անունը, պաշտոնը և այլն, 

2) քննության է առնում տվյալ կուրսի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների պրակտիկայի 
նախապատրաստման, կազմակերպման ու անցկացման հետ կապված հարցերը, 

3) կազմում է պրակտիկայի մեկնող սովորողների ցուցակները` ըստ պրակտիկան 
անցկացնող կազմակերպությունների,  

4) ճշտում է անհատական (ըստ բնակության վայրի) պրակտիկայի մեկնող սովորողների 
ցուցակը` նշելով յուրաքանչյուր սովորողի պրակտիկան անցկացնող կազմակերպության 
անվանումը,  

5) պրակտիկան սկսելուց առնվազն երեք շաբաթ առաջ անհատական պրակտիկայի մեկնող 
սովորողների միջոցով ստանում է պրակտիկայի վայրի կազմակերպության ղեկավարի գրավոր 
համաձայնությունը տվյալ սովորողի պրակտիկան անցկացնելու վերաբերյալ,  

6) պրակտիկան սկսելուց առնվազն տասն օր առաջ նախապատրաստում և ստորագրման է 
ներկայացնում տվյալ կուրսի սովորողների պրակտիկայի անցկացման մասին Ակադեմիայի 
և/կամ և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ռեկտորի/տնօրենի հրամանի նախագիծը` նշելով պրակտիկայի 
տեսակը, պրակտիկայի անցկացման ժամկետները, պրակտիկան անցկացնող 
կազմակերպությունների անվանումը, դրանցում պրակտիկա անցնող սովորողների 
ազգանունները, անուններն ու հայրանունները, անհատական պրակտիկայի մեկնող 
սովորողների ազգանունները, անունները, հայրանունները և կազմակերպությունները, ինչպես 
նաև պրակտիկան ղեկավարող անձանց անուն-ազգանունները,  

7) կազմում և պրակտիկան սկսելուց երկու շաբաթ առաջ Ակադեմիայի ռեկտորի/տնօրենի 
ստորագրմանն է ներկայացնում պրակտիկա անցկացնող կազմակերպությունների 
ղեկավարներին հասցեագրված գրությունները` տվյալ կազմակերպություն պրակտիկայի մեկնող 
սովորողների ցուցակներով հանդերձ:  

117. Պրակտիկայի ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքը 
վերահսկում են պրակտիկայի վայրից և Ակադեմիայի ու ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի կողմից նշանակված 
ղեկավարները:  

118. Պրակտիկայի ընթացքում սովորողը վարում է պրակտիկայի օրագիր:  
119. Պրակտիկայի ավարտից հետո պրակտիկայի վայրում նշանակված ղեկավարը 

ստորագրված և վավերացված բնութագիր է տալիս սովորողին: 
120. Պրակտիկայի ավարտից հետո սովորողը պրակտիկայի կատարման վերաբերյալ 

Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի կողմից նշանակված ղեկավարին ներկայացնում է 
պրակտիկայի վայրի ղեկավարի կողմից տրված բնութագիր (ստորագրված, կնքված), օրագիր և 
պրակտիկայի ծրագրի կատարման վերաբերյալ գրավոր հաշվետվություն՝ համակարգչային 
շարվածքով: 

121. Հաշվետվությունն ընդունվում և գրանցվում է Ակադեմիայի ընդհանուր բաժնում՝ 
մատյաններում, զուգահեռաբար կարող է գրանցվել նաև համակարգչի ծրագրային միջոցներով: 

122. Հաշվետվության 1-ին էջի ներքևի աջ անկյունում դրվում է դրոշմակնիք, որի վրա նշվում 
են մտից գրանցման համարը և ամսաթիվը:  

123. Սահմանված ժամկետում պրակտիկայի հաշվետվությունը չներկայացրած սովորողի 
պրակտիկան համարվում է ձախողված, և նրան չի թույլատրվում մասնակցել պրակտիկայի 
պաշտպանությանը:  
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124. Պրակտիկայի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունը ղեկավարի կողմից 
երաշխավորվում է պաշտպանության:  

125. Պրակտիկայի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության պաշտպանությունը 
կազմակերպվում է Ակադեմիայի պրակտիկայի ստորաբաժանման կողմից, ինչի համար 
ձևավորվում է հանձնաժողով: Հանձնաժողովը կազմված է առնվազն երեք անդամից` 
պրակտիկայի ստորաբաժանման ղեկավարից, Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի 
համապատասխան ամբիոնների վարիչներից և այլ մասնագետներից, որոնց կազմը 
հրամանագրվում է  Ակադեմիայի ռեկտորի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի տնօրենի համատեղ հրամանով: 

126. Պրակտիկայի արդյունքները գնահատվում են սովորողների գրավոր հաշվետվության, 
պրակտիկայի վայրում նշանակված ղեկավարի կարծիքի և հաշվետվության պաշտպանության 
հիման վրա:  

127. Պրակտիկայի ղեկավարը գնահատումից առաջ պետք է հաշվետվությունում հստակ 
նշումներ կատարի սովորողի կատարած աշխատանքի գնահատման վերաբերյալ՝ կոնկրետ 
նշելով աշխատանքի ուժեղ և թույլ կողմերը, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնելով 
աշխատանքի բարելավման առաջարկներ:  

128. Ստուգված հաշվետվությունները պետք է պարունակեն դրանցում առկա 
թերությունների վերաբերյալ ստուգողների կատարած համապատասխան նշումներ, որոնք 
հնարավորություն կտան եզրահանգումներ անելու գնահատման հիմքում ընկած 
հանգամանքների մասին:  

129. Պրակտիկայի հաշվետվությունների պաշտպանությունը կատարվում է ուսուցման 
գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում:  

130. Պրակտիկայի գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվում հետևյալ գործոնները.  
 1) սովորողի կողմից իր առջև դրված հիմնական նպատակներին և խնդիրներին հասնելը,  
 2) անձի մասնագիտական կարևոր հատկանիշների դրսևորումը,  
 3) պրակտիկայի հանձնարարությունների կատարման որակը և ամբողջականությունը,  
 4) ստեղծագործական գործունեության մակարդակը,  
 5) մասնագիտական վերլուծություններ կատարելու կարողությունը,  
 6) հաշվետվության որակը:  

131. Արդյունքների գնահատումը կատարում է պրակտիկայի հաշվետվությունների 
պաշտպանության հանձնաժողովը:  

132.  Հանձնաժողովի աշխատանքները ղեկավարում է հանձնաժողովի նախագահը:  
133. Հանձնաժողովը՝  

 1) ուսումնամեթոդական վարչությունից/ուսումնական մասից ստանում է պրակտիկայի 
հաշվետվությունների պաշտպանությանը ներկայացած սովորողների ցուցակը և դրա 
անցկացման համար անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր,  
 2) ստուգում է սովորողների մասնագիտական պատրաստվածությունը և գործնական 
ունակությունները,  
 3) յուրաքանչյուր սովորողի պրակտիկայի պաշտպանությունից անմիջապես հետո բաց 
քվեարկությամբ կայացնում է համապատասխան որոշում,  
 4) ամփոփում է արդյունքները:  

134. Որոշումն ընդունվում է հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի կողմից նշանակված 
գնահատականների միջին թվաբանականի հիման վրա:  
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135. Սովորողն իրավունք ունի դիմելու և հանձնաժողովից ստանալու իր գնահատականի 
վերաբերյալ լրացուցիչ բանավոր պարզաբանումներ:  

136. Սովորողը հանձնաժողովի որոշումը կարող է բողոքարկել Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ 
ԳԿՄԿ-ի ռեկտորին/տնօրենին հանձնաժողովի կողմից որոշում կայացնելու պահից երկու 
աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

137. Գնահատականը բողոքարկելիս սովորողը հստակ նշում է բողոքի հիմքում առկա 
հանգամանքները և իր հիմնավորումները:  

138. Սովորողի բողոքը հիմք է գնահատման արդյունքների վերանայման և, 
անհրաժեշտության դեպքում, սույն կարգով սահմանված գնահատման կարգով 
վերագնահատում իրականացնելու համար: 

139. Վերագնահատումն իրականացնում է բողոքարկման հանձնաժողովը, որի կազմը 
սահմանում է Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ռեկտորը/տնօրենը:  

140. Վերագնահատման արդյունքում նախկին գնահատականը կարող է մնալ անփոփոխ 
կամ  բարձրացվել:  

141. Բողոքարկման հանձնաժողովի՝ բողոքարկման արդյունքների վերաբերյալ կայացրած 
որոշումները պետք է հիմնավորվեն:  

142. Բողոքարկման արդյունքներն ամփոփվում են բողոքարկման հանձնաժողովի կողմից, 
ինչի մասին կազմվում է արձանագրություն։  

143. Բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումը վերջնական է:  
144. Գնահատման արդյունքում սովորողը կարող է ստանալ «գերազանց», «լավ», 

«բավարար» կամ «անբավարար» գնահատական:  
145. «Գերազանց» (A, A+, A-) գնահատական նշանակվում է, եթե սովորողի պրակտիկայի 

ղեկավարի կարծիքը դրական է, հաշվետվությունն ամբողջությամբ համապատասխանում է 
առաջադրված խնդրին, պարունակում է գրագետ նյութ, եզրակացություններ և հիմնավորված 
առաջարկություններ: Պաշտպանության ժամանակ սովորողն ազատ ներկայացնում է 
կատարված աշխատանքի էությունը, մտքերը շարադրում է տրամաբանորեն ճիշտ և համոզիչ, 
հեշտությամբ պատասխանում է հարցերին: 

146. «Լավ» (B, B+, B-) գնահատական նշանակվում է, եթե սովորողի պրակտիկայի 
ղեկավարի կարծիքը դրական է, հաշվետվությունը գրագետ է կատարված, բովանդակության, 
ձևավորման կամ պաշտպանության մեջ առկա են փոքր թերություններ: Օրինակ` սովորողի 
կողմից կատարված առաջարկությունները հիմնավորված չեն, կամ նա վստահությամբ չի 
պատասխանում առաջադրված հարցերին (թեև պատասխանում է ճիշտ): 

147. «Բավարար» (C, C+, C-) գնահատական նշանակվում է, եթե սովորողի պրակտիկայի 
ղեկավարի կարծիքը դրական է, հաշվետվությունը համապատասխանում է ներկայացված 
պահանջներին, սակայն տարբերվում է մակերեսային վերլուծությամբ, նյութը շարադրված է ոչ 
համակարգված և խառնաշփոթ ձևով, ներկայացված եզրակացություններն ու 
առաջարկությունները հիմնավորված չեն:  

148. «Անբավարար» (D) գնահատական նշանակվում է այն դեպքում, եթե պրակտիկայի 
հաշվետվությունը հիմնականում կրում է նկարագրական բնույթ, վերլուծության ընթացքում թույլ 
են տրված կոպիտ սխալներ, եզրակացություններն ու առաջարկությունները կրում են 
դեկլարատիվ բնույթ, հաշվետվության պաշտպանության ժամանակ սովորողը դժվարանում է 
պատասխանել հարցադրումներին, պատասխանելու ժամանակ թույլ է տալիս էական սխալներ:  
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149. Պրակտիկայի ծրագիրը չկատարած, բացասական բնութագիր ստացած կամ 
պրակտիկայի պաշտպանության ժամանակ անբավարար գնահատական ստացած սովորողը 
հեռացվում է: Բացառիկ դեպքերում, Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ռեկտորի/տնօրենի 
համաձայնությամբ, սովորողի համար կարող է կրկին կազմակերպվել պրակտիկա: 
Պրակտիկայի համար նախատեսված չկուտակված կրեդիտները սովորողը կարող է կուտակել 
մինչև ամփոփիչ ատեստավորումը:  

150. Պրակտիկայի ստորաբաժանման ղեկավարը պարտավոր է ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով ապահովել փաստաթղթաշրջանառությունը և փաստաթղթերի 
պահպանումը:  

 
8.ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ 

 
151.  Մագիստրոսական թեզը տեսական, փորձագիտական, հետազոտական աշխատանք է՝ 

նախատեսված մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների համար: Աշխատանքն 
արտացոլում է սովորողի կողմից հիմնական գիտելիքների, հմտությունների և 
կարողունակությունների (կոմպետենցիա) տիրապետման աստիճանը, որոնք անհրաժեշտ են 
մասնագիտական և հետազոտական գործունեություն իրականացնելու համար: 

152. Մագիստրոսական թեզը մագիստրոսի կողմից հրապարակային պաշտպանության 
ներկայացվող հետազոտական աշխատանք է, որի արդյունքներն արտացոլված են 
եզրակացությունում: Այն պետք է ունենա տեսական և գործնական նշանակություն, պարունակի 
գիտականորեն հիմնավորված առաջարկություններ, ունենա ներքին միասնական կառուցվածք 
և հետազոտական խնդիրների լուծմանը նպատակաուղղված տրամաբանական և գրագետ 
շարադրանք:  

153. Մագիստրոսական թեզը պետք է վկայի, որ հեղինակն ունակ է՝  
 1) իրականացնելու նպատակաուղղված և պլանավորված հետազոտություն արդիական 
թեմայի շուրջ,  
 2) գտնելու տեսական և գործնական գիտելիքների փոխկապակցված նշանակությունը 
առաջադրված թեմայի շրջանակներում,  
 3) առաջադրված հարցերին տալու գրագետ և հիմնավոր պատասխաններ՝ կիրառելով 
առաջնային և/կամ երկրորդային տվյալների տարբեր տեսակի աղբյուրներ (գիտական 
հոդվածներ, մենագրություններ, տարբեր գերատեսչությունների նյութեր, տարբեր բազաների 
տվյալներ, տեղեկություններ՝ տեղակայված տպագիր և էլեկտրոնային գիտական 
հրապարակումների աղբյուրներում և այլն),  
 4) իրականացնելու որակական և/կամ քանակային տվյալների մշակում, տրամաբանորեն 
վերլուծելու հետազոտությունների արդյունքները, դրանք գրագետ ներկայացնելու և 
մեկնաբանելու ներկայացված հետազոտական աշխատանքի շրջանակում,  
 5) ներկայացնելով հետազոտությունների արդյունքները՝ պահպանել մեջբերումների 
կանոնները՝ ճիշտ հիշատակելով հղումները այլ հեղինակների աշխատանքներին,  
 6) հետազոտության արդյունքների հիման վրա կատարելու հիմնավորված 
եզրակացություններ, որոնք պարունակում են գիտական նորույթ և ունեն ճանաչողական և/կամ 
գործնական նշանակություն,  
 7) գրագետ շարադրելու հետազոտության բովանդակությունը՝ ճիշտ ներառելով 
աղյուսակները և նկարները: 



19 
 

154. Մագիստրոսական թեզի արդիական թեմաներն ընտրվում են Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ 
ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ամբիոններում՝ հաշվի առնելով դասավանդող դասախոսների, 
համապատասխան ոլորտի մասնագետների, բացառիկ դեպքերում՝ նաև սովորողների 
առաջարկները, եթե դրանք հիմնավորված են և համապատասխանում են մասնագիտությանը: 
Մագիստրոսական թեզի թեմաները հաստատվում են Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ 
գիտական խորհրդի նիստում և հրամանագրվում  Ակադեմիայի ռեկտորի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ 
տնօրենի համատեղ հրամանով: 

155.  Միևնույն թեմայի ընտրությունը տարբեր մագիստրանտների կողմից արգելվում է։ Եթե 
նույն թեմային հավակնում են մեկից ավելի մագիստրանտներ, ապա նախապատվությունը 
տրվում է նրանցից բարձր առաջադիմություն ունեցողին: Յուրաքանչյուր ուսումնական տարի 
մագիստրոսական թեզի թեմաները ենթակա են վերանայման և չեն կրկնվում:  

156. Մագիստրոսական թեզերի թեմաները հեռավար ուսուցման ձևով սովորողներին 
ներկայացվում են առաջին ուսումնական շրջանի վերջում՝ համաձայն տվյալ ուսումնական 
տարվա համար հաստատված ժամանակացույցի:  

157. Մագիստրոսական թեզերի թեմաների բաշխումն իրականացվում է էլեկտրոնային 
կապի միջոցներով:  

158. Սովորողների կողմից ընտրված մագիստրոսական թեզերի ցանկը հանձնվում է 
մասնագիտական ամբիոն՝ մագիստրոսական թեզի ղեկավար նշանակելու նպատակով: Թեզի 
ղեկավար նշանակելիս հաշվի է առնվում ապագա ղեկավարի մասնագիտական 
ուղղվածությունը, տվյալ ոլորտում կատարած գիտագործնական գործունեությունը և 
աշխատանքային փորձը:  

159. Սովորողի կողմից ընտրված մագիստրոսական թեզերի և նշանակված ղեկավարների 
ցուցակը հաստատվում է ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի կողմից և հաստատվում 
Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի  ռեկտորի/տնօրենի համատեղ հրամանով:  

160. Գիտական ղեկավար կարող են նշանակվել Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամներ, իրենց մասնագիտական ոլորտում գիտական և 
գործնական ներդրում ունեցող գիտնականներ: Որոշ դեպքերում կարող են նշանակվել նաև այն 
դասախոսները, որոնք չունեն գիտական աստիճան, սակայն ակտիվ գիտահետազոտական 
աշխատանք են կատարում կամ էլ համապատասխան բնագավառում ունեն աշխատանքային 
մեծ փորձ և իրենց դրսևորել են որպես բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ:  

161. Մեկ գիտական ղեկավարը մեկ ավարտական տարում կարող է ղեկավարել ոչ ավելի, 
քան հինգ մագիստրոսական թեզ: 

162. Գիտական ղեկավարը պարտավոր է՝ 
 1) օգնել սովորողին մագիստրոսական թեզի թեմայի շրջանակում կազմելու աշխատանքային 
պլան,  
 2) կազմակերպել խորհրդատվություններ (առկա անհատական, առցանց անհատական) ոչ 
պակաս, քան երկու անգամ յուրաքանչյուր կիսամյակի ընթացքում,  
 3) օգնել մեթոդաբանական հետազոտությունների ընտրության հարցերում՝ հետազոտական 
առաջադրված խնդիրներին լուծում տալու նպատակով,  
 4) սովորողին տրամադրել խորհրդատվություն գրականության ընտրության հարցում,  
 5) տրամադրել խորհրդատվություն  մասնագիտական հետազոտական էթիկայի կանոնները 
պահպանելու վերաբերյալ, վերահսկել նշված պահանջների կատարումը թեզի հետազոտության 
և տեքստը լրացնելու ընթացքում,  
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 6) սահմանել հսկողություն՝ հաստատված աշխատանքային պլանները ժամանակին 
իրականացնելու հարցում, ինչպես նաև սովորողին ժամանակին զգուշացնել 
հետազոտությունների որակի և ժամկետների անհամապատասխանության մասին,  
 7) պահպանել սովորողի հետ նախնական պայմանավորվածության ժամկետները և 
ժամանակին տրամադրել միջանկյալ ստուգարքների և մագիստրոսական թեզի 
պաշտպանության համար անհրաժեշտ գրավոր եզրակացություն ու կարծիք,  
 8) ուսումնասիրել մագիստրոսական թեզի նախնական տարբերակը՝ կատարելով 
անհրաժեշտ մանրամասն դիտողություններ և մեկնաբանություններ,  
 9) իրականացնել մագիստրոսական թեզի որակի հսկողություն, այդ թվում՝ վերջնական 
տարբերակի հաստատում մինչև թեզի վերջնական հանձնումը,  
 10) սովորողի խնդրանքով տրամադրել խորհրդատվություն նախնական պաշտպանության 
համար, այդ թվում՝ դիտողություններ և մեկնաբանություններ՝ բանավոր և համակարգչով 
ներկայացնելու համար,  
 11) ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում ներկայացնել գրավոր կարծիք և 
ստորագրությամբ վերջնականապես հաստատել թեզը: 

163. Գիտական ղեկավարն իրավունք ունի՝ 
 1) ընտրելու սովորողի և իր համար համագործակցության և քննարկումների 
հաճախականության հարմար տարբերակ,  
 2) պահանջելու սովորողից, որպեսզի նա ուշադիր լինի ստացած խորհրդատվության 
հանդեպ,  
 3) հրաժարվելու գիտական ղեկավարի պարտականություններից այն դեպքում, երբ 
հնարավոր չէ վերահսկել ընթացիկ աշխատանքի որակը, եթե սովորողը չի կատարում 
նախատեսված աշխատանքը (նման դեպքում գիտական ղեկավարը կարող է գրավոր դիմում 
ներկայացնել ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ՝ հիմնավորելով գիտական ղեկավարի պարտականություններից 
հրաժարվելու պատճառը), 
 4) տրամադրելու սովորողին միջանկյալ ստուգարքների և ամփոփիչ ատեստավորման համար 
նախատեսված կարծիք, նաև՝ բացասական, եթե աշխատանքն անբավարար որակով է 
ներկայացված, և առկա են բովանդակային, մեթոդոլոգիական կոպիտ բացթողումներ ու 
սխալներ, ինչպես նաև մասնագիտական էթիկայի խախտումներ:  

164. Մագիստրոսական թեզի թեման ընտրելուց և գիտական ղեկավար նշանակելուց հետո 
սովորողը հանձնում է երկու միջանկյալ ստուգարք քննաշրջանի ընթացքում՝ ըստ 
ժամանակացույցի: Հեռավար ուսուցման ձևով սովորողները ստուգարք են հանձնում երրորդ և 
չորրորդ ուսումնական շրջանների քննաշրջանների ընթացքում ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ում:  

165. Սովորողը ստանում է միջանկյալ ստուգարքի համար ուսումնական պլանով 
նախատեսված չորսական կրեդիտ: Միջանկյալ ստուգարքը ներառվում է քննաշրջանների 
ժամանակացույցում:  

166. Առաջին միջանկյալ ստուգարքի ընթացքում սովորողը ներկայացնում է գիտական 
ղեկավարի ստորագրությամբ կարծիք, որտեղ գիտական ղեկավարը հավաստում է, որ 
սովորողը կազմել է մագիստրոսական թեզի պլանը, կառուցվածքը, ուսումնասիրում է 
անհրաժեշտ գիտական գրականություն և օգտվում է այլ տեղեկատվական աղբյուրներից:  

167. Երկրորդ միջանկյալ ստուգարքի ընթացքում սովորողը ներկայացնում է իր կատարած 
աշխատանքը, գիտական ղեկավարի դրական կարծիքը, որտեղ գիտական ղեկավարը 
հավաստում է, որ սովորողը կատարել է մագիստրոսական թեզի աշխատանքներն առնվազն 50 
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տոկոսով, տեսական և փորձարարական հետազոտություն և վերլուծություն, բացահայտել է 
թեմայի կարևորությունը, արդիականությունը և պատրաստ է ստացված արդյունքների հիման 
վրա ներկայացնելու հիմնավորված եզրակացություն:  

168. Սովորողի կողմից սույն կարգի 166-րդ և 167-րդ կետերի պահանջները չկատարելու 
դեպքում գիտական ղեկավարը կարող է ներկայացնել բացասական կարծիք:  

169. Սովորողը մագիստրոսական թեզի աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարում է 
գիտական ղեկավարի հսկողությամբ: Սովորողը պատասխանատվություն է կրում 
մագիստրոսական թեզի որակի, ներկայացված պահանջներն ըստ սահմանված 
ժամանակացույցի կատարելու և այլ ուղեկցող փաստաթղթեր ներկայացնելու համար:  

170. Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստական աշխատանքներում սովորողը 
պարտավոր է՝  
 1) տրամադրել անհրաժեշտ ժամանակ մագիստրոսական թեզի աշխատանքների համար, 
արդյունավետ պլանավորել, համատեղել ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաների 
ինքնուրույն աշխատանքի ժամաքանակի ծանրաբեռնվածությունը, որը կապված է 
մագիստրոսական կրթության հետ,  
 2) մշակել, համաձայնեցնել մագիստրոսական թեզի պլանը և աշխատանքների կատարման 
ժամանակացույցը գիտական ղեկավարի հետ և հետագայում հստակ պահպանել այդ պլանով 
նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքը,  
 3) նախօրոք համաձայնեցնել գիտական ղեկավարի հետ խորհրդատվությունների 
ժամանակը՝ պահպանելով էթիկայի կանոնները,  
 4) ժամանակին տեղեկացնել գիտական ղեկավարին կատարված աշխատանքների ընթացքի 
մասին ծագած դժվարությունների, բարդությունների և այլ հանգամանքների դեպքում (օրինակ՝ 
երկարատև հիվանդություն, դժվարություններ նյութերի ձեռքբերման հարցում, միջանկյալ 
ստուգարքների պահանջները ժամանակին չկատարելու դեպքեր և այլն),  
 5) գիտական ղեկավարին ներկայացնել (առցանց) միջանկյալ ստուգարքի պահանջներին 
համապատասխանող աշխատանքը՝ գիտական ղեկավարի հետ համատեղ քննարկումների 
նպատակով,  
 6) սահմանված ժամանակահատվածում գիտական ղեկավարին ներկայացնել 
մագիստրոսական թեզի ամփոփ և վերջնական տարբերակը՝ հաշվի առնելով այն 
հանգամանքը, որ գիտական ղեկավարին անհրաժեշտ է ոչ պակաս, քան երկու շաբաթ 
աշխատանքը ստուգելու համար, իսկ մագիստրանտին՝ ոչ պակաս, քան մեկ շաբաթ գիտական 
ղեկավարի դիտողությունները հաշվի առնելու և համապատասխան ուղղումներ կատարելու 
համար,  
 7) պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները ինչպես մագիստրոսական 
հետազոտություններ իրականացնելու, այնպես էլ թեզի բովանդակությունը շարադրելու 
դեպքում,  
 8) պահպանել միջանկյալ ստուգարքների, մագիստրոսական թեզի վերջնական տարբերակի 
համար սահմանված ժամանակացույցը՝ ներկայացնելով դրան ուղեկցող փաստաթղթերը:  

171.  Կառուցվածքային առումով մագիստրոսական թեզը պետք է կազմված լինի`  
 1) տիտղոսաթերթից,  
 2) բովանդակության ցանկից,  
 3) ներածությունից,  
 4) աշխատանքի հիմնական մասից,  
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 5) եզրակացությունից,  
 6) օգտագործված գրականության ցանկից,  
 7) հավելվածներից՝ անհրաժեշտության դեպքում, համարակալումով` առանց էջակալման 
(հավելված 1, …):  

172. Տիտղոսաթերթն ունի տեղեկատվական բնույթ, որտեղ գրվում է Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ 
ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի լրիվ անվանումը, սովորողի ուսուցման ձևը, թողարկումը, ամբիոնը,  
մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը, մագիստրոսական թեզի թեմայի անվանումը, 
սովորողի անուն-ազգանունը, գիտական ղեկավարի անուն-ազգանունը, գիտական աստիճանը, 
կոչումը, ամբիոնի վարիչի անուն-ազգանունը, գիտական աստիճանը, կոչումը, և դրվում են 
նրանց ստորագրությունները: Ավելի ներքևում գրվում է՝ «Թույլատրվում է պաշտպանության» և 
դրվում է ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի մասնագիտական ամբիոնի վարիչի ստորագրությունը: 
Տիտղոսաթերթի վերջին տողի մեջտեղում գրվում է տարեթիվը: Տիտղոսաթերթը չի էջադրվում: 

173. Բովանդակության ցանկը պետք է համապատասխանի մագիստրոսական թեզի 
տեքստին: Այն սկսվում է ներածությամբ և ընդգրկում է գլուխների, ենթագլուխների և 
բաժինների անվանումները, եզրակացությունը, օգտագործված գրականության ցանկը, 
հավելվածները: 

174. Ներածությունում պետք է արտացոլվեն մագիստրոսական թեզի թեմայի 
կարևորությունը և արդիականությունը, աշխատանքի նպատակն ու խնդիրները, աշխատանքում 
օգտագործվող հետազոտության մեթոդները, հետազոտության առարկան և օբյեկտը, 
ուսումնասիրության գիտական մակարդակի, տեսական կամ կիրառական նշանակության 
վերլուծությունը:  

175. Մագիստրոսական թեզի հիմնական մասում ներկայացվում է գրականության 
տեսությունը, նկարագրվում և ուսումնասիրվում են հետազոտությունների արդյունքները, 
փաստերն ու փաստարկները հաստատող և հակադրող կարծիքները: Դրանք հանգամանորեն 
քննարկվում են, յուրաքանչյուր փաստարկին տրվում է առանձին տրամաբանական 
եզրահանգում, և կատարվում են ընդհանրացումներ: Հիմնական մասը նպատակահարմար է 
բաժանել գլուխների և ենթագլուխների:  

176. Մագիստրոսական թեզի «Եզրակացություն» մասում հստակ և համառոտ շարադրվում 
են բովանդակության մեջ նկարագրված փորձի և փաստարկների արդյունքների հիման վրա 
արված եզրահանգումները և թվարկվում դրանք՝ ամփոփելով ողջ աշխատանքը:  

177. Օգտագործված գրականության ցանկը կարելի է ներկայացնել կա՛մ այբբենական 
կարգով՝ նշելով հղումների համարները տեքստում, կա՛մ համարակալված՝ ըստ 
մագիստրոսական թեզի մասերի հղումների: Ցանկում նշված աղբյուրները պետք է ընդգրկեն 
հեղինակի(ների) ազգանունը և անվան առաջին տառը, նյութերի լրիվ անվանումը, 
հրատարակության տվյալները (տեղը, հրատարակչությունը, քաղաքը, տարեթիվը, հատորը, 
էջերը): Տեղեկատվական պաշտոնական, այդ թվում՝ էլեկտրոնային աղբյուրների, 
համակարգչային ծրագրերի, հաշվետվությունների, հրահանգների, հեղինակային իրավունքի 
արտոնագրերի դեպքում ներկայացվում են լրիվ տվյալները: 

178.  Աշխատանքի վերջում զետեղվում են հավելվածներ (եթե առկա են): Հավելվածներում 
ներառվում են տեղեկատվական բնույթ ունեցող լրացուցիչ նյութեր՝ աղյուսակներ, 
գծապատկերներ, վիճակագրական տվյալներ, փաստաթղթերի քաղվածքներ և այլն:  

179. Մագիստրոսական թեզը ներկայացվում է համակարգչային ձևավորման տեսքով` 
պահպանելով տեխնիկական հետևյալ պահանջները՝  
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1) թուղթ` A4 չափսի,  
2) տառատեսակ` GHEA Grapalat 12, միջտողային տարածություն` 1,5 միջակայք,  
3) ծավալ` 70-90 էջ (առանց հավելվածների),  
4) տեքստի ձախ կողմից լուսանցքի լայնությունը` 3 սմ, աջ կողմից՝ 1 սմ, թղթի վերին 

եզրաշերտի և առաջին տողի միջև տարածությունը՝ 2,5 սմ, թղթի ստորին եզրաշերտի և վերջին 
տողի միջև տարածությունը՝ 2,5 սմ,  

5) էջանշումը` էջի ներքևում (footer) (տիտղոսաթերթը համարվում է առաջին էջ, բայց չի 
էջանշվում, էջադրումը սկսել բովանդակության (ցանկի) էջից),  

6) ծանոթագրությունները, մեջբերումները և հղումները տեղադրվում են էջի ստորին մասում, 
հիմնական տեքստից բաժանվում են ուղիղ գծով և համարակալվում՝ նշելով գրականության 
աղբյուրը և էջը,  

7) բովանդակության ցանկում հաջորդաբար նշվում են բաժինները (ներածություն, գլուխների 
վերնագրերը և ենթավերնագրերը, եզրակացություն, գրականության ցանկը և հավելվածներ), 
յուրաքանչյուր վերնագրի դիմաց գրվում է այն էջի համարը, որից սկսվում է աշխատանքի 
համապատասխան մասը, բովանդակությունը (ցանկը) դրվում է ներածությունից առաջ,  

8) գլուխները և ենթավերնագրերը տեքստում անհրաժեշտ է առանձնացնել. գլուխները՝ 
մեծատառերով, ենթագլուխները՝ շեղատառ (յուրաքանչյուր գլուխ անհրաժեշտ է սկսել նոր 
էջից),  

9) օգտագործված գրականության ցանկում (ըստ այբբենական կարգի) յուրաքանչյուր 
աղբյուրի վերջում նշել էջերի ընդհանուր քանակը, իսկ հերթականությունը պետք է լինի 
այսպիսին՝ ա. օրենքներ և այլ իրավական ակտեր, բ. հայերեն, գ. ռուսերեն, դ. այլ օտար 
լեզուներով աղբյուրներ, ե. համացանցային մուտքի էլեկտրոնային հասցե (link),  

10) հավելվածները կազմված են աղյուսակներից, գծապատկերներից և այլն (hավելվածները 
համարակալվում են, աշխատանքին կցվում են այն հաջորդականությամբ, որոնք կիրառվել են 
տեքստում, hավելվածը պետք է ունենա իր անվանումը, որն արտացոլում է դրա 
բովանդակությունը):  

180. Յուրաքանչյուր տարի, համաձայն տվյալ ուսումնական տարվա համար հաստատված 
ժամանակացույցի, սովորողները մագիստրոսական թեզի նախնական տարբերակը հանձնում 
են գիտական ղեկավարին: Վերջինիս կողմից կատարված առաջարկությունների և 
դիտողությունների հիման վրա սովորողը կազմում է մագիստրոսական թեզի վերջնական 
տարբերակը:  

181. Ղեկավարի կողմից ստորագրված կարծիքը և մագիստրոսական թեզը, ըստ գործող 
կարգի և սահմանված ժամանակացույցի, հանձնվում է ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ՝ հաշվառման, ապա 
ուղարկվում է թողարկող ամբիոն: Մագիստրոսական թեզի վերաբերյալ գիտական ղեկավարի 
կարծիքը բովանդակում է մագիստրանտի աշխատանքի գիտական արժեքը:  

182. Մագիստրոսական թեզը մագիստրանտի կողմից ներկայացվում է թղթային և 
էլեկտրոնային (CD կամ DVD) եղանակով:  

183. ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ներկայացված և գիտական ղեկավարի կողմից երաշխավորված 
մագիստրոսական թեզը պարտադիր կերպով ներկայացվում է արտաքին գրախոսման: 
Գրախոսին ընտրում է մասնագիտական ամբիոնը: Գրախոսությունն իրականացվում է ինչպես 
Ակադեմիայի և/կամ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի, այնպես էլ այլ կազմակերպությունների 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամների, արտադրության, գիտական հիմնարկների և 
հաստատությունների համապատասխան փորձառու մասնագետների կողմից: 
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Մագիստրոսական թեզի գրախոսությունը կազմակերպելու գործընթացն իրականացնում է 
ամբիոնի վարիչը:  

184. Գրախոսությունը պետք է ներառի մագիստրոսական թեզի որակյալ վերլուծություն և 
օբյեկտիվ հիմնավորված գնահատական: Դրանք են՝  
 1) բովանդակության համապատասխանությունը վերնագրին,  
 2) ուսումնասիրության գիտական մակարդակի, թեմայի կարևորության և արդիականության, 
տեսական կամ կիրառական նշանակության վերլուծությունը և գնահատականը,  
 3) հետազոտությունում օգտագործված մեթոդների, ստացված արդյունքների և կատարված 
եզրահանգումների համապատասխանությունը ժամանակակից գիտության նվաճումներին,  
 4) նյութի շարադրման տրամաբանությունը և հետևողականությունը,  
 5) շարադրված փաստերի ճշգրտության և թեմայի բացահայտման ամբողջականության 
աստիճանը,  
 6) մագիստրոսական թեզում աղյուսակների, գծապատկերների և այլ ցուցադրական նյութերի 
առկայության նպատակահարմարությունը,  
 7) շարադրված փաստարկների և եզրակացությունների հավաստիությունն ու 
հիմնավորվածությունը,  
 8) ուսումնասիրվող խնդրի լուծման գործում հեղինակի անձնական ներդրման 
գնահատականը,  
 9) շարադրման լեզվի և ոճի համապատասխանությունը գիտական հրապարակումներին 
ներկայացվող պահանջներին,  
 10) թերությունների, անճշտությունների, սխալների առկայությունը, օգտագործված 
տեղեկատվության աղբյուրներին հղումների թերացումները կամ բացակայությունը:  

185. Գրախոսը մագիստրոսական թեզն ուսումնասիրելուց հետո ժամանակացույցով 
սահմանված ժամկետում պատրաստում է գրախոսություն: Այն պետք է ներառի հետևյալ 
առաջարկություններից մեկը՝  
 1) երաշխավորել մագիստրոսական թեզը պաշտպանության,  
 2) չերաշխավորել պաշպանության՝ ներկայացնելով հիմնավոր փաստարկներ:  

186. Մինչ մագիստրոսական թեզի հիմնական պաշտպանությունը ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի 
ուսումնական մասը համապատասխան մասնագիտական ամբիոնների հետ համատեղ 
կազմակերպում է նախնական պաշտպանություն՝ նախապես սահմանված ժամկետում: 
Նախնական պաշտպանության հանձնաժողովներն ստեղծվում են ըստ մասնագիտությունների, 
և դրանց կազմերը հաստատվում են Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ռեկտորի/տնօրենի 
համատեղ հրամանով:  

187. Նախնական պաշտպանության նպատակն է օգնել մագիստրանտին պատրաստվելու 
պաշտպանության. ճիշտ կազմակերպել զեկույցը՝ ընդգծելով մագիստրոսական թեզի կարևոր 
դրույթները, օգտագործել դիդակտիկ նյութեր, ձեռք բերել հանրային ելույթի հմտություններ:  

188. Մագիստրոսական թեզի նախնական պաշտպանությունից hետո մագիստրոսական 
թեզը, գրախոսությունը և ղեկավարի կարծիքը ներկայացվում են ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ուսումնական 
մաս: 

189. Մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության հանձնաժողովի կազմը և անցկացման 
վայրը հաստատվում է Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ռեկտորի/տնօրենի համատեղ 
հրամանով:  

9.ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
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190. Կարգում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կարող է կատարել Ակադեմիայի և ՀՀ 
ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի գիտական խորհուրդը:  

191. Կարգի հետ կապված մեկնաբանությունները (պարզաբանումները) տրվում են 
Ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի գիտական խորհուրդների կողմից` վերջիններիս 
նախաձեռնությամբ կամ շահագրգիռ անձի դիմումի (բողոքի) հիման վրա: 
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Հավելված N 1 
 

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

 
Հեռավար ուսուցման դասընթացներին մասնակցելու համար սովորողին անհրաժեշտ են 

ստորև նշված տեխնիկական միջոցները (պայմանները)՝ 
1. համակարգիչ (Dual-Core պրոցեսոր` 2 GHz կամ ավելի բարձր հաճախականությամբ)  
2. համացանց (նվազագույն թողունակությունը՝ մուտքային 2 մբիտ/վ և ելքային 1 մբիտ/վ), 

ցանկալի է՝ մալուխային,  
3. տեսախցիկ  
4. բարձրախոս  
5. Google Chrome կամ Internet Explorer  
6. MS Office (Word Document, Excel Document)  
7. Adobe Reader (PDF):  

 
Ակադեմիան և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ն պատասխանատվություն չեն կրում նշված տեխնիկական 

և այլ պայմաններ չապահովելու հետևանքով բաց թողնված դասաժամերի կամ ուսումնական 
նյութի անմատչելիության համար։ 
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Հավելված N 2 
 

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇԱԲԱԹ ԴԱՍԱՎԱՆԴՎՈՂ ԹԵՄԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ 

 

Հարգելի՛ ուսանողներ 

Այս շաբաթվա ընթացքում անհրաժեշտ է՝ 

Ընթերցել՝  

Դիտել՝   

Կատարել՝ 

Մասնակցել՝ 

Լրացուցիչ՝ 

կամ 

 

Հարգելի՛ մագիստրանտներ 

Ուսումնասիրեք այս շաբաթ բեռնած բոլոր նյութերը, դիտեք տեսանյութերը և մասնակցեք 
վեբինարին 

 

 


	2) դասընթացը վարողի մասին տվյալները,
	4) դասընթացի նկարագիրը և նպատակները,
	5) դասընթացի օրացույցը,
	6) դասընթացին ներկայացվող պահանջները,
	7) կրթական վերջնարդյունքները,
	8) հիմնական և լրացուցիչ գրականություն,
	9) ստուգման և գնահատման եղանակները,
	10) քննական հարցաշարը,

