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ԱՄԲԻՈՆԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ՊԼԱՆԸ 

2015-2016 ուսումնական տարի 

 

ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ 

 

Օգոստոս 

 

1. 2015-2016 ուս. տարվա հաստատված դասաբաշխման ներկայացում: 

2. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 2014-2015 ուսումնական տարվա անհատական 

աշխատանքների հաշվետվության և 2015-2016 ուսումնական տարվա գիտական և ուսում-

նամեթոդական աշխատանքների պլանի կազմման և ներկայացման շուրջ: 

3. Առկա և հեռակա ուսուցման համակարգում իրականացվող Փիլիսոփայություն դասընթա-

ցի միջանկյալ ստուգումների թեստային հարցերի քննարկում և վերահաստատում: 

4. Դասացուցակների տրամադրման հարցը: 

5. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Սեպտեմբեր 

 

1. 2015-2016 ուս. տարվա առկա ուսուցման բակալավրիատի կրթական աստիճանի առաջին 

կուրսում իրականացվող Մշակութային մարդաբանություն առարկայի դասախոսություն-

ների տեքստերի ներկայացում, քննարկում և հաստատում: 

2. ՀՊՄՀ-ում դասավանդման որակի հետագա բարելավման որոշման շուրջ: 

3. 2015-2016 ուսումնական տարում 1-ին և 2-րդ կիսամյակներում իրականացվող դասընթաց-

ների հարցաշարերի և միջանկյալ ստուգումների թեստերի հաստատման հարցը: 

4. 2015-2016 ուս. տարվա աշխատանքային պլանի հաստատում: 

5. Ընթացիկ հարցեր: 
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Հոկտեմբեր 

 

1. ՀՊՄՀ-ում հեռավար ուսուցման կազմակերպման և իրականացման գործընթացի շուրջ:  

2. Ամբիոնում իրականացվող դասընթացների դասախոսությունների տեքստերի քննարկման 

գրաֆիկի հաստատում: 

3. Իմաստություն գիտական հանդեսի 1(4), 2015 և 2(5), 2015 համարներին հոդվածների 

ներկայացման հարցը: 

4. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Նոյեմբեր 

 

1. Մշակութային մարդաբանություն դասընթացի դասալսման և դրա արդյունքների քննարկ-

ման շուրջ: 

2. 2015-2016 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի վերանայված քննական տոմսերի, քննա-

կան հարցաշարերի և ընթացիկ ստուգումների թեստերի հաստատման հարցը: 

3. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Դեկտեմբեր 

 

1. Առկա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 1-ին և 2-րդ կուրսերում դասա-

վանդվող առարկաների ուսումնամեթոդական փաթեթների կազմման շուրջ: 

2. 2015-2016 ուս. տարվա առաջին կիսամյակի քննությունների ընթերակաների գրաֆիկի 

հաստատում: 

3. 2015-2016 ուս. տարվա առաջին կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ ստուգման արդյունքների 

ամփոփում: 

4. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Հունվար 

 

1. 2015-2016 ուս. տարվա առաջին կիսամյակի քննությունների կազմակերպման շուրջ: 

2. Երկրորդ կիսամյակում առկա բակալավրիատում և մագիստրատուրայում դասավանդող 

դասախոսների դասատախտակի ամրագրման և ըստ դրա հերթապահության գրաֆիկի 

կազմման հարցը: 

3. Ընթացիկ հարցեր: 

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ 

 

Փետրվար 

 

1. Միջանկյալ և ամփոփիչ քննությունների, լուծարումների ընթացքի և արդյունքների քննար-

կում: 

2. 2015-2016 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակի դասընթացների միջանկյալ և ամփոփիչ քննութ-

յունների հարցաշարերի հաստատում: 
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3. Մագիստրոսական ավարտական թեզերի միջամբիոնական թեմանների առաջադրում և 

քննարկում:  

4. Ամբիոնում գիտական հետազոտությունների որակի և դրանց հրատարակման խնդիրը:  

5. Իմաստություն հանդեսին հոդվածների ներկայացում: 

6. Իմաստություն հանդեսի պաշտոնական կայքէջի ձևավորման աշխատանքները կազմակեր-

պելու մասին: 

7. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Մարտ 

 

1. Գեորգ Բրուտյանի 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նախապատրաստման 

և կազմակերպման հարցեր: 

2. Ամբիոնի հայցորդի հաղորդումը: 

3. 21.03.- 21.04.2016 թ. Դասալսումների գրաֆիկի կազմում և դրանց իրականացում: 

4. Ընթացիկ  հարցեր: 

 

Ապրիլ 

 

1. Միջազգային գիտաժողովի կազմակերպման ընթացքի շուրջ: 

2. Դասալսումների արդյունքների քննարկում: 

3. Ընթացիկ ստուգումների հարցը: 

4. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Մայիս 

 

1. Միջազգային գիտաժողովի կազմակերպման ընթացքի շուրջ: 

2. Մագիստրոսական թեզերի որակի բարձրացման հարցերի քննարկում: 

3. 2015-2016 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում իրականացվող դասընթացների ընթացիկ 

ստուգումների արդյունքների ամփոփում: 

4. 2015-2016 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում իրականացվող դասընթացների քննական 

տոմսերի հաստատում: 

5. 2015-2016 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում իրականացվող դասընթացների քննությունների 

ընթերակաների գրաֆիկի հաստատում: 

6. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Հունիս 

 

1. 2015-2016 ուս. տարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասընթացների շուրջ: 

2. Ամբիոնի նախնական ծավալի ներկայացում: 
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3. Նախնական դասաբաշխման քննարկում: 

4. Քննությունների ընթացքը: 

5. Ամբիոնի դասախոսների հաշվետվությունները: 

6. Ընթացիկ հարցեր: 

  

 

 

Ամբիոնի վարիչ՝ 

 

 

Հասմիկ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 


