
/ 
I 

q.nr~U~ "ltSUltU'L ::'\UUULUUrU'L 

=iwumwml{wb t 

lturq. 

nt-unt-U"LU4U'L tunr~r'lusnt-"Ltr~ 

q.nr'6nt-"Ltnt-rct3U'L 

2014 



1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.1.  Կարգը  մշակված  է  ՀՀ  «Կրթության  մասին»,  «Բուհական  և  

հետբուհական մասնագիտական  կրթության  մասին»,  ՀՀ  ԿԳ  նախարարության  

«Բարձրագույն ուսումնական  հաստատություններում  ուսումնական  գործընթացի  

կրեդիտային համակարգով կազմակերպման» օրինակելի կարգի  և Գորիսի պետական 

համալսարանի (այսուհետ՝ Համալսարան)  կանոնադրության համապատասխան: 

1.2. Ուսանողներին օգնելու, նրանց ուսումնառության գործընթացը 

կազմակերպելու, ուսումնական պլանները իրականացնելու և ուսումնական 

գործընթացում հանդիպող բարդությունները հաղթահարելու համար համալսարանում 

գործում է խորհրդատուների ինստիտուտը, որի գործունեության հիմնական 

ուղղությունները և կարգը որոշվում է սույն կարգով. 

1.3 Ուսումնական խորհդատուների քանակը որոշվում է ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից: 

1.4. Ուսումնական խորհդատուն ենթարկվում ամբիոնի վարիչին և ֆակուլտետի 

դեկանին: 

1.5. Ուսումնական խորհդատուն նշանակվում է Համալսարանի անհրաժեշտ 

փորձ և գիտելիքներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմից և 

աշխատակիցներից: 

1.6. Ուսումնական խորհդատուն նշանակվում է Համալսարանի ռեկտորի 

հրամանով: 

1.7. Ուսումնական խորհդատուի աշխատանքը կարող է լինել. 

● Հիմնական: Այս դեպքում ուսումնական խորհդատուն  սահմանված կարգով 

ստանում է աշխատավարձ: 

● Լրացուցիչ: Դասախոսների դեպքում բեռնվածությունը կցվում է հիմնական 

ուսումնական բեռնվածքին: 

● Ուսանողների քանակից կախված ուսումնական խորհդատու կարող են լինել 

նաև Համալսարանի աշխատակիցները: Վերջիններիս աշխատավարձի չափը որոշվում 

է ռեկտորի կողմից: 

1.8. Ֆակուլտետի դեկանը պարտավոր է ուսումնական խորհդատուների համար 

ստեղծել անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններ: 

1.9. Անհրաժեշտության և հիմնավոր պատճառների դեպքում սույն կարգը 

ենթակա է փոփոխության: 

2. Ուսումնական խորհդատուի հիմնական խնդիրները 



2.1. Ուսումնական խորհդատուի հիմնական խնդիրներն են. 

● Ուսանողներին խորհրդատվության տրամադրում ըստ առարկաների 

● Ուսանողների առաջադիմության վերլուծություն 

● Ուսումնառության արդյունքների մուտքագրում 

● Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ուղիների մշակում ըստ 

ուսանողների 

2.2. Նպաստի ուսանողի անհատական ուսումնական ծրագրի կազմմանը, 

տրամադրի խորհրդատվություն ուսումնական պլանի կատարման վերաբերյալ: 

• Հնարավորություններ ստեղծի ուսանողների ընդունակությունները և 

ստեղծագործական պոտենցիալը  նպատակաուղղված օգտագործելու համար: 

• Ուսումնական գործընթացում կատարված փոփոխությունների մասին 

ժամանակին տեղեկացնի ուսանողներին: 

 

3. Ուսումնական խորհդատուի  պարտականությունները 

Ուսումնական խորհդատուն պարտավոր է.   

3.1. Ներկայացնել ուսանողների շահերը: 

3.2. Ուսանողների համար պարզաբանի իրենց իրավունքներն ու 

պարտականությունները, ուսումնառության առանձնահատկությունները, 

ուսումնառության տարբեր փուլերում գիտելիքների գնահատման և 

վերջնարդյունքների ձևավորման սկզբունքներին: 

3.3. Ուսանողների հետ անցկացնի խմբային կամ անհատական 

խորհրդատվություններ՝ առավել արդյունավետ անհատական ուսումնական ծրագրեր 

մշակելու նպատակով: 

3.4 Ուսանողներին ծանոթացնի բազային ուսումնական պլանի հետ: 

3.5. Բացատրի ընտրովի և հիմնական դասընթացների նշանակությունը: 

3.6. Հսկել ուսանողների կողմից անհատական ուսումնական ծրագրեր կազմելու 

ընթացքը: 

3.7. Անհատական ուսումնական ծրագրեր կազմելու համար կազմակերպել 

ուսանողների ընդունելություն(Առաջին կուրսեցիների համար մինչև սեպտեմբերի 15-ը, 

իսկ մինչև հունիսի 15-ը մնացած կուրսերի ուսանողների համար՝ հաջորդ ուսումնական 

տարվա անհատական ուսումնական ծրագիրը կազմելու նպատակով): 

3.8. Ցանկության դեպքում առաջին կուրսեցիների տրամադրի ուղեցույցներ: 

 



4. Ուսումնական խորհդատուի իրավունքները 

Ուսումնական խորհդատուն իրավունք ունի. 

4.1. Ստուգելու ուսումնառության համար անհրաժեշտ դասավանդման 

ռեսուրսների առկայությունը: 

4.2. Իրազեկելու ֆակուլտետի և համալսարանի ղեկավարությանը 

համալսարանի գործունեությանը վերաբերվող ուսանողների ցանկությունների և 

առաջարկությունների մասին: 

4.3. Դասախոսներից, ամբիոնների վարիչներից, ֆակուլտետների դեկաններից 

ստանալու ուսումնական գործընթացի վերաբերյալ  անհրաժեշտ տեղեկատվություն: 

4.4. Մասնակցելու  անհատական  աշխատանքների  զեկուցումներին,  

կուրսային  և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությանը: 

4.5. Մասնակցելու ուսումնական պլանների մշակման գործընթացին: 

 

 


