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Ն Ա Խ Ա Բ Ա Ն 
 

2014-2015 ուս.տարին Գորիսի պետական համալսարանի համար նշանակալից է 

համալսարանի նոր ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հավատարմագրման 

գործընթացների պահանջներին համապատասխանող, Բոլոնիայի կրթական բարեփոխումների 

դրույթներով ամրագրված ռազմավարական պլանի կատարմանը նպատակաուղղված 

գործունեությամբ` ներառմամբ կազմակերպչական նոր մոտեցումներով ու մտահղացումներով: 

Նկատի ունենալով կրթության և գիտության բարեփոխումները Բոլոնիայի գործընթացին 

համապատասխանեցնելու պահանջները, նրանց առաջադրած մարտահրավերները` 

համալսարանի նոր հայեցակարգի նպատակն էր ազգային կրթությունը պահպանելուն ու 

զարգացնելուն զուգահեռ  տարածաշրջանում արմատավորել նոր մասնագիտություններ` 

զարգացող տեխնոլոգիաներին և հասարակության փոփոխվող պահանջներին համապատասխան: 

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարի անհրաժեշտաբար պետք է առաջընթաց արձանագրի 

նախորդի համեմատ, հստակ պետք է երևա համալսարանի առաջընթացն ու զարգացումը` 

<<Գորիսի պետական համալսարան>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության և 

գիտության սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանող նորացված 2011-16թթ.  

ռազմավարությանը համապատասխան` ընդունված 2011թ. նոյեմբերի 29 -ին: 

Շարունակելով մանկավարժական կրթություն իրականացնող բուհերի կոնսորցիումի 

շրջանակում «Եռաստիճան կրթական համակարգի» ներդրման գործընթացը և հաշվի առնելով 

մասնագիտությունների առանձնահատկությունները, մասնակից կողմերի մասնագիտական 

ներուժը՝ գիտակրթական բազայի ապահովվածությունը (առկայությունը) շարունակվում է` 

• կրթության եռաստիճան համակարգի կատարելագործման և նոր մասնագիտությունների 

ներդրման գործընթացը, որի շրջանակներում շարունակվում է ՀՀ ԿԳ նախարարի 20.12 2014թ. 

թիվ 1177-Ա/Ք հրամանով «Մահաթմա»  ծրագրի շրջանակներում ԳՊՀ-ին տրված «Կրթության 

կառավարում» մագիստրոական մասնագիտության գործունեությունը: 

• խոշորացված մասնագիտությունների և մասնագիտացումներին համապատասխան 

ընդունելությունը, 

• համապատասխան միասնական կրթական ծրագրերի մշակման գործընթացը, 

• ուսումնական ծրագրերի բովանդակությանը, ավարտական բնութագրիչներին և 

որակավորումներին ներկայացվող պահանջների համակարգում և միասնականացման 

գործընթացը: 

Բարձրագույն մասնագիտական կրթության կրեդիտային-մոդուլային համակարգին 

համապատասխան պետական կրթական չափորոշիչների մշակման և ներդրման համար 

շարունակվում է` 

• այդ ոլորտում կատարած աշխատանքների վերլուծություն և արդյունքների ընդանրացում, 

• ուսանողների և դասախոսների համար մեթոդական ուղեցույցերի պատրաստում,  

• կրեդիտամոդուլային համակարգին համապատասխան նոր ուսումնական պլանների մշակում, 

այդ թվում նոր մասնագիտությունների համար, 

• գիտելիքների գնահատման համապատասխան համակարգի ներդրում, ինչպես նաև 

կրեդիտների հիման վրա ուսանողների փոխադրում, հեռացում և վերականգնում: 

 

Կրթության որակի ապահովման համար շարունակվում է` 
• գիտելիքների որակի` արտաքին և ներքին վերահսկողության համակարգի մշակում, 

• մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի իրականացում, 

• մասնակցություն կրթության որակի ապահովման հանրապետական և եվրոպական 

գործընթացներին (տես. 16.1 բաժին): 

 

Շարժունակության խթանման համար շարունակվում է` 
• կրթական բարեփոխումների ուղղությամբ բուհերի գործունեության վերաբերյալ 

տեղեկատվության հավաքում, համակարգում և վերլուծություն, 
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• կրթական ծառայությունների ու փաստաթղթերի փոխանակման և համագործակցության 

ոլորտում նորմատիվ-իրավական հիմքի ապահովում, 

• կոնսորցիումի մասնակից բուհերում նմանատիպ տեղեկատվական աղբյուրների ստեղծում և 

տեղեկատվության տարածում, 

• դասախոսների և ուսանողների փոխանակում կոնսորցիումի շրջանակներում (ԵրՊՀ, ԵրՊՄՀ, 

Արցախի պետական համալսարան, ՀԳԱԱ) և եվրոպական մի շարք կրթական 

հաստատություններում: 

Հետազոտական աշխատանքների խթանման համար շարունակվում է` 
• հետբուհական կրթական համակարգի բարեփոխումների իրականացման գործընթացը, 

• անհրաժեշտ գիտատեխնիական մակարդակով կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

ստեղծման գործընթացը(հայցորդների դպրոց, ասպիրանտուրա և դրանց 

համապատասխանեցված կառույցներ), 

• միասնական գիտական հետազոտությունների իրականացման և արդյունքների համատեղ 

հրապարակման գործընթացը, 

• Միջազգային գիտաժողովների կազմակերպում, այդ թվում  

ա) ՀԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի, ՄՊՀ-ի մեխանիկայի ինստիտուտի, ԱրՊՀ-ի  և ԳՊՀ-ի 

գիտական խորհուրդների որոշմամբ, որի շրջանակներում 2014թ. հոկտեմբերի 21-26 տեղի 

ունեցավ «Դեֆորմացվող միջավայրերի փոխազդեցության դինամիկայի պրոբլեմները» 9-րդ 

թեմայով միջազգային գիտաժողովը և հրատարակվեց նյութերի ժողովածուն: Երևան, 2014թ., ՀՀ 

ԳԱԱ <<Գիտություն>> հր.: 

բ) ՀՀ վարչապետի հովանավորությամբ 2015թ. սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 2-ը տեղի ունեցով “ 

Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное 

пространства” թեմայով միջազգային գիտաժողովը և հրատարկվեց նյութերի ժողովածուն: 

Тр.меж.н.конфереции. Горис 2015г, 600с. 

• ԳՊՀ համալսարանի տարեկան գիտական ժողովածուի հրատարակում և ընդգրկում ՀՀ ԿԳՆ 

ԲՈՀ-ի կողմից ընդունված աստիճանաշնորհման ժողովածուների ցանկում: 

Կրթության սոցիալական ուղղվածության ապահովման համար` 
• բոլոր քաղաքացիների համար որակյալ կրթության մատչելիություն ապահովող լրացուցիչ 

կրթական ծրագրերի ստեղծում, 

• շարունակական կրթության ապահովում, 

• ուսումնական գործընթացի բարելավմանն ուղղված նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում 

(N9,10): 

Կայուն ֆինանսական ապահովման համար` 
• իրականացվող կրթական ծրագրերի ֆինանսական և նյութական միջոցների օգտագործման 

արդյունավետության գնահատման համակարգի մշակում և ներդրում, 

• ուսանողներին ֆինանսական նպաստներ և վարկեր տրամադրելու հնարավոր պայմանների 

ապահովման նոր համագործակից կազմակերպությունների ներգրավման (ՀՀ Ամերիկյան 

համալսարան, Թյուլպենկյան հիմնադրամ, «Վիվասել», «Օրանժ» բջջային օպեր³տորներ, 

Սյունիք հիմնադրամ և այլն) և ներբուհական համակարգի ստեղծում, 

• գրանտային կրթական և հետազոտական ծրագրերի իրականացման ոլորտի ընդլայնում: 

Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտորի 2015թ. սեպտեմբերի 1-ի թիվ 22 նիստի որոշմամբ 

հաստատվեց համալսարանի 2014/15 ուս. տարվա գործունեության վերաբերյալ հաշվետվության 

կազմման և քննարկման գործընթացի  կազմակերպման ժամանակացույցը, որով սահմանվել են 

հաշվետվության կառուցվածքը և պատասխանատուների ու կատարողների կազմը` ըստ 

բաժինների: 

Համաձայն ՀՀ կրթության մասին օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «Միջին 

մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 

շրջանավարտների` համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

ուսուցումը շարունակելու կարգի» և ՀՀ կառավարության 16.11.2006թ. թիվ 1760 որոշումից բխող ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարության 09 մայիսի 2007թ. թիվ 137-Ա/Ք և 03 մայիսի 2007թ. Ա/Ք 

հրամանների՝ շարունակվել են Գորիսի պետական մանկավարժական քոլեջի, Կապանի պետական 
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ճարտարագիտական քոլեջի, Սիսիանի պետական հումանիտար քոլեջի, Արտաշատի պետական 

քոլեջի, Վայքի պետական քոլեջի հետ` շրջանավարտներին համալսարանի 2-րդ կուրս 

փոխադրվածների ուսուցումը վճարովի համակարգում կազմակերպելու ԳՊՀ-ին հատկացված 

մասնագիտությունների գծով: 
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ԲԱԶԱՆ 

 

1. ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

 Ընթացիկ ուսումնական տարում ելնելով համալսարանի 08.11.2012թ. կառավարության 

կողմից հաստատված կանոնադրությունից, շարունակվել են գործող փաստաթղթերի 

համապատասխանեցումները օրենսդրական նոր ակտերին և կառավարության որոշումներին, 

ինչպես նաև իրականացվող ծրագրային (կառուցվածքային) բարեփոխումների համապատասխան 

իրավական հիմքերի զարգացումն ու նորերի ստեղծումը: 

• Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից 

հաստատված կանոնադրական մի շարք փաստաթղթերի հիման վրա ստեղծվել են նոր 

կանոնադրական և չափորոշիչ փաստաթղթեր` 

ա) ԳՊՀ մագիստրոսի որակավորման (մագիստրական թեզի) աշխատանքի կատարման կարգ,  

բ) ԳՊՀ դիպլոմային աշախատանքի կատարման կարգ, 

գ) ԳՊՀ ամբիոնի օրինակելի կանոնակարգ, 

դ) ԳՊՀ «Գորիսի պետական համալսարան» պաշտոնական ամսաթերթի կանոնակարգ, 

ե) ԳՊՀ ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգ: 

• ԳՊՀ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության «Չափանիշները» և նրանց 

համապատասախան «Չափորոշիչները»՝ 

ա) Համալսարանի առաքելությունը և նպատակները 

բ) Կառավարումը և վարչարարությունը 

գ) Մասնագիտական կրթական ծրագիր 

դ) Ուսանողները 

ե) Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ 

զ) Հետազոտություն և զարգացում 

է) Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ 

ը) Հասարակական պատասխանատվություն 

թ) Արտաքին կապեր և ինտեգրում միջազգային կրթական համակարգին 

ժ) Որակի ներքին ապահովման կարգ 
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2. ԳՊՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ 

Գորիսի պետական համալսարանի կառավարումը, կրթական-հետազոտական գործունեությունը և 

հասարակությանը մատուցվող ծառայությունները  նպատակաուղղված են համալսարանի 

հավատարմագրման գործընթացներին, որոնք պարբերաբար բարելավվում են և միտված են. 

• Որակի մշակույթի ձևավորմանը, 

• Աշխատաշուկայի փոփոխվող պահանջներին համապատասխանող կրթական միջավայրի 

ստեղծմանը, որը կնպաստի ուսանողների գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների 

ձևավորմանը, 

• Մասնագիտական կրթական արդյունավետության բրաձրացմանը և հասարակության առջև 

հաշվետվողականության ապահովմանը, 

• Ազգային մշակույթի պահպանմանը և միջազգային մակարդակներում մրցունակության և 

թափանցիկության ապահովմանը: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում գործել են համալսարանի կանոնադրությամբ ամրագրված 

կառավարման բոլոր կառույցները. 

2.1. ԳՊՀ կառավարման խորհուրդը, ինչպես նախատեսված է համալսարանի 

կանոնադրությամբ 2015թ. հունվարի 30-ին ունեցել է մեկ նիստ, որի ժամանակ. 

ա) լսվել է ռեկտորի 2013-2014 ուս. տարվա հաշվետվությունը համալսարանի գործունեության 

հիմնական արդյունքների, 2014թ. ֆինանսական գործունեության և 2015թ. նախահաշվի 

հաստատման մասին 

բ) լսվել է խորհրդի հանձնարարականների կատարման 2015թ. միջոցառումների պլանը, որի 

իրականացման արդյունքներն արտացոլված են հաշվետվության տարբեր բաժիններում: 

2.2. Համալսարանի գիտխորհուրդը հաշվետու ժամանակաշրջանում գումարել է 11 նիստ և ընդունել 

8 հիմնական որոշում: 

Գիտխորհրդի 2014թ.-ի օգոստոսի 29-ի թիվ 6 նիստում` 

ա/ հաստատվել է 2015-2016 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման մասնագիտությունների 

ցանկը,  

բ/ լսվել է ԳՊՀ գրադարանի վարիչի հաշվետվությունը 2013-2014 ուստարվա գործունեության, նոր 

գրականության և գրադարանային ֆոնդի համալրման վերաբերյալ, 

գ/ փոփոխություն է կատարվել ԳՊՀ «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» 

մասնագիտության ուսումնական պլանում: 

Գիտխորհրդի 2014թ.-ի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 7 նիստում` 

ա/ ընդունվել է ճարտարագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի 

հաշվետվությունը 2013/2014 ուստարում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ, 

բ/ ընդունվել է պատմաիրավագիտական ֆակուլտետի դեկանի հաշվետվությունը 2013/2014 

ուստարում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ, 

գ/ ընդունվել է մանկավարժական հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի 

հաշվետվությունը 2013/2014 ուստարում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ, 

դ/ տպագրության է երաշխավորվել Գորիսի պետական համալսարանի մանկավարժության և 

հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ, հոգ. գիտ. թեկնածու Նազելի Սերյոժայի Հախվերդյանի՝ 

«Մտածողության ոճերի փորձարարական հետազոտման մեթոդական համակարգը բուհում» 

վերտառությամբ ուսումնամեթոդական աշխատանքը, 

ե/ տպագրության է երաշխավորվել Գորիսի պետական համալսարանի մանկավարժության և 

հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հոգ. գիտ. թեկնածու Ջ.Ե. Թունյանի և նույն ամբիոնի դասախոս 

Գ.Հ. Հայրապետյանի «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն: Սեմինար 

պարապմունքների թեմատիկ պլաններ» վերտառությամբ մեթոդական ուղեցույցը, 

զ/ տպագրության է երաշխավորվել պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Համլետ 

Գևորգյանի «Կովկասահայության ինքնապաշտպանությունը 1905-1906թթ.» պատմագիտական 

աշխատությունը: 

Գիտխորհրդի 2014թ.-ի հոկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցած թիվ 8 նիստում` 

ա/ փոփոխություն է կատարվել ԳՊՀ գիտական խորհրդի ուսանողական համակազմում, 
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բ/ ընդունվել է տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի հաշվետվությունը 2013-2014 ուստարում 

կատարած աշխատանքների վերաբերյալ, 

գ/ ընդունվել է մանկավարժական բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի 

հաշվետվությունը 2013-2014 ուստարում կատարած աշխատանքների, 

դ/ ընդունվել է ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի 

տեղեկատվությունը հեռակա ուսուցման 2014 թվականի  դիմորդների հոսքի և ընդունելության 

վերաբերյալ: 

Գիտխորհրդի 2014թ.-ի դեկտեբերի 5-ի թիվ 9 նիստում` 

ա/ ընդունվել է տեղեկատվություն ԳՊՀ-ում իրականացված գույքագրման աշխատանքների 

արդյունքների վերաբերյալ, 

բ/ ընդունվել է տեղեկատվություն 2014-2015 ուստարվա ձմեռային ժամանակաշրջանին 

համալսարանի նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ, 

գ/ հրատարակության է երաշխավորվել ԳՊՀ-ի Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս 

Սուսաննա Ջիվանշիրի Գրիգորյանի՝ «Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա: Ստուգողական 

աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույց» վերտառությամբ ուսումնամեթոդական 

աշխատանքը: 

2015թ.-ի փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած թիվ 1 նիստում 

ա/ Հաստատվել է գիտական խորհրդի 2015թ. հանձնարարականների կատարման 

միջոցառումների պլանը: 

բ/ Լսվել և ի գիտություն է ընդունվել ԳՊՀ-ի մասնագիտական կողմնորոշման հանձնաժողովի 

աշխատանքային գործունեության և 2015 թվականի ընդունելության կազմակերպման մասին 

տեղեկատվությունը: 

գ/ Ընդունվել է ԳՊՀ-ի 2014 թվականի միջազգային համագործակցության, կրթական 

բարեփոխումների, գիտական-մեթոդական գործունեության հիմնական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունը: 

դ/ Հաստատվել է ԳՊՀ-ի 2015թ. ուսումնամեթոդական աշխատանքների հրատարակչական պլանը: 

ե/ Դոցենտի գիտական կոչում է շնորհվել ԳՊՀ-ի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 

ասիստենտ, հոգ.գ.թ. Ն.Ս. Հախվերդյանին: 

զ/ Հաստատվել է ԳՊՀ-ի ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների հատկացման 

կանոնակարգը: 

2015թ.-ի ապրիլի 11-ին տեղի ունեցած թիվ 2 նիստում 

ա/ Հաստատվել է ԳՊՀ-ի հեռակա ուսուցման 2015-2016 ուստարվա ընդունելության 

մասնագիտությունների ցանկը: 

բ/ Ամփոփվել է ԳՊՀ-ի 2014-2015 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքները: 

գ/ Լսվել և ի գիտություն է ընդունվել ԳՊՀ-ի ավարտական կուրսերի գարնանային քննաշրջանի, 

ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների և ավարտական աշխատանքների 

պաշտպանությունների նախապատրաստական աշխատանքների մասին տեղեկատվությունը: 

դ/ Կատարվել է կառուցվածքային փոփոխություն. Լուծարվել է Ճարտարագիտական 

մասնագիտությունների ֆակուլտետի Ֆիզիկայի և ընդհանուր տեխնիկական առարկաների 

ամբիոնը, Մանկավարժական բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետում 

ժամանակավոր ստեղծվել է ֆիզիկայի սեկտոր՝ ամբիոնի գործառույթներով, որն ընդգրկում է 

«Ֆիզիկա» և «Արտակարգ իրավիճակներ և քաղ. պաշտպանության հիմունքներ» առարկաների 

ժամերը, իսկ ընդհանուր տեխնիկական առարկաների ժամերը տեղափոխվել են 

Ճարտարագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի Էլեկտրոնիկայի և 

էլեկտրաէներգետիկայի ամբիոն: 

ե/ Կատարվել է փոփոխություն Գորիսի պետական համալսարանի 2015թ. վարչական, 

ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմերի հաստիքացուցակներում՝ հաշվի առնելով 

վերջին տարիներին Գորիսի պետական համալսարանի դիմորդների թվի նվազումը, 

ընդունելության պարբերաբար թերակատարումը և համալսարանի ֆինանսական ճգնաժամը: 

զ/ Տպագրության է երաշխավորվել ԳՊՀ-ի Ֆիզիկայի և ընդհանուր տեխնիկական առարկաների 

ամբիոնի դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ. Յու.Հ. Ալումյանի կողմից կազմած «Չափագիտություն, ստանդարտացում 



 11 

և սերտիֆիկացում (դասախոսությունների համառոտագիր)» վերտառությամբ 

ուսումնամեթոդական աշխատանքը: 

է/ Տպագրության է երաշխավորվել ԳՊՀ-ի Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, կ.գ.դ. 

Ե.Գ.Բաղդասարյանի և նույն ամբիոնի լաբորանտ Ա.Ա. Լալաբեկյանի՝ «Ֆիտոհորմոնները որպես 

բույսերի աճի խթանիչներ» վերտառությամբ ուսումնամեթոդական աշխատանքը: 

ը/ Տպագրության է երաշխավորվել ԳՊՀ-ի վաստակաշատ դասախոս, բ.գ.թ., դոցենտ 

երջանկահիշատակ Ն. Հովսեփյանի «Պարույր Սևակի ստեղծագործությունների 

մատենագիտությունը» վերտառությամբ մենագրությունը: 

թ/ Ընդունվել և հավանության է արժանացել Մ.Ս. Քումունցի ներկայացրած՝ «Սյունիքի 

հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն» առանձնացված գիտական ստորաբաժանման 

գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի 

պահպանման և զարգացման ծրագիրը: 

ժ/ Ընդունվել և հավանության է արժանացել Տ.Վ. Վանդունցի ներկայացրած՝ Ճարտարագիտական 

մասնագիտությունների ֆակուլտետի Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի բազային 

լաբորատորիայի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման 

ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագիրը: 

2015թ.-ի հունիսի 12-ին տեղի ունեցած թիվ 3 նիստում 

ա/ Լսվել և ի գիտություն է ընդունվել ԳՊՀ-ի 2015-2016 ուստարվա ամառային քննաշրջանի 

ընթացիկ աշխատանքների, ավարտական կուրսերի պետական քննությունների և ավարտական 

աշխատանքների պաշտպանությունների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 

բ/ Լսվել և ընդունվել է համալսարանի հինգ ֆակուլտետներում արտադրական, ուսումնական 

պրակտիկաների կազմակերպման, անցկացման վերաբերյալ հաշվետվությունը: 

գ/ Լսվել և ի գիտություն է ընդունվել ԳՊՀ-ի առկա ուսուցման 2015-2016 ուստարվա դիմորդների 

հոսքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 

դ/ Տպագրության է երաշխավորվել ԳՊՀ-ի Տնտեսագիտության և հասարակագիտության ամբիոնի 

ասիստենտ Մ.Ս. Առուստամյանիբ «Բուհի կառավարման համակարգի կատարելագործման 

հիմնախնդիրները» վերտառությամբ մենագրությունը: 

ե/ Տպագրության է երաշխավորվել ԳՊՀ-ի Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի ամբիոնի 

դոցենտ, ֆ-մ.գ.թ. Ա.Է. Դինգչյանի «Պինդմարմնային սարքերի ֆիզիկական հիմունքներ» 

դասընթացի լաբորատոր աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ վերտառությամբ 

ուսումնամեթոդական աշխատանքը: 

զ/ Տպագրության է երաշխավորվել ԳՊՀ-ի Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ 

Տ.Ս.Գրիգորյանի «Մարդու մարսողական համակարգը» վերտառությամբ ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկը: 

է/ Տպագրության է երաշխավորվել ԳՊՀ-ի Տնտեսագիտության և հասարակագիտության ամբիոնի 

դոցենտ, տնտ.գ.թ. Լ.Հ. Հովսեփյանի «Տնտեսագիտության տեսություն» առարկայից անհատական 

աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ և աշխատանքային ծրագիր (առկա և 

հեռակա ուսուցման ուսանողների համար) վերտառությամբ ուսումնամեթոդական աշխատանքը: 

ը/ Տպագրության է երաշխավորվել ԳՊՀ-ի Տնտեսագիտության և հասարակագիտության ամբիոնի 

դոցենտ, տնտ.գ.թ. Հ.Ս. Հովսեփյանի և նույն ամբիոնի ասիստենտ, տնտ.գ.թ. Ս.Հ. Պողոսյանի կողմից 

կազմված «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի) 

մասնագիտության ավարտական և կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական 

ցուցումներ» վերտառությամբ ուսումնամեթոդական աշխատանքը: 

թ/ Տպագրության է երաշխավորվել ԳՊՀ-ի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 

ասիստենտ Կ.Ս. Միրաքյանի «Կուրսային աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց հայ 

մանկավարժության պատմությունից» վերտառությամբ ուսումնամեթոդական աշխատանքը: 

2015թ.-ի սեպտեմբերի 09-ին կայացած թիվ 4 նիստում 

ա/ Հաստատվել է ԳՊՀ գիտական խորհրդի գիտական խորհրդի 2015-2016 ուստարվա նոր կազմը: 

բ/ Հաստատվել է 2016-2017 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման մասնագիտությունների 

ցանկը: 
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գ/ Ընդունվել է ԳՊՀ գրադարանի վարիչի հաշվետվությունը 2014-2015 ուստարվա գործունեության, 

նոր գրականության և գրադարանային ֆոնդի համալրման մասին: 

դ/ Ընդունվել է Ճարտարագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի 

հաշվետվությունը 2014/2015 ուստարում կատարած աշխատանքների մասին: 

ե/ Ընդունվել է Մանկավարժական բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի 

հաշվետվությունը 2014-2015 ուստարում կատարած աշխատանքների մասին: 

զ/ Հաստատվել են ԳՊՀ-ի Պատմություն, Կենսաբանություն, Քիմիա, Մաթեմատիկա, 

Մանկավարժություն և մեթոդիկա, Հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտությունների 

մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ուսումնական պլանները: 

2015թ.-ի սեպտեմբերի 25-ին կայացած թիվ 5 նիստում 

ա/ Ընդունվել է Պատմաիրավագիտական ֆակուլտետի դեկանի հաշվետվությունը 2014-2015 

ուստարում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ: 

բ/ Ընդունվել է Մանկավարժական հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի 

հաշվետվությունը 2014-2015 ուստարում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ: 

գ/ Ընդունվել է Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի հաշվետվությունը 2014-2015 ուստարում 

կատարած աշխատանքների վերաբերյալ: 

դ/ Լսվել և ի գիտություն է ընդունվել ԳՊՀ հեռակա ուսուցման 2015 թվականի դիմորդների հոսքի և 

ընդունելության վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 

ե/ Տպագրության է երաշխավորվել ԳՊՀ Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի ամբիոնի 

դոցենտ, ֆ-մ.գ.թ. Ս.Մ. Պողոսյանի, նույն ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ. Տ.Վ. Վանդունցի և Տ.Ս. 

Պողոսյանի կողմից կազմված «Միկրոպրոցեսորային տեխնիկայի հիմունքներ» առարկայից 

«K580BK28 համակարգային հսկիչ և մայրուղային ձևավորիչ, K580BB51 համապիտանի սինքրոն-

ասինքրոն ծրագրավորելի ընդունիչ փոխանցիչ» թեմայի ուսումնասիրման մեթոդական ցուցումներ՚ 

վերտառությամբ ուսումնամեթոդական աշխատանքը: 

զ/ Տպագրության է երաշխավորվել ԳՊՀ Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, 

ֆ-մ.գ.դ. Յու.Ս. Սաֆարյանի և Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի ամբիոնի դոցենտ, ֆ-մ.գ.թ. 

Ս.Մ. Պողոսյանի կողմից կազմված «Մաթեմատիկական վիճակագրություն» առարկայից 

«Բացարձակ և հարաբերական վիճակագրական մեծություններ,  վիճակագրական միջին 

արժեքներ« թեմայի ուսումնասիրման մեթոդական ցուցումներ վերտառությամբ 

ուսումնամեթոդական աշխատանքը: 

2015թ.-ի հոկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցած թիվ 6 նիստում 

ա/ Լսվել և ի գիտություն է ընդունվել ձմեռային ժամանակաշրջանին համալսարանի 

նախապատրաստական աշխատանքների մասին տեղեկատվությունը: 

բ/ Լսվել և ի գիտություն է ընդունվել ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգի և 

մագիստրատուրայի դիմորդների ընդունելության վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 

գ/ Տպագրության է երաշխավորվել ԳՊՀ Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ, կ.գ.թ., 

դոցենտ Հ.Ս. Սաֆարյանի և նույն ամբիոնի լաբորանտ Ա.Հ. Արտաշյանի «Ողնաշարավորների 

կենդանաբանություն, Քորդավորների տիպ (մաս 1)» վերտառությամբ ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկը:  

2015թ.-ի դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցած թիվ 7 նիստում 
 

 

1. Ընդունվել է ԳՊՀ-ի միջազգային համագործակցության, կրթական բարեփոխումների և 

գիտության գծով պրոռեկտորի հաշվետվությունը 2014-2015 ուստարում կատարած 

աշխատանքների մասին: 

2. Լսվել և ի գիտություն է ընդունվել ԳՊՀ-ի ուսումնական ծրագրերի և ուսումնամեթոդական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորի տեղեկատվությունը 2015-2016 ուստարվա ձմեռային 

քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների մասին: 

3. Տպագրության է երաշխավորվել ԳՊՀ-ի պատմության ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Ս.Գ. 

Հախվերդյանի և մագիստրանտ Ա.Մ. Հակոբյանի` «Սյունիքը 19-րդ դարում (հատուկ 

դասընթացի նյութեր)» ուսումնամեթոդական աշխատանքը: 

4. Լսվել և քննարկվել է ԳՊՀ-ի հավատարմագրման գործընթացի նախապատրաստական 

աշխատանքների մասին տեղեկատվություն: 
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5. Վերանայվել և հաստատվել են ԳՊՀ-ի 2016-2017 ուստարվա մասնագիտությունների 

ուսման վարձաչափերը: 

Գիտխորհրդի մշտական հանձնաժողովներից արդյունավետ են գործել կանոնադրական 

համակարգման և կառուցվածքային փոփոխությունների, միջազգային համագործակցության 

հարցերի և կրթության որակի ապահովման, կրթական ծրագրերի և ուսումնամեթոդական 

հարցերի, մրցութային հարցերի և գիտական կոչումների շնորհման հանձնաժողովները: 

2.3. ԳՊՀ ղեկավարությունը նիստեր է հրավիրել յուրաքանչյուր երկուշաբթի` համաձայն 

նախօրոք հաստատված աշխատանքային պլանի, որով էլ ուղղորդվել է համալսարանի 

գործունեությունը աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում: Հրավիրվել է 42 նիստ և ընդունվել է 15 

որոշում:  

2.4. Համալսարանի ուսանողական խորհուրդը (խորհրդի նախագահ Ա.Էվունց), առաջնորդվելով 

ԳՊՀ գիտխորհրդի 2008թ. նոյեմբերի 28-ի նիստի թիվ 4 որոշմամբ հաստատված ուսխորհրդի 

կանոնակարգով, բազմակողմանի գործունեություն է ծավալել ուսանողության շրջանում: 

Նպատակ ունենալով աջակցելու ուսումնական գործընթացի կատարելագործմանը, նպաստելու 

ուսանողների ուսման առաջադիմության բարձրացմանը, նրանց իրավագիտակցության 

աստիճանի, սոցիալական դերի և քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանը, 

մասնագիտական, հոգևոր-մշակութային և ստեղծագործական զարգացմանը, համալսարանի 

ուսանողական խորհուրդը հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացրել է բազմաբնույթ 

ծրագրեր ու միջոցառումներ. կազմակերպվել են ուսանողական գիտակրթական սեմինարներ, 

հուշ-ցերեկույթներ, երթեր, ճանաչողական արշավներ, բարեգործական ակցիաներ, ինտելեկտուալ, 

մարզական ու մշակութային տարբեր միջոցառումներ: 

Իր գործունեության ընթացքում ուսանողական խորհուրդը համագործակցել է ոչ միայն բուհի 

կառավարման մարմինների, այլև Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի, Հայաստանի 

ուսանողության ազգային ասոցիացիայի և մի շարք երիտասարդական հասարակական 

կազմակերպությունների հետ: 

1. 2014թ. սեպտեմբերին Հայաստանի Ուսանողական Ազգային Ասոցիացիայի հետ համատեղ ԳՊՀ-

ում կազմակերպվել է աշխատաժողով «Մարզաբնակ ուսանողների բարձրագույն կրթություն 

ստանալու հնարավորություններն ու խոչընդոտները» խորագրով: ՀՈՒԱԱ-ի կողմից անց է կացվել 

«Եվրոպական կրթական նոր հորիզոններ ուսանողության համար» տեղեկատվական սեմինարը, 

որին մասնակցել են ԳՊՀ-ի 50 լավագույն ուսանողներ: 

2. 2014թ. հոկտեմբերին ՀԵՀ-ի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվել է «Դպրոցական 

ինտելեկտուալ խաչմերուկ» ծրագիրը, որի նպատակն էր խթանել ինտելեկտուալ շարժման 

տարածումը Գորիսի ենթամարզի դպրոցներում, սերտացնել աշակերտների և ուսանողների միջև 

շփումն ու համագործակցությունը, նպաստել դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշմանը: 

3. 2014թ. հոկտեմբերին «Կոմիտասյան օրեր» փառատոնի շրջանակներում կազամկերպվել է հայ 

մեծ երգահան Կոմիատասի 145-ամյակին նվիրված հուշ-ցերեկույթ: 

4. 2014թ. նոյեմբերին ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերվել ՀԵՀ-ի Սյունիքի մարզային կենտրոնի 

և Սյունիքի մարզպետարանի կողմից կազմակերպված «Մրցունակ ուսանողությունը Սյունիքի 

զարգացման գրավական» տեղեկատվական, մշակութային, երիտասարդական միջոցառումների 

շարքին: 

5.   2014թ. նոյեմբերին Ուսանողության միջազգային տոնի առթիվ առողջ ապրելակերպի 

խրախուսման նպատակով կազմակերպվել է վոլեյբոլի մրցույթ ԳՊՀ-ի դասախոսական և 

ուսանողական թիմերի միջև: 

6. 2014թ. դեկտեմբերին ՀԵՀ-ի ֆինանսական աջակցությամբ կազմակերպվել է «Ուսանողական 

Ամանոր» մշակութային ամենամյա միջոցառումը: 

7. 2015թ. հունրվարին Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված ֆիլմաշարերի 

ցուցադրությամբ մեկնարկեց  համալիր միջոցառումների շարքը, որը նվիրված էր Հայոց մեծ 

եղեռնի 100-ամյա տարելիցին: 

8. 2015թ. փետրվարին ԳՊՀ-ում կայացան Անդրանկ Օզանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված 

միջոցառման երկրորդ՝ գիտական և երրորդ՝ գեղարվեստական-երաժշտական մասերը: 

 



 14 

 
 

9.   2015թ-ի մարտին ԳՊՀ-ի թիվ 2 մասնաշենքում տեղի ունեցավ Եղեռնի 100-ամյակին նվիրված 

հերթական ցերեկույթը, որը կազմակերպվել էր ԳՊՀ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի և օտար 

լեզուների ամբիոնի և Ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ: 

10.   2015թ.  ապրիլին Հայոց մեծ եղեռնի  100-ամյա տարելիցին նվիրված համալիր միջոցառումների 

շրջանակներում, ուսանողների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ << Հայկական հարց >> թեմայով 

զարգացման մրցույթ, որի նպատակն էր ուսանողների շրջանում խորացնել իմացությունը  

հայագիտությունից: 

 

 
 
11. 2015թ.  ապրիլին ԳՊՀ-ի ՝ Հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների 

շրջանակում ուսանողների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ «Կոմիտասը և Հայոց մեծ եղեռնը» 

թեմայով միջոցառումը: 

                    

 
 

: 12. 2015թ. սեպտեմբերին տեղի է ունեցել ՈՒԽ նախագահի ընտրություն: Համալսարանի բոլոր 

ֆակուլտետներում վերակազմավորվել են ֆակուլտետային ուսխորհուրդներ: 

13. 2015թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբերին կազմակերպվել են ճանաչողական արշավներ: 

 

14. 2015թ. նոյեմբերին ՀԵՀ-ի Սյունիքի մարզային կենտրոնի կողմից իրականացվել է  

«Ուսանողները՝  հզոր պետության կերտողներ» ծրագիրը:  Ծրագրի շրջանակներում ԳՊՀ-ի 

Ուսանողական խորհուրդը ճանաչվեց 2014-2015թթ. լավագույն Ուսանողական խորհուրդ:  

Մարզպետ՝ Ս. Խաչատրյանի կողմից մարզի լավագույն ուսանողներն այդ թվում նաև ԳՊՀ-ից թվով 

5 ուսանողներ արժանացան խրախուսական նվերների և դրամական պարգևների 
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15. 2015թ. նոյեմբերին Ուսանողական խորհրդը Սյունիքի մարզպետ Ս. Խաչատրյանի  

աջակցությամբ կազմակերպեց միջոցառում՝ նվիրված Ուսանողներ միջազգային օրվան, որը 

նպատակ ուներ ուսանողության շրջանում ստեղծել տոնական տրամադրություն և 

խրախուսել2014թ.-ին հասարակական ակտիվություն ցուցաբերած ուսանողներին: 

 16. Պարբերաբար կազմակերպվել են կինոդիտում-քննարկումներ: 

Իր գործունեության ընթացքում ոււսխորհուրդը բազմիցս հանդես է եկել ուսանողությանը հուզող 

հարցերով, կազմակերպել է հանդիպումներ բուհի ղեկավարության, պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի և ուսանողության միջև, կառավարման մարմիններում ակտիվորեն ներկայացրել և 

պաշտպանել է ուսանողության շահերը: 

Ակտիվացել է նաև ուսխորհրդի դերակատարությունը համալսարանում հակակոռուպցիոն 

գործունեության ուղղությամբ: Ուսխորհրդի անդամներից ամենաակտիվներն ու համարձակները 

ընդգրկվել են համապատասխան հանձնաժողովներում և մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում 

կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարում:  

Կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի Գորիսի պետական համալսարանի 2014-2015 

միջոցառումների համալիր ծրագիր. 

N Միջոցառումների անվանումը 
Կատարման 

ժամկետը 

Պատասխանա

տու 

1. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի 

Հանրապետության հակակոռուպցիոն 

ռազմավարությունը և դրա իրականացման 

2009-2012 թվականների միջոցառումների 

ծրագիրը հաստատելու մասին» հրամանի և 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

«Կրթական համակարգում կոռուպցիոն 

երևույթների դեմ պայքարի թվականների 

միջոցառումների համալիր ծրագիրը 

հաստատելու մասին» հրամանի 

պահանջները մասսայականցնել 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

և ուսանողության շրջանում: 

2015թ. 

հունվար-

դեկտեմբեր 

ռեկտոր 

պրոռեկտորներ 

դեկաններ 

ամբիոն 

վարիչներ 

ուսանողական 

խորհուրդ 

2. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուժեղացման 

նպատակով համալսարանում ստեղծել 

հակակոռուպցիոն հանձնաժողով, 

հանձնաժողովի մեջ ընդգրկել 

ուսանողական խորհրդի ակտիվ 

ներկայացուցիչներ: 

մինչև 2015թ. 

դեկտեմբերի 

15-ը 

ռեկտոր 

ուսանողական  

խորհուրդ 

3. Կրթական ծրագրերի իրականացման, 

համալսարանում օրենսդրության 

պահանջների կատարման վրա 

վերահսկողություն իրականացնելու 

նպատակով գիտ. խրոհրդին կից ստեղծել 

որակի գնահատման հանձնաժողով: 

մինչև 

20.02.2016թ. 
Ռեկտոր 
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4. Ավարտական, կիսամյակային 

քննությունների, ստուգարքների 

կազմակերպման գործընթացն ավելի 

արդյունավետ ու թափանցիկ դարձնելու 

նպատակով՝ 

ա) յուրաքանչյուր առարկայի համար 

ստեղծել բանավոր և գրավոր 

քննությունների հարցերի ցանկեր, որոնք 

ներառեն ուսումնական ծրագրերն ամբողջ 

ծավալով, 

բ) ստեղծված ցանկերը քննարկել 

ամբիոններում և քննություններից ոչ ուշ, 

քան մեկ ամիս առաջ ի գիտություն հայտնել 

ուսանողներին: 

ուսումնակա

ն տարում 

կիսամյակայ

ին 

քննություննե

րից մեկ 

ամիս առաջ 

ուսումնական 

գծով 

պրոռեկտոր 

ամբիոններ 

5. Ապահովել ֆինանսական միջոցների 

նպատակային օգտագործման 

թափանցիկությունը: Ղեկավարվելով ՀՀ ԿԳ 

նախախարության համապատասխան 

իրավական ակտերի պահանջներով, 

համալսարանում ներդնել կրթաթոշակների, 

վարձավճարների զեղչման, վճարների 

հետաձգման, ըստ մասնագիտությունների 

վարձավճարների չափի որոշման նոր ավելի 

սոցիալական ուղղվածություն ունեցող 

թափանցիկ մեթոդաբանություն: 

ուս. տարի 

ռեկտոր 

դեկաններ 

հաշվապահությ

ուն 

6. 

Ապահովել կատարվող գնումների, 

գնումների պատվերների, գնումների 

նպատակով անցկացվող մրցույթների 

թափանցիկությունը: 

ուս. տարի 

Գնումների 

պատասխանա

տու տնտ. գծով 

վարչության 

պետ 

հաշվապահությ

ուն 

7. Գիտելիքի արժևորմանը միտված 

հասարակական կարծիքի ձևավորման 

նպատակով հաճախակի կազմակերպել 

ներհամալսարանական առարկայական 

օլիմպիադաներ, ինտելեկտուալ խաղեր, 

մրցույթներ և հրապարակային 

խրախուսման արժանացնել լացագույն 

ուսանողներին: 

ուս. տարի 

ֆակուլտետներ 

ուս. խորհուրդ 

արհեստակցակ

ան 

կազմակերպու

թյուն 

8. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

կրթական գործունեության վրա 

հասարակակն վերահսկողություն 

սահմանելու, թափանցիկ ու ազնիվ 

ստուգարքներ, քննություններ 

կազմակերպելու, ուսանողների 

գիտելիքները գնահատելու, դասախոսների 

կարողությունների մասին ճիշտ 

պատկերացում կազմելու համար 

պարբերաբար անցկացնել դասախոսի 

աշխատանքի վարկանիշային գնահատում: 

Վարկանիշային գնահատման արդյունքները 

քննարկել ֆակուլտետում և այդ 

արդյունքները հաշվի առնելով որոշել նրա 

հետ աշխատանքային պայմանագրի 

շարունակումւ կամ լուծումը: 

ուս. տարի 

ուս. գծով 

պորռեկտոր 

ուսանողական 

խորհուրդ 
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9. Ապահովել համալսարանում իրականացվող 

կրթական գործունեության 

թափանցիկությունը և հանրային 

իրազեկման բարձրացումը: Համալսարանի 

կայքում բացել հակակոռուպցիոն ծրագրերի 

տեղեկատվական էջ: Բացել թեժ գիծ և թեժ 

գծի հեռախոսահամարը իրազեկել 

հանրությանը: 

ուս. տարի 

ռեկտոր 

ուս. գծով 

պրոռեկտոր 

10. Համալսարանում ներդնել 

ներհամալսարանական միասնական 

քննությունների անցկացման կարգ՝ 

միջազգային կրթական չափորոշիչների 

պահանջներին համապատասխան: 

 

ուսումնական 

վարչություն 

ֆակուլտետներ 

11. Կուրսային նախագծերի, կուրսային 

աշխատանքների և քննական 

(կիսամյակային, պետական, ավարտական) 

հանձնաժողովներում չընդգրկել մեկ 

ընտանիքից 2 և ավելի անդամներ: 

ուս. տարի 

ռեկտոր 

ֆակուլտետի 

դեկաններ 

ամբիոնի 

վարիչներ 

12. Ուսումնական վարչության, ամբիոնների 

միջոցով ուժեղացնել վերահսկողությունը 

դասախոսի աշխատանքի, ուսումնական 

ծարգրերի որակյալ կատարման վրա: 

ուս. տարի 

ուսումնական 

վարչություն 

ամբիոններ 

13. Դասախոսների գիտամանկավարժական, 

առարկայական, մեթոդական 

պատրաստվածության բարձրացման 

նպատակով պարբերաբար կազմակերպել 

գիտաառարկայական կոնֆերանսներ: 

Մշակել հատուկ մեխանիզմ դասախոսների 

որակավորման բարձրացման նպատակով: 

ուս. տարի 

ուս. գծով, գիտ. 

գծով 

պրոռեկտոր 

ֆակուլտետներ 

14. Համալսարանի կառավարման խորհրդում 

քննարկել և հաստատել հակակոռուպցիոն 

միջոցառումների ծրագիրը: 

30.01.2015թ. ռեկտոր 

 

Միաժամանակ պետք է նշել, որ չնայած ուսանողական խորհրդի նախագահի գործադրած 

ջանքերին՝ ուսխորհրդի նախաձեռնողական դերը դեռևս բավարար չէ համալսարանի 

մասնաշենքերում և տարածքում պատշաճ կարգապահության պահպանման գործում: Անհրաժեշտ 

է բարձրացնել ուսխորհրդի գործունեության արդյունավետությունը, զարգացնել ուսանողական 

ինքնավարությունը համալսարանում, ստեղծել ուսանողական ամսագրեր, որոնցում 

կարտացոլվեն ուսումնական գործընթացներին վերաբերող հարցեր, կոռուպցիոն երևույթների 

վերացման ուղղությամբ առաջարկվող և իրականացվող քայլեր, սանիտարահիգիենիկ ու 

էկոլոգիական հարցերին նվիրված քննարկումներ և այլն: 

2.5. ԳՊՀ ֆակուլտետների հաշվետվությունների կազմման ու քննարկման գործընթացը 

կազմակերպելու համար ռեկտորի սեպտեմբերի 1-ի թիվ 22 նիստում կազմվել է ֆակուլտետների 

հաշվետու ժողովների ժամանակացույց, որում ներկայացված է այդ ստորաբաժանումների 

տարեկան գործունեությունը: 

Հաշվետվություններում նշված առաջարկությունների ու դիտողությունների զգալի մասը 

ներկայացված է սույն հաշվետվության տարբեր բաժիններում: 

2015 թվականին համալսարանի ստացիոնար ուսուցմամբ շրջանավարտների բացակայության 

պայմաններում, մագիստրատուրայի ընդունելության պլանը կատարվել է 87,1%-ով (7պ/պ և 81 

վճարովի), որը գերազանցում է նախորդ տարիների արդյունքը: Այժմ համալսարանի 

մագիստրատուրայում սովորում են 172 ուսանողներ անցած տարվա 170-ի փոխարեն (2013թ. 

ունեցել ենք 126 ուսանողներ): Գորիսի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի լավագույն 

շրջանավարտները շարունակում են  ուսումը ասպիրանտուրայում կամ վերջինիս 

հավասարեցված բաժանմունքներում: Աշխատակիցներից յոթը պաշտպանել են թեկնածուական 
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թեզեր, երեքը իրենց թեզերը ներկայացրել են պաշտպանության, չորսը՝ աշխատում են 

դոկտորական թեզերի վրա: 

Ճարտարագիտական մասնագիտությունների գծով համաձայն ՀՊՃՀ-ի հետ կնքած պայմանագրի, 

մեր լավագույն շրջանավարտները ուսումը շարունակում են ՀՊՃՀ-ի մագիստրատուրայում:  

Այս տարի «Կրթության կառավարում» մասնագիտության գծով կունենանք երկրորդ մագիստրանտ 

շրջանավարտները: 

Մագիստրատուրան ավարտած շնորհալի շրջանավարտներն աշխատանքային գործունեություն են 

ծավալում Գորիսի պետական համալսարանի համապատասխան ամբիոններում: 

Համաձայն  Գորիսի պետական համալսարանի ստրատեգիական պլանի` անհրաժեշտություն է 

առաջացել համալսարանում կազմակերպելու էլեկտրոնային հեռաուսուցման գործընթաց, որն 

ունի լայն տարածում և ընդլայնման միտում «Սորոս», «Եվրազիա» և այլ ծրագրերում: Հուսանք, որ 

այդ ուղղությամբ համալսարանի արտաքին կապերի վարչության ու համալսարանի 

ղեկավարության ջանքերը դրական արդյունք կտան: Հատկապես արդյունավետ կգործի հեռակա 

ուսուցման բաժանմունքը, եթե հեռաուսուցման կենտրոններ ստեղծվեն մարզի նախկին վարչական 

կենտրոններում: 

Արտաքին կապերի բաժնի ջանքերով 2010թ. սկսեց գործել ԳՊՀ-ի նորացված էլեկտրոնային կայքը: 

Այժմ աշխատանքներ են կատարվում 2015թ հունվարից  ստեղծել ՀՀ ԿԳ նախարարության նոր 

պահանջներին համապատասխան Գորիսի պետական համալսարանի էլեկտրոնային կայքը, որը 

կտա լայն հնարավորություններ համալսարանի արտաքին կապերի ամրապնդման և նրա 

ճանաչման ու հեղինակության բարձրացման համար: 
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3. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել է համալսարանի կառուցվածքի ու 

կառավարման համակարգի ձևավորումը և կատարելագործումը` համաձայն ԳՊՀ-ի 

կանոնադրության, ԳՊՀ-ի 2011-2016թթ. զարգացման ստրատեգիական պլանի, ԳՊՀ-ի 2014-2015 

ուս. Տարվա ռեկտորատի աշխատանքային պլանի և համալսարանի խորհրդի 

հանձնարարականների կատարման 2015թ. միջոցառումների պլանի: 

1. Միջազգային համագործակցության և որակի ապահովման բաժնին կից ստեղծված 

Համալսարան-ձեռնարկություն կենտրոնը վերափոխվել է «Գործատու-համալսարան 

համագործակցության զարգացման կենտրոն» -ի: 

 

 2. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի 201.12.2014թ. թիվ 1177 Ա/Ք հրամանով 

«Մահաթմա» ծրագրի շրջանակներում ԳՊՀ-ին տրվել է մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա 

ուսուցմամբ երկու տարի ուսուցման տևողությամբ 080200 «Կրթության կառավարում» 

մասնագիտության գծով գործունեության թույլտվություն: 

 

 3. 2013թ. նոյեմբերի 25-ի թիվ 7 նիստում. 

ա) ընդունվել է որոշում ԳՊՀ-ում ստեղծել «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգման և 

կառավարման կենտրոն»: 

 

 4. Շարունակվել է ուսանողների և դասախոսների համար մեթոդական ուղեցույցների 

պատրաստում ու հրատարակում, որի շրջանականերում՝ 

 Գորիսի պետական համալսարանի գիտխորհրդի 31.01.2014թ. թիվ1 որոշմամբ հրատարկվել 

է «ԳՊՀ որակի ապահովման համակարգը», «Ձեռնարկություն-համալսարան 

համագործակցություն. Եվրոպական փորձ» ձեռնարկները, 2015թ. «Հատուկ կարիքներով անձանց 

հասնելիությունը հասարակությանը» մեոթդական ձեռնարկը անգլերեն լեզվով: 

 

 5. 2013-2014 ուս. տարում ստեղծվել են՝ 

ա) մեկ համակարգչային լաբորատորիա 20 նոր համակարգիչներով: 

բ) Ներառական կրթության մեկ լսարան լսողական նոր հարմարանքներով յոթ շարժական 

համակարգիչներով: 

գ) գիտական խորհրդի մեկ դահլիճ նոր տեխնիկայով և հարմարանքներով: 

 

 6. ԵՄ Տեմպուս «ՄԱՀԱԹՄԱ» և Երասմուս Մունդուզ «ԲԱԿԻՍ» ծրագրի շրջանականերում 

համալսարանի 10 ուսանողներ իրենց ուսուցումն են շարունակել եվրոպական, վրացական և 

մերձբալթյան երկների համալսարաններում և ներկայումս երկու ուսանողներ սովորում են 

Չեխիայի «Կարլովի վարի» համալսարանում: 

 

 7. Գիտխորհրդի 2014թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 9-ի նիստում. 

ա) ընդունվել է տեղեկատվություն ԳՊՀ-ում իրականացված գույքագրման աշխատանքների 

արդյունքների վերաբերյալ: 

բ) լսվել է համալսարանի կայքի նորացման և որակի ապահովման պորտալի կատարելագործամն 

հարցը, որի նշանակությունը կարևորվում է հատկապես եվրոպական կրթական համակարգին 

ինտեգրման համար:  
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հավելված 1.  2014-2015 ուս. տարվա Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտորատի 

աշխատանքների. 

N 
Աշխատանքի միջոցառումների համառոտ 

բովանդակությունը 
Կատարման 

ժամկետը 
Պատասխանատու 

անձը 

1 2 3 4 

1. 
Ռեկտորատի նիստերի նախապատ-

րաստում և անցկացում: 

Ամբողջ տարվա 

ընթացքում 

Յու.Սաֆարյան 

Ա.Խոյլունց 

2. 
Ուսումնական շենքերի նախապատ-

րաստում նոր ուսումնական տարուն: 
 Տնտ. մասի վարիչ 

3. 

Բակալավրական և մագիստրոսական 

ուսուցման  ուսումնական գործընթացների 

նախապատրաստում և կազմակերպում, 

աշխատանքային պլանների ստուգում 

ֆակուլտետներում և ամբիոններում: 

 
Պրոռեկտորներ 

Ուս. մաս 

4. 

Բակալավրական և մագիստրոսական 

ուսուցման  ուսումնական գործընթացների 

գրաֆիկների ճշտում և քննարկում, 

կուրսային նախագծերի կատարում և 

անցկացում: 

 

 Պրոռեկտորներ 

Ֆակ. դեկաններ 

Ամբիոնի վարիչներ 

5. 

Բակալավրական և մագիստրոսական 

ուսուցման  ակադեմիական խմբերի 

մատյանների նախապատրաստում: 1-ին 

կուրսերի ուս. տոմսերի ստուգման 

գրքույկների նախապատրաստում և 

հանձնում: Կրթաթոշակների նշանակում: 

օգոստոս-

սեպտեմբեր 

փետրվար 

Ֆակ. դեկաններ 

Հաշվապահություն  

Մանդ. Հանձնաժողով 

6. 
ՈՒսանողների տեղափոխումներ և 

վերականգնումներ: 

օգոստոս-

սեպտեմբեր 

փետրվար 

Ռեկտորատ 

Ուս. մաս 

Ֆակ. դեկաններ 

7. 

Դասախոսների և լաբորատորիայի 

վարիչների անհատական պլանների, 

աշխատանքային պայմանգրերի և 

կոնտրակների քննարկում, ուսումնական 

գրաֆիկների կատարման հսկում: 

 

Պրոռեկտորներ 

Ֆակ. դեկաններ 

Ամբիոնի վարիչներ 

Կադրերի բաժին 

8. 

Ձեռնարկությունների հետ արտադրական և 

նախադիպլոմային պրակտիկաների 

պայմանագրերի կնքում և հաստատում: 

ՈՒսումնական և արտադրական 

պրակտիկաների կազմակերպում: 

 

Ուս. Մաս 

Ֆակ. դեկաններ 

Պրակ. ղեկավար 

Թողարկող 

ամբիոններ 

9. 
Համալսարանի կրթության որակի 

գանահատում և վերահսկում: 
 

Միջ. ծրագրերի և 

կրթության որակի 

ապահովման 

կենտրոն 

10. 

Համալսարանի ստորաբաժանումների 

ինքնավերլուծության կազմակերպում և 

վերահսկում: 

 

Միջ. ծրագրերի և 

կրթության որակի 

ապահովման 

կենտրոն 

Ֆակ. դեկաններ 

11. 

Համալսարանում մասնագիտությունների  

վերալիցենզավորման գործընթացների 

հիմնավորման համար փաստաթղթերի 

պատրաստում և կազմակերպում: 

սեպտեմբեր-

նոյեմբեր 

Պրոռեկտորներ 

Ուս. մաս  

Ֆակ. դեկաններ 

Ամբիոնի վարիչներ 

12. 

Համալսարանում ինստիցիոնալ 

հավատարմագրման գործընթացների 

հիմնավորման համար փաստաթղթերի 

պատրաստում և կազմակերպում: 

 

Պրոռեկտորներ 

Միջ. ծրագրերի և 

կրթության որակի 

ապահովման 

կենտրոն 

13. 

Կրթության որակի գնահատման և 

վերահսկման աշխատանքերի բարելավման 

համար ՀՀ ԿԳ նախարարու-թյան 

գրանտների շնորհման համար 

փաստաթղթերի նախապատրաստում և 

հիմնավորում: 

 

Ռեկտորատ 

Միջ. ծրագրերի և 

կրթության որակի 

ապահովման 

կենտրոն 

14. 

Միջազգային Տեմպուս ծրագրի 

գրասենյակային ծրագրերի կոնսորցիումին 

մասնակցության փաստաթղթերի 

նախապատրաստում և մասնակցության 

ապահովում: 

 

Ռեկտորատ 

Միջ. ծրագրերի և 

կրթության որակի 

ապահովման 

կենտրոն 

15. 
Միջազգային դրամաշնորհների մրցույթների 

մասնակցության փաստաթղթերի 
 

Միջ. ծրագրերի և 

կրթության որակի 
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նախապատրաստում և առաքում: ապահովման 

կենտրոն 

16. 

ՀՀ մանկ. կրթություն իրականացնող ԲՈՒՀ-

երի կոնսորցիումին միասնական 

ուսումնական պլանների և առարկայական 

ծարգրային փաստաթղթերի կազմում և 

ապահովում: 

 

Ռեկտորատ 

Պրոռեկտորներ 

Ուս. մաս 

Ֆակ. դեկաններ 

17. 
Քննությունների գրաֆիկների և 

դասացուցակների կազմում և հաստատում 
 

Ուս. մաս 

Ֆակ. դեկաններ 

18. 

Ձմեռային քննաշրջանի ուս. շենքերի, 

գրադարանի և ուս. հանրակացարանի 

նախապատրաստում: 

հոկտեմբեր- 

մարտ 
Տնտ. մաս 

19. 

Առարկայական ծրագրերի և ուսումնական 

պլանների կազմում: ՈՒսումնա-մեթոդական 

աշխատանքների կազմակերպում 

լաբորատորիաների և կաբինետների 

կահավորում: 

 

Պրոռեկտորներ 

Ուս. մաս 

Ֆակուլտետներ 

Ամբիոններ 

20. 

Գրադարանի և ընթերցասրահների կողմից 

ուսանողների սպասարկման կազմակերպ-

ման, գրադարանի աշխատանքների 

թվայնացման, էլ. ընթերցասրահի 

աշխատանքների կազմակերպում: 

 

Գրադարան 

Միջ. ծրագրերի և 

կրթության որակի 

ապահովման 

կենտրոն 

21. 

Աշխատողների և ուսանողների կուլտուր-

կենցաղային աշխատանքների, ուս. խորհրդի 

աշխատանքների կազմակերպում: 

 
ՈՒս. խորհուրդ 

Արհկոմ 

22. 
Մասնագիտական կողմնորոշման 

աշխատանքների կազմակերպում: 
 

Պրոռեկտորներ 

Պատ. քարտուղար 

Ամբիոններ 

Ֆակւլտետներ 

23. 
Ընթացիկ և կիսամյակային քննությունների 

կազմակերպում և անցկացում: 

հունվար 

հունիս 

Ուս. մաս 

Ֆակուլտետներ 

24. 

Ավարտական և մասնագիտական պետական 

քննությունների կազմակերպում և 

անցկացում: 

 

Ուս. մաս 

Ֆակ. դեկաններ 

Թողարկող 

ամբիոններ 

25. 

Մագիստրական թեզերի և ավարտական 

աշխատանքների կազմակերպում և 

անցկացում: 

մայիս- 

հունիս 

Ուս. մաս 

Ֆակ. դեկաններ 

Թողարկող 

ամբիոններ 

26. 
Ֆակուլտետների և ամբիոնների տարեկան 

հաշվետվությունների քննարկում: 
մայիս-հոկտեմբեր 

Պրոռեկտորներ 

Ֆակուլտետներ 

Ռեկտորատ 

27. 

Նոր մասնագիտությունների, ամբիոնների 

ուսումնական պլանների կազմում և 

հաստատում 

 Ռեկտորատ 

28. 

2014-2015 ուս. տարվա դիմորդների 

փաստաթղթերի ընդունման կազմակերպում 

և անցակացում: 

հունիս-օգոստոս 
Ռեկտորատ 

Պատ. քարտուղար 

29. 

2014-2015 ուս. տարվա ուսումնական 

գործընթացի ժամանակացուցի կազմում և 

հաստատում 

մայիս- 

հունիս 

Ռեկտորատ 

Ուս. մաս 

Դեկաններ 

30. 

2014-2015 ուս. տարվա 

պրոֆեսորդասախոսական հաստիքների թվի 

նախնական հաշվարկ 

մայիս- 

հունիս 

Ամբիոններ 

Ուս. մաս 

31. 

ՈՒսանողական համակազմի շարժի 

ամենամյա հաշվետվության կազմում և 

ներկայացում ՀՀ ԿԳՆ 

 Ուս. մաս 

32. 

Հստակեցնել ԳՊՀ-ում հայցորդի 

կարգավիճակը և կազմակերպել այդ 

գործընթացը 

 
Պրոռեկտորներ 

Գիտ. քարտուղար 

33. 

Ակտիվացնել ՈւԳԸ գործունեությունը: 

Կազմակերպել ՈւԳԸ ֆակուլտետային և 

համալսարանական կոնֆերանսներ, 

լավագույն աշխատանքները ներկայացնել 

խրախուսանքի 

Նոյեմբեր 

Մարտ-ապրիլ 

Ֆակ. դեկաններ 

Ամբիոններ 

34. 
Բերահսկել աշխատաքային ռեժիմի 

պահպանման գործընթացը ԳՊՀ-ում 
 Ուս. մաս 

35. 

Գիտական և ուսումնամեթոդական 

հոդվածների երաշխավորում և 

տպագրության կազմակերպում 

 
Պրոռեկտորներ 

Գիտ. քարտուղար 
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36. 

Տարեկան գիտաժողովների կազմակերպում և 

գիտական աշխատանքների 

հաշվետվությունների կազմակերպում և 

անցկացում 

 

Ռեկտորատ 

Պրոռեկտորներ 

Գիտ. քարտուղար 

37. 
Հավատարմագրման գործընթացի զեկույցի 

նախապատրաստում, հավատարմագրում 
 Ռեկտորատ 

 

Աշխատանքներ են կատարվում Գորիսի պետական համալսարանում հետբուհական ուսուցում 

իրականացնելու, հայցորդներ և ասպիրանտներ ընդունելու և որոշակի մասնագիտությունների 

գծով ատենախոսական աշխատանքների թեմաներ հաստատելու իրավունքի համար: 
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4. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

• Հաշվետու տարում նպատակ ունենալով ԳՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

ինքնավերլուծության գործընթացի կազմակերպումը և համալսարանի հավատարմագրումը, 

ընդունվել են համալսարանի գործունեության տարբեր ոլորտները կարգավորող մի շարք 

կանոնակարգային և նորմատիվային բնույթի փաստաթղթեր: Համալսարանի բոլոր 

օղակներում քննարկվել և վերջնական տեսքի է բերվել համալսարանի 2011-2016թթ. 

հայեցակարգի կատարման ընթացքը, որտեղ արտացոլվել են համալսարանի բոլոր օղակների 

զարգացման հեռանկարները և սպասվելիք ձեռբերումները, համալսարանի բարեփոխումները 

նոր` եվրոպական չափանիշներին համապատասխան (Բոլոնիայի գործընթացի 

պահանջներին համապատասխան) ուսումնական գործընթացը կրեդիտային համակարգով 

կազմակերպման և արմատավորման համար:  

• Կատարվել են համալսարանի կայքի նորացման և ՄՀՈԱԿ-ի պորտալի 

կատարելագործման աշխատանքները: Այն գործում է լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ 2015թ. 

դեկտեմբերից: Կայքի նշանակությունը կարևորվում է հատկապես Գորիսի պետական 

համալսարանի՝ Եվրոպական կրթական համակարգին ինտեգրման համար: Նշված 

ուղղությամբ դրական արդյունքներ ունենալու համար 2009թ. մայիսից համալսարանն 

ապահովված է մշտական ինտերնետ կապով, իսկ 2011թ-ից բոլոր ուսումնական 

մասնաշենքերում գործում է նաև Wi-Fi կապը, որից կարող են օգտվել ոչ միայն համալսարանի 

բոլոր օղակները, այլև հարևան հաստատությունների ուսանողները: 

• Ստեղծվել են երկու նոր համակարգչային լսարաններ և նույնքան կաբինետ՝ համալրված 

նորագույն տեխնիկայով, այդ թվում ներառական կրթության համար նախատեսված 

կաբինետը: 

Հաշվետու ժամանակամիջոցում արդյունավետ են գործել համալսարանի խորհուրդը, գիտական 

խորհուրդը և ռեկտորատը: Գիտխորհրդին կից գործել են Կանոնադրական համակարգման և 

կառուցվածքային փոփոխությունների, Միջազգային համագործակցության հարցերի և կրթական 

ծրագրերի որակի ապահովման, Կրթական ծրագրերի և ուսումնամեթոդական հարցերի, 

Մրցութային հարցերի և գիտական կոչումների շնորհման, Գիտակազմակերպչական հարցերի 

մշտական հանձնաժողովները: 

• Գիտխորհրդի 2014թ.-ի օգոստոսի 29-ի թիվ 6 նիստում. 

ա/ հաստատվել է 2015-2016 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման մասնագիտությունների 

ցանկը,  

բ/ լսվել էԳՊՀ գրադարանի վարիչի հաշվետվությունը 2013-2014 ուստարվա գործունեության, նոր 

գրականության և գրադարանային ֆոնդի համալրման վերաբերյալ, 

գ/ փոփոխություն է կատարվել ԳՊՀ «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» 

մասնագիտության ուսումնական պլանում: 

• Գիտխորհրդի 2014թ.-ի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 7 նիստում. 

ա/ ընդունվել է ճարտարագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի 

հաշվետվությունը 2013/2014 ուստարում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ, 

բ/ ընդունվել է պատմաիրավագիտական ֆակուլտետի դեկանի հաշվետվությունը 2013/2014 

ուստարում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ, 

գ/ ընդունվել է մանկավարժական հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի 

հաշվետվությունը 2013/2014 ուստարում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ, 

դ/ տպագրության է երաշխավորվել Գորիսի պետական համալսարանի մանկավարժության և 

հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ, հոգ. գիտ. թեկնածու Նազելի Սերյոժայի Հախվերդյանի՝ 

«Մտածողության ոճերի փորձարարական հետազոտման մեթոդական համակարգը բուհում» 

վերտառությամբ ուսումնամեթոդական աշխատանքը, 

ե/ տպագրության է երաշխավորվել Գորիսի պետական համալսարանի մանկավարժության և 

հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հոգ. գիտ. թեկնածու Ջ.Ե. Թունյանի և նույն ամբիոնի դասախոս 

Գ.Հ. Հայրապետյանի «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն: Սեմինար 

պարապմունքների թեմատիկ պլաններ» վերտառությամբ մեթոդական ուղեցույցը, 
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զ/ տպագրության է երաշխավորվել պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Համլետ 

Գևորգյանի «Կովկասահայության ինքնապաշտպանությունը 1905-1906թթ.» պատմագիտական 

աշխատությունը: 

• Գիտխորհրդի 2014թ.-ի հոկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցած թիվ 8 նիստում. 

ա/ փոփոխություն է կատարվել ԳՊՀ գիտական խորհրդի ուսանողական համակազմում, 

բ/ ընդունվել է տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի հաշվետվությունը 2013-2014 ուստարում 

կատարած աշխատանքների վերաբերյալ, 

գ/ ընդունվել է մանկավարժական բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի 

հաշվետվությունը 2013-2014 ուստարում կատարած աշխատանքների, 

դ/ ընդունվել ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի տեղեկատվությունը 

հեռակա ուսուցման 2014 թվականի  դիմորդների հոսքի և ընդունելության վերաբերյալ: 

• Գիտխորհրդի 2014թ.-ի դեկտեբերի 5-ի թիվ 9 նիստում` 

ա/ ընդունվել է տեղեկատվություն ԳՊՀ-ում իրականացված գույքագրման աշխատանքների 

արդյունքների վերաբերյալ, 

բ/ ընդունվել է տեղեկատվություն 2014-2015 ուստարվա ձմեռային ժամանակաշրջանին 

համալսարանի նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ, 

գ/ հրատարակության է երաշխավորվել ԳՊՀ-ի Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս 

Սուսաննա Ջիվանշիրի Գրիգորյանի՝ «Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա: Ստուգողական 

աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույց» վերտառությամբ ուսումնամեթոդական 

աշխատանքը: 

• Ստեղծվել են համակարգչային երկու նոր լսարաններ և երկու նոր կաբինետներ, այդ թվում՝ 

ներառական կրթության մեկ լսարան: 

• Հաշվետու տարում համալսարանի հինգ աշխատակիցներ պաշտպանել են թեկնածուական 

թեզը և ստացել գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճաններ, երկուսը ստացել են 

պրոֆեսորի, իսկ երեքը դպրոցների գիտական կոչումներ: 

• 2015թ.-ի փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած թիվ 1 նիստում 

ա/ Հաստատվել է գիտական խորհրդի 2015թ. հանձնարարականների կատարման 

միջոցառումների պլանը: 

բ/ Լսվել և ի գիտություն է ընդունվել ԳՊՀ-ի մասնագիտական կողմնորոշման հանձնաժողովի 

աշխատանքային գործունեության և 2015 թվականի ընդունելության կազմակերպման մասին 

տեղեկատվությունը: 

գ/ Ընդունվել է ԳՊՀ-ի 2014 թվականի միջազգային համագործակցության, կրթական 

բարեփոխումների, գիտական-մեթոդական գործունեության հիմնական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունը: 

դ/ Հաստատվել է ԳՊՀ-ի 2015թ. ուսումնամեթոդական աշխատանքների հրատարակչական պլանը: 

ե/ Դոցենտի գիտական կոչում է շնորհվել ԳՊՀ-ի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 

ասիստենտ, հոգ.գ.թ. Ն.Ս. Հախվերդյանին: 

զ/ Հաստատվել է ԳՊՀ-ի ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների հատկացման 

կանոնակարգը: 

• Դեռևս չի ստեղծվել ԳՊՀ շրջանավարտների միությունը, ինչը բացասական ազդեցություն է 

թողնում համալսարանի հասարակական հարաբերությունների զարգացման, նրա գովազդի, 

արտաբյուջետային ֆիանասական ռեսուրսների հայթայթման գործում: 

• Հաշվետու ժամանակաշրջանում զգալիորեն ակտիվացել է համալսարանի ուս.խորհրդի 

գործունեությունը (ուս. խորհդի նախագահ Ա.Էվունց):  

• Չնայած համալսարանի ստորաբաժանումների հաշվետվությունների գործընթացը, ինչպես 

և նախորդ տարիներին, պլանաչափ բնույթ է կրել, սակայն հաշվետվությունները հաճախ չեն 

արտացոլում տարեկան աշխատանքային պլանների կատարման արդյունքները, իսկ 

նրանցում արված եզրակացությունները հիմնականում տեղային բնույթ են կրում և մեծ 

մասամբ առնչվում են ներֆակուլտետային խնդիրներին: Ֆակուլտետների աշխատանքային 

պլանները կազմվում են տարեցտարի կրկնվող բովանդակությամբ: Նրանցում ամբողջությամբ 
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չեն արտացոլվում ԳՊՀ-ի խորհրդի հանձնարարականների կատարման միջոցառումների 

պլանում առաջ քաշված հարցերը: 

• Համալսարանի կառավարման ոլորտները կարիք ունեն հետագա բարեփոխումների` 

համալսարանի և նրա ստորաբաժանումների ինքնավարության զարգացման և կառավարման 

ապակենտրոնացման հիմնարար սկզբունքների կիրառմամբ: Անհրաժեշտ է հստակեցնել 

լիազորությունների բաշխումը համալսարանի պրոռեկտորների, ֆակուլտետների ու 

ամբիոնների միջև: 

• Չնայած 2010թ. մայիսից համալսարանում գործում է էլեկտրոնային կապը՝ այն դեռևս հեռու 

է բավարար լինելուց և էապես կատարելագործման կարիք ունի: Այդ ուղղությամբ դեռևս 

անելիքներ շատ կան և ամեն ինչ պետք է անել 2015թ. բարձր մակարդակով գերարագ 

էլեկտրոնային կապ ստեղծելու համար: 

• Բավարար չէ համալսարանի կառավարման կառույցների կադրային ապահովվածության և 

ռեզերվի առկա վիճակը: Չնայած 2009թ. մայիսից համալսարանը ապահովված է մշտապես 

գործող ինտերնետ կապով, ու տարեցտարի համալրվում է համալսարանի համակարգչային 

բազան (միայն ընթացիկ տարում համալսարանը համալրվել է 15 նոր ժամանակակից 

շարժական համակարգիչներով)՝ արդի պահանջներին դեռևս չի բավարարում ինֆորմացիոն 

համակարգերի և համակարգչային միջոցների կիրառման մակարդակը համալսարանի 

կառավարման ոլորտում: Հրատապ է մնում ԳՊՀ-ի դասախոսների որակավորման 

բարձարցման ամենամյա դասընթացների կազմակերպման խնդիրները: 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

5. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ (2015/2016 ուստարի) 

 

5.1. Ընդունելության գործընթացի նախապատրաստման և կազմակերպման միջոցառումներ 

 

Ընդունելության նախապատրաստման ողջ աշխատանքը նպատակաուղղվել է ԳՊՀ-ի գիտական 

խորհրդի 2015թ. փետրվարի 20-ի թիվ 1 նիստի որոշմամբ հաստատված միջոցառումների պլանով 

նախատեսված աշխատանքների իրականացմանը: 

 Գորիսի պետական համալսարանի մասնագիտական կողմնորոշման հանձնաժողովը 

կատարել է զգալի նախապատրաստական աշխատանք տարածաշրջանի հանրակրթական 

դպրոցներում շրջանավարտների մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ, տարածվել են 

գովազդային և լուսաբանող նյութեր համալսարանում ուսուցանվող կրթական ծարգրերի ու 

մասնագիտությունների վերաբերյալ և հրատարակվել մամուլում: Անցկացվել են սոցիոլոգիական 

հարցումներ ապագա դիմորդների շրջանում: 

 Տպագրվել է դիմորդի տեղեկագիր (բուկլետ), որտեղ զետեղվել են համալսարանին նվիրված 

գովազդային նյութեր և համալսարանի 2015թ. ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը, որը 

լուսաբանվել է մարզի տարբեր հեռուստաընկերությունների կողմից և մամուլում: 

 Ընդհանուր առմամբ, համալսարանի ղեկավարությունը, ֆակուլտետները, տնտեսական 

աշխատակազմը կատարել են հետևողական աշխատանք ընդունելության գործընթացը պատշաճ 

մակարդակով նախապատրաստելու և իրականացնելու ուղղությամբ: 
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5.2. Բակալավրի կրթական ծրագիր 

 

 Դիմորդների հոսքի վերջին երեք տարվա վերլուծությունը ցույց է տալիս (աղյուսակ 5.1), որ 

Գորիսի պետական համալսարանում, ինչպես և հանրապետության բոլոր բուհերում, պահպանվել 

է դիմորդների հոսքի նվազման միտումները՝ ելնելով հանրապետության բոլոր մարզերի 

դպրոցների շրջանավարտների նվազման տեմպերից: ԳՊՀ-ի դիմորդների թիվը 2013թ.-ին եղել է 

147, որը զգալիորեն զիջում է 2012թ. մակարդակը, 2014թ.-ին դիմորդների թիվը եղել է 141, իսկ 

2015թ.-ին՝ 135: Չնայած այն հանգամանքին, որ 2015թ.-ին դիմորդների թիվը, ի համեմատ նախորդ 

տարվա, պակասել էր 6-ով, այդուհանդերձ 2015-2016 ուստարում ԳՊՀ ընդունվել են ավելի շատ 

ուսանողներ, քան նախորդ ուստարում: 

 Վերջին երեք տարիների ընդունելության քննությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

ա) 2013-2014 ուստարում դիմորդների քանակը եղել 147, դրական գնահատականներով ընդունվել է 

107 դիմորդ: 

բ) 2014-2015 ուստարում դիմորդների քանակը եղել է 141, որից դրական գնահատականներով 

ընդունվել է 98 դիմորդ: 

գ) 2015-2016 ուստարում դիմորդների քանակը եղել է 135, որից դրական գնահատականներով 

ընդունվել է 109 դիմորդ: ԳՊՀ ընդունված 109 դիմորդներից 2-ն արտոնությունով են:  

 

Աղյուսակ 5.1. 

 
Դիմորդների թիվը Փոփոխությունը 2014թ 

համեմատ 2013 2014 2015 

147 141 135 +11 

  

 
Ըստ մասնագիտությունների` 2014 և 2015 թվականների ընդունելության արդյունքները բերված են 

աղյուսակ 5.2.-ում: 

 

 Աղյուսակ 5.2. 

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ 

Փաստացի 
2014 2015 

³Ýí×³ñ í×³ñáíÇ ³Ýí×³ñ í×³ñáíÇ 

Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ 2 - 2 9 

¸»Õ³·áñÍ³Ï³Ý ùÇÙÇ³ 2 3 2 3 

Î»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõÝ 2 1 2 2 

Ð³Ûáó É»½áõ ¨ 

·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 
2 13 3 15 

Ø³ÝÏ. ¨ Ù»Ãá¹ÇÏ³ 

(ï³ññ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý) 
2 23 2 28 

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï»ËÝÇÏ³ 2 10 2 13 

Ò»éÝ. ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ ¨ 

Ï³é³í³ñáõÙ 
2 21 2 15 

ä³ïÙáõÃÛáõÝ 2 7 3 4 

Ֆիզիկա 2 2 2 - 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
18 70 20 89 

98 109 

 

 

 

5.3. Հեռակա ուսուցում 
 Հեռակա ուսուցման համակարգում 2015/2016 ուստարում ընդունելությունը կատարվել է 

բակալավրի կրթական ծրագրով: Ընդունելության արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների 

բերված են աղյուսակ 5.3-ում: 
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Աղյուսակ 5.3 

 

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ 
î»Õ»ñÇ ÃÇíÁ 

Áëï åÉ³ÝÇ ÁÝ¹áõÝí»É »Ý 

øÇÙÇ³ 10 7 

Î»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõÝ 15 10 

ä³ïÙáõÃÛáõÝ 25 7 

Ð³Ûáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 25 20 

î³ññ. ÏñÃ. Ù³ÝÏ. ¨ Ù»Ãá¹ÇÏ³ 30 24 

Ò»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÝï. ¨ Ï³é³í³ñáõÙ 30 22 

¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ 30 29 

Æñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ 30 13 

üÇ½ÇÏ³ 10 9 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 205 141 

  
Այս ուսումնական տարում հեռակա ուսուցմամբ սովորելու համար դիմել են 166 դիմորդ - 205 տեղի 

համար, որից ընդունվել են 141-ը՝ պլանը կատարվել է 68,8%-ով: Նախորդ տարվա համեմատ 

դիմորդների հոսքը հեռակա ուսուցման համակարգում նվազել է՝ 188-ի փոխարեն 166 դիմորդ: 

Նվազել է նաև ընդունված դիմորդների թիվը՝ 2014թ.-ին 166, 2015թ-ին՝ 141: Ընդունված 

դիմորդներից չորսը արտոնությունով են:  

 

5.4. Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 

 

 Գորիսի պետական համալսարանում 2007/08 ուստարվանից իրականացվում է 

երկաստիճան ուսուցման ծրագիր: Բակալվրի կոչում ստացած շրջանավարտներին իրավունք է 

վերապահվում ուսումը շարունակելու մագիստրատուրայում: 

 Մագիստրատուրայի հիմնական նպատակն է հնարավորություն տալ բակալավրի կոչում 

ստացած ու բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին իրենց մասնագիտությունների 

բնագավառում ստանալու ավելի խորը գիտելիքներ ու ձեռք բերել բարձր որակավորում: 

 Մագիստրատուրայում ուսման տևողությունը 2 տարի է: Մագիստրոսական թեզի 

պաշտպանությունից հետո շրջանավարտները ստանում են մագիստրոսի կոչում: 

 ԳՊՀ-ի մագիստրատուրայում ուսուցումն իրականացվում էր հետևյալ 

մասնագիտություններով. Հայոց լեզու և գրականություն , Մանկավարժություն և մեթոդիկա 

(տարրական կրթության) ,  Մաթեմատիկա , Կենսաբանություն , Քիմիա , Պատմություն

Տնտեսագիտության տեսություն  Իրավագիտություն  թվականից Իրավագիտություն

մասնագիտության ընդունելություն չի կատարվի:  

 Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրիատուրան 

ավարտած շրջանավարտները, որոնց ՄՈԳ-ը բակալավրիատուրայում 56 և ավելի է: 

Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել նաև հարակից մասնագիտությունների 

շրջանավարտները՝ հանձնելով քննություն տվյալ մասնագիտության բակալավրի պետական 

քննական հարցաշարով՝ համաձայն ԳՊՀ ընդունելության կանոնակարգի: 

 Պետպատվերով մագիստրատուրա ընդունվող ցանկացողների դիմումների ու 

փաստաթղթերի ընդունելությունը կատարվում է յուրաքնաչյուր ուսումնական տարում մինչև 

հունիսի 4-ը: 

Մագիստրատուրայի ընդունելության անբարենպաստ պայմաններում (առկա ուսուցմամբ 

շրջանավարտների բացակայություն): Այս ուսումնական տարում Գորիսի պետական 

համալսարանի մագիստրատուրա ընդունվել են 88 ուսանող (7 պ/պ և 81 վճարովի) նախատեսված 

101-ի փոխարեն: Մագիստրատուրայի ընդունելության պլանը կատարվել է 87,1%-ով: Ըստ 

մասնագիտությունների 2015-2016 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքները 

բերված են աղյուսակ 5.4-ում: 
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Աղյուսակ 5.4. 

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ 
Áëï åÉ³ÝÇ ÁÝ¹áõÝí»É »Ý ÀÝ¹³ 

Ù»ÝÁ å/å í×. å/å í×. 

Ð³Ûáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 1 10 1 10 11 

Մ³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ Ù»Ãá¹ÇÏ³ 

(տարրական կրթության) 
1 10 1 12 13 

ä³ïÙáõÃÛáõÝ 1 10 1 7 8 

Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ 1 10 - 6 6 

Î»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõÝ 1 5 - 3 3 

Տնտեսագիտության տեսություն - 20 2 22 24 

øÇÙÇ³ - 5 - 6 6 

Իրավագիտություն 1 10 2 9 11 

Կրթության կառավարում - 15 - 6 6 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 6 95 7 81 88 

 
 2014-2015 ուստարում ԳՊՀ-ի մագիստրատուրայում ընդունելության պատկերը հետևյալն 

էր (աղյ. 5.5). 

Աղյուսակ 5.5. 

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ 
Áëï åÉ³ÝÇ ÁÝ¹áõÝí»É »Ý ÀÝ¹³ 

Ù»ÝÁ å/å í×. å/å í×. 

Ð³Ûáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 1 10 1 7 8 

Մ³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ Ù»Ãá¹ÇÏ³ 

(տարրական կրթության) 
1 10 1 8 9 

ä³ïÙáõÃÛáõÝ 1 10 1 13 14 

Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ 1 10 1 7 8 

Î»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõÝ 1 5 1 2 3 

Տնտեսագիտության տեսություն -- 20 2 21 23 

øÇÙÇ³ -- 5 -- 3 3 

Իրավագիտություն 1 10 1 10 11 

Կրթության կառավարում -- 15 -- 5 5 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 6 95 8 76 84 

 
 

5.5. Ասպիրանտուրա 

 ԳՊՀ շրջանավարտներից և երիտասարդ դասախոսներից 11-ը աշխատում են 

թեկնածուական թեզերի պատրաստման ուղղությամբ: Հաշվետու ուսումնական տարում յոթ 

դասախոս պաշտպանել են թեկնածուական թեզեր, իսկ 4 թեկնածուական թեզերի 

պաշտպանությունը նախատեսված է 2016  և 2017 թվականներին: Չորս դասախոսներ աշխատում 

են դոկտորական թեզերի վրա: 

 

5.6. Ընդունելության արդյունքների վերլուծություն 

 

 Համալսարանի ընդունող հանձնաժողովը, ուսումնական ստորաբաժանումները և 

համապատասխան կառույցները հիմնականում կատարել են ԳՊՀ-ի խորհրդի, գիտական խորհրդի 

հանձնարարականներից բխող 2015/16 ուստարվա ընդունելության նախապատրաստական և 

կազմակերպչական պլանավորված միջոցառումներ` ապահովելով ընդունելության 

պլանավորման, նախապատրաստական - գովազդային աշխատանքների բարելավում: 

 Առկա բակալավրի ընդունելությունը կատարվել է 51,9%-ով: Մագիստրատուրայի 

ընդունելության պլանը կատարվել է 87,1%-ով: Հեռակա մասնագիտությունների գծով 

ընդունելության պլանը կատարվել է ընդհանուր 68,8%-ով: 

 Ընդունելության ասպարեզում գրանցվել են նաև որոշակի բացթողումներ. 

• Անբավարար են դիմորդների կողմնորոշման ու նախապատրաստման աշխատանքները: 

Ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը ճշգրտման կարիք ունի ինչպես առկա, այնպես 

էլ հեռակա ուսուցման ծրագրերով: 
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• Ըստ մասնագիտությունների՝ ընդունելության մրցույթի ընդհանուր ֆոնի վրա առկա են 

բնագիտական և ճարտարագիտական մասնագիտությունների մրցույթի վատ ցուցանիշներ: 

• Մասնագիտական կողմնորոշման հանձնաժողովը բավարար չափով չի կոորդինացրել 

նախապատրաստական գովազդային աշխատանքները մարզի տարբեր ենթաշրջանների 

համապատասխան կառույցների հետ: 

  

5.7. Եզրակացություններ և երաշխավորություններ 
 

1. 2016-2017 ուստարվա ընդունելության նախապատրաստման կազմակերպչական 

միջոցառումներում առաջնային համարել. 

• Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական մասնագիտությունների անվանացանկերի 

վերանայումը` առաջնորդվելով մասնագիտությունների խոշորացման և դիմորդների հոսքի 

մասնագիտական նախասիրություններին համապատասխանեցման սկզբունքով:  

• Հեռակա ուսուցման համակարգի մասնագիտությունների անվանացանկերի վերանայումը` 

առաջնորդվելով դիմորդների հոսքի մասնագիտական նախասիրություններին 

համապատասխանեցման սկզբունքով` հաշվի առնելով ֆակուլտետների 

առաջարկությունները: 

• Ընդունելության նախապատրաստական-կազմակերպչական աշխատանքների 

կոորդինացումը, հսկողությունը, ինֆորմացիայի հավաքագրումն ու մշակումը: 

2. Նպատակահարմար գտնել. 

• Նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպում և աշխատանքների վերահսկում 

• Մասնագիտական կողմնորոշման հանձնաժողովների աշխատանքները սկսել սեպտեմբերին: 

Աշխատանքները կազմակերպել այնպես, որ ընդգրկվեն նաև տարածաշրջանի հեռավոր 

ծայրամասային գյուղերը: 

3.  Հանձնարարել համալսարանի ուսումնական վարչությանը. 

• Ելնելով աշխատաշուկայի պահանջարկից` աշխատանքներ տանել նոր 

մասնագիտությունների գծով հեռակա ուսուցում կազմակերպելու ուղղությամբ: 

ԳՊՀ-ում ուսումը շարունակելու, երկրորդ մասնագիտություն ստանալու նոր 

առաջարկություններով շարունակել նոր պայմանագրերի կնքման գործընթացը տարբեր միջին 

մասնագիտական հաստատությունների հետ: 
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6. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ 

6.1. ԳՊՀ-ի ուսանողական համակազմի վերաբերյալ ամփոփիչ տվյալներ 

 

Աղյուսակ 6.1. – Ուսանողների թիվն ըստ կրթական ծրագրերի (ս/թ   1դեկտեմբերի-ի դրությամբ). 
ÎñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ 2013/14 2014/15 2015/16 

´³Ï³É³íñ 
54պ/պ+283վ/ա+ 

882վ/հ 

53պ/պ+260վ/ա+ 

822վ/հ 

70պ/պ+335վ/ա+ 

782վ/հ 

Ø³·Çëïñ³ïáõñ³ 12պ/պ+147վ/ա 14պ/պ+147վ/ա 15պ/պ+141վճ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

66պ/պ+430վ/ա+ 
882վ/հ 

67պ/պ+407վ/ա+ 
882վ/հ 

85պ/պ+476վ/ա+ 
782վ/հ 

1378 1296 1343 

 

²ÕÛáõë³Ï 6.2. - àւë³ÝáÕÝ»ñÇ ÃÇíÝ Áëï ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ. 

ü³ÏáõÉï»ï 
ÀÝ¹³-
Ù»ÝÁ 

2014/15 

²Ýí×³ñ ì×³ñáíÇ 
առ. մագ. ընդ. առ. մագ. հեռ. ընդ. 

Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 

µÝ³·Çï³Ï³Ý 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ 

203 25 2 27 54 24 98 176 

Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 

ÑáõÙ³ÝÇï³ñ 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ 

428 19 4 23 140 44 221 405 

ä³ïÙ³Çñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ 268 9 5 14 40 31 183 254 

Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝñ 
154 9 - 9 24 - 121 145 

îÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ 290 8 4 12 77 42 159 278 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1343 70 15 85 335 141 782 1258 

 

 

²ÕÛáõë³Ï 6.3. -àւë³ÝáÕÝ»ñÇ ÃÇíն Áëï áõëáõó³Ý Ó¨»ñÇ 
àõëáõóÙ³Ý Ó¨Á 2013/14 2014/15 2015/16 

²éÏ³ 337+159* 313+161* 405+156* 

Ð»é³Ï³ 882 822 782 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1219+159*=1378 1135+161*=1296 1187+156*=1343 

*-Á Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÃÇíÝ ¿: 

 

6.2. Եզրակացություններ և երաշխավորություններ 

 

 2014/15 ուստարվա սկզբին ԳՊՀ-ի ուսանողական համակազմը (կրթական բոլոր ծրագրերի 

գծով) նախորդ ուստարվա համեմատ աճել է 37 -ով, ընդ որում, վճարովի սկզբունքով 

ուսումնառություն անցնող ուսանողության թվակազմը նվազել է 7 -ով: 

• Ուսանողական համակազմի փոփոխությունը կախված է՝ 

ա) դիմորդների հոսքի նվազմամբ, 

բ) առկա ուսուցմամբ բոլոր չորս կուրսերի համալրմամբ, ինչը բացակայում էր նախորդ չորս 

տարիների ընթացքում: 

• 2015/16 ուստարվա սկզբին ուսանողների թիվը աճել է մինչև 1333: 2015թ. դեկտեմբերի 20-ի 

դրությամբ ԳՊՀ-ի բոլոր կրթական ծրագրերի գծով ուսանողական համակազմի 93,6%-ը 

(նախորդ ուսումնական տարվա  91,8%-ի դիմաց) ուսումնառությունը իրականացնում է 

վճարովի հիմունքներով: 

• 2015թ դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ ԳՊՀ-ի առկա ուսուցման գծով ուսանողական համակազմի 

84,7%-ը ուսումնառությունը իրականացնում է վճարովի հիմունքներով: 
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7. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐ ԵՎ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 

7.1. Համալսարանի 2014/15թ ավարտած ուսանողների վերաբերյալ ամփոփիչ տվյալները 

 

Աղյուսակ 7.1. Վերջին երեք ուսումնական տսրվա ավարտած ուսանողների թիվն՝ ըստ կրթական 

ծրագրերի 

 
àôë.ï³ñÇ 

ÎñÃ. Íñ³·Çñ 
2012/13 2013/14 2014/15 

´³Ï³É³íñ 149+232* 147+232* 8+176* 

Ø³·Çëïñáë 83 80 72 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 464 459 256 

 

²ÕÛáõë³Ï 7.2. - ²í³ñï³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÃÇíն՝ Áëï áõëáõóÙ³Ý Ó¨Ç 

 

àôë.ï³ñÇ 

àõë.Ó¨ 
2012/13 2013/14 2014/15 

²éÏ³ 232 227 80 

Ð»é³Ï³ 232 232 176 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 464 459 256 

 

7.2. Եզրակացություններ և երաշխավորություններ 

 

 Շրջանավարտների հոսքի և ավարտական ատեստավորման գործընթացի վերլուծությունը 

հանգեցնում է հետևյալ եզրակացություններին. 

• Հաշվետու ժամանակահատվածում ԳՊՀ-ի շրջանավարտների ընդհանուր թվաքանակը 

նախորդ ուստարվա համեմատ նվազել է 44,2%-ով՝ կապված առկա ուսուցմամբ 

շրջանավարտների բացակայությամբ (դիմորդների հոսքի բացակայությամբ), հեռակա 

ուսուցման շրջանավարտների թիվը մնացել է անփոփոխ: 

• Հաշվետու տարում կազմակերպչական բարձր մակարդակով են իրականացվել ամփոփոիչ 

ավարտական ատեստավորումների քննությունները:  

• ՊՔՀ-ի նախագահների հաշվետվությունները դարձել են ավելի վերլուծական, արվել են մի 

շարք արժեքավոր դիտողություններ - առաջարկներ մասնագետների պատրաստման որակի, 

գործնական հմտությունների և ձիրքերի բարձրացման առումով: Որոշ մասնագիտությունների 

գծով նկատելի թվաքանակ են կազմում նաև հետազոտական բնույթի նյութերը, որոնք 

երաշխավորվել են տպագրության գիտական պարբերականներում: 

Առկա թերություններն ու բացթողումները. 

• Դեռևս թեսթային համակարգի ներդրումը ընդգրկված չէ համալսարանի ուսուցման բոլոր 

ֆակուլտետներում, խոսքը հատկապես վերաբերում է մանկավարժական հումանիտար և 

բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետներին. 

• Ավարտական աշխատանքների որոշ մասի գրաֆիկական բաղադրամասի կատարման որակը 

չի համապատասխանում ավարտական չափորոշիչների պահանջներին. 

• Ավարտական աշխատանքների տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումների բաժնեմասերը 

կարիք ունեն լուրջ մեթոդական վերանայման. 

• Չի ապահովվել ավարտական աշխատանքների խորհրդատվությունների և կատարման 

գործընթացի հսկողության անհրաժեշտ մակարդակը. 

• Արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաների ոչ ռացիոնալ կազմակերպման 

պատճառով որոշ ավարտական աշխատանքների թեմաներ տարեցտարի կրկնվում են և 

արդիական չեն. 

• Նախնական պաշտպանությունները որոշ ամբիոններում չեն կատարվում պատշաճ 

մակարդակով, հաճախ ավարտական աշխատանքների տոկոսավորումները կրում են ձևական 

բնույթ: Ձևական բնույթ են կրում նաև որոշ գրախոսություններ և ղեկավարների կարծիքներ: 
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8. ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ, ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ 

8.1. ԳՊՀ-ի դասախոսական կազմը (հաստիքները) 

²ÕÛáõë³Ï  8.1    ԳՊՀ դասախոսական հաստիքների բաշխումը. 
2013/14 2014/15 2015/16 

117/81 105/78 111/87 

 
 

²ÕÛáõë³Ï  8.2    Հաստիքների բաշխումը ըստ տարակարգերի. 

ä³ßïáÝÁ 2013/14 2014/15 2015/16 

äñáý»ëáñ 10/6 7/5 9/6 

¸áó»Ýï 24/23 23/21 23/26 

²ëÇëï»Ýï 23/15 21/16 24/18 

¸³ë³Ëáë 60/37 54/36 55/37 

 
 

²ÕÛáõë³Ï  8.3 Պրոֆեսորադասախոսական կազմը ըստ ձևակերպման ձևի և 

տարակարգերի (2015/16ուս. տարի) 
       Ò¨³Ï»ñå. 

Ó¨Á 
 
 
î³ñ³Ï³ñ·Á 

ÎáÝïñ³Ïï 
²ßË. å³ÛÙ³Ý³·Çñ 

 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

ØÇçÇÝ 
ï³ñÇù 

Ñ³ëïÇù ³ßË³ï
. 

Ñ³ëïÇù ³ßË³ï
. 

Ñ³ëïÇù ³ßË³ï
. 

äñáý»ëáñ - - 6 9 6 9 69 

¸áó»Ýï 13 10 13 13 26 23 50 

²ëÇëï»Ýï 9 8 9 16 18 24 37 

¸³ë³Ëáë 15 17 22 38 37 55 40 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 37 35 50 76 87 111 49 

 

ԳՊՀ-ում 2014/15 ուս. տարում նկատվել է դասախոսական հաստիքների աճ, 

դասախոսների ընդհանուր թիվը ավելացել է 6-ով: 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 68,4%-ը ձևակերպված է աշխատանքային 

պայմանագրով, որոնց գերակշիռ մասը ունեն դասախոսի և ասիստենտի տարակարգեր: 

Զգալի թիվ են կազմում ոչ լրիվ հաստիքով ծանրաբեռնված դասախոսները: 

ՈՒսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ համալսարանի 111 դասախոսներից 34 -ի 

տարիքը 55-ից բարձր է, 17-ը` 45-ից մինչև 55 տարիքի են, իսկ մնացածների միջին տարիքը 

մինչև 40 է: համալսարանի դասախոսական կազմի ընդհանուր միջին տարիքը 49 է: 
 

8.2. Եզրակացություններ և երաշխավորություններ 

 

• Հաշվետու տարում ԳՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի հաստիքացուցակի 

ձևավորումը հիմնականում իրականացվել է մրցույթային և աշխատանքային պայմանագրի 

կիրառումով: 

• Համալսարանում նոր մասնագիտությունների ներդրմամբ պայմանավորված՝ բացառիկ 

դեպքերում որոշ ամբիոնների թույլատրվել է աշխատանքային պայմանագրերի ձևակերպումը 

0,5 և ավելի փոքր հաստիքով, որը բացասական ազդեցություն է թողել հաստիքների 

մանրացման և գործակիցների փոքրացման վրա, իսկ համալսարանը կրել է որոշակի 

ֆինանսական կորուստ: 

• Որոշակի արդյունավետության սկզբունքով է ձևավորվել  համալսարանի ժամավճարային 

ֆոնդը: 

• Դեռևս շատ ցածր է, կամ բացակայում է պորֆեսորադասախոսական կազմի 

վերապատրաստման գործընթացը: 
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9. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

 

9.1. Վիճակագրական տվյալներ ԳՊՀ-ի ուսումնական բեռնվածության և ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման վերաբերյալ 

 

Աղյուսակ 9.1. – ԳՊՀ-ի ուսումնական բեռնվածության ընդհանուր ծավալը և բաշխումը ըստ 

կրթական ծրագրերի. 

àôë. 
ï³ñÇ 

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Å³Ù»ñÇ 
ù³Ý³ÏÁ 

Ð³ëïÇùÝ»ñÇ 
íñ³ 

µ³Ëßí³Í 
Ä³Ù»ñÇ 
ù³Ý³ÏÁ 

Ä³Ù³í×³ñ 
Ð³ëïÇùÝ»ñÇ 

ÃÇíÁ 

2013/14 62582 59080 3502 81,27 

2014/15 59746 58186 2660 77,09 

2014/15 66492 63629 2863 89,59 

  

²ÕÛáõë³Ï 9.2.  – Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ï 

²ÙµÇáÝÁ 
Å³Ù»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ 
Ä³Ù³í×³ñ 

Ð³ëïÇùÝ»ñÇ 

ÃÇíÁ 

¾É»ÏïñáÝÇÏ³ ¨ 

¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ 
7717 460 10,04 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 7717 460 10,04 

 

²ÕÛáõë³Ï 9.3.  - Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý µÝ³·Çï³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ï 

²ÙµÇáÝÁ 
Å³Ù»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ 
Ä³Ù³í×³ñ 

Ð³ëïÇùÝ»ñÇ 

ÃÇíÁ 

Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ ¨ 

ÇÝýáñÙ³ïÇÏ³ 
6548 28 8,90 

Î»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõÝ և 

քիմիա 
8765 463 11,43 

üÇ½ÇÏ³ ¨ Àî² 2398 59 3,17 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 17711 550 23,55 

 

²ÕÛáõë³Ï 9.4.  - Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÑáõÙ³ÝÇï³ñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ï 

²ÙµÇáÝÁ 
Å³Ù»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ 
Ä³Ù³í×³ñ 

Ð³ëïÇùÝ»ñÇ 

ÃÇíÁ 

Ð³Ûáó É»½áւ և 

գրականություն 
7958 341 10,51 

Ø³ÝÏ. ¨ 

Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ 
5874 347 7,4 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 13832 688 17,96 

 

²ÕÛáõë³Ï 9.5.  – ä³ïÙ³Çñ³í³·Çï³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ï 

²ÙµÇáÝÁ 
Å³Ù»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ 
Ä³Ù³í×³ñ 

Ð³ëïÇùÝ»ñÇ 

ÃÇíÁ 

ä³ïÙáõÃÛáõÝ 6319 442 7,87 

Իñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ 4283 326 5,37 

Ø³ñÙÝ³ÏñÃáõÃÛáõÝ 1362 - 1,80 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 11964 768 15,04 

 

²ÕÛáõë³Ï 9.6.  – îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï 
²ÙµÇáÝÁ Å³Ù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ä³Ù³í×³ñ Ð³ëïÇùÝ»ñÇ ÃÇíÁ 

îÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ 15286 397 15,60 

èáõë. ¨ ûï³ñ É»½áõÝ»ñ 5572 - 7,40 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 15286 397 23,00 

 

àւëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óը Ï³½Ù³Ï»րպվում է կրեդիտային համակարգով: 
 

²ÕÛáõë³Ï 9.7. - àւëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý ¨ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý íÇ×³ÏÁ 

(¹³ë³Ó³ËáÕáõÙÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ) 
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àôëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñÇ 

 

 

¸³ë³Ó³ËáÕáõÙ 

2012/13 2013/14 2014/15 

¸³ë³Ó³ËáÕáõÙÝ»ñ  

áõë. ËáõÙµ/¹³ë³Ëáë 
52 47 37 

Î³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ»ñ 36 27 25 

 
9.2. Եզրակացություններ և երաշխավորություններ 

 

• ԳՊՀ-ում նախորդ տարվա համեմատ աճել է դասախոսական հաստիքների թիվը` դառնալով 

89,59: Արդեն երրորդ տարին է, որ դասախոսի ուսումնական բեռնվածքի մեջ է մտցվել 

ուսանողի ոչ լսարանային աշխատանքների ժամաքանակի որոշակի տոկոսը: Այդ պատճառով 

հաստիքների քանակի կտրուկ փոփոխություններ չեն եղել: Իսկ դասախոսների թիվը աճել է 6-

ով: 

• Ռեկտորատի կողմից հաստատվել է դասախոսի ուսումնական բեռնվածքի հետևյալ 

ցուցանիշները. 

Պրոֆեսոր` 700-800 ժամ 

Դոցենտ` 720-820 ժամ 

Ասիստենտ` 750-850 ժամ 

• Առկա և հեռակա համակարգի բոլոր կուրսերում գործում է ուսուցման կրեդիտային 

համակարգը: Ուսանողների համար կազմվել են կրեդիտային համակարգով ուսումնառության 

ուղեցույցներ:  

• Հաշվետու ուսումնական տարում գրանցվել է դասաձախողումների նվազում (47-ից նվազել է 

37): Կարգապահական տույժերի թիվը նվազել է 2-ով: 

  

9.3. Համալսարանի ուսանողական համակազմի առաջադիմության ցուցանիշները 

 

Աղյուսակ 9.9. - Առաջադիմության ընդհանուր ցուցանիշները (առկա). 
2012/13 2013/14 2014/15 

I ÏÇë. II ÏÇë. I ÏÇë. II ÏÇë. I ÏÇë. II ÏÇë. 

92,4 95,1 89,5 89,7 89,2 94,4 

 

²ÕÛáõë³Ï 9.10. – 2014/15 áõë. ï³ñí³ ùÝÝ³ßñç³ÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ (տոկոսներով). 

ü³ÏáõÉï»ïÁ 

²é³ç³¹ÇÙ. ¶»ñ³½³Ýó Ð³ñí³Í³ÛÇÝ 

I 

ÏÇë. 

II 

ÏÇë. 

I 

ÏÇë. 

II 

ÏÇë. 

I 

ÏÇë. 

II 

ÏÇë. 

Ø³ÝÏ. µÝ³·Çïական 

Ù³ëÝ³·Çïություններ 
90,9% 98,2% 

20 

36,4% 

21 

38,2% 

16 

29,1% 

18 

32,7% 

Ø³ÝÏ. ÑáõÙանիտար 

Ù³ëÝ³·Çïություններ 
92,4% 98,3% 

20 

16,8% 

26 

22,2% 

45 

37,8% 

45 

38,5% 

Ö³ñï³ñ³·Çïական  

Ù³ëÝ³·Çïություններ 
76,2% 77,8% -- -- 

5 

23,8% 

8 

44,4% 

ä³ïÙ³Çñ³í³·Çï³Ï³Ý 88,9% 93,3% 
16 

35,5% 

12 

26,7% 

12 

26,6% 

14 

31,1% 

îÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ 86,5% 90,1% 
14 

18,9% 

11 

15,5% 

27 

36,5% 

23 

32,4% 

Ընդամենը 89,2% 94,4% 
70 

22,3% 

70 

22,9% 

105 

33,4% 

108 

35,3% 

 
9.4. Եզրակացություններ և երաշխավորություններ 

 

• Հաշվետու տարվա ձմեռային քննաշրջանում ԳՊՀ ուս. համակազմի առաջադիմությունը 

կազմել է 89,2%, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի առաջադիմության համեմատ 
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նվազել է 0,2%-ով: Ամենացածր առաջադիմությունը գրանցվել է ճարտարագիտական 

մասնագիտությունների ֆակուլտետում` 82,6%, իսկ ամենաբարձրը` 

պատմաիրավագիտական ֆակուլտետում`94,2%: 

• Հաշվետու տարվա ամառային քննաշրջանի առաջադիմությունը կազմել է 94,4%, որը նախորդ 

տարվա համեմատ աճել է 4,7%-ով: Ձմեռային քննաշրջանի համեմատ աճել է 5,2%-ով:  

• Նվազել է գերազանց սովորողների թիվը` հասնելով 70-ի:  

• Կուրսային նախագծերի և ավարտական աշխատանքների կատարման որակի բարձրացման, և 

ըստ ժամանակացույցի կատարման նպատակով ուսանողների ուսումնական 

դասացուցակներում ներառվել են համապատասխան ժամեր: 

Արձանագրվում է. 

• Թեև հաշվետու տարում ձեռնարկված հսկողական և կազմակերպչական միջոցառումների 

շնորհիվ առաջադիմությունը պահպանում է իր կայունությունը` մնալով 80%-ից բարձր, դեռևս 

մեծ է կեսից ավելի լաբորատոր աշխատանքներ չկատարած և չհանձնած ուսանողների թիվը: 

• Դեռևս զգալի թվով ուսանողներ կուրսային նախագծերի և աշխատանքների կատարումն ու 

հանձնումը իրականացնում են քննաշրջանի ընթացքում: 

 

Երաշխավորություն 

• Բոլոր ուսումնական ստորաբաժանումների ուշադրության առարկա դարձնել ուսուցման 

որակի բարձրացման աշխատանքների իրականացումը: 

• Բարելավել լաբորատոր աշխատանքների կատարման և հանձնման ընթացիկ 

վերահսկողության համակարգը: 

• Ներդնել ուսանողների անհատական պարապմունքների կազմակերպման ճկուն և 

արդյունավետ մեթոդներ: 

• ՈՒսուցման կրեդիտային համակարգի պահանջներից ելնելով` բոլոր կուրսերում բոլոր 

առարկաներից ընթացիկ ստուգումները և կիսամյակային քննությունները կազմակերպել 

թեստային հարցերով՝ համակարգիչների միջոցով: Այս ուսումնական տարվանից 

կիսամյակային քննություններն անց են կացվում բանավոր: 

• Այս ուսումնական տարվանից ուսանողների գիտելիքների գնահատման համակարգում 

ավելացել է նաև բանավոր հարցման բաղադրիչը: 
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10. ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

10.1 Հաշվետու ուս. տարում մշակված ուսումնական պլանները և առարկայական ծրագրերը 

 

Հաշվետու տարում կատարվել են զգալի աշխատանքներ ուսումնական պլանների և 

առարկայական ծրագրերի կատարման և լրամշակման ուղղությամբ, որոնց արդյունքները բերված 

են Աղյուսակ 10.1-ում: 

 

Աղյուսակ 10.1- Ուսումնական պլաններ, առարկայական ծրագրեր (ստեղծված և վերամշակված) 

 
ՈՒսումնական ծրագիր 2012/13 2013/14 2014/15 

Բակալավր (առկա) 7 1 1 

Բակալավր (հեռակա) -- 1 1 

Մագիստրոս (առկա) 1 -- 1 

 

 Նոր ուսումնական պլանների կազմումը և վերամշակումը հիմնականում պայմանավորված 

են եղել հեռակա ուսուցման, ինչպես նաև առկա համակարգում եվրոպական չափանիշներին 

համապատասխան ուսումնական պլանների մշակմամբ: 

 

10.2. Ուսումնական գործընթացը կանոնակարգող և չափորոշիչ նյութեր 

 

• ԳՊՀ-ի հեռակա ուսուցման բոլոր 9 մասնագիտությունների գծով կազմվել են ուսուցման 

կրեդիտամոդուլային համակարգի համապատասխան նոր ուսումնական պլաններ: 

Ճարտարագիտական և տնտեսագիտական մասնագիտությունների գծով 1-4-րդ կուրսերի 

համար պատրաստ են կրեդիտամոդուլային ուս. պլանները: Մանկավարժական 

մասնագիտությունների գծով մանկավարժական բուհերի կոնսորցիումի շրջանակներում 

ստեղծվել են պետական չափորոշիչների և կրեդիտամոդուլային ուսումնական պլանների 

մշակման հանձնաժողովներ, որոնց աշխատանքին ակտիվ մասնակցություն են ունենում 

նաև մեր համալսարանի համապատասխան մասնագետները: Այդ  հանձնաժողովների 

կողմից արդեն մշակված են բոլոր կուրսերի միասնական ուս. պլանները, որոնք 

համապատասխանում են եվրոպական չափանիշներին: 

• Նոր և լրամշակված ուսումնական պլաններին համապատասխան բակալավրի կրթական 

ծրագրով ուսումնառություն անցնող ուսանողական համակազմի համար տրվել են 

չափորոշիչ ռեյտինգային միավորների բաշխման աղյուսակները: 

Մշակվել են` 

• Բոլոր կրթական ծրագրերով ուսումնառություն անցնող համակազմի համար ավարտական 

ատեստավորումների կարգը: 

• Կրեդիտային համակարգով ուսումնառություն անցնող ուսանողների համար «Ընթացիկ 

ստուգումների կարգ» -ը: 

 

10.3. Գիտահետազոտական գործունեություն 

10.3.1. Հետազոտական աշխատանքների հիմնական բնութագրերն ու արդյունքերը 

Հաշվետու տարում համալսարանում իրականացվել են գիտահետազոտական աշխատանքներ, 

որոնք ֆինանսավորել են պետբյուջեից և ԳՊՀ-ի արտաբյուջեի հաշվին: 

 

 

10.3.2. Պետբյուջեից ֆինանսավորվող նախագծեր 

Համալսարանում իրականացվել են պետբյուջեից ֆինանսավորվող 1 թեմա: Գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 

շրջանակներում Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնին 2014թ.-ի համար 

հատկացվել է 9.751.800 դրամ, իսկ այդ ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված չորս դոկտորների և 
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մեկ գիտությունների թեկնածուի համար հատկացվել է 1.080.000 դրամ: 2015թ.-ին Սյունիքի 

հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնին հատկացվել է 10.141.900 դրամ, իսկ այդ ծրագրի 

շրջանակներում ընդգրկված չորս գիտությունների թեկնածուի և մեկ դոկտորի համար հատկացվել 

է 2.700.000 դրամ:   

 

10.3.3. Հետազոտությունների արդյունքների հրատարակություն 

 

Ակնհայտ է, որ դասախոսը դասախոսություններին, գործնական և լաբորատոր դասերին 

նախապատրաստվելուց բացի պետք է զբաղվի նաև գիտական ու գիտամանկավարժական 

գործունեությամբ: Աղյուսակ 10.2.-ում բերված են համալսարանի հիմնական հաստիքով աշխատող 

դասախոսների կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում հրատարակած գիտական, 

ուսումնամեթոդական աշխատանքների ցանկը ըստ ամբիոնների. 

Աղյուսակ 10.2 

²ÙµÇáÝ 
¶Çï³Ï³Ý 
Ñá¹í³ÍÝ»ñ 

àõëáõÙÝ³ 
Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
³ßË³ï³Ýù

Ý»ñ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

Ð³Ûáó É»½áõ և 

գրականություն 
5 1 6 

Ø³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ 

¨ Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ 
7 2 9 

Ø³ñÙÝ³ÏñÃáõÃÛáõÝ - - - 

èáõë³ó 

 ¨ ûï³ñ É»½áõ 
1 - 1 

ä³ïÙáõÃÛáõÝ 5 - 5 

Իñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ - - - 

îÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ 16 1 17 

¾É»Ïïñ. ¨ 

¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ 
11 1 12 

Î»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõÝ և 

քիմիա 
5 3 8 

Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ 5 - 5 

üÇ½ÇÏ³  1 - 1 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 56 8 64 

 
 Ինչպես երևում է բերված տվյալներից հաշվետու ուսումնական տարում 21 հոդված պակաս 

է հրատարակվել նախորդ ուս.տարվա համեմատ (այն եղել է 77): Իսկ ուսումնամեթոդական 

աշխատանքների թիվը նվազել է 9-ով: Ընդհանուր առմամբ կարելի է նշել, որ համալսարանի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ակտիվությունը գիտամանկավարժական բնագավառում 

խիստ նվազել է: Համալսարանի 91 դասախոսների (78 հիմնական, 13 ներքին համատեղությամբ) 

թվի հետ համեմատած՝ պարզվում է, որ դեռևս անելիքները շատ են այս ուղղությամբ, որը պետք է 

մտահոգի համալսարանի մասնագիտական ամբիոններին ու ֆակուլտետներին: Որպեսզի այս 

ուղղությամբ մեր գործունեությունը ակնառու լինի պետք է մասնագիտական առարկաներ 

պարապող դասախոսներից պահանջել լրջորեն զբաղվել գիտական աշխատանքով, պատրաստել և 

հրատարակել տարեկան գոնե 1 գիտական և 1 մեթոդական աշխատանք: Գիտական 

աշխատանքների բնագավառում աչքի ընկած դասախոսներին ներկայացնել ֆինանսական և 

բարոյական խարախուսանքների: 

  

 

 

 

Աղյուսակ 10.3-ում բերված են թեկնածուական մինիմումի քննությունների, գիտական աստիճանի 

ստացման վիճակը հաշվետու տարում. 
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Աղյուսակ 10.3 

²ÙµÇáÝÁ 

²ëåÇñ³Ýï³ 
Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ 

Ñ³ÝÓÝ³Í ¹³ë³-
ËáëÝ»ñÇ ÃÇíÁ 

¶Çï³Ï³Ý 
³ëïÇ×³Ý ¨ ÏáãáõÙ 

ëï³ó³Í ¹³ë³-
ËáëÝ»ñÇ ÃÇíÁ 

Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ - 1 

Կենսաբանություն և 

քիմիա 
2 1 

ä³ïÙáõÃÛáõÝ - - 

Իñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ - - 

îÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ 1 1 

èáõë³ó ¨ ûï³ñ É»½áõÝ»ñ 1 - 

Ð³Ûáó É»½áõ և 

գրականություն 
- 1 

¾É»Ïïñ. ¨ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ - - 

Ø³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ 

Ù»Ãá¹ÇÏ³ 
1 1 

üÇ½ÇÏ³  - - 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 5 5 

  
Արդեն ութերորդ տարին է, ինչ համալսարանում գործում է մագիստրական ծրագրով ուսուցում 

«Մաթեմատիկա», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական 

կրթության», «Կենսաբանություն», «Պատմություն», «Իրավագիտություն», «Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և կառավարում», «Քիմիա», «Կրթության կառավարում» 

մասնագիտություններով, որտեղ մագիստրանտների ընդհանուր թիվը կազմում է 156: Նկատվում է 

դրական տեղաշարժ մագիստրոսների հետազոտական աշխատանքներում, որոնց արդյունքները 

ներկայացվել են համալսարանում կազմակերպվող գիտաժողովներին և դարձել գիտական 

հոդվածներ:  

 Գիտական կապերն օգնում են փորձի փոխանակմանը, գիտական հարցերի քննարկմանը, 

համատեղ աշխատանքների կատարմանը, նպաստում երիտասարդ դասախոսների 

մասնագիտական որակավորման բարձրացմանը: 

  

 

10.3.4 Հետազոտությունների կառավարումը 

 

 Գիտական հետազոտությունների կառավարումը համալսարանում իրականացվում է 

գիտական խորհրդի գիտակազմակերպական հարցերի հանձնաժողովի կողմից: Հաշվետու տարում 

հանձնաժողովի կողմից հրավիրվել են 3  նիստեր, որտեղ քննարկվել են. 

- պետբյուջեից ֆինանսավորվող պայմանագրային գիտական թեմաների և բազային ծրագրի 

ընթացիկ հաշվետվություններ և համապատասխան որոշումների ընդունում. 

- հայցորդների թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաների, գիտական ղեկավարների և 

մասնագիտությունների երաշխավորության հարցերի քննարկում և որոշումների ընդունում: 

 

 

 

10.3.5 Համալսարանի գիտական ներուժը և գիտական կադրերի պատրաստումը 

 

Համալսարանի գիտամանկավարժական կազմը ըստ ամբիոնների բերված են աղյուսակ 10.4-ում: 

²ÙµÇáÝÝ»ñ 
·/¹, 

åñáý. 
·/Ã, 

¹áó»Ýï 
²ëÇëï»Ýï ¸³ë³Ëáë ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

Ð³Ûáó É»½áõ ¨ 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

1 3 5 5 14 

Ø³ÝÏ. ¨ Ñá·»µ. 2 2 - 7 11 

îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ. - 4 3 6 13 

èáõë. ¨ ûï³ñ É. - - 2 5 7 
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¾É»Ïïñ. ¨ ¿Ý»ñ·. - 5 2 7 14 

Î»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõÝ 
¨ ùÇÙÇ³ 

3 2 3 5 13 

Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ 2 2 3 5 12 

üÇ½ÇÏ³ ¨ Àî²  - 3 1 - 4 

ä³ïÙáõÃÛáõÝ 1 2 4 7 14 

Æñ³í³·ÇïáõÃÛ.  - 1 6 7 

Ø³ñÙÝ³ÏñÃáõÃÛ.  - - 2 2 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 9 23 24 55 111 

 

Հաշվետու տարում թեկնածուական ատենախոսություն են պաշտպանել համալսարանի 5 

աշխատակիցներ: 

 Համալսարանի գիտական ներուժի համալրման հիմնական աղբյուրը հանդիսանում են 

մագիստրանտներն ու հայցորդները, նախատեսվում է համալսարանում ստեղծել 

ասպիրանտուրայի բաժին: 

Ուսանողների կարիերայի աջակցման կենտրոնը կազմել է աշխատանք փնտրողների և 

գործատուների տվյալների բազա, համացանցի միջոցով և անմիջականորեն աշխատատեղեր 

(մշտական և ժամանակավոր) է որոնում ուսանողների համար, շրջանավարտներին 

խորհրդատվություն է տալիս աշխատանքի տեղավորման, մասնագիտական ռեզյումե կազմելու և 

հարցազրույցներին մասնակցելու համար:  

Աշխատանքներ են տարվել կրթական հաստատությունների շրջանավարտներին ԳՊՀ 

մասնագիտությունների ուղղությամբ մասնագիտական մասնագիտական կողմնորոշման համար: 

Կենտրոնը իր սոցիալական գործընկերների (հանրակրթական դպրոցներ, ԳՊՀ կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներ, տարածաշրջանի տարբեր հիմնարկ- ձեռնարկություններ, բանկային 

համակարգ, զբաղվածության տարածքային կենտրոններ և այլն) օգնությամբ կազմակերպում է 

նաև շրջանավարտների վերապատրաստման և աշխատանքի տեղավորման ուղղությամբ: 

Կազմվել է ԳՊՀ շրջանավարտների հարցաթերթիկ, որի հիման վրա ստեղծվել է բազա՝ 

աշխատաշուկայում ազատ աշխատատեղերի առկայության դեպքում արագ արձագանքելու 

համար:  

Կարիերայի կենտրոնը մասնակցում է հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների համար 

ԳՊՀ <<բաց դռների օր>> միջոցառման կազմակերպմանը և անցկացմանը, որի ընթացքում 

մասնակիցները մոտիկից ծանոթանում են ԳՊՀ մասնագիտությունների ընձեռած 

հնարավորություններին, դասախոսական անձնակազին, լաբորատոր հնարավորություններին,  

գրադարանին, ուսանողական առօրյային: 

 

 

10.4. Եզրակացություններ և երաշխավորություններ 

 

• Հաշվետու տարում հեռակա ուսուցման բոլոր մասնագիտությունների համար կազմվել են 

կրեդիտամոդուլային ուսումնական պլաններ: 2012թ.-ի սեպտեմբերի 1-ից բոլոր 

մասնագիտությունների 1-ին կուրսերի ուսուցումը իրականացվել է կրեդիտային 

համակարգով: 

• Շարունակվել են ինչպես նոր մասնագիտությունների համար ուսումնական պլանների 

կազմման, այնպես էլ գործող մասնագիտությունների (հիմնականում 

մագիստրատուրայում) ուսումնական պլանների վերամշակման գործընթացները բոլոր 

կրթական ծրագրերի ուղղությամբ: 

• Որոշակի աշխատանքներ են կատարվել բակալավրի կրթական ծրագրերով նոր ներդրված 

հեռակա ուսուցման մասնագիտությունների ծրագրային-մեթոդական հիմնախնդիրների 

լուծման ուղղությամբ: 

• Արտադրական ձեռնարկությունների և դպրոցների հետ կնքվել են պայմանգրեր 

պրակտիկաների անցկացման վերաբերյալ: 
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• Լուրջ քննություններ են կատարվել ԳՊՀ-ում ավարտական ատեստավորումների հետ 

կապված հիմնախնդիրների և տեղ գտած թերությունների վերացման, հսկողության 

ուժեղացման և մակարդակի բարելավման ուղղությամբ: 

• Աշխատանքներ են կատարվում հրատարակչական ոլորտը պլանավորելու, 

համապատասխան կառույցների նախահաշիվներում հրատարակչական ծախսերի 

տոկոսաչափերը մեծացնելու համար: Այս ուսումնական տարում նույնպես ուսումնա-

մեթոդական աշխատանքների պլանավորումը նախատեսվում է իրականացնել 

կենտրոնացված ձևով` նախապես այն քննարկելով և հաստատելով նորակազմ 

հրատարակչական խորհրդի կողմից: 

• Աշխատանքներ են կատարվում հատուկ պատվերով լաբորատոր սարքավորումների 

նվիրատվության ձևով ձեռք բերման համար, որը կնպաստի ոչ միայն ավարտական 

աշխատանքների և դիպլոմային աշխատանքների որակի բարձրացմանը, այլև խթան կլինի 

գիտական լուրջ ձեռքբերումների ու նորարարությունների համար: 

• Ընթացիկ ուստարում համալսարանում կազմակերպվել են միջազգային երկու գիտական 

կոնֆերանսներ և տպագրվել համապատասխան ժողովածուներ: 

• Հաշվետու տարվա կարևոր միջոցառումներից է բակալավրի ծրագրով 

մասնագիտությունների վերանայման և մասնագիտությունների խոշորացման, 

մագիստրոսի ծրագրով մասնագիտությունների ցանկի հաստատման և այն 

բակալավրական մասնագիտություններին համապատասխանեցման հետ կապված 

խնդիրների լուծումը: 
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11. ԳՐԱԴԱՐԱՆ 

 

 2014/15 ուստարում ԳՊՀ-ի գրադարանն իր աշխատանքային գործունեությունը ծավալել է 

ելնելով վուհական գիտական գրադարանների պահանջներից հաշվի առնելով մեր համալսարանի 

հետևյալ սկզբունքները. ուսանողների և դասախոսների սպասարկման անհրաժեշտությունը 

դասագրքերով, ուսումնական ձեռնարկներով, մասնագիտական գրականությամբ և գիտական 

ինֆորմացիայով ապահովելով: 

 Գրադարանը հանդիսանում է համալսարանի առաջատար տեղեկատվական, գիտական և 

կրթական գործունեությունը ուսումնասիրող ստորաբաժանումներից մեկը, որն ունի 

համակարգված հավաքածու և ապահովում է գրականությամբ և տեղեկատվությամբ: 

Գրադարանային գործունեությունը ունի գիտական և կրթական ոլորտ, որը ներառում է 

գրադարանային համակաիգի ստեղծումն ու զարգացումը, գրքի մշակումն ու պահպանումը, 

գրադարանից օգտվողների սապսարկման կազմակերպումը: Գրադարանում ձևավորվել է կարևոր 

նշանակություն ունեցող միջգրադարանային գրքափոխանակություն, որի շնորհիվ 

նվիրատվություններ ենք ստանում Ազգային գրադարանից, Երևանի պետական, 

մանկավարժական համալսարանների գրադարաններից: 

 Ճիշտ է, ակտիվացել է նոր գրականության ձեռքբերման և գրադարանային ֆոնդի 

համալրման աշխատանքները, մեծացել է նաև ուսանողների թիվը, և գրքաֆոնդը չի բավարարում 

ուսանողների մասնագիտական հետաքրքրությունները: Ընթերցասրահում եղած գրքերի մեկական 

օրինակները չեն բավարարում ուսանողների պահանջարկը: Գրադարանային ֆոնդը կազմում է 

67654 միավոր, որը բախշված է ըստ մասնագիտությունների, այն զբաղեցնում է 5 պահոց: 

Գրադարնում գործում է ընթերցասրահ, էլեկտրոնային լսարան, որի առկայությունը անհրաժշետ է 

էլեկտրոնային տվյալների շտեմարանից օգտվելու համար: Գրադարանի համակարգչային 

լսարանում մուտքագրված է տեխնիկական գրականությունը: 2014-2015 ուսումնական տարում 

մուտքագրվել են նաև հայոց լեզվի և գրականության, մանկավարժության, հոգեբանության մեծ 

պահանջարկ ունեցող գրականություն, այժմ համակարգիչներում ունենք մասնագիտական 

գրականության որոշակի բազա էլեկտրոնային տարբերակով գրականությունից օգտվելու համար: 

 Համալսարանի ֆակուլտետներում ևս կան գրքաֆոնդեր, որտեղից օգտվում են 

ուսանողները:  

 Գրադարանի աշխատանքների բնագավառում թույլ օղակ է գրադարանի, ուսումնական և 

գիտական ստորաբաժանումների կապն ու համագործակցությունը: 

 Գրադարանի աշխատանքների գնահատականը տրվում է նաև ամբիոնների ու 

ֆակուլտետների նիստերի ժամանակ, ինչը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու առկա 

խնդիրները և իրականացնելու բարելավվող գործընթացները: 
 



 43 

12. ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

 

        Գորիսի պետական համալսարանի համակարգչային պարկում այսօր ընդգրկված են հինգ 

համակարգչային լսարաններ, որոնք ունեն ինտերակտիվ գրատախտակներ, նոր համակարգչային 

տեխնիկա՝ միացված ինտերնետին: Ներառական կրթության խթանման արդեն ունենք 15 նոր 

շարժական համակարգիչներով և նոր ժամանակակից տեխնիկայով հագեցված լսարան: Թիվ մեկ 

մասնաշենքի բոլոր հարկերում առկա է Wi-Fi կապ: Ստեղծվել է կոնֆերնաս զալ ինտերակտիվ 

գրատախտակով և լսողական սարքերով: 

Հին համակարգչային տեխնիկա խոտանման գործընթացի մեջ է, որը փոխարինվել է նոր 

տեխնիկայով: 

 Համալսարանի համակարգչային ցանցը պարունակում է՝ 

 130 համակարգիչ, որից 23-ը՝ շարժական 

 45 հատ տպիչ և պատճենահանող սարք 

 9 Wi-Fi զոնա և 11 ինտերնետային կապուղի: 
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13. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ 

 

 Հաշվետու տարում համալսարանի սոցիալական ոլորտի գործունեությունն ընթացել է 

ինչպես համալսարանի խորհրդի, այնպես էլ ԳՊՀ-ի ստրատեգիական պլանի 

հանձնարարականներով: Նշված որոշումները հաստատում են համալսարանի սոցիալական 

ծրագրերի հիմնական ուղղությունները, նշում այդ ծրագրերի իրականացման անհրաժեշտ 

միջոցառումների ձևավորման և սոցիալական ծրագրերի իրականացման ուղիներն ու ոլորտի 

զարգացման հեռանկարները: 

 Որոշումները պարունակում են նաև համակարգային բնույթի հարցադրումներ՝ 

գիտաուսումնական գործունեության սոցիալական և մասնագիտական երաշխիքների 

ապահովագրման և մասնագիտական երաշխիքների ապահովման առումով: 

 Սոցիալական ծրագրերը համալսարանի զարգացման պլանի կարևորագույն բաղկացուցիչն 

են և ուղղված են սոցիալական ինֆրակառուցվածքների զարգացմանը: 

 

13.1. Ուսումնական մասնաշենքերի հիմնական և ընթացիկ վերանորոգում, կենսաապահովման 

համակարգեր, սանհիգիենիկ պայմանների ապահովում և բարեկարգում 

 

13.1.1. Հիմնական և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանում իրագործվել են ընթացիկ որոշակի 

վերանորոգման աշխատանքներ. 

- Ընթացիկ վերանորոգման է ենթարկվել և գործարկվել թիվ 1 մասնաշենքի առաջին հարկի 

մասնագիտացված լսարանը ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող ուսանողների համար: 

- Ընթացիկ նորոգման են ենթարկվել թիվ 1 մասնաշենքի կաթսայատան գազայրիչները: 

- Մասնակի նորոգվել են գրադարանի գրապահոցի և հաշվապահության փայտյա հատակները: 

- Թարմացվել են թիվ 2 մասնաշենքի տանիքի մետաղյա կապերը: 

 Ուսումնական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքնրը կրում եմ մշտական բնույթ: 

 

13.1.2. Նյութատեխնիկական մատակարարում 

  Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանի նյութատեխնիկական մատակարարումն 

իրականացվել է ինչպես արտաբյուջետային միջոցների, այնպես էլ գրանտային ծրագրերի հաշվին՝ 

համաձայն տարեկան հաստատված գնումների պլանի: 

Համալսարանի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին հաշվետու ժամանակաշրջանում ձեռք են 

բերվել. 

• Գրենական պիտույք և գրասենյակային ապրանքներ – 1240,0 հազար դրամ  

• Կոշտ գույք – 90,0 հազար դրամ  

• Թուղթ – 880,0 հազար դրամ 

• Տնտեսական և լվացքի պարագաներ – 750,0 հազար դրամ 

• Ընթացիկ նորոգման շինարարական նյութեր – 570,0 հազար դրամ 

• Համակարգչային տեխնիկա – 1780,0 հազար դրամ  

• Վառելիք - 2240,0 հազար դրամ 

• Փոքրարժեք սարքեր և պարագաներ - 400,0 հազար դրամ 

 

 

13.2. Կենսաապահովման համակարգեր 

13.2.1. Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 

Համալսարանի բոլոր մասնաշենքերը ապահովված են մշտական խմելու ջրով: Տարվա ընթացքում 

իրագործվող սպասարկման և մասնակի նորոգման աշխատանքների շնորհիվ 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը գործում են անխափան ռեժիմով: 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համար ծախսը կազմել է 1038,0 հազ.դրամ, նախորդ 

տարվա 870,0 հազար դրամի դիմաց: 
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13.2.2. Էլեկտրամատակարարում և կապ 

 2013թ.-ի ընթացքում էլեկտրամատակարարման, հեռախոսային և ինտերնետ կապի 

ծառայությունները գործել են առանց էական ընդմիջումների: 

Կարճաժամկետ անջատումները, կապված ընթացիկ նորոգման և սպասարկման աշխատանքների 

իրականացման հետ, չեն ազդել բնականոն գործունեությանը: 

Ընթացիկ ժամանակահատվածում համալսարանում ծախսվել է 99100 կվտ էլեկտրաէներգիա՝ 

4110,0 հազ. դրամ գումարով, նախորդ տարվա 97500կվտ-ի դիմաց, 3560,0 հազար դրամ գումարով:  

  

13.2.3. Ջեռուցում 

 2012թ. ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցվել են ուսումնական թիվ 1 և թիվ 2 

ուսումնական, գրադարանի, ինչպես ճաշարանի մասնաշենքերը: Նշված մասնաշենքերից լիարժեք 

ջերմաստիճանային պայմաններ չի ապահովվում թիվ 2 ուսումնական մասնաշենքում՝ կախված 

շենքի պատուհանների և դռների անորակ վիճակից: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանում ծախսվել է 41,8 հազար մ3 գազ՝ 5750,0 հազ. 

դրամ գումարով, նախորդ տարվա 44,4 հազար մ3-ի գազի դիմաց, որը կազմել է 6686,0 հազար դրամ 

գումար: 

 

13.2.4. Սանհիգիենիկ պայմանների ապահովում և տարածքի բարեկարգում 

  Համալսարանի տնտեսական մասի գործունեության ոլորտում է նաև մասնաշենքերում 

սանհիգիենիկ  պայմանների ապահովումը, ինչպես նաև տարածքի մաքրման, բարեկարգման 

աշխատանքները: Հարկ է նշել, որ հաշվետու ժամանակաշրջանում նշված աշխատանքները 

իրագործվել են պատշաճ մակարդակով: 

 Համալսարանի տարածքում պարբերաբար իրականացվում են մասնակի բարեկարգման, 

ծառատնկման և կանաչապատման աշխատանքներ: 

  

13.2.5. Նախատեսվող աշխատանքներ 

  Համալսարանում առկա են սոցիալական ոլորտի լուծում պահանջող որոշակի խնդիրներ:  

 Ուսումնական նորմալ պայմանների ապահովման գործում կարևոր է թիվ 2 ուսումնական 

մասնաշենքի փայտյա պատուհանների փոխարինումը մետաղապլաստե պատուհաններով: 

 Վերանորոգման որոշակի աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտություն կա 

համալսարանի գրադարանի մասնաշենքում: 
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14. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 

14.1. 2014թ.  եկամուտների  և  ծախսերի  նախահաշիվը  և  նրա  կատարողականը 

14.1.1    2014թ. եկամուտների նախահաշիվը և նրա կատարողականը 

 

Հաշվետու տարում համալսարանն իր ֆինանսատնտեսական գործունեությունն 

իրականացրել է ինչպես պետական բյուջեից ստացվող միջոցների (պետական պատվերով 

սովորող ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցման և գիտական թեմատիկ ֆինանսավորման 

նպատակներով), այնպես էլ արտաբյուջեից  ստացվող միջոցների հաշվին:   

 

Աղյ. 1 Գորիսի պետական համալսարանի 2014թ-ի եկամուտների նախահաշիվը և 

կատարողականը (հազ. դրամ) 

ÂÇí ºÏ³ÙïÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ 
î³ñ»Ï³Ý 

Ý³Ë³Ñ³ßÇí 

Î³ï³ñáÕ³Ï³

Ý 
% 

1. 
¸ñ³Ù³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñÇ 

ÙÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇÝ 
64574.4 64574.4 100 

2. 
ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñí³  Ùáõïù»ñ, 

³Û¹ ÃíáõÙ 
348839.4 348091.2 99.8 

2.1 
ä»ï³Ï³Ý  µÛáõç»Çó, ³Û¹ 

ÃíáõÙ 
56839.4 56839.4 100 

2,1,1 àõëÙ³Ý í³ñÓ 42123.0 42123.0 100 

2,1,2 ÎñÃ³Ãáß³Ï 3884.6 3884.6 100 

2,1,3 
¶Çï. Ã»Ù³Ý»ñÇ 

ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ 
10831.8 10831.8 100 

2.2 
²ñï³µÛáõç»ï³ÛÇÝ 

Ùáõïù»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ 
292000.0 291251.8 99.7 

2,2,1 ì×³ñáíÇ áõëáõóáõÙ 258287.8 257539.6 99.7 

2,2,2 ²ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ 33712.2 33712.2 100 

3 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  »Ï³ÙáõïÝ»ñ 413413.8 412665.6 99.8 

Ինչպես երևում է աղյ. 1-ից, 2014թ.-ին պետական բյուջեով նախատեսվել էր 56839.4 հազ. 

դրամ, այդ թվում՝  ուսման վարձ՝ 42123.0 հազ. դրամ (ներառում է նաև վճարովի համակարգի ՀՀ 

օրենքով սահմանված արտոնություններ ունեցող ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցումը` 

7476.7.0 հազ. դրամ), կրթաթոշակ՝ 3884.6 հազ. դրամ, գիտ. թեմաների ֆինանսավորում՝ 10831.8 

հազ. դրամ: Վերջինս  իր մեջ ընդգրկում է գիտական և գիտատեխնիկական  գործունեության 

ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի շրջանակներում  Սյունիքի 

հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն ԳՊՀ գիտահետազոտական լաբորատորիաների 

պահպանման պարտավորությունները`գումարով 9751.8 հազ.դրամ,ինչպես  նաև բազային և 
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պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման ծրագրերի մեջ ներգրավված գիտաշխատողների 

գիտական աստիճանի համար տրվող հավելավճարների վճարման պարտավորությունները( 1 

թեկնածու և 4 դոկտոր)`գումարով   1080.0.0 հազ.դրամ:  

Ֆինանսավորումն իրականացվել  է  միջին տարեկան 60  պետպատվերային  և 

արտոնություններ ունեցող միջին տարեկան 28 ուսանողների  համար:  

Պետբյուջետային ֆինանսավորման պլանը   կատարվել է 100%-ով:  

Արտաբյուջետային մուտքերը  տարվա ընթացքում պլանավորվել էր 292000.0 հազ. դրամ, 

կատարողականը կազմել է  99.7%, կամ 291251.8  հազ. դրամ: Նշենք, որ այդ մուտքերն  իրենց 

մեջ  ներառում  են ինչպես վճարովի ուսուցումից ստացված մուտքերը` 257539.6 հազ.  դրամ, 

այնպես էլ այլ աղբյուրներից ստացված մուտքերը` 33712.2 հազ.դրամ; Վերջինս 

արտաբյուջետային մուտքերի մեջ կազմել է 11.6% , 88.4%-ը կազմել են վճարովի ուսուցումից 

ստացված մուտքերը:  

Այլ  աղբյուրներից  ստացված մուտքերն ըստ իրենց կազմի   և  կառուցվածքի ունեն  

հետևյալ պատկերը. 

 

աղյ.2 Այլ  աղբյուրներից  ստացված մուտքերի  ըստ իրենց կազմի   և  կառուցվածքի գնահատում 

 ²ÛÉ  ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó  ëï³óí³Í  ÁÝÃ³óÇÏ  

Ùáõïù»ñ 

¶áõÙ³ñÁ, Ñ³½.¹ñ³Ù Î³éáõóí³ÍùÁ,% 

1 Դրամաշնորհ Համաշխարհային  

բանկի «Կրթության որակ և 

համապատասխանություն» ծրագրի 

շրջանակում 

2880.0 8.5 

2 Դրամաշնորհ  Տեմպուս «ASPIERE» 

«Հատուկ կարիքներով մարդկանց 

հասանելիությունը հասարակությանը» 

ծրագրի շրջանակում 

3865.0 

 
11.5 

3 Դրամաշնորհ Տեմպուս` «Արարատ» 

«Համալսարան-գործատու 

համագործակցության  զարգացում» 

ծրագրի շրջանակում 

1264.1 

 
3.7 

Դրամաշնորհ MAHATMA 2979.0 8.8 

Դրամաշնորհ HUMERIA 2274.1 6.7 

4 Ճաշարան 9148.1 27.1 

5 Բանկային  տոկոսագումար 4550.5 13.5 

6 «Արմենտել» ՓԲԸ-ին, «Օրանժ 

Արմենիա» ՓԲԸ-ին տարածքի 

տրամադրում 

2262.5 6.7 

7 Արտարժույթի փոխարժեքային 

տարբերությունից եկամուտ 

863.0 

 
2.6 
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8 Ընդունելությունից հավաք.գումար 1107.0 3.3 

Հեհ-ից գումար 690.0 2.0 

9 Միջազգային  գիտաժողովի 

կազմակերպման գումար 
1650.0 4.9 

10 Հանրակացարանում  բնակվելու  վարձ 59.9 0.2 

11 Քննությունների վերահանձնման 

գումար և  այլն  
119.0 0.5 

 Ընդամենը 33712.2 100 

 

Այլ աղբյուրներից ստացված ընթացիկ մուտքերի կառուցվածքում դրամաշնորհային 

ծրագրերից ստացված գումարները կազմել են 13262.2 հազ.դրամ կամ 39.2 %: 

2014թ. այլ աղբյուրներից ստացված մուտքերն իրենց մեջ ներառում են ճաշարանի 

գործունեությունից` 9148.1 հազ.դրամ,  բանկային տոկոսագումարը 4550.5  հազ.դրամ: 2262.5 

հազ.դրամ համաձայն «Արմենտել» ՓԲԸ-ի, «Օրանժ Արմենիա» ԲԸ-ի   հետ  ԳՊՀ-Ի կնքած 

պայմանագրերի (համապատասխան տարածքների տրամադրում ԳՊՀ-ի կողմից «Արմենտել» 

ՓԲԸ-ին բջջային համակարգի սարքավորումների տեղակայման և  շահագործման նպատակով, 

«Օրանժ Արմենիա»  ՓԲԸ-ին շարժական  կապի բջջային  կայանի տեղադրման, աշխատանքների   

իրականացման և   տեխնիկական  սպասարկման   նպատակով): Այլ աղբյուրներից  ստացված 

 մուտքերի մեջ են ներառվում նաև 2014թ. ընդունելիությունից հավաքագրված գումարը` 

1107.0 հազ.դրամ, 690.0 հազ.դրամ ՀԵՀ-ից ուսանողական ինտելեկտուալ միջոցառումների  

իրականացման  համար  և այլն: 

Դրամական միջոցների մնացորդի հետ միասին համալսարանի ընդհանուր 

նախահաշվային եկամուտը կազմել է 413413.8 հազ. դրամ, փաստացի եկամուտները կազմել են 

ընդամենը  412665.6հազ. դրամ: Եկամուտների կատարողականը կազմել  է   99.8%: 

Ինչպես երևում է գծանկարից, եկամուտների ընդհանուր կառուցվածքում  բյուջետային 

ֆինանսավորումը կազմել է 13.8%, արտաբյուջետային միջոցները՝ 70.6%, դրամական միջոցների 

մնացորդը տարեսկզբին՝ 15.6%: 

 

Գծ.1. 2014թ-ի եկամուտների կատարողականի գրաֆիկական պատկերը 
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Աղյ. 3-ում բերված է 2010-2014թթ-ը ընկած ժամանակահատվածում եկամուտների փոփոխման 

դինամիկան:  

 

Աղյուսակ 3. Եկամուտների փոփոխման դինամիկան 2010-2014թթ. 

Ինչպես երևում  է աղյուսակից 2014թ-ին ընդամենը եկամուտները 2013թ-ի նկատմամբ 

նվազել են 6.1%-ով,2013թ-ին 2012թ.-ի նկատմամբ`2.4%-ով: Վճարովի ուսուցման գծով ընթացիկ 

N  2010 2011 2012 2013 2014 

1 
¸ñ³Ù³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñÇ 

ÙÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇÝ 

56255.3 

14.8% 

102500.2 

23% 

83622.9 

18.6% 

77610.2 

17.7% 

64574.4 

15.6% 

2 
ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñí³  

Ùáõïù»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ 
324188.9 342864.9 366774.5 

 

361889.7 

 

348091.2 

2.1 
ä»ï³Ï³Ý  µÛáõç»Çó, ³Û¹ 

ÃíáõÙ 

77166.9 

20.3% 

78507.6 

17.6% 

65499.4 

14.5% 

55840.1 

12.7% 

56839.4 

13.8% 

2,1,1 àõëÙ³Ý í³ñÓ 52751.2 56584.1 45499.6 37585.7 42123.0 

2,1,2 ÎñÃ³Ãáß³Ï 11033.2 9090.5 6732.8 4856.0 3884.6 

2,1,3 
¶Çï. Ã»Ù³Ý»ñÇ 

ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ 
13382.5 12833.0 

 

13267.0 

13398.4 10831.8 

2.2 
²ñï³µÛáõç»ï³ÛÇÝ   

»Ï³ÙáõïÝ»ñ,այդ թվում 

247022.0 

64.9% 

264357.3 

59.4% 

301275.1 

66.9% 

306049.6 

69.6% 

291251.8 

70.6% 

2.2.1 Վճարովի ուսուցում 240717.8 254075.2 265907.6 271054.0 257539.6 

2.2.2 Այլ աղբյուրներ 6304.2 10282.1 35367.5 34995.6 33712.2 

 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  »Ï³ÙáõïÝ»ñ 380444.2 445365.1 450397.4 439499.9 412665.6 
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մուտքերը 2014թ. ֆինանսական  տարում 2013թ-ի  նկատմամբ նվազել են 5.0%-ով,իսկ 2013թ.-ին  

2012թ-ի նկատմամբ`1.9%-ով: 

Ուս.տարվա առումով (ուս.վարձերի գծով) 2008-2009 ուս.տարին 2007-2008 ուս.տարվա 

նկատմամբ աճել է 20.9%-ով, իսկ 2009-2010 ուս.տարին 2008-2009 ուս.տարվա  նկատմամբ`16.4 

%, 2010-2011 ուս.տարին 2009-2010թ. ուս.տարվա նկատմամբ`  13%, 2011-2012 ուս տարին 

2010-2011 ուս.տարվա նկատմամբ նվազել է 2.2 %-ով, 2012-2013 ուստարին 2011-2012 

ուս.տարվա նկատմամբ աճել է 7.5%-ով,  2013-2014 ուս տարին 2012-2013ուս.տարվա  

նկատմամբ`նվազել է 3%-ով,իսկ 2014-2015 ուս.տարին 2013-2014ուս.տարվա  նկատմամբ  

նախնական  հաշվարկով կնվազի մոտ4%-ով; Եկամուտների նվազման աղբյուր է հանդիսանում 

նաև  ուս.տարիներին բուհից  հեռացված ուսանողների թիվը: Միայն 2013-2014  ուս.տարում 

բուհից հեռացվել են 50-ից ավել ուսանողներ: Ինչպես տեսնում ենք, ուսումնական տարվա  

կտրվածքով ևս դիտվում է ըստ տարիների վճարովի ուսուցման համակարգից ստացվող 

մուտքերի նվազման  միտում:  

 Պետբյուջետային ֆինանսավորման մեջ չեն նախատեսվում ծախսեր որոշ հոդվածներով 

(«Ընթացիկ վերանորոգում», «Կապիտալ ծախսեր»): Ուստի այդ միջոցները ուսուցման որակի 

բարձրացման, տեխնիկական բազայով հագեցվածության, դասախոսական կազմի արժանավայել 

վարձատրման համար ակնհայտորեն բավարար չեն, ինչն էլ խոսում է արտաբյուջետային 

միջոցների ընդլայնման անհրաժեշտության մասին:   

Արտաբյուջետային եկամուտների գերակշիռ մասը կազմում է վճարովի ուսուցումը: 2014թ.  

զեղչերի ընդհանուր գումարը կազմել է 11369.1 հազ. դրամ, որն իր մեջ ընդգրկում է 2013-2014 

ուս. տարվա  երկրորդ կիսամյակի թվով 177 զեղչված  ուսանողի զեղչը`7518.8 հազ  դրամ և 2014-

2015ուս. տարվա առաջին կիսամյակի թվով  119 ուսանողի զեղչը` 5156.8 հազ  դրամ:  2014թ. 

պետության կողմից ուսանողական  նպաստի ձևով ուսման վճարի  մասնակի փոխհատուցում է 

տրամադրվել 3192.4  հազ.դրամ: 

 

14.2.2.  2014թ. ծախսերի նախահաշիվը և կատարողականը 

 

Աղյ. 4. Գորիսի պետական համալսարանի 2014թ. ծախսերի նախահաշիվը և կատարողականը  

(հազ.դրամ) 

    
Ì³Ëë»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ 

î³ñ»Ï³Ý 

Ý³Ë³Ñ³ßÇí 

Î³ï³ñá

Õ³Ï³Ý 
% 

1 ÀÝÃ³óÇÏ  Ì³Ëë»ñ 351406.4 351218.0 99.95 

1.1 

²ßË³ï³í³ñÓ  ¨ ¹ñ³Ý 

Ñ³í³ë³ñ»óí³Í í×³ñáõÙÝ»ñ 293300.0 293237.4 99.98 

1.2 ÎñÃ³Ãáß³Ï 4200.0 4175.6 99.42 

1.3 

ä³ñï³¹Çñ ëáó³å³ÑáíáõÃÛ³Ý  

í×³ñÝ»ñ    

1.4 

¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ  ¨  ïÝï»ë³Ï³Ý  

Í³Ëë»ñ 5400.0 5356.3 99.19 

1.5 ö³÷áõÏ  ·áõÛùÇ  ¨  

Ñ³Ý¹»ñÓ³ÝùÇ  Ó»éù µ»ñÙ³Ý 
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Í³Ëë»ñ 

1.6 Սննդի   ծախսեր 5500.0 5488.4 99.79 

1.6 

¶áñÍáõÕÙ³Ý  ¨  Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý  

ßñç³·³ÛáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ 8300.0 8309.9 100.1 

1.7 Տրանսպորտային  ծախսեր 3400.0 3414.2 100.4 

1.8 

Î³åÇ  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  

Í³Ëë»ñ  1250.0 1225.9 98.07 

1.9 

¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ,í³é»ÉÇùÇ  ¨   

ç»éáõóÙ³Ý  Í³Ëë»ñ 10400.0 10382.7 99.83 

1.1 

æñÙáõÕ-ÏáÛáõÕáõ  

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí  Í³Ëë»ñ 950.0 913.4 96.15 

1.1

1 

ÎáÙáõÝ³É  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

í×³ñÝ»ñ 64.0 64.0 100.0 

1.1

2 

ÀÝÃ³óÇÏ  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý  

Í³Ëë»ñ 250.0 251.8 100.7 

1.1

3 Ð³ñÏ»ñ, ïáõñù»ñ 2800.0 2792.0 99.71 

1.1

4 

Արտարժույթի փոխարժեքային 

տարբերությունից  ծախսեր 834.9 834.9 100.0 

 1.1

5 

²ÛÉ  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ 

³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý  

Í³Ëë»ñ   12800.0 12814.0 100.11 

 1.1

6 ²ñï³·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 157.5 157.5 100.0 

 1.1

7 

Þ»Ýù»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 

Í³Ëë»ñ    

1.1

8 ì×³ñáõÙÝ»ñ ÐºÐ   -ÇÝ   1800.0 1800.0 100.0 

2 Î³åÇï³É  Í³Ëë»ñ 10300.0 10259.9 99.61 

2.1 

ê³ñù»ñÇ  ¨  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ  

Ó»éùµ»ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ 8018.6 7978.5 99.50 

2.2 

²ÛÉ  ³ÏïÇíÝ»ñÇ  Ó»éùµ»ñÙ³Ý  

Í³Ëë»ñ 2281.4 2281.4 100.0 

  

Î³åÇï³É  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý  

Í³Ëë»ñ 0.0 0.0 0.0 

2.3 Ü³Ë³·Í»ñÇ Ï³½ÙáõÙ 0.0 0.0 0.0 

  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  Í³Ëë»ñ 361706.4 361477.9 99.94 
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2014թ. ճշտված նախահաշվով պլանավորվել էին 361706.4 հազ. դրամի ծախսեր: Ինչպես 

երևում է աղյ. 8-ից, 2014թ-ի դրամարկղային ծախսը կազմել է  361477.9  հազ. դրամ: Ծախսերի 

կատարողականը կազմել է 99.94%:  

- «Աշխատավարձ»  հոդվածով  կատարողականը կազմել է  293237.4  հազ. դրամ: Այն կազմում է 

ընդհանուր դրամարկղային ծախսերի 81.1%-ը: 9840.0 հազ. դրամի աշխատավարձ տրվել է 

գիտական  ծրագրերի շրջանակներում:  

- «Կրթաթոշակ» հոդվածով ծախսերը կազմել են 4175.6 հազ. դրամ, այդ թվում պետ. բյուջեից 

ֆինանսավորվել է 3884.6 հազ. դրամ: 

- «Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր» հոդվածով ծախսվել է 5356.3 հազ. դրամ:  

- «Գործուղման և ծառայողական շրջագայության ծախսեր» հոդվածով ծախսը կազմել է 8309.9 

հազ. դրամ: 

- «Տրանսպորտային ծախսեր» հոդվածով ծախսվել է 3414.2 հազ. դրամ, որն իր մեջ ներառում է 

ինչպես ԳՊՀ ավտոմեքենաների պահպանման և շահագործման ծախսերը, այնպես էլ 

ուսանողներին էքսկուրսիաների և պրակտիկայի վայրեր այլ տրանսպորտային  միջոցներով 

տեղափոխության վրա կատարված ծախսերը: 

- «Կապի ծառայությունների ծախսեր» հոդվածով դրամարկղային ծախսը ընթացիկ տարում 

կազմել է 1225.9  հազ. դրամ: 

- «Էլեկտրաէնեգիայի, վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր» հոդվածով դրամարկղային ծախսը 

կազմել է 10382.7 հազ. դրամ, որից էլեկտրոէներգիայի գծով ծախսը` 3567.8 հազ. դրամ:  

- Ջրմուղ-կոյուղու ծառայությունների գծով դրամարկղային ծախսերը կազմել են  913.4 հազ. դրամ: 

- «Այլ  ծառայությունների և այլ ապրանքների ձեռք բերման ծախսեր» հոդվածով դրամարկղային 

ծախսը կազմել է 12814.0 հազ. դրամ, որը ըստ կազմի հետևյալն է` 

 

Աղյ. 5. Այլ  ծառայությունների և այլ  ապրանքների  ձեռք բերման  ծախսեր 

 Այլ ծառայությունների  և  այլ ապրանքների  

ձեռք  բերման  ծախսեր 

Գումարը, 

հազ.դրամ 

1 Լրատվամիջոցներ/թերթերի և  ամսագրերի  

բաժանորդագրություն/ 
191.4 

2 գովազդներ,հայտարարություններ/ 1129.1 

3 Պրակտիկա 542.4 

4 Սարքերի և  սարքավորումների  

սպասարկում/հդմ-ի  և  համակարգչային  

սպասարկում/ 

667.5 

5 Միջազգային  գիտաժողովի  ծախսեր 1650.0 

6 Տպագրություն /Այդ թվում ԳՊՀ  

պաշտոնաթերթ/ 
1924.2 

7 Տեխ. անվտանգության փորձաքննություն և 

գազասպառման համակարգի տեխ. 
318.7 
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սպասարկում 

8 Նյութական  օգնություն 500.5 

9 Պայմանագրային  ծառայություններ 1627.0 

10 Բարեգործություն 300.0 

11 Ֆուրշետի  կազմակերպում 1056.0 

12 Այլ ծախսեր 2907.2 

 Ընդամենը 12814.0 

2014 թ-ի ընթացքում «Կապիտալ ծախսեր» հոդվածով դրամարկղային ծախսը կազմել  է 

10259.9 հազ. դրամ, այդ թվում սարքերի և սարքավորումների ձեռք բերման ծախսեր 7978.5  հազ. 

դրամ, այլ ակտիվների ձեռք բերման ծախսեր`2281.4 հազ. դրամ: Ձեռք է բերվել 13  

համակարգիչներ, 2163.4  հազ.դրամի  գրականություն և  մեթոդական ձեռնարկներ, այդ թվում 

գիտության պետական կոմիտեի կողմից վերջինիս նպատակով ֆինանսավորվել է 920.8 հազ. 

դրամ:    

ՀՊՄՀ-ՊՈԱԿ-ը Եվրամիության Տեմպուս ծրագրի N 530321-TEMPUS-1-2012-AM-TEMPUS-

SMNES Հայկական համակարգման գործակալություն «Համալսարան-գործատու»   (ARARAT 

դրամաշնորհային ծրագիր) նախագծի շրջանակում բուհին է տրամադրել 4117.2հազ. դրամի 

համակարգիչներ և տարբեր սարքավորումներ:                                                                        

Հաշվետու տարում եկամուտների և ծախսերի համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս 

հետևյալը. 

- 2014-ի տարեսկզբի մնացորդ՝ 64574.4   հազ. դրամ 

- ընթացիկ տարվա մուտքեր՝     348091.2    հազ. դրամ 

- ընթացիկ տարվա ծախսեր՝    361477.9   հազ. դրամ 

- ընթացիկ տարվա մուտքերի գերազանցումը ծախսերի նկատմամբ՝ (-13386.7) հազ.դրամ 

- 2014թ-ի տարեվերջի մնացորդը`51187.7  հազ. դրամ 
Տարեվերջի մնացորդի մեջ ունենք բանկում ներդրված  40000.0 հազ.դրամի ժամկետային   

ավանդ: 
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14.2.   2015թ  ճշտված  եկամուտների  և  ծախսերի  նախահաշիվը  և  նրա  կատարողականը 

14.2.1    2015թ. եկամուտների նախահաշիվը և նրա կատարողականը 

 

Հաշվետու տարում համալսարանն իր ֆինանսատնտեսական գործունեությունն 

իրականացրել է ինչպես պետական բյուջեից ստացվող միջոցների (պետական պատվերով 

սովորող ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցման և գիտական թեմատիկ ֆինանսավորման 

նպատակներով), այնպես էլ արտաբյուջեից  ստացվող միջոցների հաշվին:   

 

    Գորիսի պետական համալսարանի 2015թ-ի եկամուտների Ճշտված    

    նախահաշիվը և կատարողականը (հազ. դրամ) 

 

ÂÇí ºÏ³ÙïÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ 
î³ñ»Ï³Ý 

Ý³Ë³Ñ³ßÇí 
Î³ï³ñáÕ³Ï³Ý % 

1. 
¸ñ³Ù³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñÇ 

ÙÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇÝ 
51187.7 51187.7 100 

2. 
ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñí³  Ùáõïù»ñ, 

³Û¹ ÃíáõÙ 
325051.3 325004.1 99.99 

2.1 
ä»ï³Ï³Ý  µÛáõç»Çó, ³Û¹ 

ÃíáõÙ 
65451.3 65451.3 100 

2,1,1 àõëÙ³Ý í³ñÓ 47564.6 47564.6 100 

2,1,2 ÎñÃ³Ãáß³Ï 4294.8 4294.8 100 

2,1,3 
¶Çï. Ã»Ù³Ý»ñÇ 

ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ 
12841.9 12841.9 100 

2.1.4 

Գիտ.պետական կոմիտեի 

կողմից  ֆինանսավորված 

միջազգային  գիտաժողովի  

գումար 

750.0 750.0 100 

2.2 
²ñï³µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ùáõïù»ñ, 

³Û¹ ÃíáõÙ 
259600.0 259552.8 99.98 

2,2,1 ì×³ñáíÇ áõëáõóáõÙ 240600.0 240558.2 99.98 

2,2,2 ²ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ 19000.0 18994.6 99.97 

3 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  »Ï³ÙáõïÝ»ñ 376239.0 376191.8 99.99 
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Ինչպես երևում է աղյ. 6-ից, 2015թ.-ին պետական բյուջեով նախատեսվել էր 65451.3 հազ. 

դրամ, այդ թվում՝  ուսման վարձ՝ 47564.6 հազ. դրամ (ներառում է նաև վճարովի համակարգի ՀՀ 

օրենքով սահմանված արտոնություններ ունեցող ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցումը` 

5675.6 հազ. դրամ,ինչպես նաև մասնակի փոխհատուցումը`3631.5 հազ.դրամ), կրթաթոշակ՝ 4294.8 

հազ. դրամ, գիտ. թեմաների ֆինանսավորում՝ 12841.9 հազ. դրամ: Վերջինս  իր մեջ ընդգրկում է 

գիտական և գիտատեխնիկական  գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանման և 

զարգացման ծրագրի շրջանակներում  Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն 

ԳՊՀ գիտահետազոտական լաբորատորիաների պահպանման պարտավորությունները`գումարով 

10141.9 հազ.դրամ,ինչպես  նաև բազային և պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման 

ծրագրերի մեջ ներգրավված գիտաշխատողների գիտական աստիճանի համար տրվող 

հավելավճարների վճարման պարտավորությունները( 4 թեկնածու և 1 դոկտոր)`գումարով   2700.0 

հազ դրամ: Գիտության  պետական  կոմիտեի  կողմից   <<Գիտական  միջոցառումների 

կազմակերպման  աջակցություն  ,,  ենթածրագրի   ֆինանսական  միջոցներից բուհին է 

տրամադրվել 750.0 հազ.դրամ  28.09.2015թ-02.10.2015թ ժամանակահատվածում 

<<Կրթությունը,գիտությունը  և  էկոնոմիկան բուհերում և  դպրոցներում,միջազգային կրթական  

միջավայրին ինտեգրացումը>>   թեմայով միջազգային կոնֆերանսի կազմակերպման  համար; 

Ֆինանսավորումն իրականացվել  է  միջին տարեկան 71  պետպատվերային  և 

արտոնություններ ունեցող միջին տարեկան    23   ուսանողների  համար:  

Պետբյուջետային ֆինանսավորման պլանը   կատարվել է 100%-ով:  

Արտաբյուջետային մուտքերը  տարվա ընթացքում պլանավորվել էր 259600.0 հազ. դրամ, 

կատարողականը կազմել է  99.98%, կամ 259552.8  հազ. դրամ: Նշենք, որ այդ մուտքերն  իրենց մեջ  

ներառում  են ինչպես վճարովի ուսուցումից ստացված մուտքերը` 240558.2 հազ.  դրամ, այնպես էլ 

այլ աղբյուրներից ստացված մուտքերը` 18994.6 հազ.դրամ; Վերջինս արտաբյուջետային մուտքերի 

մեջ կազմել է 7.3% , 92.7%-ը կազմել են վճարովի ուսուցումից ստացված մուտքերը:  

²ÛÉ  ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó  ëï³óí³Í Ùáõïù»ñն  Áëï Çñ»Ýó Ï³½ÙÇ   ¨  Ï³éáõóí³ÍùÇ áõÝ»Ý  Ñ»ïևÛ³É 

å³ïÏ»ñÁ`  

³ÕÛ.7 ²ÛÉ  ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó  ëï³óí³Í Ùáõïù»ñի  Áëï Çñ»Ýó Ï³½ÙÇ   ¨  Ï³éáõóí³ÍùÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ 

²ÛÉ  ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó  ëï³óí³Í  ÁÝÃ³óÇÏ  

Ùáõïù»ñ 

¶áõÙ³ñÁ,Ñ³½.¹ñ³Ù Î³éáõóí³ÍùÁ,% 

1.Դրամաշնորհ  Տեմպուս `<Արարատ> 

<Համալսարան-գործատու 

համագործակցության  զարգացում> ծրագրի 

շրջանակում 

1621.5 8.5 

2.Դրամաշնորհ MAHATMA 686.9 3.6 

3.ԴրամաշնորհԵՄ Տեմպուս Cap4COM 

<Համալսարան-ձեռնարկություն> ծրագրի  

շրջանակում 

3197.2 16.8 

4.Ճաշարան 4397.9 23.2 
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5.Բանկային  տոկոսագումար 5641.9 29.7 

6. §²ñÙ»Ýï»É¦ ö´À-Ç ն, §Օրանժ ²ñÙ»ÝÇ³¦ 

ö´Ը-ին տարածքի տրամադրում 

 

2367.1 

12.5 

7.Արտարժույթի փոխարժեքային 

տարբերությունից եկամուտ 

71.3 0.4 

8.Ընդունելությունից հավաք.գումար 901.5 4.7 

9.ՈՒսանողների հանրակացարանում  

բնակվելու  վարձ 

79.3 0.4 

10.Քննությունների վերահանձնման գումար 

և  այլն  

30.0 0.2 

Ընդամենը 18994.6 100 

 

Այլ աղբյուրներից   ստացված ընթացիկ մուտքերի  կառուցվածքում դրամաշնորհային ծրագրերից 

ստացված գումարները կազմել են 5505.6 հազ.դրամ կամ  29.0 %: 

2015   Ã. ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ëï³óí³Í Ùáõïù»ñն  Çñ»Ýó  Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ  »Ý ճաշարանի 

գործունեությունից` 4397.9 հազ.դրամ,  µ³ÝÏ³ÛÇÝ ïáÏáë³·áõÙ³ñÁ 5641.9  Ñ³½.¹ñ³Ù,  

 2367.1  Ñ³½.¹ñ³Ù Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §²ñÙ»Ýï»É¦ ö´À-Ç, §Օրանժ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç   Ñ»ï  ¶äÐ-Æ 

ÏÝù³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ(Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¶äÐ-Ç ÏáÕÙÇó 

§²ñÙ»Ýï»É¦ ö´À-ÇÝ µçç³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ¨  ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 

Ýå³ï³Ïáí,§úñ³ÝÅ ²ñÙ»ÝÇ³¦  ö´À-ÇÝ ß³ñÅ³Ï³Ý  Ï³åÇ µçç³ÛÇÝ  Ï³Û³ÝÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý, 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ   Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨   ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý  ëå³ë³ñÏÙ³Ý   Ýå³ï³Ïáí):²ÛÉ 

³ÕµÛáõñÝ»ñÇó  ëï³óí³Í Ùáõïù»ñÇ Ù»ç  »Ý  Ý»ñ³éíáõÙ  Ý³¨  2015Ã. ÁÝ¹áõÝ»ÉÇáõÃÛáõÝÇó 

Ñ³í³ù³·ñí³Í ·áõÙ³ñÁ`  901.5 Ñ³½.¹ñ³Ù և այլն: 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ 

»Ï³ÙáõïÁ Ï³½Ù»É ¿ 376239.0 Ñ³½. ¹ñ³Ù, ÷³ëï³óÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÁ  

376191.8Ñ³½. ¹ñ³Ù: ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ï³½Ù»É  ¿   99.99% :  

Ինչպես երևում է գծանկարից,եÏ³ÙáõïÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ  µÛáõç»ï³ÛÇÝ 

ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ Ï³½Ù»É ¿ 17.4%, ³ñï³µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁª 69.0%, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 

ÙÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇÝª   13.6%:    

 

Գծ.2. 2015թ-ի եկամուտների կատարողականի գրաֆիկական պատկերը 
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Աղյ. 8-ում բերված է 2011-2015թթ-ը ընկած ժամանակահատվածում եկամուտների փոփոխման 

դինամիկան:  

 

      Եկամուտների փոփոխման դինամիկան  2011-2015թթ. 

 

 

 

N  2011 2012 2013 2014 2015 

1 

¸ñ³Ù³Ï³Ý  

ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Á 

ï³ñ»ëÏ½µÇÝ 

102500.2 

23% 

83622.9 

18.6% 

77610.2 

17.7% 

64574.4 

15.6% 

51187.7 

13.6% 

2 
ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñí³  

Ùáõïù»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ 
342864.9 366774.5 

 

361889.7 

 

348091.2 325004.1 

2.1 
ä»ï³Ï³Ý  µÛáõç»Çó, 

³Û¹ ÃíáõÙ 

78507.6 

17.6% 

65499.4 

14.5% 

55840.1 

12.7% 

56839.4 

13.8% 

65451.3 

17.4 

2,1,1 àõëÙ³Ý í³ñÓ 56584.1 45499.6 37585.7 42123.0 47564.6 

2,1,2 ÎñÃ³Ãáß³Ï 9090.5 6732.8 4856.0 3884.6 4294.8 

2,1,3 

¶Çï. Ã»Ù³Ý»ñÇ 

ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ և միջ 

կոնֆերանսի գումար 

12833.0 
 

13267.0 
13398.4 10831.8 12841.9 

2.2 

²ñï³µÛáõç»ï³ÛÇÝ   

»Ï³ÙáõïÝ»ñ,այդ 

թվում 

264357.3 

59.4% 

301275.1 

66.9% 

306049.6 

69.6% 

291251.8 

70.6% 

259552.8 

69.0 

2.2.1 Վճարովի ուսուցում 254075.2 265907.6 271054.0 257539.6 240558.2 

2.2.2 Այլ աղբյուրներ 10282.1 35367.5 34995.6 33712.2 18994.6 

 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  

»Ï³ÙáõïÝ»ñ 
445365.1 450397.4 439499.9 412665.6 376191.8 
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Ինչպես երևում  է աղյուսակից 2015թ-ին ընդամենը եկամուտները 2014թ-ի նկատմամբ 

նվազել են 8.8%-ով,2014թ-ին 2013թ.-ի նկատմամբ`6.1%-ով;Վճարովի ուսուցման  գծով ընթացիկ 

մուտքերը 2015թ. ֆինանսական  տարում 2014թ-ի  նկատմամբ նվազել են 6.6%-ով,իսկ 2014թ.-ին  

2013թ-ի նկատմամբ`5.0%-ով;Սկսած  2011թ-ից դրամական  միջոցների  մնացորդը տարեսկզբին 

ամեն տարի  նվազել է ,102500.2 հազ.դրամից  հասնելով 46545.5 հազ.դրամի(2016թ.դրամական  

միջոցների  տարեսկզբի մնացորդ); Ինչպես  տեսնում  ենք,եկամուտները  տարեց  տարի  նվազել 

են,որի  հիմնական  պատճառը 2011թ. դպրոցներում  շրջանավարտների  բացակայությունն  է  

եղել,որն  էլ իր  բացասական  ազդեցությունն  է  ունեցել   հնգամյա  ֆինանսական  տարիների  

վրա; Եկամուտների  վրա իր բացասական ազդեցությունն  է  ունեցել  նաև ընդունելության պլանի  

թերակատարումը,հեռացված  ուսանողների  բարձր %-ը,եկամուտների  աղբյուրների պակասը :  

²ñï³µÛáõç»ï³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù³ëÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ í×³ñáíÇ áõëáõóáõÙÁ; 2015թ.  

½»Õã»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½Ù»É ¿ 20145.8 Ñ³½. ¹ñ³Ù, áñÝ Çñ Ù»ç ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ 2014-2015 áõë. 

ï³ñí³  »ñÏñáñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ թվով  223 զեղչված  ուսանողի ½»ÕãÁ`  11542.5 Ñ³½  ¹ñ³Ù ¨ 2015-

2016áõë. ï³ñí³ ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ թվով  104  ուսանողի ½»ÕãÁ` 8603.3 Ñ³½  ¹ñ³Ù   ;   2015թ. 

պետության կողմից ուսանողական  նպաստի ձևով ուսման վճարի  մասնակի փոխհատուցում է 

տրամադրվել 3631.5  հազ.դրամ: 

 

14.2.2   2015Ã. Í³Ëë»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ ¨ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ 

¶áñÇëÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ  2015Ã.  Í³Ëë»ñÇ   Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ ¨ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ    

(Ñ³½.¹ñ³Ù) 

            Ì³Ëë»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ 

î³ñ»Ï³Ý 

Ý³Ë³Ñ³ßÇí Î³ï³ñáÕ³Ï³Ý % 

1 ÀÝÃ³óÇÏ  Ì³Ëë»ñ 326663.7 326486.2 99.94 

1.1 ²ßË³ï³í³ñÓ   278900.0 278870.7 99.99 

1.2 ÎñÃ³Ãáß³Ï 4730.4 4730.4 100.00 

1.3 

¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ  ¨  ïÝï»ë³Ï³Ý  

Í³Ëë»ñ 3700.0 3815.5 103.1 

1.4 

ö³÷áõÏ  ·áõÛùÇ  ¨  Ñ³Ý¹»ñÓ³ÝùÇ  Ó»éù 

µ»ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ 0.0 0.0 0.0 

1.5 Սննդի   ծախսեր 2130.2 2130.2 100.0 

1.6 

¶áñÍáõÕÙ³Ý  ¨  Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý  

ßñç³·³ÛáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ 6400.0 6408.7 100.14 

1.7 Տրանսպորտային  ծախսեր 3200.0 3169.7 99.05 

1.8 Î³åÇ  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Í³Ëë»ñ  1500.0 1455.3 97.02 

1.9 

¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ,í³é»ÉÇùÇ  ¨   

ç»éáõóÙ³Ý  Í³Ëë»ñ 9700.0 9668.5 99.68 
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1.10 

æñÙáõÕ-ÏáÛáõÕáõ  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí  

Í³Ëë»ñ 1100.0 1063.9 96.72 

1.11 ÎáÙáõÝ³É  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í×³ñÝ»ñ 429.0 429.0 100.00 

1.12 ÀÝÃ³óÇÏ  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý  Í³Ëë»ñ 570.0 567.1 99.49 

1.13 Ð³ñÏ»ñ, ïáõñù»ñ 1640.5 1640.5 100.00 

1.14 

Արտարժույթի փոխարժեքային 

տարբերությունից  ծախսեր 158.3 158.3 100.00 

 1.15 

²ÛÉ  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ 

³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý  Í³Ëë»ñ   1 1400.0 11273.1 98.89 

 1.16 ²ñï³·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 1105.3 1105.3 100.00 

 1.17 Þ»Ýù»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ 0.0 0.0 0.00 

1.18 ì×³ñáõÙÝ»ñ ÐºÐ   -ÇÝ   0.0 0.0 0.00 

2 Î³åÇï³É  Í³Ëë»ñ 3251.1 3251.1 100.00 

2.1 

ê³ñù»ñÇ  ¨  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ  

Ó»éùµ»ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ 1870.2 1870.2 100.00 

2.2 ²ÛÉ  ³ÏïÇíÝ»ñÇ  Ó»éùµ»ñÙ³Ý  Í³Ëë»ñ 1380.9 1380.9 100.00 

 2.3 Î³åÇï³É  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý  Í³Ëë»ñ 0.0 0.0 0.0 

  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  Í³Ëë»ñ 329914.8 329737.3 99.95 

2015Ã.  ճշտված  Ý³Ë³Ñ³ßíáí åÉ³Ý³íáñí»É ¿ÇÝ  329914.8   Ñ³½. ¹ñ³ÙÇ Í³Ëë»ñ: 

ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ³ÕÛ. 4-Çó, 2015Ã-Ç ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Í³ËëÁ Ï³½Ù»É ¿  329737.3  Ñ³½. ¹ñ³Ù: 

Ì³Ëë»ñÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ï³½Ù»É ¿    99.95%;  

§²ßË³ï³í³ñÓ¦  Ñá¹í³Íáí  Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ï³½Ù»É ¿  278870.7  Ñ³½ ¹ñ³Ù ;    Այն Ï³½Ùում է  

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ    84.5 %-Á:12336.0 հազ.դրամի աշխատավարձ տրվել է 

գիտական  ծրագրերի շրջանակներում;  

§ÎñÃ³Ãáß³Ï¦ Ñá¹í³Íáí Í³Ëë»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý   4730.4 Ñ³½. ¹ñ³Ù,այդ թվում Պետ. բյուջեից 

ֆինանսավորվել է 4294.8 հազ.դրամ; 

  §¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Í³Ëë»ñ¦ Ñá¹í³Íáí Í³Ëëí»É ¿   3815.5 Ñ³½, ¹ñ³Ù;  

§¶áñÍáõÕÙ³Ý  ¨  Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý  ßñç³·³ÛáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ¦ Ñá¹í³Íáí Í³ËëÁ Ï³½Ù»É ¿ 6408.7  

Ñ³½. ¹ñ³Ù ,որից 4000.8 հազ.դրամը դրամաշնորհային  ծրագրերի  շրջանակում; 

 §îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ¦ Ñá¹í³Íáí Í³Ëëí»É¿  3169.7 Ñ³½. ¹ñ³Ù,որն իր մեջ ներառում է 

2240.0  հազ.դրամ  վառելիքի,ինչպես նաև ԳՊՀ ավտոմեքենաների պահպանման և  շահագործման 
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,   ուսանողներին էքսկուրսիաների և պրակտիկայի վայրեր այլ տրանսպորտային  միջոցներով 

տեղափոխության վրա կատարված ծախսերը`929.7  հազ.դրամ 

  §Î³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³Ëë»ñ¦ Ñá¹í³Íáí ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Í³ËëÁ  ընթացիկ տարում 

Ï³½Ù»É ¿ 1455.3  Ñ³½. ¹ñ³Ù; 

§¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, í³é»ÉÇùÇ ¨ ç»éáõóÙ³Ý Í³Ëë»ñ¦ Ñá¹í³Íáí ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Í³ËëÁ Ï³½Ù»É 

¿  9668.5 Ñ³½. ¹ñ³Ù,որից էլեկտրոէներգիայի գծով ծախսը`4083.5 հազ.դրամ;  

æñÙáõÕ-ÏáÛáõÕáõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý  1063.9 Ñ³½. ¹ñ³Ù;  

§²ÛÉ  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ  ³åñ³ÝùÝ»ñÇ  Ó»éù µ»ñÙ³Ý  Í³Ëë»ñ¦  Ñá¹í³Íáí ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ 

Í³ËëÁ   Ï³½Ù»É   ¿   11273.1  Ñ³½.  ¹ñ³Ù, որը ըստ կազմի հետևյալն է` 

²ÔÚ.10§²ÛÉ  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ  ³åñ³ÝùÝ»ñÇ  Ó»éù µ»ñÙ³Ý  Í³Ëë»ñ¦ 

Այլ ծառայությունների  և  այլ ապրանքների  ձեռք  

բերման  ծախսեր 

Գումարը,հազ.դրամ 

1.Լրատվամիջոցներ/թերթերի և  ամսագրերի  

բաժանորդագրություն/ 

348.3 

2.  գովազդներ,հայտարարություններ/ 791.6 

3.Պրակտիկա 1475.6 

4.Սարքերի և  սարքավորումների  սպասարկում/հդմ-ի  

և  համակարգչային  սպասարկում/ 

1063.1 

5.Ծաղիկներ  և  ծաղկեպսակներ 191.2 

ԳՊՀ  պաշտոնաթերթ 461.6 

7.Դեղորայք 98.5 

8.Տեխ. անվտանգության փորձաքննություն և  

գազասպառման  համակարգի տեխ. սպասարկում 

342.7 

9.Բուժ.ծառայություն 356.0 

10.Պետ.բուհերի   ռեկտորների   խորհրդին 

անդամավճար 

200.0 

11.Պայմանագրային  ծառայություններ ,նյութա 

կան օգնություն 

788.8 

12.Բարեգործություն 200.0 

13.Բանկային  սպասարկում 25.5 

14.Սպորտային  ապրանքներ 78.5 

15.Համակարգչային  նյութեր 139.3 

ASPIERE  ծրագրի  շրջանակում  տպագրության  

գումար 

2320 



 61 

16.Լաբորատոր  նյութեր 27.8 

17.Նոտարական ծառայության  գումար 203.3 

18.Ֆուրշետի  կազմակերպում 481.8 

Միջազգային կոնֆերանսի կազմակերպման  

նյութական  ծախսեր,այդ  թվում ժողովածուների  

գումար 

568.0 

19.Դոմենի   հաշվեգրում/Gorsu.am/  և հոսթինգ ծառայ. 117.0 

20.Այլ ծախսեր 994.5 

Ընդամենը 11273.1 

2015 Ã-Ç  ընթացքում   §Î³åÇï³É Í³Ëë»ñ¦   Ñá¹í³Íáí    ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ  Í³ËëÁ  Ï³½Ù»É  է 

3251.1 Ñ³½. ¹ñ³Ù,³Û¹ ÃíáõÙ ë³ñù»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ   1870.2  Ñ³½. 

¹ñ³Ù, ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý  Í³Ëë»ñ` 1380.9  Ñ³½. ¹ñ³Ù:  Ձեռք է բերվել    1380.9  

հազ.դրամի  գրականություն և  մեթոդական ձեռնարկներ;  

Բացի  դրանից ԵՄ  Տեմպուս  CAP4COM  <<Համալսարան-ձեռնարկություն>> ծրագրի  

շրջանակներում անհատույց համալսարանին  է  հատկացվել 12 համակարգիչներ,1  գունավոր   

տպիչ,1  պրոեկտոր,4 սկաներ,7 միկրոֆոն,1 տեսախցիկ;  

<<Կրթական ծրագրերի  կենտրոն >> ԾԻԳ-ի կողմից ԳՊՀ-ին  է  տրամադրվել անհատույց 47474.8 

հազ.դրամի  լաբորատոր սարքավորումներ և նյութեր; 

                                                                                 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñáõÙ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë 

Ñ»ï¨Û³ÉÁ. 

▪ 2015-Ç ï³ñ»ëÏ½µÇ ÙÝ³óáñ¹ª 51187.7   Ñ³½. ¹ñ³Ù 

▪ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ùáõïù»ñª     325004.1    Ñ³½. ¹ñ³Ù 

▪ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Í³Ëë»ñª       329737.3  Ñ³½. ¹ñ³Ù 

▪ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ùáõïù»ñÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙÁ Í³Ëë»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµª    ( -4733.2 հազ.դրամ) 

▪ 2015Ã-Ç ï³ñ»í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹Á`46454.5  Ñ³½. ¹ñ³մ 

Տարեվերջի մնացորդի մեջ ունենք բանկում ներդրված  40000.0 հազ.դրամի  ժամկետային   

ավանդ; 
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14..Աշխատավարձերի դինամիկան համալսարանում 

 

Յուրաքանչյուր բուհի հիմնական նպատակը կրթության բարձր որակի ապահովումն է: Այն 

ուղղակիորեն կապված է դասախոսների աշխատանքի վարձատրության մակարդակից:   2003թ. 

Հունվարի 1-ից  մինչև 2010թ հունվարի 1-ը համալսարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի 

պլանաչափ բարձրացումը դարձել էր համալսարանի ֆինանսական գործունեության հիմնական 

ուղենիշներից մեկը: Համալսարանի դասախոսական և ոչ դասախոսական անձնակազմերի 

աշխատավարձը բարձրացվել է տարեկան 15%-ի չափով: 2010թ. հունվարի 1-ից համալսարանը 

աշխատավարձի բարձրացում չկատարեց, պահպանելով 2009թ-ի աշխատավարձերի  առկա 

մակարդակը: 2011թ. տարեսկզբի կուտակած դրամական միջոցների մնացորդը   թույլ տվեց 

2011թ. հունվարի 1-ից աշխատավարձը  բարձրացնել 10%-ով: 2012թ. հունվարի 1-ից   

դասախոսների, ասիստենտների աշխատավարձերը բարձրացվել է 20%-ով, դոցենտներինը 15%-

ով, պրոֆեսորինը 10%-ով: Վարչական և այլ կազմի աշխատողների աշխատավարձերը 

բարձրացվել է հետևյալ սկզբունքով`մինչև 100000 դրամ ստացողների աշխատավարձը 

բարձրացվել է 20%-ով, 100000-150000 դրամ ստացողների աշխատավարձը 15-%-ով, իսկ 150000 

դրամ ստացողներինը 10%-ով: 2013թ. հունվարի 1-ից աշխատավարձերը սահմանվել են ՀՀ 

կառավարության 2012թ.մայիսի 31-ի N692-ն որոշմանմբ սահմանված «Մինչև «Եկամտային  

հարկի մասին»  ՀՀ  օրենքն  ուժի  մեջ  մտնելը Վարձու աշխատողներին հարկումից հետո 

վճարման ենթակա աշխատավարձի հիման  վրա աշխատավարձի մեծության որոշման» կարգի 

համաձայն: Վերջինիս կիրառման արդյունքում պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար 

տարբեր ծանրաբեռնվածություն ունեցող նույն պաշտոնների համար 1 ժամվա արժեքը ստացվեց  

տարբեր, որն էլ հիմք հանդիսացավ 2013թ. սեպտեմբերի մեկից սահմանել նոր 

աշխատավարձեր,որն էլ անփոփոխ մնաց մինչև այժմ; Ժամային դրույքաչափերի  որոշման  

ժամանակ պրոֆեսորի  տարեկան  ուսումնական  բեռնվածքը սահմանվել է 700 ժամ, 

դոցենտինը`720 ժամ, ասիստենտինը և  դասախոսինը 750 ժամ:  

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի  աշխատավարձը  սահմանվել է, ելնելով հետևյալ  

սկզբունքներից`գիտությունների թեկնածուին ասիստենտի համեմատ   տրվել  է  հավելում  10000 

դրամի  չափով, իսկ գիտությունների  դոկտորին դոցենտի  համեմատ 20000 դրամ: Ամբիոնի և 

դեպարտամենտի վարիչներին լրացուցիչ տրվել է համապատասխանաբար 25% և 30% 

աշխատավարձ: 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձերի աճի ցուցանիշները ըստ 

տարիների ունի հետևյալ պատկերը (աղյ. 9). 

Աղյ. 9. Պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի աշխատավարձերի աճի ցուցանիշները ըստ 

տարիների 

 

ä³ßïáÝ 01.01.2011 01.01.2012 01.09.2013 01.01.2014 01.01.2015 

äñáý»ëáñ 168410 185251 211263 211263 211263 

¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

¹áÏïáñ ¹áó»Ýï 
137810 155482 179073 179073 179073 

¸áó»Ýï 117810 135482 159073 159073 159073 

¸³ë³Ëáë 83160 99792 119535 119535 119535 
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2015թ.-ի    հաշվարկված    աշխատավարձը    ըստ   կազմի  և  կառուցվածքի հետևյալն  է` 

Աղյ. 2015թ.-ի    հաշվարկված    աշխատավարձի   ըստ   կազմի  և  կառուցվածքի 

գնահատում                          

                                                                                                            (հազ.դրամ) 

 

 Ընդամենը % 

Պրոֆեսորադասախոսական 139717.3 47.6 

Վարչական 41238.7 14 

Ուսումնաօժանդակ 36278.9 12.4 

Սպասարկող 46988.1 16.0 

Պարգևատրություն 1002.9 0.3 

ժամավճար 7921.6 2.7 

Ճաշարան 1497.6 0.5 

Հայագիտական 9636.0 3.3 

Հավելավճար 2700.0 0.9 

Դրամաշնորհային ծրագրերի 
շրջանակում  աշխատավարձ 

5860.4 2.0 

Ընդունելության 
քննությունների 

735.0 0.3 

Ընդամենը 293576.5 100 

 

 

Ելնելով ֆինանսական  իրավիճակից ,2015թ     կրճատվել է փաստացի գործող 15.5  

հաստիք ամսական    1114.0 հազ.դրամով ; Մյուս  կողմից  2015թ. հուլիսի  1-ից  

բարձրացել է  նվազագույն  աշխատավարձը;Նվազագույն  աշխատավարձի   

բարձրացման  հետ  կապված  ամսական  աշխատավարձի ավելացումը  կազմել է 642.0  

հազ  դրամ : 

 

14.5.  

Եզրակացություններ և երաշխավորություններ 

 

Քանի  որ պետբյուջետային  ֆինանսավորման մեջ չեն նախատեսվում ծախսեր որոշ   

հոդվածներով,ուստի  այդ միջոցները ուսուցման որակի բարձրացման, տեխնիկական բազայով 

հագեցվածության, դասախոսական կազմի արժանավայել վարձատրման համար ակնհայտորեն 

բավարար չեն, ուստի առաջանում  է  արտաբյուջետային միջոցների ընդլայնման 

անհրաժեշտություն : 

      2015թ. արտաբյուջետային եկամուտների մեջ վճարովի  ուսուցման գծով մուտքերը  կազմել են 

92.7% (նախկին տարվա 88.4 %-ի փոխարեն),այլ աղբյուրներից ստացված  մուտքերը`7.3 

%,(նախկին տարվա 11.6 % փոխարեն): Սա նշանակում է ,որ արտաբյուջետային եկամուտների 

կառուցվածքում փոքրացել է այլ աղբյուրներից ստացվող մուտքերի տեսակարար կշիռը: 

·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ã»ÏÝ³Íáõ 

³ëÇëï»Ýï 

95690 112828 133107 133107 133107 

²ëÇëï»Ýï 85690 102828 123107 123107 123107 
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 Բուհում գործում  է  գիտության պետական կոմիտեի կողմից  ֆինանսավորվող միայն 1 թեմա 

հայագիտության  բնագավառում 

2015թ.  ընդհանուր  դրամարկղային  ծախսերի  մեջ  84.5%-ը բաժին է  ընկնում   

աշխատավարձի   գծով    ծախսերին;Եթե ավելացնենք այն ,որ պարտադիր  կատարման ենթակա 

ծախսերի  տեսակարար  կշիռը ընդամենը  ծախսերի  մեջ կազմել է 91 %,ապա 

արտաբյուջետային եկամուտների  նման  պայմաններում     շատ     քիչ    գումար  է    ընկնում 

բուհի  ընթացիկ  գործունեության և զարգացման  ծախսերին; 

Վերջին   տարիներին դիտվում  է արտաբյուջետային եկամուտների ըստ տարիների 

նվազման միտում:  2015թ-ին ընդամենը եկամուտները 2014թ-ի նկատմամբ նվազել են 8.8%-

ով,2014թ-ին 2013թ.-ի նկատմամբ`6.1%-ով;Վճարովի ուսուցման  գծով ընթացիկ մուտքերը 2015թ. 

ֆինանսական  տարում 2014թ-ի  նկատմամբ նվազել են 6.6%-ով,իսկ 2014թ.-ին  2013թ-ի 

նկատմամբ`5.0%-ով;Սկսած  2011թ-ից դրամական  միջոցների  մնացորդը տարեսկզբին ամեն 

տարի  նվազել է ,102500.2 հազ.դրամից  հասնելով 46545.5 հազ.դրամի(2016թ.դրամական  

միջոցների  տարեսկզբի մնացորդ); Ինչպես  տեսնում  ենք,եկամուտները  տարեց  տարի  նվազել 

են,որի  հիմնական  պատճառը 2011թ. դպրոցներում  շրջանավարտների  բացակայությունն  է  

եղել,որն  էլ իր  բացասական  ազդեցությունն  է  ունեցել   հնգամյա  ֆինանսական  տարիների  

վրա; Եկամուտների  վրա                                         իր բացասական ազդեցությունն  է  ունեցել  նաև 

ընդունելության պլանի  թերակատարումը,հեռացված  ուսանողների    բարձր %-ը, եկամուտների  

աղբյուրների պակասը :  

Ֆինանսական  այսպիսի պայմաններում լուրջ խնդիր է դառնում ուսանողների 

հեռացումների կառավարման հարցը: 2014-2015թ ուս.տարում համալսարանից  տարբեր  

պատճառներով  ազատվել  են  60-ից ավել ուսանողներ 

Ցածր մակարդակի վրա է գտնվում համալսարանի առանձին ստորաբաժանումների 

կողմից ինքնուրույն արտաբյուջետային ֆոնդերի ձևավորման գործընթացը: 

  2015թ     կրճատվել է փաստացի գործող 15.5  հաստիք ամսական    1114.0 հազ.դրամով ; Մյուս  

կողմից  2015թ. հուլիսի  1-ից  բարձրացել է  նվազագույն  աշխատավարձը;Նվազագույն  

աշխատավարձի   բարձրացման  հետ  կապված  ամսական  աշխատավարձի ավելացումը  

կազմել է 642.0  հազ  դրամ ; 

Հաշվետու տարում  ևս ,ինչպես նախորդ 2 տարիներին  համալսարանը 40000.0  հազ. 

դրամ ժամկետային  ավանդի  միջոցով ստեղծել է լրացուցիչ միջոցներ ,ծախսերը  կատարել է 

խիստ  անհրաժեշտության սահմաններում,մասամբ կատարել է հաստիքների կրճատումներ; 

Ելնելով գոյություն ունեցող իրավիճակի  վերլուծությունից առաջարկվում  է ` 

• Քանի որ   համալսարանի ֆինանսական   ռեսուրսների   հետագա  աճը կարելի  է  
նախատեսել   հիմնականում  արտաբյուջետային եկամուտների աճի  հաշվին, ուստի 
խրախուսել և զարգացնել սեփական   միջոցների  ձևավորման  և  բաշխման   գործում  
համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումների   նախաձեռնությունը  և ինքնուրույնությունը: 

• Ընդլայնել համալսարանի վճարովի  ծառայությունների ձևերն ու  հաշվեկշիռը   բյուջեի   
եկամտային   մասում: 

• Կենտրոնացնել համալսարանի բոլոր   հնարավորությունները 2016-2017 ուստարվա  
վճարովի  ընդունելության   պլանի   կատարումն  ապահովելու համար: 

•  Առավելագույնս  սահմանափակել   ուսանողների   հեռացումների  տոկոսը:  

• Սահմանել ռեսուրսախնայողության ռեժիմ՝ արտանորմատիվային բոլոր ծախսերը    
փոխհատուցելով սպառող   ստորաբաժանումների   միջոցներով: 

• Իրականացնել արդյունավետ հաստիքային   քաղաքականություն,հաստիքների 
հիմնավորված  տնտեսման միջոցով ստեղծել  լրացուցիչ  ռեսուրսներ    ; 
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• Ուսման  վճարների  զեղջերը  կատարել օրենքի  սահմաններում թույլատրվող նվազագույն 
շեմին համապատասխան 
 

 

ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  2016  թ. Ì²ÊêºðÆ  և 

եկամուտների    Ü²Ê²Ð²ÞÆì 

     Ðá¹í³ÍÇ ÙÇ³íáñÁ   

     ºÎ²ØàôîÜºð   

   1 ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝացորդը  ï³ñ»ëÏ½µÇÝ  46454,5 

   2 ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ùáõïù»ñ 338976.6 

     ³Û¹ ÃíáõÙ`    

   2.1 ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó  65449,3 

     ³Û¹ ÃíáõÙ`    

   2.1.1 ÎñÃ³Ãáß³Ï 5005,8 

   2.1.2 Ուսման վարձ 47550,9 

   2.1.3 Գիտ. թեմաների ֆÇÝ³Ýë³íáñáõÙ 12892,6 

   2.2 Արտաբյուջետային մուտքեր 273527.3 

     այդ թվում   

   2.2.1 Վճարովի ուսուցում 249098,0 

   2.2.2 Այլ աղբյուրներ 24429.3 

     ÀÜ¸²ØºÜÀ ºÎ²ØàôîÜºð 385431.1 

   

 
  

   

 
  

     ÀÜ¸²ØºÜÀ Ì²Êêºð 357077.0 

   1 ÀÜÂ²òÆÎ Ì²Êêºð 343584.6 

    1.1 Աշխատավարձ 292000,0 

    1.2 ÎñÃ³Ãáß³Ï 5405.8 

    1.3 ¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 3800,0 

    1.4 ö³÷áõÏ ·áõÛùÇ ¨ Ñ³Ý¹»ñÓ³ÝùÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ 0,0 

    1.5 êÝÝ¹Ç Ó»éù µ»ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ 0,0 

    1.6 ¶áñÍáõÕÙ³Ý ¨ Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý ßñç³·³ÛáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ 5645.3 

    1.7 îñ³ÝëåáñïÇ շահագործման  և պահպանման  ծախսեր 3160.0 
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 1.8 Î³åÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ 1500,0 

    1.9 ԷÉ»ÏïñաէÝ»ñ·Ç³ÛÇ  ¨ ç»éáõóÙ³Ý Í³Ëë»ñ 10300,0 

    1.10 æñÙáõÕ-ÏáÛáõÕáõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ 1100,0 

    1.11 ÎáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í×³ñÝ»ñ 418.0 

    1.12 ÀÝÃ³óÇÏ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Í³Ëë»ñ 2000,0 

    1.13 Ð³ñÏ»ñ, ïáõñù»ñ 1500,0 

    1.14 ²Ûլապրանքների  և  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³Ëë»ñ 11000,0 

    1.15 ²ñï³·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ Պահպանություն 2975.5 

    1.16 Þ»Ýù»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ 280.0 

    1.17 ì×³ñáõÙÝ»ñ ÐºÐ-ÇÝ 2500.0 

    2 Î²äÆî²È Ì²Êêºð`այդ  թվում 13492.4 

    2.1 ê³ñù»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ 11392.4 

    2.2 ²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ  2100,0 

    2.3 Î³åÇï³É í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Í³Ëë»ñ   

     Մնացորդը 01,01,2017թ  28354.1 

   

           Գորիսի  պետական  համալսարանի  դրամական  միջոցների  մնացորդը  

2016թ.տարեսկզբին  կազմել է 46454.5 հազ.դրամ; Ընթացիկ  տարվա   մուտքերը   պլանավորվել  

են  338976.6 հազ.դրամ,այդ  թվում 65449.3  հազ.դրամ պետական  բյուջեից, 273527.3 հազ.դրամ 

արտաբյուջետային  միջոցներից; 

Պետական բյուջեով նախատեսվել է 65449.3 հազ. դրամ, այդ թվում՝  ուսման վարձ՝ 47550.9 

հազ. դրամ (ներառում է նաև վճարովի համակարգի ՀՀ օրենքով սահմանված արտոնություններ 

ունեցող ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցումը` 4930.0 հազ. դրամ,ինչպես նաև մասնակի 

փոխհատուցումը`1749.5 հազ.դրամ), կրթաթոշակ՝ 5005.8 հազ. դրամ, գիտ. թեմաների 

ֆինանսավորում՝ 12892.6 հազ. դրամ: Վերջինս  իր մեջ ընդգրկում է գիտական և 

գիտատեխնիկական  գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացում ծրագրի 

շրջանակներում  Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն ԳՊՀ 

գիտահետազոտական լաբորատորիաների պահպանման պարտավորությունները`գումարով 

10192.6 հազ.դրամ,ինչպես  նաև բազային ֆինանսավորման ծրագրերի մեջ ներգրավված 

գիտաշխատողների գիտական աստիճանի համար տրվող հավելավճարների վճարման 

պարտավորությունները( 4 թեկնածու և 3 դոկտոր)`գումարով   2700.0 հազ դրամ/Գումարը 

ենթակա  է փոփոխման/: Ֆինանսավորումն նախատեսվել է    միջին տարեկան 81  

պետպատվերային  և արտոնություններ ունեցող միջին տարեկան    23   ուսանողների  համար:  

Արտաբյուջետային մուտքերը  տարվա ընթացքում պլանավորվել է 273527.3 հազ. 

դրամ;Նշենք, որ այդ մուտքերն  իրենց մեջ  ներառում  են ինչպես վճարովի ուսուցումից 
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կանխատեսվող մուտքերը` 249098.0 հազ.  դրամ, այնպես էլ այլ աղբյուրներից  նախատեսվող 

մուտքերը` 24429.3 հազ.դրամ; Վերջինս արտաբյուջետային մուտքերի մեջ կազմել է 8.9% , 91.1%-

ը կազմել են վճարովի ուսուցումից   մուտքերը:  

²ÛÉ  ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó  ëï³óí³Í Ùáõïù»ñն  Áëï Çñ»Ýó Ï³½ÙÇ   áõÝ»Ý  Ñ»ïևÛ³É å³ïÏ»ñÁ`  

²ÛÉ  ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó  կանխատեսվող Ùáõïù»ñի   Ï³½Ùը    

²ÛÉ  ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó  ÁÝÃ³óÇÏ  Ùáõïù»ñ ¶áõÙ³ñÁ,Ñ³½.¹ñ³Ù 

1.Դրամաշնորհ  Տեմպուս` <Արարատ> <Համալսարան-

գործատու համագործակցության  զարգացում> ծրագրի 

շրջանակում 

3850.0 

2.Դրամաշնորհ MAHATMA 1100.0 

3.Դրամաշնորհ ERASMUZ+ <<Գրադարանային  ցանցի 

աջակցության  ծրագրեր>> նախագծի  շրջանակում 

14893.1 

4.Գործառնական վարձակալությամբ տրված Ճաշարանի կողմից 

սպառված կոմունալ  վճարների  փոխհատուցում 

1000.0 

Ճաշարանի  վարձակալության  վճար 280.0 

6. §²ñÙ»Ýï»É¦ ö´À-Ç ն, §Օրանժ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´Ը-ին տարածքի 

տրամադրում 

2262.5 

8.ընդունելությունից հավաք.գումար 901.5 

9.ՈՒսանողների հանրակացարանում  բնակվելու  վարձ 112.2 

 10.Քննությունների վերահանձնման գումար  30.0 

Ընդամենը 24429.3 

 

Այլ աղբյուրներից   ստացվող ընթացիկ մուտքերի  կառուցվածքում դրամաշնորհային ծրագրերից 

ստացվող գումարները պլանավորվել  են 19843.1 հազ.դրամ; 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ 

»Ï³ÙáõïÁ Ï³½Ù»É ¿ 385431.1  Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ԵÏ³ÙáõïÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ  µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ Ï³½Ù»É ¿ 16.98%, 

³ñï³µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁª 70.97%, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇÝª   12.05%:    

 

§²ßË³ï³í³ñÓ¦  Ñá¹í³Íáí    պլանավորվել է  292000.0  Ñ³½ ¹ñ³Ù ;    Այն Ï³½Ùում է  

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ    81.8 %-Á: 

 §ÎñÃ³Ãáß³Ï¦ Ñá¹í³Íáí Í³Ëë»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý   5405.8 Ñ³½. ¹ñ³Ù 

  §¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Í³Ëë»ñ¦ Ñá¹í³Íáí `   3800.0 Ñ³½, ¹ñ³Ù;  

§¶áñÍáõÕÙ³Ý  ¨  Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý  ßñç³·³ÛáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ¦ Ñá¹í³Íáí պլանավորվել է 5645.3  

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

 §îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ¦ Ñá¹í³Íáí պլանավորվել  ¿  3160.0 Ñ³½. ¹ñ³Ù 
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§²ÛÉ  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ  ³åñ³ÝùÝ»ñÇ  Ó»éù µ»ñÙ³Ý  Í³Ëë»ñ¦  Ñá¹í³Íáí պլանավորվել է  

11000.0  Ñ³½.  ¹ñ³Ù,որը ըստ կազմի համարյա նույնն է  ինչ որ 2015թ  կատարողականը 

2016թ եկամուտներն  ու ծախսերը  համեմատած 2015թ-ի  հետ  հետևյալն է` 

Եկամուտների  մասով` 

2016թ .Ընդամենը  եկամուտները 2015թ.  Կատարողականի  հետ համեմատած  փոփոխվել են են 

+9239.3 հազ.դրամով`այդ  թվում`Վճարովի ուսուցման  գծով`8540.0 հազ.դրամով կամ  

                                                           Այլ  աղբյուրների  հաշվին`5434.7  հազ.դրամով               

 Տարեսկզբի  մնացորդի հաշվին 4733.2  հազ դրամով 

 

2016թ .Ընդամենը  ծախսերը 2017թ ծախսերի համեմատ աճել են +27340.0 հազ.դրամով`այդ  թվում` 

                                                 Աշխատավարձի  գծով`     13130.0 հազ.դրամով 

                                                             Կրթաթոշակի  գծով      `    675.8  հազ.դրամով 

 Գործուղում`        763.4 հազ.դրամով 

     Էլեկտրոէներգիա`  632.0 հազ.դրամով 

                                                           Ընթացիկ  վերանորոգում`   1400.0 հազ.դրամով 

 Պահպանություն`                  1870.0  հազ.դրամով               

 Կապիտալ ծախսեր`  10241.3  հազ.դրամով 

 

Աշխատավարձի աճը նախորդ  տարվա համեմատ պայմանավորված է  

նրանով,որ2015թ.տարեսկզբին  ունեցել ենք  9000.0հազ   դրամի   գերավճար աշխատավարձից  

պահվող  եկամտային  հարկի  գծով,2015թ.այդքանով պակաս եկամտային  հարկ  ենք փոխանցել  

գերավճարի  հաշվին ,դեռ  ավելին  2016թ.տարեսկզբին  էլ  ունեցել ենք մոտ 4500.0 հազ,դրամի  

ապառք եկամտային  հարկի  գծով: 

Այսպիսով տարեսկզբի  մնացորդը 2016թ.սկզբին 2017թ տարեսկզբի  նկատմամբ նվազում է 18100.4 

հազ.դրամով;ՍԱ  իր շղթայական  բացասական  ազդեցությունը  կունենա հաջորդ  տարիների  

վրա,եթե չձգտենք Ըստ  տարիների  ստեղծել տարեսկզբի դրամական  միջոցների  կայուն  

ֆոնդ,հասնել  նրան  ,որ ընթացիկ  տարվա  մուտքերից ավել ծախս չկատարվի; 

Առաջարկվում  է վարել ճկուն  հաստիքային  քաղաքականություն,տարեկան  տնտեսելով մոտ 

20000.0 հազ.դրամ,որը  մոտ  կկազմի  20 հաստիք; 
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Աղյուսակ 8.        Եկամուտների փոփոխման դինամիկան  2011-2015թթ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  2012 2013 2014 2015 2016 

1 

¸ñ³Ù³Ï³Ý  

ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Á 

ï³ñ»ëÏ½µÇÝ 

83622.9 

18.6% 

77610.2 

17.7% 

64574.4 

15.6% 

51187.7 

13.6% 
46454.5 

2 
ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñí³  

Ùáõïù»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ 
366774.5 

 

361889.7 

 

348091.2 325004.1 338976.6 

2.1 
ä»ï³Ï³Ý  µÛáõç»Çó, 

³Û¹ ÃíáõÙ 

65499.4 

14.5% 

55840.1 

12.7% 

56839.4 

13.8% 

65451.3 

17.4 
65449.3 

2,1,1 àõëÙ³Ý í³ñÓ 45499.6 37585.7 42123.0 47564.6 47550.9 

2,1,2 ÎñÃ³Ãáß³Ï 6732.8 4856.0 3884.6 4294.8 5005.8 

2,1,3 

¶Çï. Ã»Ù³Ý»ñÇ 

ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ և միջ 

կոնֆերանսի գումար 

 

13267.0 
13398.4 10831.8 12841.96 12892.6 

2.2 

²ñï³µÛáõç»ï³ÛÇÝ   

»Ï³ÙáõïÝ»ñ,այդ 

թվում 

301275.1 

66.9% 

306049.6 

69.6% 

291251.8 

70.6% 

259552.8 

69.0 
273527.3 

2.2.1 Վճարովի ուսուցում 265907.6 271054.0 257539.6 240558.2 249098.0 

2.2.2 Այլ աղբյուրներ 35367.5 34995.6 33712.2 18994.6 24429.3 

 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  

»Ï³ÙáõïÝ»ñ 
450397.4 439499.9 412665.6 376191.8 385431.1 
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15. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

Հաշվետու` 2014/2015 ուստարում կնքվել են պայմանագրեր առկա և հեռակա ուսուցման 

արտադրական և ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման համար: Պրակտիկան 

իրականացվում է բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերին համապատասխան: 

Մանկավարժական բնագիտական և հումանիտար մասնագիտությունների, 

պատմաիրավագիտական ֆակուլտետների մանկավարժական պրակտիկաները կազմակերպվել 

են քաղաքի հիմնական՝թիվ 2,3,5,6 և թիվ 1 ու 4 ավագ դպրոցներում: Նախաավարտական 

մանկավարժական պրակտիկան և գիտամանկավարժական պրակտիկան մագիստրատուրայում 

կազմակերպվում է ավագ դպրոցներում, իսկ մանկավարժականը՝ հիմնական դպրոցներում: 

Մագիստրատուրայի լավագույն ուսանողների գիտամանկավարժական պրակտիկան 

կազմակերպում է ԳՊՀ-ի համապատասխան ամբիոններում, որի  ժամանակ մագիստրանտը 

ծանոթանում է ամբիոնի աշխատանքներին և ցածր կուրսերում անց է կացնում մեկական 

գործնական, սեմինար պարապմունք և դասախոսություն: 

Դպրոցում մագիստրանտը մասնակցում է հիմնականում համապատասխան 

մասնագիտության մեթոդ-միավորման աշխատանքներին և վարում 1-2 բաց դաս՝ հնարավորինս 

կիրառելով նոր մեթոդներ: Վերջում ներկայացվում են հաշվետվություններ պրակտիկայի ընթացքի 

վերաբերյալ: 

Մագիստրատուրայի գիտահետազոտական պրակտիկան ևս կազմակերպվում է բուհի 

համապատասխան ամբիոններում՝ մագիստրական թեզի ղեկավարի մոտ: 

«Էլեկտրոնային տեխնիկա« և «Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտությունների արտադրական 

պրակտիկաները առկա և հեռակա ուսուցման համար անց են կացվել Որոտանի ՀԷԿՀ-ում, ԲԷՑ-

ում, Գամմա ՓԲԸ-ում, «1,2,3,» ՍՊԸ-ում: 

«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության 

պրակտիկան անցկացրել են Որոտանի ՀԷԿՀ-ում, հարկային տեսչությունում, «Արարատ-բանկ» 

ԲԲԸ Գորիս մասնաճյուղում և մի շարք ՍՊԸ-երում: Այս մասնագիտության մագիստարտուրայի 

գիտամանակավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է ԳՊՀ-ում մագիստրական թզթերի 

ղեկավարների մոտ, իսկ արտադրականը՝ վերը նշված կազմակերպություններում: Հեռակա 

ուսուցման պրակտիկան՝ չորրորդ և հինգերորդ կուրսերում կազմակերպվում է ևս վերը նշված 

կազմակերպություններում: 

«Իրավագիտություն» մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաները կազմակերպում են 

դատարանում, դատախազությունում և քաղաքապետարանում: «Պատմություն» մասնագիտության 

ուսումնական 1-ին կուրսում թանգարանային պրակտիկան ուսանողները անց են կացնում Գորիս 

քաղաքի գավառագիտական թանգարանում: «Կենսաբանություն» մասնագիտության բնգաիտական 

պրակտիկան հիմնականում ացկացնում են քաղաքից դուրս, հետևաբար ապահովվում են 

տրանսպորտով: «Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության անց է կացվում «Երևանի քիմիա-

դեղագործական քիմիա» ԲԲԸ-ում և Գորիս քաղաքի «Երեմ-Բադիրյան» ՍՊԸ-ում, «Էմմա Ասլանյան 

և որդիներ» ՍՊԸ-ում և «Է Խաչատրյան» ՍՊԸ-ում: 

ԳՊՀ-ն բավականաչափ ծանրաբեռնված է պրակտիկայով, այն իրականացվում է համաձայն 

ուսումնական պլանի և ըստ ժամանակացույցի: Այն ուսումնական գործընթացի օրգանական մասն 

ու շարունակությունն է. Օգնում է ուսանողներին բուհում ստացած տեսական գիտելիքները 

կիրառել գործնականում:  
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16.ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

16.1 Միջազգային համագործակցությունը և կրթության որակի ապահովման համակարգը Գորիսի 

պետական համալսարանում 

 

2014-2015 ուստարում ԳՊՀ-ի միջազգային համագործակցության և որակի ապահովման բաժինը 

երկու ուղղություններով իրականացրել է մի շարք ռազմավարական նշանակության նախագծեր, 

որոնք միտված են եվրոպական փորձի փոխանակմանը, եվրոպական կրթական տարածքում 

ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի շարժունակության խթանմանը, բուհ-

ում կրթության որակի ապահովման մշակույթի ձևավորմանը, համալսարան-գործատու 

համագործակցային միջավայրի բարելավմանը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

 

ԳՊՀ որակի ապահովման համակարգում 2014-2015 ուստարում տեղի ունեցան մի շարք կարևոր 

գորցընթացներ, որոնք ուղղված էին ԲՈՒՀ-ում որակի ապահովման մշակույթի ձևավորմանը և 

ենթակառուցվածքային հավատարմագրմանը:  

Գործընթացներն իրականացվեցին Համաշխարհային բանկի «Կրթության որակ և 

համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագրի «Որակի ապահովման ազգային 

համակարգի ստեղծում և ամրապնդում»  բաղադրիչի շրջանակներում, իսկ ծրագրի ավարտից 

հետո բարեփոխումներին միտված գործընթացներն կատարվեցին համալսարանի  առկա 

ռեսուրսներով: Նախագծի նպատակն էր համալսարանում ստեղծել որակի ապահովման 

արդյունավետ համակարգ, որը կնպաստի ԳՊՀ հավատարմագրման գործընթացի լիարժեք 

իրականացմանը: 

Ծրագրի շրջանակներում վերանայվել և վերամշակվել են համալսարանի կանոնադրությունը, 

առաքելությունն ու նպատակներն արտահայտող 2011-2016թթ. Ռազմավարական ծրագիրը, որոնց 

համապատասխան մշակվել և ներդրվել են որակի ներքին համակարգի զարգացմանն ուղղված մի 

շարք կարևոր ընթացակարգեր և կանոնակարգեր, վերլուծվել և մշակվել են ՈԱԱԿ-ի 

ինքնավերլուծության ձևաչափում ընդգրկված չափանիշներին ու չափորոշիչներին հասնելու 

ուղիներն ու մեթոդները: Ընթացիկ տարվա կարևոր ձեռբերումներից է հանդիսանում 

Համաշխարհային բանկի կողմից  ֆինանսավորված վերոնշյալ ծրագրի արդյունավետ 

իրականացումը :  

Նախագծի շրջանակներում կատարվել  է ԳՊՀ-ի ՈԱ բաժնի նյութատեխնիկական բազայի 

արդիականացում: Երկրորդ փուլում իրականացվել է ԳՊՀ-ի և ՖԿՀՊԻ ՈԱՆԿ համատեղ սեմինար 

խորհրդակցություններ կրթական ծրագրերի  ինստիտուցիոնալ և ծրագրային 

ինքնավերլուծությանը վերաբերող թեմաներով: 
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Կառուցողական աշխատանքների արդյունքում մշակվել են հետևյալ կանոնակարգերը. 

ա) ուսանողների գիտելիքների գնահատման նոր կանոնակարգ 

բ) ուսանողների հեռացման և վերականգնման նոր կարգ 

գ) ակադեմիական ազնվության հայեցակարգ 

դ)ուսումնական ծրագրերի և պլանների մշտադիտարկման կանոնակարգ 

 

Նախագծի երկրորդ փուլում կազմակերպվեց միջազգային խորհրդատվության ապահովում, որն 

իրականացվեց երեք ԲՈՒՀ-երի՝ Գորիսի պետական համալսարանի, Գավառի պետական 

հաալսարանի և Ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտի ՈԱ բաժինների 

պատասխանատուների ջանքերով:  Միջազգային փորձագետի հնգօրյա աշխատանքային այցի 

արդյունքում ԳՊՀ-ի ՈԱ բաժնի աշխատակիցները և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 25 

ներկայացուցիչներ  ստացան խորհրդատվություն ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 

լրամշակված ձևաչափի բոլոր չափանիշների և չափորոշիչների համար:  

Քննարկվեցին որակի ապահովման համակարգի ներքին քաղաքականության փաստաթղթային 

հենքի ստեղծման, որակի ապահովման ռազմավարական ծրագրի մշակման հետ կապված 

հրատապ հարցերը: Միջազգային փորձագետի հետ ԲՈՒՀ-երը իրականացրին փորձի 

փոխանակում՝ կապված կրթական ծրագրերի մշակման և մշտադիտարկման մեխանիզմների հետ, 

ինչպես նաև որակի ներքին մշակույթի ձևավորման միջազգային փորձի հետ: Հաշվետու 

ժամանակաշրջանում ԳՊՀ-ն կազմակերպեց սեմինար-խորհրդակցություն, որը զուգակցվեց 

միջազգային փորձագետի այցի հետ: Ազգային համալսարանների համեմատական վերլուծության 

ապահովման նպատակով սեմինար-խորհրդակցությունը կազմակերպվեց երեք 

համալսարանների` Գորիսի պետական համալսարանի, Գավառի պետական համալսարանի և 

ֆիզկուլտուրայի պետական ինստիտուտի որակի ապահովման պատասխանատուների կողմից, 

որն ամրագրվեց ԲՈՒՀ-երի միջև եռակողմ հուշագրով: 

 Կատարվեցին ԳՊՀ որակի ապահովման և միջազգային գործունեության բենչմարկինգի 

(համեմատական վերլուծության) քաղաքականությանը և ապահովմանը ուղղված աշխատանքներ, 

որի արդյունքում  ԳՊՀ բարեփոխումների, արտաքին կապերի և գիտության գծով պրոռեկտոր 

Դիանա Կարապետյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց Գորիսի պետական համալսարանի և 

Գավառի պետական համալսարանի ՈԱ աշխատակիցների այց Ամստերդամի համալսարան:  Այցի 

ընթացքում Ամստերդամի համալսարանի բիզնեսի և տնտեսագիտության, հումանիտար 

մասնագիտությունների և իրավաբանության ֆակուլտետները ներկայացրին իրենց հարուստ 

փորձը և ձեռքբերումները միջազգային համագործակցության և որակի ապահովման ուղղությամբ:   
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Քննարկվեցին որակի ապահովման ներքին մեխանիզմները և դրանց կիրառությունները վերոնշյալ 

ֆակուլտետներում,  կատարվեց որակի ապահովման համակարգի և փաստաթղթային հենքի 

համեմատական վերլուծություն:  

Քննարկվեցին ենթակառուցվածքային և ծրագրային հավատարմագրման երկու երկրների 

ձևաչափերը, տվյալների հավաքագրման և վերլուծության գործող մեխանիզմները,  դասավանդման 

և ուսումնառության մեթոդները, ինչպես նաև ուսանողների գնահատման և դասախոսների 

մասնագիտական որակավորումների կատարելագործմանն ուղղված կարգերը և իրականացվող 

միջոցառումները: 

Երկու բուհերի ներկայացուցիչները հանդիպում ունեցան նաև պրն. Հոտզե Լոնտզի հետ, ով 

պատասխանատու էր ենթակառուցվածքային հավատարմագրման զեկույցի և դրա հետ առնչվող 

բոլոր գործընթացների կազմակերպման և իրականացման համար և քննարկեցին հնարավոր բոլոր 

խնդիրները և հերթական քայլերը գործընթացը ժամանակին և արդյունավետ կազմակերպելու 

համար: Կողմերը քննարկեցին նաև հետագա համագործակցության հնարավորությունները, 

մասնավորապես եվրամիության ծրագրերի շրջանակներում: Ձեռքբերումների արդյունքում ԳՊՀ-

ում ստեղծվեց հավատարմագրման առաջին հանձնաժողովը և 10 աշխատանքային խմբերը, որոնք 

ձեռնամուխ  եղան  Գորիսի պետական համալսարանի ենթակառուցվածքային 

հավատարմագրման զեկույցի պատրաստմանը: 

Նախագծի շրջանակներում երկրորդ նախատեսված այցը Բելգիայի Լյովենի համալսարանն էր : 

Այցի շրջանակներում պրոռեկտոր Դ. Կարապետյանը ՈԱ համակարգի փորձի փոխանակման 

նպատակով փետրվարի 9-ից 12-ը եղավ Բելգիայի երկու համալսարաններում` Լյովենի 

համալսարան և ԿԱՀՈ Սինտ Լիվենի համալսարան: 

Այցի շրջանակներում քննարկվեցին բարձրագույն կրթության որակի կառավարման 

հիմնահարցերը Բելգիայում և Ֆլանդրիայում, ՈԱ համակարգը, հավատարմագրման գործընթացը, 

ինչպես նաև բենչմարկինգը որպես համալսարանների համար ուսանելու և զարգացման նոր 

որակների հասնելու գործընթացները: ՈԱ համակարգի կարևորագույն ձեռքբերումներից էր 

համալսարանի Որակի ապահովման ձեռնարկը, որում զետեղված է նաև որակի ապահովման 

հայեցակարգը: 

Գորիսի պետական համալսարան պաշտոնաթերթում, ինչպես նաև համալսարանի պաշտոնական 

www.gorsu.am կայքում պարբերաբար լուսաբանվել են այս ուղղությամբ իրականացված բոլոր 

աշխատանքները, որոնք ապահովել  են թափանցիկ և կառուցողական միջավայրում աշխատելու 

հնարավորություն: 

Ծրագրի պաշտոնական ավարտը տրվեց 2014թ. մայիսի 31-ին, սակայն որոշ գործընթացներ 

շարունակվեցին մինչև 2015թ. : Ծրագրի ավարտին ԳՊՀ-ն ԿԳ նախարարության Կրթական 

ծրագրերի կենտրոնի միջոցով ՈԱԱԿ-ին ներկայացրեց համալսարանի ինքնավերլուծության 

փորձնական զեկույցը: ՈԱԱԿ-ի կողմից համալսարանին ներկայացվեց փորձնական զեկույցի 

վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացությունը, որում նշված էին զեկույցի վերաբերյալ  ՈԱԱԿ-ի 

բոլոր նկատառումները` այդ թվում  դիտողությունները և զեկույցի լրամշակումը հիմնավորող 

փաստարկները : 

2015թ-ին ԳՊՀ-ի աշխատանքային խումբը ձեռնամուխ եղավ նշված բացթողումների վերացմանը և 

զեկույցի լրամշակմանը : ՄՀՈԱ բաժնի կողմից թարգմանվեցին համալսարանի հիմնադիր 

փաստաթղթերը, հայեցակարգը և որակի ապահովման ձեռնարկը : 

ԲՈՒՀ-ի նախաձեռնությամբ անցկացվեցին տեղեկատվական սեմինարներ`  ակադեմիական 

կառույցի, ֆակուլտետների դեկանների, բուհի վարչական անձնակազմի և ուսանողների 

մասնակցությամբ: Ուսումնական ծրագրերի և պլանների ուղղությամբ խորհրդատվություն 

տրամադրվեց բոլոր ֆակուլտետներին և ամբիոններին: Կատարվեց ուսումնառության 

գործընթացի գնահատում` թեստային հարցաշարերի միջոցով, յուրաքանչյուր ֆակուլտետում 

ներառելով ուսումնառության որակները, համակարգչային հմտությունները, գործատուների հետ 

համագործակցային կապերը: ԳՊՀ աշխատանքային խումբը զեկույցում կատարեց 

համապատասխան փոփոխություններ` ռեկտոր Յու. Սաֆարյանի ղեկավարությամբ, իսկ 

աշխատանքները համակարգեց պրոռեկտոր Դ. Կարապետյանը: 2015թ-ի ավարտին ռեկտորատին 

ներկայացվեց լրամշակված զեկույցի հայերեն տարբերակը և քննարկվեց 2016թ-ին ԳՊՀ 

http://www.gorsu.am/
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պաշտոնական հավատարմագրման մեկնարկը և դրանից բխող հետագա աշխատանքները : 

Գիտական խորհրդի վերջին նիստում Դ. Կարապետյանը հանդես եկավ հաշվետվությամբ`  

ներկայացնելով այս ուղղությամբ կատարված աշխատանքները և հավատարմագրման նախնական  

ժամանակացույցը :  

 

 

ԵՄ ԾՐԱԳՐԵՐ. ՏԵՄՊՈՒՍ,  ԵՐԱԶՄՈՒՍ ՄՈՒՆԴՈՒԶ, ԷՐԱՍՄՈՒՍ + 

 

2015թ. Համալսարանի ԵՄ ծրագրերը համալրվել են ևս երկու ծրագրով, ԳՊՀ-ում նրանց թիվը 

հասցնելով 8-ի:  

Տեմպուս-ի Cap4Com «Համալսարան-ձեռնարկություն համագործակցության խթանումը 

Հայաստանում,  Ուկրաինայում և Վրաստանում հմտությունների վրա հիմնված 

վերապատրաստումների նպատակով» ծրագիրն ավարտվեց 2015թ. Մարտի 15-ին: Ծրագրի 

շրջանակներում ԳՊՀ-ի դասախոսական և վարչական աշխատակազմի ներկայացուցիչները 

պարբերաբար մասնակցել են ձեռնարկությունների հետ համագործակցության առաջատար փորձ 

ունեցող այնպիսի համալսարաններում կազմակերպված վերապատրաստումներին, ինչպիսիք են 

Անգլիայի Քովենթրի համալսարանը, Բելգիայի Լյովենի համալսարանը, Ֆրանսիայի Գրենոբլի 

ակադեմիան և Գերմանիայի Ալենի համալսարանը: Վերապատրաստումների նպատակն էր 

ծանոթանալ եվրոպական ձեռնարկություն-համալսարան համագործակցության լավագույն 

մոդելներին, բազմամյա փորձին և մեխանիզմներին:  

Փորձի փոխանակման արդյունքում ԳՊՀ-ում ստեղծվեց համալսարան - ձեռնարկություն 

համագործակցության հանձնախումբ, որը փորձում է նոր հիմքերի վրա դնել վերոնշյալ 

համագործակցությունը և ստեղծել ձեռնարկատիրական բարենպաստ միջավայր համալսարանի և 

Սյունիքի մարզի արդյունաբերական սեկտորի միջև: 

Ծրագրի IV-րդ կոորդինացիոն համաժողովը տեղի ունեցավ Գորիսի պետական համալսարանում, 

որի նպատակն էր պլանավորել ծրագրի հետագա գործընթացները, քննարկել ձեռքբերումները և 

բացթողումները: ԳՊՀ-ի ՄՀՈԱ բաժինը ծրագրի շրջանակներում ստեղծեց նաև «Ձեռնարկություն-

համալսարան. Եվրոպական փորձ» վերնագրով իր ձեռնարկը, որի հիմքում եվրոպական մի շարք 

համալսարաններում մասնակիցների անցած վերապատրաստումներն են: 

Տեմպուս-ի ԱՐԱՐԱՏ ծրագրի շրջանակներում ընթացիկ տարում ծրագիրն իրականացնող 

համալսարանների կոնսորցիումի կողմից մշակվել է սեկտորիալ որակավորումների շրջանակ` 

ՈԱՇ-ին համապատասխան, որի համար փորձնական ոլորտներ են ընտրվել 

Ճարտարագիտությունը, մանկավարժությունը և կրթությունը: Ստեղծվեց նաև  համալսարան-

գործատու համագործակցության ցանց: ԱՐԱՐԱՏ ծրագրի շրջանակներում ընթացիկ ուստարում 

ազմակերպվել են վերապատրաստումներ և աշխատանքային քննարկումներ, ինչպես 
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Հայաստանում, այնպես էլ եվրոպական համալսարաններում, որոնց մասնակցել են ԳՊՀ 

աշխատակազմը և ուսանողները: Ծրագիրը գտնվում է ավարտական փուլում և պաշտոնական 

ավարտը կտրվի 2015թ. ապրիլին: 

Տեմպուս-ի «ՄԱՀԱԹՄԱ նախագծի շրջանակներում ԳՊՀ-ում ներդրված  «Կրթության կառավարում 

մագիստրոսական մասնագիտությունը ունեցավ արաջին շրջանավարտները, թվով 11 ուսանողներ: 

Կրթական ծրագիրը ընթացիկ տարում կրթության նախարարության կոմից ստացավ լիցենզիա և 

ծրագրի շրջանակներում  ՈԱԱԿ-ի կողմից կատարվեց մասնագիտության կրթական ծրագրի 

արտաքին գնահատում`  կոնսորցիումի համալսարանների,  այդ թվում ԳՊՀ-ի  կողմից 

ներկայացված ինքնավերլուծության փորձնական զեկույցի հիման վրա: Ուսումնառության երրորդ 

եռամսյակում լավագույն ուսանողները փորձի փոխանակման նպատակով այցելեցին  Անգլիայի 

Միդլսեքս համալսարան և Վրաստանի Ակակի Ծերեթելիի համալսարան: Գերմանիայի Կոբլենցի 

համալսարանում անցկացվեց դասախոսական անձնակազմի վերապատրաստում, որին ԳՊՀ-ից 

մասնակցեցին երեք դասախոսներ: Տեղի ունեցան նաև մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ, 

որի ընթացքում քննարկվեցին հետագա աշխատանքները և ծրագրի ժամկետը երկարաձգվեց մեկ 

տարով: Ծրագիրը պաշտոնապես կավարտվի 2016թ.-ին:  

 

 

 

 
 

 

 

Տեմպուս-ի ASPIRE «Հատուկ կարիքներով մարդկանց հասանելիությունը հասարակությանը» 

նախագծի շրջանակներում անդրադարձ է կատարվել ներառական կրթության արդի 

հիմնախնդիրներին և դրանց հնարավոր լուծումներին: ԳՊՀ-ում ծրագրի աշխատակազմը 

դասախոսական կազմի հետ համատեղ մշակել են ներառական կրթության ոլորտում մոդուլներ, 

որոնց հիմքում Իռլանդիայի Լիմերիկի տեխնոլոգիական համալսարանի հարուստ փորձն է դրված: 

Մոդուլները անցել են փորձնական կիրառման  երկու փուլ և փորձ է արվում ներդնելու 

մագիստրոսական որևէ մասնագիտության դասընթացներում: Ստեղծվել է ներառական կրթության 

լսարան` հատուկ կարիքներով ուսանողների համար: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 

համալսարանի առկա և հեռակա համակարգում սովորում են 13 հատուկ կարիքներով 

ուսանողներ, ԳՊՀ-ն իր ռազմավարական նպատակներից մեկն է համարում այս ոլորտում 

իրականացվող բարեփոխումները: ԳՊՀ-ում կազմակերպվել են մի շարք վերապատրաստումներ և 

աշխատանքային հանդիպումներ դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ: 

Կազմակերպվել են  թվով երկու իրազեկվածության օրեր 2014 և 2015թթ.-ին, Սյունիքի մարզում և 

http://tempus.am/Tempus/Tempus%20Projects/5thCall/Access%20to%20Society%20for%20People%20with%20Individual%20Requirements.pdf
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Երևանում: Մարզային նշված միջոցառումներին համալսարանի նախաձեռնությամբ մասնակցել են 

մարզի գրեթե բոլոր կրթական կառույցները: Տպագրվել են մի շարք տեղեկատվական նյութեր և 

Ալնգլերենը հատուկ կարիքներով անձանց համար  ձեռնարկը, որում ներկայացված են ծրագրի 

հիմնական արդյունքները: Ծրագրի պաշտոնական ավարտը տրվել է 2015թ.  Հոկտեմբերի 15-ին: 

 

 

 

2014-2015 ուստարում շարունակվել են  Եվրամիության համագործակցության և շարժունության 

“Backis” և “Humeria” ծրագրերը: «Backis նախագծի կոնսորցիումը կազմված 12 եվրոպական 

համալսարաններից և 7 ԱՊՀ երկրների համալսարաններից: Ծրագրի մասնակցության 

անհրաժեշտ տեղեկատվությունը զետեղված է հետևյալ ինտերնետային էջում` www.backis.univ-

montp2.fr: Այս ծրագրի շրջանակներում ընթացիկ ուսումնական տարում ԳՊՀ-ից երեք ուսանողներ 

ավարտել են իրենց ուսումնառությունը, իսկ երկու ուսանողներ շարունակում են իրենց 

ուսումնառությունը Չեխիայի Մացարուկի համալսարանում: Դասախոսական անձնակազմից Դ. 

Կարապետյանը իրականացրել է հետդոկտորական  հետազոտություն Իսպանիայի Պայս Վասկո 

համալսարանում: 

“Humeria” նախագծի նպատակն է ապահովել համագործակցություն և շարժունակություն 

Եվրոպական միության և Արևելյան գործընկերության երկրների միջև: Այն ներառում է 

հումանիտար գիտությունների, տարածաշրջանային և միջազգային հարաբերությունների, 

կրթության, հետազոտության, ինչպես նաև արվեստի և դիզայնի ոլորտները: Նախագծի 

մանրամասները զետեղված են հետևյալ էջում`  http://humeria.eu/2013/10/humeria/:  

ԵՄ շարժունակությանն ուղղված ծրագրերը հնարավորություն են տալիս ուսանողներին իրենց 

ուսումնառությունը շարունակել եվրոպական առաջատար համալսարաններում, սկսած 

բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնառության երկրորդ կիսամյակից,  իսկ 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին լայն հնարավորություններ է ընձեռնվում 

մասնագիտական վերապատրաստումներ անցնելու եվրոպական համալսարաններում, ինչը 

կնպաստի կրթության որակի ապահովման և համալսարանի միջազգայնացմանն ուղղված 

գործընթացներին: 

 

 

http://www.backis.univ-montp2.fr/
http://www.backis.univ-montp2.fr/
http://humeria.eu/2013/10/humeria/
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ԷՐԱՍՄՈՒՍ + ծրագրեր 

 

Ընթացիկ ուսումնական տարում Տեմպուս նախագիծը վերանվանվել է «Էրազմուս+» ի` 

միաժամանակ ընդլայնելով համագործակցության հանրավորությունները: ԵՄ-ի կողմից ստեղծվել 

է եվրոպական հատուկ պորտալ և ծրագրերի մասնակցության իրավունքի համար 

համալսարանները պետք է իրականացնեին մի շարք գործընթացներ և ստանային հատուկ կոդ: 

ԳՊՀ-ում այս գործընթացները իրականացրել է պրոռեկտոր Դ. Կարապետյանը, ով ԵՄ-ի կողմից 

իրավունք է ստացել նշված պորտալում իրականացնել համալսարանին վերաբերող ծրագրային 

բոլոր գործընթացները: «Էրազմուս+»  նախագծի շրջանակներում ԳՊՀ-ն այս տարի ունի երկու նոր 

դրամաշնորհային նախագիծ:  

Հաշվի առնելով ՀՀ գրադարանային համակարգի արդի վիճակը և մարտահրավերները ԳՊՀ-ն և 

Կառավարման ակադեմիան եվրոպական գործընկերների հետ մշակել են գրադարանային 

համակարգի բարեփոխման ծրագիր, որը հաջողությամբ ընդունվել է ԵՄ-ի կողմից: ՀՀ պետական 

կառավարման ակադեմիան «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակում իրականացվող «Գրադարանային 

ցանցի աջակցության ծառայություններ. գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, 

Մոլդովայում և Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի  զարգացման և գրադարանային 

ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով» (LNSS) ծրագրի համակարգողն է, իսկ ԳՊՀ-ն` 

գործընկեր համալսարան: 

Ծրագրի կոորդիացիոն ժողովը տեղի է ունենալու Ռումինիայի Բրյասով քաղաքում`  մարտի 6-10-

ը:  

Հաջորդ նախագիծը դա «ՀԵՐԻԹԱԳ»-ն է, որը նախատեսում  է պատմամշակութային արժեքների 

զարգացման և կրթական ծրագրերի մշակման  միջոցով նպաստել կրթության և տուրիզմի 

զարգացմանը ծրագրի մասնակից երկրներում: Ծրագրի կոորդինացիոն համաժողովը տեղի 

ունեցավ ՃՇՀԱՀ-ում փետրվարի 1-4ը: 

Վերոնշյալ   ծրագրերից բացի ԳՊՀ-ն ընթացիկ տարվա ընթացքում պայմանագիր է կնքել Սանկտ –

Պետերբուրգի տնտեսագիտական համալսարանի հետ և համագործակցության  նոր 

հնարավորություններ ամրագրել հաշվետու տարվա ընթացքում:  

Համալսարանը շարունակում է բարեփոխումների գործընթացը միջազգային և որակի ապահովման  

ոլորտներում` հիմնվելով ձեռքբերումների վրա և ինտեգրվելով  կրթության և գիտության արդի 

զարգացումներին: 
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17. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 Գորիսի պետական համալսարանի ընթացիկ հաշվետու ժամանակահատվածը 

նշանավորվեց «Մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների ինքնավերլուծության» և փորձնական հավատարմագրման բուռն 

գործընթացներով, որտեղ զեկույցի ներկայացման վերջնաժամկետ է ընտրված 2016թ. մարտը: 

Հաշվետու ժամանակահատվածը նշանակվել է նաև «Կրթության կառավարում» մագիստրոսական 

փորձնական մասնագիտության լիցոնզավորման և ծրագրային հավատարմագրման 

գործընթացներով, որի փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետ է նշանկվել 2016թ. փետրվարի 

10-ը:  

Նկատի ունենալով վերոնշյալ գործընթացները, համալսարանը նպատակային քայլեր է կատարել 

միջազգային համագործակցության և կրթության որակի ապահովման համակարգը կարգավորելու, 

համալսարանի ռեյտինգի բարձրացման ուղղությամբ. 

1.1. Վերջին երեք տարիների ընդունելության ակնհայտ թերակատարումների պայմաններում 

(օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները) վճարովի համակարգում համալսարանի 

արտաբյուջետային եկամուտների նախահաշվային ծավալը ուսումնական տարվա սկզբին 

նախորդ ուսումնական տարվա համեմատ կրճատվել է 9%-ով: 

1.2. Հիմք ընդունելով «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» ՀՀ օրենքների պահանջները, ՀՀ ԿԳ նախարարի 19.02.2007թ. թիվ 80 Ա/Ք 

հրամանը, Բոլոնիայի համաձայնագրի հիմնական դրույթները համակարգված և միասնական 

ներդնելու նպատակով հաշվետու տարում իր արդյունավետ գործունեությունն է շարունակել 

միջբուհական կոնսորցիումը ՀՀ մանկավարժական կրթություն իրականացնող 6+1 բուհերի 

մասնակցությամբ: 

1.3.  Հիմք ընդունելով համալսարանի ժամանակակից տեխնիկական զինվածության 

ապահովման վերաբերյալ ԳՊՀ-ի 2011-2016թթ. ռազմավարական ծրագրի դրույթները, 

համալսարանում գործող հինգ համակարգչային լսարաններին և էլեկտրոնային ընթերցասրահին 

զուգահեռ ստեղծվել են երկու ինտերակտիվ համակարգչային լսարաններ և երկու կենտրոններ՝ 

ներառական կրթության, «Կրթության կառավարում» մասնագիտության տեխնիկական 

ապահովվածության և «Համալսարան-ձեռնարկություն» համագործակցության զարգացմանն 

ուղղված գործընթացների իրականացման նպատակով: 

1.4. Ի կատարումն համալսարանի որակի ապահովման համակարգի զարգացման և 

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի ԳՊՀ-ում շարունակվում է «Որակի 

ապահովման  ազգային համակարգի ստեղծում և ամրապնդում» նախագծի աշխատանքները: 

Իրագործման հինգ եռամսյակ անցած նախագծի աշխատանքների արդյունքում ԳՊՀ-ում ներդրվել 

և զարգացվել է որակի ապահովման համակարգը, ստեղծվել է ներբուհական ցանց, իրականացվել 

են մի շարք կարևոր տեղական և միջազգային վերապատրաստումներ և խորհրդատվություններ, 

եվրոպական համալսարաններ այցի արդյունքում մշակվել է համեմատական վերլուծության 

հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգ և որակի ապահովման մշակույթի ձևավորման 

միջոցառումների պլան: Այդ ընթացքում թողարկվել են համալսարանի որակի ապահովման երեք 

ձեռնարկ, ընթացքի մեջ է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման զեկույցի մշակման և որակի 

ապահովման պորտալի կատարելագործման աշխատանքները: 

1.5. Ի կատարումն համալսարանի զարգացման հայեցակարգի պահանջների, շարունակվում է 

կատարելագործվել համալսարանի էլեկտրոնային կայքը` www.gorsu.am հասցեով, որտեղ մշակվել 

են նորությունների գրանցման նոր ենթահամակարգեր, ավելացել են նոր տեղեկություններ 

համալսարանում գործող ծրագրերի, ֆակուլտետների ու ամբիոնների վերաբերյալ, ներառելով 

ԳՊՀ-ի տարեկան հաշվետվությունները և ռազմավարական ծրագրերը: Կատարելագործվում են 

կայքի կառուցվածքում ստեղծված որակի ապահովման պորտալի  և <<Համալսարան-

ձեռնարկություն>> համագործակցության կայքի  աշխատանքները, որի արդյունքում 

համալսարանի կայքը համալրվեց  նոր ծառայություններով՝ շրջանավարտների, գործատուների, 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների համար: 



 79 

1.6. Ընդլայնվել է համակարգչային ներքին ցանցը, որի մեջ ներառվել են համալսարանի բոլոր 

ֆակուլտետներն ու բաժիններն ընդգրկելով այնտեղ նոր սերնդի համակարգիչներ՝ ընդհանուր 

թիվը հասցնելով 115-ի: 

1.7. Ընդլայնվել է մշտական գործող համակարգչային ինտերնետ ցանցը, որին միացվել են բոլոր 

մասնագիտական ամբիոնների, ֆակուլտետների և բաժինների 100-ից ավելի համակարգիչներ: 

Համալսարանում Vivacell և Orange կազմակերպությունների համագործակցության արդյունքում 

ստեղծվել են երկու անվճար Wi-Fi տարածքներ, որից օգտվում են ոչ միայն համալսարանի 

աշխատակիցներն ու ուսանողները, այլև հարևանությամբ գործող կրթական հաստատությունների 

ուսանողներ: 

1.8. Ելնելով ԳՊՀ-ի կանոնադրության դրույթներից և ՀՀ բուհերի հավատարմագրման գործընթացի 

պահանջներից կատարվել են կառուցվածքային մի շարք փոփոխություններ. 

• հաստատվել է 2014-2015 ուստարվա համար ԱՌԿԱ և հեռակա ուսուցման 

մասնագիտությունների ցանկը, 

• ՄՀՈԱԲ-ին կից կատարելագործվել և նոր տեխնիկայով համալրվել է համալսարան-

ձեռնարկություն կենտրոնը, 

• պրոֆեսորի և դոցետների գիտական կոչումներ են շնորհվել համալսարանի մի շարք 

աշխատակիցների: 

• Մանկավարժական հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի կազմից 

առանձնացվել են «Պատմություն» և «Իրավագիտություն» մասնագիտությունները 

համապատասխան ամբիոններով և ստեղծվել է նոր՝ Պատմաիրավագիտական ֆակուլտետ, 

• Միջազգային համագործակցության և որակի ապահովման բաժնին կից ստեղծված 

«Համալսարան-ձեռնարկություն» կենտրոնը վերանվանվել է «Գործատու-համալսարան 

համագործակցության զարգացման կենտրոն»-ի: 

• հաստատվել է «Կրթության կառավարում» մագսիտրոսական մասնագիտության 

ուսումնական պլանը: 

• ԳՊՀ-ում ստեղծվել է Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգման և կառավարման 

կենտրոն, 

• հաստատվել է ԳՊՀ Ճարտարագիտական մասնագիտությունների և Մանկավարժական 

հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետների դեկանների, Մանկավարժության և 

հոգեբանության ամբիոնի վարիչի և Օտար լեզվի ամբիոնի անգլերեն ու գերմաներեն 

լեզուների դասախոսների թափուր պաշտոնատեղերի տեղակալումը: 

• ընդունվել է ԳՊՀ-ի հավատարմագրման գործընթացի նախապատրաստական 

աշխատանքների ժամանակացույցը, 

• լսվել և բավարար է գնահատվել 2014/15 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի 

նախապատրաստական և ընթացիկ աշխատանքների ընթացքը, 

• ընդունվել է ԳՊՀ-ում իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 2014թ. 

հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածն ընդգրկող հաշվետվությունը, 

• հաստատվել է ԳՊՀ 2015թ. վարչական, պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ և 

սպասարկող անձնակազմերի հաստիքացուցակները, 

• Գորիսի պետական համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչում է շնորհվել ԼՂՀ ԱԺ 

Ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման մշտական հանձնաժողովի 

նախագահ, Արցախի պետական համալսարանի պրոֆեսոր, մանկավարժական 

գիտությունների դոկտոր Արպատ Սանջանի Ավանեսյանին: 

• հաստատվել է գիտական խորհրդի 2015թ. հանձնարարականների կատարման 

միջոցառումների պլանը, 

• հաստատվել է ԳՊՀ 2013-2014 ուստարվա գիտական-մեթոդական գործունեության 

հիմնական արդյունքների և 2015թ. ուսումնամեթոդական աշխատանքների 

հրատարակչական պլանը, 

• երաշխավորվել է հրատարակության ԳՊՀ մի շարք աշխատակիցների ուսումնական 

ձեռնարկները և «Մեթոդական ցուցումներ» ձեռնարկը, 
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• հաստատվել է 2014-2015 ուստարվա համար հեռակա ուսուցման մասնագիտությունների 

ցանկը, 

• ընդունվել է տեղեկատվություն Գորիսի պետական համալսարանի եկամուտների ու 

ծախսերի 2014թ.-ի կատարողականի և 2015թ.-ի նախահաշվի վերաբերյալ, 

• ընդունվել է տեղեկատվություն ԳՊՀ որակի ապահովման համակարգի վերաբերյալ, 

• ընդունվել է տեղեկատվություն առկա ուսուցման 2015-2016 ուստարվա դիմորդների հոսքի 

վերաբերյալ, 

• հրատարակության է երաշխավորվել ԳՊՀ Տնտեսագիտության և հասարակագիտության 

ամբիոնի «Բուհի կառավարման համակարգի գործունեության արդյունավետության 

գնահատումը» վերտառությամբ ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, 

• հրատարակության է երաշխավորվել ԵՊՀ-ի սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ՝ Ա.Կ. 

Սահակյանի, ԵՊԼՀ-ի պրոֆեսոր՝ Հ.Հ.Պետրոսյանի, Սանկտ-Պետերբուրգի Սոցիոլոգիայի և 

կառավարման պետական համալսարանի պրոֆեսոր՝ Ն.Ն.Պոկրովսկայայի և նույն բուհի 

ասպիրանտ՝ Ա.Յու.Սաֆարյանի “Социология управления” վերտառությամբ ուսումնական 

ձեռնարկը, 

• հաստատվել է 2015-2016 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման մասնագիտությունների 

ցանկը, 

• լսվել է ԳՊՀ գրադարանի վարիչի հաշվետվությունը 2014-2015 ուստարվա գործունեության, 

նոր գրականության և գրադարանային ֆոնդի համալրման վերաբերյալ, 

• փոփոխություն է կատարվել ԳՊՀ «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և 

կառավարումե մասնագիտության ուսումնական պլանում: 

• ընդունվել է ճարտարագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի, 

պատմաիրավագիտական և մանկավարժական հումանիտար մասնագիտությունների 

ֆակուլտետների դեկանների հաշվետվությունը 2014/2015 ուստարում կատարած 

աշխատանքների վերաբերյալ, 

• տպագրության է երաշխավորվել պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Համլետ 

Գևորգյանի <Կովկասահայության ինքնապաշտպանությունը 1905-1906թթ.> 

պատմագիտական աշխատությունը: 

• փոփոխություն է կատարվել ԳՊՀ գիտական խորհրդի ուսանողական համակազմում, 

• ընդունվել է տնտեսագիտության, մանկավարժական բնագիտական մասնագիտությունների 

ֆակուլտետների դեկանների հաշվետվությունը 2014-2015 ուստարում կատարած 

աշխատանքների վերաբերյալ, 

• ընդունվել ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի 

տեղեկատվությունը հեռակա ուսուցման 2015 թվականի  դիմորդների հոսքի և 

ընդունելության վերաբերյալ: 

• ընդունվել է տեղեկատվություն ԳՊՀ-ում իրականացված գույքագրման աշխատանքների 

արդյունքների վերաբերյալ, 

 Գիտխորհրդի մշտական հանձնաժողովներից արդյունավետ են գործել կանոնադրական 

համակարգման և կառուցվածքային փոփոխությունների, միջազգային համագործակցության 

հարցերի և կրթության որակի ապահովման, կրթական ծրագրերի և ուսումնամեթոդական 

հարցերի, մրցութային հարցերի և գիտական կոչումների շնորհման հանձնաժողովները: 

1.9. Հաշվետու տարում համալսարանի յոթ աշխատակիցներ պաշտպանել են թեկնածուական 

թեզեր և ստացել գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճաններ, երկուսը ստացել են 

պրոֆեսորի (Ս.Ամիրյան, Գ.Ստեփանյան), իսկ երեքը՝ դոցենտի գիտական կոչումներ: 

1.10. Համաձայն ՀՀ կրթության մասին օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ կետի <<Միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների` 

համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսուցումը շարունակելու 

կարգի>> և ՀՀ կառավարության 16.11.2006թ. թիվ 1760 որոշումից բխող ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության 09 մայիսի 2007թ. թիվ 137-Ա/Ք և 03 մայիսի 2007թ. հրամանների շարունակվել են 

Կապանի պետական ճարտարագիտական քոլեջի, Սիսիանի պետական հումանիտար քոլեջի, 

Գորիսի պետական մանկավարժական քոլեջի, Արտաշատի պետական քոլեջի հետ` բարձր 
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որակավորում ունեցող շրջանավարտներին համալսարանի 2-րդ կամ 3-րդ կուրսից ուսուցումը 

վճարովի համակարգում կազմակերպելու գործընթացը ԳՊՀ-ին արտոնված 

մասնագիտությունների գծով:  

1.11. Համալսարանի գիտական խորհրդի 2012թ.-ի փետրվարի 29-ի թիվ 6 որոշմամբ շարունակվում 

է ՙԳորիսի պետական համալսարան՚ թերթի հրատարակությունը, որը դարձել է համալսարանի 

ներքին մշակույթի անբաժան մասը՝ արտացոլելով գիտխորհրդի, ռեկտորատի, ուսխորհրդի 

կարևոր որոշումներն ու հրամանները, ակտիվ դերակատարություն ունենալով համալսարան-

շահառու կապի ամրապնդման, համալսարանի թափանցիկ գործունեության, հասարակայնության 

առջև հաշվետվության և կոռուպցիայի դեմ պայքարին: 

1.12. ԳՊՀ-ի ուսանողական խորհրդի 2015թ. սեպտեմբերի 11-ի թիվ 1 նիստում առաջադրվել են 

համալսարանի կառավարման մարմնի (խորհրդի) նոր անդամության թեկնածուներ, 

ուսանողական խորհրդի այդ նույն նիստում ընտրվել է ուսանողական խորհրդի նոր նախագահ 

(Ա.Էվունց): 

1.13. Գիտխորհրդի 2013թ. սեպտեմբերի 13-ի թիվ 5 նիստի որոշմամբ ընդունվել է 

առաջարկություն` բակալավրի կրթական ծրագրով 2014/15 ուս. տարվա ընդունելության 

մասնագիտությունների նոր ցանկի վերաբերյալ: 

1.14. 2013թ. սեպտեմբերից ինչպես առկա ուսուցման, այնպես էլ հեռակա ուսուցման առաջին, 

երկրորդ, երրորդ կուրսից ուսուցումն իրականացվում է ուսուցման կրեդիտային համակարգով:  

1.15. Մշակվել, տպագրվել և բոլոր ֆակուլտետներին է բաժանվել «ԳՊՀ-ի որակի ապահովման 

համակարգը» և «ԳՊՀ որակի ապահովման ընդլայնված համակարգը», «Հատուկ կարիքներով 

անձանց հասանելիությունը հասարակությանը» անգլերեն լեզվով  ուսումնական ձեռնարկները: 

1.16. Կոռուպցիոն ռիսկերի թուլացման և իսպառ վերացման նպատակով անըդդհատ 

կատարելագործվում և լրացվում է համալսարանի ՙԳնահատման և թեստավորման կենտրոնի՚ 

գործունեությունը, ավելի թափանցիկ ու արդյունավետ դարձնելով ընթացիկ և սեսիոն 

քննությունների կազմակերպումն ու անցկացումը: 

1.17. Առաջնորդվելով ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի հանձնարարականով որպես 

համալսարանի գերակա խնդիր՝ գիտխորհրդի 2013թ. նոյեմբերի 25-ի թիվ 7 նիստում որոշվել է 

ստեղծել ՄԿ կառավարման տեխնիկական կենտրոն, որտեղ պարբերաբար զետեղվում են 

համալսարանի հիմնական ցուցանիշների արժանահավատ ներկայացում, որի առկայությունը 

մեծապես նպաստում է համալսարանի կառավարման թափանցիկությանը և ապահովում 

կոռուպցիոն ռիսկերից և քաղաքական գործընթացներից զերծ կրթական գործընաց:  

 Բավականին դրական առաջընթաց է արձանագրվել միջազգային կազմակերպությունների 

հետ համագործակցության գործընթացներում: Համագործակցության երեսունից ավելի 

պայմանագրեր են կնքվել մի շարք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, 

գիտահետազոտական կառույցների և այլ կազմակերպությունների  հետ: Համալսարանում գործում 

են Տեմպուսի  չորս  ծրագրեր և Երասմուս Մունդուս եվրոպական շարժունակության Բակիս և 

Հումերիա համագործակցության ծրագրերը, ինչպես նաև «Տեմպուս» համագործակցության 

ծրագրով երկու նոր «Գրադարանների տեխնիկական վերազինման» և «Տուրիզմ և զբոսաշրջություն» 

ծրագրերը: 

2.1. Չնայած համալսարանի ղեկավարության և մասնագիտական կողմնորոշման հանձնաժողովի 

ներդրած ջանքերին, ընթացիկ տարում ընդունելության պլանը առկա ուսուցման ծրագրով 

կատարվել է 52%-ով, հեռակա ուսուցման ծրագրով 68,8%-ով, իսկ մագիստրոսի կրթական 

ծրագրով` 92,6%-ով՝ անցյալ տարվա 46,66%; 81,46% և 96,55%-ի փոխարեն: 

2.2. Չնայած ընդունված որոշումներին, դեռևս պլանավորված բնույթ չի կրում դասախոսական 

կազմի որակավորման բարձրացման աշխատանքները: Բարելավման կարիք ունի համալսարանի 

հաստիքացուցակը: 

2.3. Չնայած ընթացիկ ուսումնական տարում միջազգային ծրագրերի համագործակցության 

արդյունքում համալսարանում ստեղծվել են երկու նոր համակարգչային լսարաններ, մեկ 

ներառական կրթության լսարան շարժական համակարգիչներով և մեկ կաբինետ տեսալսողական 

նոր սարքավորումներով ու հարմարանքներով, ինչը զգալիորեն բարելավել է համալսարանի 

ինֆորմացիոն ենթակառուցվածքը, ինչպես համակարգչային քանակաչափի աճի, այնպես էլ 
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որակական կազմի առումով, սակայն որակական և քանակական առումով նորացման տեմպերը 

բավարար չեն և այն ունի բարելավման կարիք: 

2.4. Հաշվետու տարում համալսարանում գործել է մեկ գիտահետազոտական ֆինանսավորում, որը 

հեռու է բավարար համարվելուց ու անդրադարձել է հետազոտական արդյունքների և մեթոդական 

աշխատանքների ծավալների վրա: Եթե անցած ուսումնական տարում համալսարանի 

աշխատակիցների կողմից հրատարկվել են 94 գիտամեթոդական աշխատանքներ, ընթացիկ 

ուսումնական տարում այն կազմել է 64-ը, որից 8-ը ուսումնամեթոդական աշխատանքներ են, 

անցած տարվա 17-ի փոխարեն:  

2.5. Չնայած միջազգային համագործակցության նկատելի առաջընթացին, որը արդյունք է 

Միջազգային համագործակցության և որակի ապահովման  նորաստեղծ բաժնի գործադրած 

ջանքերի, դեռևս այն պլանավորված բնույթ չի կրում և համալսարանի մնացած 

ստորաբաժանումներն ու ամբիոնները դուրս են մնում գործընթացից, որի համար 

անհրաժեշտություն է առաջացել այդ ուղղությամբ համախմբել ինչպես համալսարանի 

ղեկավարության, այնպես էլ բոլոր ամբիոնների ներուժը: 

2.6. Ընթացիկ տարում առկա և հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելության պլանները 

թերակատարվել են համապատասխանաբար 42% և 31,2%-ով, որը բացասական է անդրադարձել 

համալսարանի ընթացիկ տարվա եկամուտների վրա. այն նվազել է 9%-ով, չնայած համալսարանի 

տարբեր ստորաբաժանումների ներդրած ջանքերին, որն էլ իր հերթին բացասաբար է 

անդրադարձել տարվող աշխատավարձերի քաղաքականության վրա: 

2.7. Սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում (ընդունելության պլանների թերակատարում, 

ճգնաժամի խորացում և այլն) իրականացվել են որոշակի պլանավորված ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքներ:  

 Թիվ 1 մասնաշենքում ստեղծվել է գիտական խորհրդի դահլիճ և միջազգային 

համագործակցության և որակի ապահովման կենտրոնը համալրվել է ժամանակակից 

նյութատեխնիկական ռեսուրսներով, զգալի ներդրում է կատարվել ներառական կրթության 

նյութատեխնիկական բազայի ստեղծման ուղղությամբ:  

 Ընթացիկ ուսումնական տարում համալսարանի բոլոր մասնաշենքերը ապահովվել են 

էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման և գազամատակարարման շուրջօրյա 

բնականոն գործունեությամբ, որի արդյունքները բերված են նախահաշվի կատարողականի մեջ: 

 Միաժամանակ մեծ սրություն է ստացել և անհապաղ լուծում է պահանջում թիվ 2 ուս. 

մասնաշենքի կապիտալ հիմնանորոգման խնդիրը: Դրական տեղաշարժ չկա կիսակառույց 

մարզահամալիրի շինարարության և հետագա շահագործման հեռանկարի ուղղությամբ: 

Համալսարանի ղեկավարության այդ ուղղությամբ ձեռնարկած միջոցառումները առայժմ 

արդյունավետ չեն: 

 Դեռևս մնում է չլուծված համալսարանը միկրոավտոբուսով ապահովելու հարցը, որը 

որոշակի դժվարություններ է առաջացնում ուսանողների տեղաշարժման և մարզային ու 

հանրապետական սպորտային և մշակութային միջոցառումների մասնակցության ապահովման 

գործընթացներին: 

3.  Նպատակ ունենալով տալ հաշվետու ժամանկաշրջանում համալսարանի գործունեության 

ընդհանուր գնահատականը և, ստեղծել պայմաններ հիմնական բնագավառների հետագա 

զարգացման և առկա պրոբլեմների հաղթահարման համար` 

3.1. Արձանագրել, որ հաշվետվությունը հավաստի է արտացոլում համալսարանի 

գործունեության հիմնական բնագավառների առկա վիճակը, խնդիրները և զարգացման 

միտումները, իսկ իրականացված միջոցառումները և ներկայացված արդյունքները հիմնականում 

համապատասխանում են ԳՊՀ-ի ռազմավարական ծրագրի առաջադրանքներին և խորհրդի 

համապատասխան հանձնարարականներին: 

3.2.ա) Հավանություն տալ հաշվետվությանը և հաստատել այն: 

բ) Հաստատել 2015թ. ֆինանսական գործունեության նախահաշվի կատարողականը: 

 գ) Հաստատել 2016թ. եկամուտների նախահաշիվը: 

3.3 Ընթացիկ ուսումնական տարում համալսարանի բնականոն գործունեության, Բոլոնիայի 

գործընթացի դրույթների կատարման և համալսարանի վարկանիշի բարձրացման գործընթացները 
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պատշաճ մակարդակով իրագործելու համար համալսարանի գործունեության առաջնահերթ 

խնդիր համարել ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացը, այդ նպատակով. 

ա) վերջնական տեսքի բերել ԳՊՀ-ի ենթակառուցվածքային կարողությունների վերլուծության 

հանձնաժողովների աշխատանքները 10 չափանիշների գծով, 

բ) ԳՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման վերջնաժամկետ նշանակել 2016թ., 

գ) «Կրթության կառավարում» մագիստրոսական մասնագիտության ծրագրային 

հավատարմագրային վերջնաժամկետ նշանկել 2016թ. ուսումնական տարվա վերջը: 

1.ա) Համակարգված աշխատանք տանել ընդունելության ծավալի անկումը կանխելու և այն 

հավասարակշիռ վիճակի բերելու համար: 

բ) Պահպանել ընդունելության ծավալը և համակազմի առկա ցուցանիշները մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերի գծով, ապահովելով այդ ծրագրի զարգացման համար անհրաժեշտ 

ֆինանսական հատկացումը: 

գ) Ապահովել բակալավրի վճարովի ընդունելության առկա վիճակը մասնագիտական 

կողմնորոշման տեղեկատվական և մարքեթինգային  գործունեության ճիշտ կազմակերպման  

միջոցով: 

դ) Ընդլայնել և նորացնել ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը, առավելագույնս 

օգտագործելով մասնագիտական ֆակուլտետների հնարավորությունները, հաշվի առնելով նաև 

շուկայական պահանջները: 

ե) Ընդլայնել հեռակա ուսուցման ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը` 

տարածաշրջանում պահանջարկ ունեցող որոշ մասնագիտությունների գծով: 

3.4. Ստեղծել պայմաններ համալսարանի դասախոսական կազմի պլանաչափ զարգացման, 

համալրման, միջտարակարգային առաջընթացի, մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

համար՝ կանխելով հաստիքների օգտագործման գործակցի հետագա նվազման միտումը: 

3.5. Պարբերաբար կազմակերպել վերապատրաստումներ և աշխատաժողովներ, 

մասնագիտացնելով այն առավելապես ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների և համալսարանի 

կառավարման նոր մեթոդների յուրացման գծով: 

3.6. Նախաձեռնել և շարունակել կրթական ծրագրերի բովանդակային և կառուցվածքային 

նորացման գործընթացը` եվրոպական ծրագրային չափանիշներին` բոլոնիայի գործընթացի 

ծրագրերին համապատասխան: Այդ նպատակով` 

ա) Շարունակել բոլոր կրթական ծրագրերի մասնագիտությունների միավորման և խոշորացման 

ընթացող գործընթացը` ուղենիշ ունենալով համապատասխանեցումը բոլոնիայի գործընթացին 

մասնակից երկրների կրթական չափանիշները: 

բ) ՀՀ մանկավարժական կրթություն իրականացնող միջբուհական կոնսորցիումի հետ համատեղ 

աշխատանք տանել միասնական կրթական չափանիշների և գնահատման համակարգի 

կատարելագործման ուղղությամբ: 

գ) Այդ նպատակով համալսարանում բարելավել որակի ապահովման կենտրոնի աշխատանքները: 

դ) Դարձնել արդյունավետ հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի աշխատանքները, ընդգրկելով 

ուսխորհրդին, շահագրգիռ կառույցներին և անհատներին` ինտեգրելով այն մարդու իրավունքների 

պաշտպանության հետ: 

3.6. Ուսանողական խորհրդի աշխատանքների աջակցման և ուսանողակենտրոն համակարգի 

ստեղծման նպատակով` 

 ա) Ապահովել ուսանողներին ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կրեդիտային 

համակարգի տեղեկատվությամբ: 

 բ) Ապահովել ուսանողների մասնակցությունն ուսումնառության անհատական 

գործընթացի պլանավորմանը: 

 գ) Կրեդիտների այլընտրանքային գործընթացների աշխատանքներին ակտիվ 

մասնակցություն: 

 դ) Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրության մեջ ակտիվ դերակատարություն: 

 ե)ՈՒսանողների ակտիվ դերակատարության ապահովում` համալսարանում 

հակակոռուպցիոն գործունեության գործընթացներում: 
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 զ) Ուսանողների իրազեկվածության բարձրացում համալսարանում գործող եվրոպական  

«Տեմպուս» ծրագրի և ուսանողների փոխանակման գործընթացների ուղղություններով: 

3.7. Ուսումնառության որակի արդյունավետության բարձրացում`  կրթության ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների  և մեթոդների  կիրառմամբ. 

 ա) Թեստավորման և գնահատման կենտրոնի կատարելագործում:  

բ) Հեռաուսուցման ներդրում (վերջնաժամկետ 2016թ. դեկտեմբեր): 

 գ) Դասավանդման մեթոդների արդյունավետության բարձրացում 

 դ) Ամբիոններում դասախոսների ատեստավորման գործընթացի կազմակերպում 

 ե) Շարժական համակարգչային լսարանների ստեղծում (վերջնաժամկետ 2016թ. 

դեկտեմբեր): 

զ) Համակարգչային տեխնիկայի  կիրառմամբ ընթացիկ և կիսամյակային քննությունների 

կազմակերպման կատարելագործում: 

3.8. Շարունակել և զարգացնել ուսուցման կրեդիտային ընթացիկ և կիսամյակային 

քննությունների անցկացումը համակարգչային տեխնիկայի  կիրառմամբ համակարգի ներդրման 

գործընթացը` համագործակցելով ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և 

միջբուհական կոնսորցիումի մեջ ընդգրկված մանկավարժական կրթություն իրականացնող 6 

բուհերի հետ` շարունակելով բոլոնիայի համաձայնագրի հիմնական դրույթների ներդրման 

գործընթացի հետ կապված բոլոր բարեփոխումները ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված 

ժամանակացույցին համապատասխան: 

3.9 Իրականացնել համալսարանի ծրագրային-մեթոդական և լաբորատոր բազայի, 

ինֆորմացիոն ենթակառուցվածքի աստիճանական բարելավում ու նորացում: 

 ա) Ընթացիկ ուսումնական տարում իրականացնել և ավարտին հասցնել ուսումնական 

պլանների բարեփոխման, առարկայական ծրագրերի միասնականացման և նրանց 

համաձայնեցումը կոնսորցիումի մասնակից բուհերի համապատասխան ծրագրերի հետ: 

բ) Ստեղծել ուսումնական լաբորատորիաների նորացման ֆակուլտետային պլաններ և 

նախապատրաստել դրանց փուլային իրականացումը (վերջնաժամկետ 2016թ. դեկտեմբեր): 

 գ) Մշակել և զարգացնել ԳՊՀ-ի կրթական ծրագրերի ինքնավերլուծության չափորոշիչները 

և կազմակերպել համալսարանի ինքնաատեստավորման փուլային գործընթացը` 

համաձայնեցնելով այն ինչպես ՀՀ ԿԳ նախարարության, կոնսորցիումի անդամ 

համալսարանների, այնպես էլ միջազգային այլ կրթահամալիրների հետ (վերջնաժամկետ 2016թ. 

դեկտեմբեր): 

 դ) Արագացնել համալսարանի ներքին համակարգչային բազայի նորացման պլանավորված 

գործընթացը (վերջնաժամկետ 2016թ. դեկտեմբեր): 

 ե) Բարելավել համալսարանի ներքին համակարգչային ցանցի տեխնիկական բնութագրերը 

և արագացնել ինֆորմացիոն համակարգերի ներդրումը ուսումնաֆինանսական գործընթացների 

կառավարման մեջ: 

3.10. Բարելավել համալսարանի գիտական հետազոտությունների քանակական և որակական 

ցուցանիշների հետագա բարելավումը, համալսարանի գիտական ներուժի զարգացման ու 

օգտագործման արդյունավետության բարձրացումը: 

 ա) Շարունակել և զարգացնել ՀՀ ԿԳ նախարարության հովանու ներքո ԳՊՀ-ի կողմից 

կազմակերպվող միջազգային գիտական կոնֆերանսներ` ընդգրկելով առավել մեծ թվով 

գիտնականների և երիտասարդ գիտաշխատողների ու ասպիրանտների: 

 բ) ԳՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների լայն ընդգրկում  

միջազգային գիտաժողովներում և միջազգային կրթական ծրագրերում: 

 գ) Ընթացք տալ համալսարանի գիտական տեղեկագրի ստեղծման աշխատանքներին: 

3.11. Ընդլայնել և բարելավել ԳՊՀ-ի արտաքին կապերը արտասահմանյան 

կազմակերպությունների, հիմնադրամների, գիտահետազոտական կենտրոնների և բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների հետ. 

 ա) Կազմել և իրականացնել համապատասխան ծրագրեր վերոնշյալ 

կազմակերպությունների և կենտրոնների հետ 

 բ) Համալսարանի միջազգային գործունեության արդյունավետ կազմակերպում: 
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 գ) Դրամաշնորհների, ֆոնդերի, մրցույթների տվյալների բազաների ստեղծում: 

 դ) Ընդլայնել համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների հետ, բարելավել 

գրադարանի նյութատեխնիկական բազան, ստեղծել տուրիզմի և զբոսաշրջության զարգացման 

կենտրոն: 

3.12. Ապահովել համալսարանի արտաբյուջետային և աշխատավարձերի արտաբյուջետային 

բաժնեմասերի աճի ցուցանիշները: 

ա) 2016թ. համար պլանավորել համալսարանի արտաբյուջետային եկամուտների 6% աճ, 

հիմնականում վճարովի ուսանողական համակազմի ընդունելության հաշվին: 

բ) Ձևավորել ռեսուրներ, այդ թվում հաստիքների տնտեսման հաշվին, ոչ դասախոսական 

տարակարգերի աշխատողների աշխատավարձերի համարժեք բարձրացման համար: 

գ) Պահպանել սոցիալական ծրագրերի, այդ թվում ուսանողների և աշխատողների օգնության 

համար հատկացումների հաշվետու տարվա համամասնությունները 2015թ. արտաբյուջետային 

ծախսերի նախահաշվում: 

3.13. Ապահովել ջեռուցման, կենսաապահովման մյուս համակարգերի և ուսումնական 

մասնաշենքերի բնականոն շահագործման պայմաններ. 

ա) Ապահովել ջեռուցման համակարգի անխափան գործունեությունը գալիք ջեռուցման շրջանում 

(ջեռուցման 100 օր տևողությամբ)  և բնականոն ուսումնական գործընթացի համար անհրաժեշտ 

ջերմաստիճանը ուսումնական մասնաշենքերում: Այս կապակցությամբ իրականացնել 

էներգախնայողության խստագույն ռեժիմ: 

բ) Պլանավորել և իրականացնել ուսումնական մասնաշենքերի ընթացիկ և  կապիտալ նորոգման, 

ուսումնական գույքի նորացման  պլանային առաջադրանքները: 

3.14. Դեռևս մնում է չլուծված գիշերոթիկ դպրոցի ԳՊՀ-ին հանձնման գործընթացը. կատարել 

անհրաժեշտ աշխատանքներ համալսարանին կից կաթսայատան արագա-ուժային և ըմբշամարտի 

դահլիճի վերափոխելու հարցում: 

3.15. Քննարկել հաշվետվությունը համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումներում: 

3.16. Անհրաժեշտ և հետագա խթանման կարիք ունի հրապարակումների և գովազդային 

նյութերի պատրաստման գործը` հասարակության լայն շրջանակներում համալսարանի 

վարկանիշի էլ ավելի բարձրացման նպատակով:  

 Նախապատրաստել և ավարտին հասցնել «Կրթության կառավարում» մասնագիտության 

ծրագրային հավատարմագրման աշխատանքները և այն ներկայացնել հաստատման (2016թ. 

փետրվար):) 

        Միաժամանակ կարևորվում են համալսարանի հիմնի, դրոշի, տարբերանշանի, միասնական 

ոճի ցուցատախտակների և այցեքարտերի համալսարանական տարբերանշանով հուշանվերների 

և այլ օժանդակ մասունքների մշակումը և ձեռք բերումը: 

3.17. Հանձնարարել համալսարանի ղեկավարությանը և գիտական խորհրդին` մշակել ծրագրեր 

և պլանային միջոցառումներ թվարկված խնդիրների փուլային իրագործումն ապահովելու համար: 

Ընթացիկ ուսումնական տարվա հաշվետվության մեջ արտացոլել առաջադրված խնդիրների և 

ռազմավարական պլանի մյուս հանձնարարականների կատարման ընթացքը համալսարանում և 

նրա առանձին ստորաբաժանումներում: 
 

 

 

 

 

 

 


