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«4.. PrjnLun4.r WUI.{llJU LljblJ1W4WU hwuWLuwrwu» 

«l.{.. pr8n~Unl.{.p U1..l.{.U1.. fTlbSUltU1.. <ULJULUUrU1..» <pLJ1..U'lrULJp 
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I. C1..'l<U1..n~r 'lrn~8ra-1..br 

1. 	 «4.. PrjnLun4.r wU4.wu LYblJ1UJ4wU hWUwLuwrwu» hruuwrwwur (wjunLhblll' PIT)(,) 

LYrn~bunrwr).wuwtunuw4wu 4wqur 4.brwLYwlllrwulllnLuubrr rrw4wuw9uwu 

4wrq.Q (wjunLhblll' LJwrq.) uwhuwunLU t PIT)(.-r Lljrn~bunrwr).wuwtunuw4wu 4wqur 

(wjunLhblll' 1T)!f. 4wqu) 4.brwLYwlJ1rwulllnLuubrr ULYWlJ1W4Q, 4wquw4brLljuWu nL 

rrw4wuw9uwu Qurcwgw4wrq.Q, nLrlJl.nLrcjnLuubrQ, cTWUWRwuw4Q U Illrwuwr).r4.n~ 

4rbr~rlJ1ubrr Rwuw 4Q: 

2. 	 LJwrq.r ULYWlJ1W4U t turcwubL 1T)!f. 4wqur 2WrnLUW4W4Wu uwuuwq.rlllw4wu 

qwrq.wgnLuQ' 4rrcw4wu, Illb~b4WIll4.W4wU U. hw~nrr).w4guwu lJ1btuunLnq.rwubrr 

(wjun'lhblJ1' S('S) U r).wuw4.wur).uwu ubrcnr).ubrr qwrq.wguwuQ hwuwhnLu~: 

3, 	 LJwrq.Q U2w44.wO t' hruR QUr).nLubLn4. «Pwrarwq.nLjU U. hblJ1pnLhw4WU 

uwuuwq.rlJ1W4WU 4rrcnLrcjUJU uwuru» (.(. 0rbuRQ, PIT)(. 4wunuwr).rnLrcjnLuQ U 

rrw4.w4wu wH w4 lllb r: 

4, 	 1T)!f. 4wqur w2tuwlJln~ubrQ LYwrlJ1w4.nr bu wl1u4.wqu jnLrWRWU~nLr 5 Illwrru ub4 

wuq.wu LJwrq.r hwuwawjU wugubl 4.brwLYwlJ1rWUlllnLU, nrr Q~Jr).hwunLr 

cTwuwRwuw4Q 4wqUnLU t 72 cTWU (18 4rbr).rlll): 

http:LYwrlJ1w4.nr
http:U2w44.wO
http:U1..l.{.U1
http:WUlJ1WlJ14.WO


II. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

5. ՊԴ կազմի վերապատրաստման գործընթացը համակարգում է Համալսարանական 

շարունակական կրթության (այսուհետ՝ ՀՇԿ) բաժինը՝ Անձնակազմի կառավարման 

և զարգացման վարչության հետ համատեղ: 

6. ՊԴ կազմի վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպական 

գործառույթներն իրականացնում է ՀՇԿ բաժինը՝ ֆակուլտետների դեկանատների, 

ամբիոնների և գիտաուսումնական կենտրոնների (այսուհետ՝ ԳՈՒԿ) հետ 

համագործակցությամբ:  

7. Վերապատրաստման ծրագիրը ներառում է վերապատրաստման դասընթացները և 

ըստ դասընթացների թեմաները, ժամաքանակը և կրեդիտները, որը սահմանված է 

Կարգի Հավելված 1-ում: ԲՊՀ գիտական խորհրդի կողմից հաստատվելուց հետո 

վերապատրաստման ծրագիրը հրապարակվում է ԲՊՀ կայքում։ 

8. Վերապատրաստման ծրագրին համապատասխան ուսումնամեթոդական փաթեթի 

և բովանդակային այլ հարցերի համակարգումն, ինչպես նաև վերապատրաստման 

դասընթացների տարեկան ժամանակացույցի կազմումն իրականացնում է  

Ուսումնական բաժինը՝ ֆակուլտետների դեկանատների, ամբիոնների և 

գիտաուսումնական կենտրոնների (այսուհետ՝ ԳՈՒԿ) հետ համագործակցությամբ։  

9. Վերապատրաստման դասընթացների տարեկան ժամանակացույցը հաստատվում է 

ռեկտորի հրամանով և հրապարակվում ԲՊՀ կայքում: 

10. Համապատասխան ամբիոնի վարիչի կամ ԳՈՒԿ-ի ղեկավարի առաջարկությամբ 

վերապատրաստման ծրագիրը կարող է ունենալ հավելյալ մասնագիտական 

կառուցամաս: 

11. ՊԴ կազմի աշխատողը ժամանակացույցին ծանոթանալուց հետո ներկայացնում է 

մասնակցության դիմում համապատասխան ամբիոնի վարիչին կամ ԳՈՒԿ-ի 

ղեկավարին: Դիմումների հիման վրա ամբիոնի վարիչը կամ ԳՈՒԿ-ի ղեկավարը 

կազմում է մասնակիցների ցանկ և տրամադրում ՀՇԿ բաժնին: 

12. 5 տարվա ժամանակահատվածում ՊԴ կազմի յուրաքանչյուր աշխատող պետք է 

վերապատրաստման ծրագրում ներառված բոլոր թեմաներով անցնի 

վերապատրաստում` կուտակելով ծրագրով սահմանված կրեդիտները:  



13. Վերապատրաստմանը՝ համապատասխան հրամանով սահմանված իր խմբի 

դասընթացներին հարգելի պատճառով չմասնակցելու դեպքում, ՊԴ կազմի 

աշխատողը հնարավորություն կստանա տվյալ ուսումնական տարում ներառվելու 

նույն դասընթացի համար ձևավորված վերապատրաստման այլ խմբում: 

14. Տվյալ դասընթացի մեկ կամ մի քանի թեմայի ավարտին ՊԴ կազմի աշխատողը 

պետք է անցնի ձեռք բերած գիտելիքի և հմտություների գնահատում՝ ստուգարքի 

ձևով: Գնահատման ձևաչափը պատրաստում և գնահատումն անցկացնում է 

համապատասխան դասընթացը վարող դասախոսը: Գնահատման արդյունքները 

ստուգարքից հետո՝ անմիջապես ներկայացվում է ՀՇԿ բաժնին:  

15. Վերապատրաստման ծրագրին մասնակից ՊԴ կազմի աշխատողը համարվում է 

այն ավարտած, եթե՝  

ա) մասնակցել է վերապարաստման ծրագրին հատկացված ժամաքանակի 80 

տոկոսին և կուտակած կրեդիտների ընդհանուր գումարը կազմել է սահմանված 

կրեդիտների ընդահնուր թվի առնվազն 80 տոկոսը, 

բ) վերապատրաստման ծրագրի ավարտին ապահովել է անցկացված 

ստուգարքների առնվազն 80 տոկոսից դրական արդյունք: 

16. Վերապատրաստման ծրագիրն ավարտած ՊԴ կազմի աշխատողին տրվում է 

ավարտական վկայական, որը կցվում է նրա անձնական գործին: 

17. Սահմանված ժամկետում վերապատրաստում չանցած աշխատակիցը չի կարող 

մասնակցել ԲՊՀ կողմից հայտարարված ՊԴ կազմի թափուր պաշտոնի 

համալրման մրցույթին կամ հավակնել նրա հետ որոշակի ժամկետով կնքված 

պայմանագրի վերակնքմանը: 

  



Հավելված 1 

ՊԴ ԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
 

 

 Դասընթացներ և թեմաներ Ժամաքանա
կ 

Կրեդիտ

1. 

ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլոտի օրենսդրություն
և միջազգայնացում 
 ՀՀ Սահմանադրություն 
 Բարձրագույն կրթության ոլորտը կարգավորող 

ՀՀ օրենսդրություն  
 ԲՊՀ-ի ներքին իրավական ակտեր, ներքին 

կարգապահական կանոններ 
 Միջազգայնացման գործընթացներ 

8 ժամ 2 կրեդիտ 

2. 

Ուսումնամեթոդական գործունեություն
 Մանկավարժական տեխնոլոգիաներ 
 Դասընթացների (մոդուլների) պլանավորում 
 Դասավանդման և ուսումնառության 

նպատակների ու վերջնարդյունքների 
սահմանում 

 Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 
 Սովորողների գնահատման ձևեր (ձևավորող, 

ամփոփիչ և հայտորոշիչ) 
 Հետադարձ կապ 

20 ժամ 5 կրեդիտ 

3. 

Որակի ապահովում 
 Որակի ապահովման (ՈԱ) հասկացութային 

շրջանակը 
 Որակի ապահովման տեսակները 
 Բուհերի առանցքային շահակիցները 
 ՈԱ պատասխանատուները 
 Բուհերի հավատարմագրումը 
 ԲՊՀ-ի ՈԱԿ-ի գործունեությունը 
 ԲՊՀ-ի ռազմավարությունը 

10 ժամ 2,5 կրեդիտ 



4. 

Համակարգչային հմտություններ
 Աշխատանք փաստաթղթում (MS Word) 
 Աշխատանք էլեկտրոնային աղյուսակներում (MS 

Excel) 
 Շնորհանդեսի պատրաստում (MS Power Point) 

Դասավանդման էլեկտրոնային տեխնոլոգիաներ 
 Էլեկտրոնային և զուգակցված տիպի ուսուցում  
 «Մուդլ» համակարգի ԲՊՀ պաշարները 
 «Մուդլ» I և II համակարգեր  
 ԲՊՀ-ի ներքին կառավարաման 

ավտոմատացված «е-buh» համակարգ 

20 ժամ 5 կրեդիտ 

5. 

ORCID - հետազոտողների միջազգային ռեգիստր և
գրադարանի KOHA համակարգը 
 ORCID համակարգում գրանցումը 
 ORCID համակարգում անձնական տվյալների 

մուտքագրումը 
 ORCID համակարգում հրատարակված 

աշխատությունների մուտքագրումը 
 ORCID նույնացուցչի գեներացումը միջազգային 

գիտաչափական և վարկանիշային 
հարթակներում 

 ԲՊՀ-ի գրադարանային էլեկտրոնային 
ռեսուրսները և դրանցից օգտվելու 
հնարավորությունները 

 Առցանց գրացուցակներ և որոնման 
ռազմավարություն 

 Ընթերցողական էլեկտրոնային քարտ 
 Ընթերցողական քարտի առցանց կառավարում 
 Առցանց պատվերների կատարում 

4 ժամ 1 կրեդիտ 

6. 

Համապատասխան ամբիոնի վարիչի կամ ԳՈՒԿ-ի
ղեկավարի առաջարկությամբ՝ 
 Մասնագիտական դասընթաց 

10 ժամ  2,5 կրեդիտ 

Ընդամենը 72 ժամ 18 կրեդիտ 

 

Սույն կանոնակարգը հրապարակվել է 2022 թվականի մայիսի 10-ին: 


