ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

ԱՄԲԻՈՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԴՐԱՆՑ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՄՈԴՈՒԼ
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԻՉ ԵՎ
ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ

1510B4/22

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ/ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ/

ԿՈՒՐՍ/ԿԻՍԱՄՅԱԿ

4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
Դասընթացի

նպատակն

է

ուսանողներին

ծանոթացնել

քաղաքացիական ծառայության ոլորտին վերաբերող հիմնական
սկզբունքներին, դրա կազմակերպման, նշանակման, դասային

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

աստիճաններին,
ծառայողների

կադրերի
կարգավիճակին,

ռեզերվին,

քաղաքացիական

նրանց

ատեստավորման,

վերարտադրման, վերապատրաստման և դրա հետ առնչվող այլ
հարաբերություններին:
ԳԻՏԵԼԻՔ
 Բնորոշել քաղաքացիական և հանրային ծառայության
հիմնական սկզբունքները:


Սահմանել պետական ծառայությունը և պետական
ծառայության օրենսդրական հիմքերը



Ճանաչել քաղաքացիական ծառայության հիմնական
սկզբունքների էությունը



Դասակարգել քաղաքացիական ծառայության
պաշտոնները և պաշտոնի անձնագիրը:



Բացատրել քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի
նշանակման կարգը

ԿՐԹԱԿԱՆ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ



Նկարագրել քաղաքացիական ծառայողի հետ
ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելը և
քաղաքացիական ծառայության ստաժը



Բացատրել քաղաքացիական ծառայողների
ատեստավորման, վերապատրաստման կարգը:



Դասակարգել քաղաքացիական ծառայողի հիմնական
իրավունքները և պարտականությունները



Բնորոշել քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ
կիրառվող սահմանափակումը և նրան
հանձնարարականներ տալու սահմանափակումները:



Բացատրել քաղաքացիական ծառայողի սոցիալական
երաշխիքները:



Նկարագրել քաղաքացիական ծառայողին խրախուսելը,

նրա պատասխանատվությունը և պաշտոնից ազատելու
հիմքերը


Ճանաչել Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի
հիմնական գործառույթները

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
• Մեկնաբանել քաղաքացիական ծառայության հասկացությունը
• Բնութագրել քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների
դասակարգման սկզբունքները
•Քննել քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու
կարգը, կադրերի ռեզերվը, իրավական կարգավիճակը,
ծառայողներին խրախուսելու միջոցները:
•Ուսումնասիրել և հետազոտել քաղաքացիական և հանրային
ծառայությունը
•Քննել քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը և
օրենսդրությունը:
•Գնահատել քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքը:
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ


Որոշել փաստերի համադրման և իրավական ակտերի
կիրառման հերթականությունը



Նախընտրել

կոնկրետ

իրավական

գործընթացներ

վերլուծելու մեթոդներ և ձևեր:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ







ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ - 3/90
ԼՍԱՐԱՅԻՆ ԺԱՄ –33
ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ -16
ՍԵՄԻՆԱՐ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ – 17
ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ԺԱՄ –4

Նախնական գիտելիքներ
Աշխատանքային իրավունք,
Սահմանադրական իրավունք, քաղաքացիական իրավունք և
վարչական իրավունք առարկաներից
ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
 Ուսումնական նյութի բացատրում-լուսաբանում
դասախոսության միջոցով:


ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԵՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐ

ՀՀ օրենսդրության ներկայացում, վերլուծություն և
քննարկում կապված երեխաների իրավունքների
պաշտպանության հետ:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
 Գործնական աշխատանքի կատարում:


Իրավիճակների և արդյունքների վերլուծում:



Անհատական և խմբային, ինքնուրույն և
համագործակցային աշխատանքների կատարում:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ



Քաղաքացիական ծառայության հասկացությունը

1.

Քաղաքացիական և հանրային ծառայությունը:

2.

Պետական ծառայությունը

3.

Պետական ծառայության հասկացությունը:



Քաղաքացիական ծառայության հիմնական սկզբունքները:

1.

Քաղաքացիական ծառայության հիմնական սկզբունքների

էությունը:
2.

Քաղաքացիական

ծառայությունների

հիմնական

սկզբունքները:
3.

Քաղաքացիական ծառայության կայունությունը:

4.

Քաղաքացիական ծառայության հրապարակայնու թյունը:



Քաղաքացիական
դասակարգումը

և

ծառայության

պաշտոնների

քաղաքացիական

ծառայության

դասային աստիճանները:
1.

Քաղաքացիական

ծառայության

պաշտոնների

դասակարգումը:
2.

Քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանները:

3.

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագիրը:



Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու
կարգը

1.

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու
իրավունք ունեցող անձինք:

2.

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու
իրավունք չունեցող անձը:

3.

Քաղաքացիական

ծառայության

համար

անցկացվող

մրցույթը:
4.

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի նշանակումը:

5.

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի նշանակվելիս
քաղաքացիական ծառայողի երդումը:

6.

Քաղաքացիական

ծառայողի

հետ

ժամկետային

աշխատանքային պայմանագիր կնքելը և քաղաքացիական
ծառայության ստաժը:
7.

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու
առանձնահատուկ դեպքերը:



Քաղաքացիական

ծառայողի

ատեստավորումը,

վերապատրաստումը և քաղաքացիական ծառայության
կադրերի ռեզերվը
1.

Քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորումը:

2.

Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստումը

3.

Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվը:



Քաղաքացիական ծառայողների իրավական վիճակը:

1.

Քաղաքացիական ծառայողի հիմնական իրավունքները և
պարտականությունները:

2.

Քաղաքացիական

ծառայողի

նկատմամբ

կիրառվող

սահմանափակումները և հանձնարարականներ տալու
սահմանափակումները:
3.

Քաղաքացիական ծառայողի սոցիալական երաշխիքները:

4.

Քաղաքացիական ծառայողի վարձադրությունը:



Քաղաքացիական

ծառայողներին

կարգապահական

տույժերի

խրախուսելը,
ենթարկելը

և

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնից ազատելը:
1.

Քաղաքացիական ծառայողին խրախուսելը:

2.

Քաղաքացիական ծառայողի պատասխանատվու թյունը և
նրա նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը:

3.

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնից ազատելու
հիմքերը:



Քաղաքացիական ծառայության կազմակերպման և

ղեկավարման մարմինները:
1.

Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ:

2.

Աշխատակազմի ղեկավարը



Վեճերի
լուծումը
և
պատասխանատվությունը
քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությունը
խախտելու համար

1.

Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենքը, 2001

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
թ.դեկտեմբերի 27

ՀԻՄՆԱԿԱՆ

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ

2.

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք

1.
1.

<<Քաղաքացիական ծառայողների վարձադրության
մասին>> ՀՀ օրենքը 03.07.2002
ՀՀ գործող օրենքների տեղեկագիր:

2.

«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը 2001
թ. նոյեմբեր

3.

ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ԿՇԻՌ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ

ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 2002 թ. հոդված

Նախատեսված են 2 ընթացիկ գրավոր ստուգում՝ 1-ը
ստուգողական աշխատանք 100 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 35, 35, 30 միավորային
արժեքով և 2-րդը անհատական աշխատանքի տեսքով ՝100 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ ստուգումը բանավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 35, 35, 30
միավորային արժեքով Միավորների քայլը 5 է:
1.
2.
3.
4.
5.

Բաղադրիչ 1-10% (հաճախումներ)
Բաղադրիչ 2-20% (ընթացիկ ստուգում 1-ին)
Բաղադրիչ 3-20% (ընթացիկ ստուգում 2-րդ)
Բաղադրիչ 4-40% (ամփոփիչ ստուգում)
Բաղադրիչ 5-10% (ընթացիկ ակտիվություն)

Գնահատման
թվային միավորը

Տառային
գնահատական

96-100
91-95
86-90
81-85
76-80
71-75
66-70
61-65
40-60
Մինչև 39

A+
A
A_
B+
B
B_
C+
C
C_
D

Գնահատականի
պաշտոնական
թվային
համարժեքը
5+
5
54+
4
43+
3
32

Ուսանողի ծանրաբեռնվածության աշխատաժամանակը

կրեդիտ/կրեդիտ ժամ – 3/ 90

Ուսանողի ինքնուրույն
աշխատա- ժամանակը

Ուսանողի ընդհանուր
աշխատա-ժամանակը

Ուսուցման
կազմակերպման ձևերը

Քաղաքացիական ծառայության
հասկացությունը

2

2

4

Քաղաքացիական ծառայության
հիմնական սկզբունքները:

2

2

4

4

4

8

4

8

2

4

4

8

2

4

4

8

2

4

2

4

Հ/Հ
Թեմա
դ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Քաղաքացիական ծառայության
պաշտոնների դասակարգումը և
քաղաքացիական ծառայության դասային
աստիճանները:
Քաղաքացիական ծառայության
պաշտոնների դասակարգումը և
քաղաքացիական ծառայության դասային
աստիճանները:

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն
զբաղեցնելու կարգը

4

2

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն
զբաղեցնելու կարգը
Քաղաքացիական ծառայողի
ատեստավորումը, վերապատրաստումը
և քաղաքացիական ծառայության
կադրերի ռեզերվը

4

2

Քաղաքացիական ծառայողների
իրավական վիճակը:

9.

Քաղաքացիական ծառայողներին
խրախուսելը, կարգապահական տույժերի
ենթարկելը և քաղաքացիական
ծառայության պաշտոնից ազատելը:

10.

Քաղաքացիական ծառայողներին

Ս.

4

2

2

Գ.

Լ.

Ուս.
Պր

11

12.

13.
14.
15.
16

խրախուսելը, կարգապահական տույժերի
ենթարկելը և քաղաքացիական
ծառայության պաշտոնից ազատելը:
Քաղաքացիական ծառայության
կազմակերպման և ղեկավարման
մարմինները:

2

Վեճերի լուծումը և
պատասխանատվությունը
քաղաքացիական ծառայության մասին
օրենսդրությունը խախտելու համար,
եզրափակիչ և անցումային դրույթներ
1-ին միջանկյալ
2-րդ միջանկյալ
Ամփոփիչ ստուգում
Ընդամենը

16

2

3

4

17

7
6
10
57

4

7

7
6
10
90

