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Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի կառավարման գործընթացներն ինչպես
նախորդ, այնպես էլ հաշվետու 2012-2013 ուստարում միտված են եղել ուսումնական, գիտական և հասարակությանը մատուցվող
այլ ծառայությունների շարունակական բարելավմանը: Բուհը, հավատարիմ մնալով իր առաքելությանը, հետևել է որոշակի
նպատակների, մասնավորապես՝ իրականացնել որակի մշակույթի ձևավորմանն ուղղված քայլեր, ապահովել հարափոփոխ
միջավայրին, ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան փոխանցելի գիտելիքներ և հմտություններ
ունեցող շրջանավարտների թողարկում, նպաստել տրվող որակավորման աստիճանների մրցունակությանը և մատուցվող
ծառայությունների

թափանցիկությանը՝

բարձրացնելով

բուհի

գործունեության

արդյունավետությունը

և

հաշվետվողականությունը:

I. ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Այսօր

ինստիտուտն

ունի
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մանկավարժության, օտար լեզուների,

ֆակուլտետ՝
ֆիզիկական

ֆիզմաթ,

բնագիտաաշխարհագրական,

դաստիարակության

և

պատմաբանասիրական,

ՆԶՊ: Հաշվետու տարում իրականացվել է

ամբիոնների ու սեկտորների միավորում և վերանվանում: Նախորդ տարվա 28 ամբիոնի և 2 սեկտորի փոխարեն բուհն այսօր
ունի 21 մասնագիտական ամբիոն: ԳՊՄԻ-ի կառուցվածքային միավորներն են միջին մասնագիտական կրթության բաժինը և
ավագ դպրոցը:
ԳՊՄԻ-ի կառավարման համակարգի և վարչական կառույցների գործունեությունը միտված է բուհի առաքելության և
նպատակների իրականացմանը: Ուսումնական գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով կատարվել են
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ենթակառուցվածքային մի շարք փոփոխություններ: Վերակազմավորվել, լուծարվել կամ ստեղծվել են նոր կառուցվածքային
ստորաբաժանումներ:
Հաշվետու

տարում

ԳՊՄԻ-ի

ուսումնական

մասը

վերակազմավորվեց

ուսումնամեթոդական

վարչության:

Ուսումնամեթոդական վարչությունը /ՈՒՄՎ/ ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը համակարգում է
ուսումնական գործընթացին մասնակցող ստորաբաժանումների նպատակաուղղված աշխատանքները, դրանց պլանավորումը,
կազմակերպումը:

Հաստատվել

և

գործածության

մեջ

է

դրվել

ուսումնամեթոդական

վարչության

կանոնակարգը՝

որոշակիացնելով վերջինիս գործունեության շրջանակները, խնդիրներն ու նպատակները:
Ուսուցման գործընթացն ուսանողակենտրոն դարձնելու և որակի ներքին ապահովման նպատակով հաշվետու տարում
բուհում կազմվել են բակալավրի 28 մասնագիտությունների մասնագիտական կրթական ծրագրերը /ՄԿԾ/՝ որակավորումների
ազգային շրջանակի, բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին
համապատասխան: ՄԿԾ-ներն իրենց մեջ ներառում են մասնագիտության մասնագրերը /սպեցիֆիկատորները/ և առարկայական
նկարագրերը: Իրականացման փուլում է մագիստրոսի ՄԿԾ-ների կազմումը, որի ուղղությամբ հիմնական աշխատանքները
կատարված են, այսինքն՝ հստակեցված է ձևաչափը, բարելավված են ուսումնական պլանները, գնահատման համակարգը,
պրակտիկաների տեսակներն ու անցկացման ժամկետները և այլն: ՄԿԾ-ների պահանջներին համահունչ և առարկայական
նկարագրերին համապաատասխան ստեղծվել են էլեկտրոնային դասախոսությունների փաթեթներ, որոնք հասանելի են
ուսանողներին տեղային ցանցով:
Հեռակա ուսուցման բակալավրի կրթական համակարգում 2012-2013 ուստարվանից ներդրվել է կրեդիտային հենքով
ուսուցումը, և այդ ուղղությամբ շարունակվում է բարելավման գործընթացը:
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2012-2013

ուսումնական տարում

առկա ուսուցման

բոլոր կրթական

ծրագրերով ավարտող

շրջանավարտ-

ներին տրվել է երկլեզու /հայերեն և անգլերեն/ հավելվածով համաեվրոպական ձևաչափի դիպլոմ:
Ուսումնական գործընթացի կարևորագույն տարրերից է ուսանողների ուսումնառության արդյունքների գնահատումը:
Գնահատման թափանցիկության, ակադեմիական ազնվության ապահովման, կոռուպցիոն դրսևորումների նվազեցման
նպատակով և նկատի ունենալով ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի թիրախային խմբերում կատարված
հարցումները՝ հաշվետու տարում կատարվել է ուսումնառության արդյունքների գնահատման ընթացակարգի լրամշակում, որը
ներառել է նաև բողոքարկման կարգը:
Հաշվետու տարում բուհը մշակել է բակալավրի, մագիստրոսի և
մասնագիտական

ծրագրերի

մշակման,

մշտադիտարկման,

հետազոտողի կրթական մակարդակների

արդյունավետության

գնահատման

և

բարելավման

քաղաքականություն: Մշակման փուլում են գտնվում մշտադիտարկման և արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներն
ու գործիքակազմը:
Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման նպատակով լուրջ աշխատանքներ են
իրականացվել ներքին փաստաթղթաշրջանառության ցանցերի ստեղծման ուղղությամբ: Հաշվետու շրջանում ստեղծվել է
ներինստիտուտային երեք ցանց.
 միասնական ցանց բուհի կառուցվածքային բոլոր ստորաբաժանումների միջև՝ ուսումնական գործընթացին վերաբերող
էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության նպատակով,
 միասնական ցանց ՈՒՄՎ-ի և դեկանատների միջև՝ ուսումնառության արդյունքների ամփոփման և կոռուպցիոն
դրսևորումների նվազեցման նպատակով,
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 միասնական ցանց ֆինանսական բաժնի և դեկանատների միջև՝ ուսման վարձավճարների վերահսկման և գործընթացի
թափանցիկության ապահովման նպատակով:
Հաշվետու շրջանում բուհի կողմից մշակվել և իրականացվել է փաստաթղթերի նորմավորման, վավերացման,
շրջանառության,

պահպանման

և

արխիվացման

հստակ

քաղաքականություն,

որի

հիման

վրա

կառուցվածքային

ստորաբաժանումներում ստեղծվել է իրենց գործունեությանը համահունչ կուռ փաստաթղթային բազա:
Բուհի մարդկային և

նյութատեխնիկական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործան նպատակով ՈՒՄՎ-ի կողմից

մասնագիտական ամբիոններին են տրամադրվել ուսումնական ծավալները: Հաշվետու շրջանում լուրջ աշխատանքներ են
կատարվել

ուսումնական

գործընթացին

վերաբերող

տեղեկատվական

ձևաթղթերի՝

ուսումնառության

արդյունքների

բազմագործոնային գնահատման տեղեկագրերի, կուրսային, ավարտական և մագիստրոսական աշխատանքների, պրակտիկայի
գնահատման տեղեկագրերի բարելավման ուղղությամբ: Բովանդակային և կառուցվածքային փոփոխությունների են ենթարկվել
դիպլոմների միջուկները, ստուգարքային գրքույկները, ուսանողական տոմսերը և դասամատյանները:
Բուհի լսարանային ֆոնդի արդյունավետ շահագործման և ուսումնական գործընթացի վերահսկման նպատակով ստեղծվել
են էլեկտրոնային դասացուցակներ: Ուսումնամեթոդական վարչության ուղղորդմամբ ստեղծվել են ուսանողների տվյալների
էլեկտրոնային բազա, ծավալուն աշխատանքներ են կատարվել անձնական գործերի, ուսանողական պայամանագրերի,
արխիվային փաստաթղթերի ստեղծման և պահպանման ուղղությամբ:
ՈւՄՎ-ի կողմից համակարգվել և վերահսկվել է պետական որակավորման

քննությունների աշխատանքների

կազմակերպումը, արդյունքների ամփոփումը, հաշվետվությունների կազմումը և արդյունքների վերլուծությունը:
Հաշվետու շրջանում հիմնվել է Բուհ-գործատու համագործակցության կենտրոնը, որի գործունեության հիմնական
նպատակն աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ ՄԿԾ-ների բարելավումն է, ուսանողների, շրջանավարտների և
6

գործատուների

փոխշահավետ

համագործակցութունը,

աշխատաշուկայի

վերաբերյալ

տեղեկատվության

հիման

վրա

խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը:
Հաշվետու տարում բուհի ասպիրանտուրայի բաժինը վերանվանվեց հետբուհական և լրացուցիչ կրթության բաժին: Բաժնի
հիմնական գործառույթն է կազմակերպել հետազոտողի կրթական ծրագրի և լրացուցիչ կրթության իրականացման,
պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման գործընթացները:
2013

թվականին

հաստատվել

է

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

վերապատրաստման

և

մասնագիտական

որակավորման բարձրացման կանոնակարգը, որի նպատակն է բարելավել ԳՊՄԻ-ի դասախոսական կազմի ընդհանրական և
մասնագիտական հմտությունները՝ Եվրոպական կրթական համակարգին ինտեգրվելու և շարժունության գործընթացի
պահանջներն ապահովելու նպատակով: Մանկավարժության, ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, անգլերեն
լեզվի

և

նրա

դասավանդման

մեթոդիկայի

ամբիոնների

կողմից

մշակվել

են

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

վերապատրաստման ուսումնական ծրագրեր՝ ժամանակի պահանջներին համապատասխան: 2014թ.-ին նախատեսվում է բուհի
ներքին ուժերով իրականացնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստումներ՝ երկու ուղղությամբ.
1. ընդհանրական-պարտադիր՝

մանկավարժական

/դասավանդման

մեթոդներ,

գնահատում/

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաներ /տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում/,
2. հատուկ մասնագիտական:
Հատուկ մասնագիտական ուղղությամբ վերապատրաստումը կարող է իրականացվել ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ
օտարերկրյա բուհերում՝ առկա, հեռակա կամ հեռահար եղանակով:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողական համակազմի շարժունությունն ապահովելու նպատակով ստեղծվել է
լեզուների ուսուցման կենտրոնը: Կենտրոնի հիմնական նպատակն է բուհի ներքին շահակիցների լեզվաիմացության
մակարդակի բարձրացումը:
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Բուհի ներքին շահառուների կարիքների բավարարման նպատակով ստեղծվել է հոգեբանական ծառայությունների
կենտրոն: Կենտրոնի գործունեության նպատակն է իրականացնել հոգեբանական ծառայություններ, գործնական հոգեբանության
վերապատրաստումներ և սեմինարներ:
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II. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Կարևորելով իր տրամադրած կրթական, գիտական և այլ ծառայությունների համար պետության և հասարակության առջև
հաշվետվողականությունը, ինչպես նաև իր գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիության և թափանցիկության
ապահովոււմը՝ հաշվետու տարում բուհում հիմնվեց հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժին:

Բաժնի

հիմնական խնդիրն է բուհի գործունեության մասին տեղեկատվության տարածումը հասարակության լայն շրջաններում, դրական
հասարակական կարծիքի և բարձր վարկանիշի ձևավորման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների կազմակերպումը:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժինը հագեցված է ժամանակակից տեխնիկայով, ունի նկարահանման
ժամանակակից տաղավար և ստուդիա:
Հաշվետու տարում հասարակայնության հետ կապերի ու լրատվության բաժնի աշխատանքներն ընթացել են ներքին և
արտաքին հաղորդակցության, ԳՊՄԻ-ին վերաբերող հրապարակումների վերլուծության, բուհի վարկանիշի բարձրացման,
ամենշաբաթյա սեփական հեռուստածրագրի պատրաստման և հեռարձակման, կրթական տեղեկատվական ամսագրի /ԳՊՄԻ
info/ ստեղծման և հրատարակման, համացանցային տիրույթում ԳՊՄԻ-ի վերաբերյալ տեղեկատվության և տեսանյութերի
տարածման, ինչպես նաև լրագրության բաժնի ուսանողների մասնագիտական-գործնական հմտությունների ուսուցման և մի
շարք այլ ուղղություններով:
Բուհի վերաբերյալ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության և վերլուծության նպատակով իրականացվել են
սոցհարցումներ բուհի ներսում և հասարակության լայն շրջաններում:

Սոցհարցումների վերլուծության

հիման վրա

պատրաստվել և «ԳՊՄԻ լրագիր» հաղորդաշարի շրջանակներում հեռարձակվել են հասարակության մեջ բուհի վարկանիշի
բարձրացմանը նպաստող տեսանյութեր: Կազմակերպվել և հեռարձակվել են բանավեճ-քննարկումներ բուհի ղեկավարության և
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ուսանողների միջև, վերհանվել են ուսանողներին հուզող խնդիրները, և բուհի ղեկավարության կողմից տրվել են
համապատասխան մեկնաբանություններ, լուծումներ:
Իրականացվել է լրատվամիջոցներում ինստիտուտի ընդհանուր գործունեությանը վերաբերվող հրապարակումների ու
հեռարձակված նյութերի հավաքագրում, ուսումնասիրություն և վերլուծություն: Ուսումնասիրվել է տարբեր՝ հեռուստատեսային,
տպագիր և էլեկտրոնային լրատվամիջոցների լուսաբանումները բուհի գործունեության, ինչպես նաև բուհի աշխատակիցների
գործունեության վերաբերյալ: Ուսումնասիրված շուրջ 120 նյութի 30 %-ն են կազմում հեռուստատեսային թողարկումները, որոնք
մեծամասամբ վերաբերում են բուհի գիտակրթական, մշակութային անցուդարձին և բուհում իրականացվող կարևոր
միջոցառումներին: Բուհի մասին լրահոսի մոտ 70% -ը կազմում են տպագիր ու էլեկտրոնային հրապարակումները /որտեղ զգալի
է նաև ապատեղեկատվությունը/ և վերաբերում են ԳՊՄԻ-ի դասախոսներին ու ղեկավարությանը: Ի պատասխան որոշ
լրատվամիջոցների ապատեղեկատվութան՝ պատրաստվել և հեռարձակվել են տեսանյութեր ու էլեկտրոնային հոդվածներ:
ԳՊՄԻ-ի մշակութային, սոցիալական ու գիտակրթական գործունեությունը, անցուդարձը, ոլորտի բարեփոխումներն ու այդ
ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերը հասարակությանը հասանելի են դարձել հիմնականում «Առաջին ստուդիայի»
պատրաստած «ԳՊՄԻ լրագիր» հաղորդաշարի միջոցով: Հաղորդաշարի շրջաններում պատրաստվել և հեռարձակվել են
դիմանկարային տեսանյութեր, ժամանցային, ինչպես նաև երիտասարդներին հուզող խնդիրները բարձրաձայնող տեսանյութեր,
պարբերաբար անդրադարձ է կատարվել նաև բուհի հենակետային ավագ դպրոցի և միջին մասնագիտական բաժնի
աշխատանքներին ու իրականացրած միջոցառումներին:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում «ԳՊՄԻ լրագիրն» ունեցել է շուրջ 50 թողարկում՝ յուրաքանչյուր թողարկման ընթացքում
ներկայացնելով միջինը 4 տեսանյութ:
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Հասարակայնության կապերի և լրատվության բաժնի շնորհիվ լրագրության բաժնի ուսանողների գործնական
պարապմունքները հիմնականում կազմակերպվել են ստուդիայում:
2012 թ.-ից ինստիտուտի անցուդարձի մասին իրազեկող, ինչպես և երիտասարդությանը հուզող հարցեր արծարծող
տեսանյութերն արդեն համացանցում են՝ www.gpmistudio.blogspot.com տիրույթում: ԳՊՄԻ-ի բլոգը հնարավորություն է տալիս
բոլոր նախաձեռնող ուսանողներինին ակտիվ քննարկումներից բացի, ստուդիայի օժանդակությամբ կյանքի կոչել բոլոր լավ
գաղափարները:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում

նոր վերնագրով ու

բովանդակությամբ, գունավոր ու կավճապատ կազմով

վերահրատարակվեց բուհի կրթական տեղեկատվական ամսագիրը՝ «ԳՊՄԻ info»-ն: Ամսագրի համարներում ենթաբաժիններով
ներկայացվում են ԳՊՄԻ բարեփոխումների գործընթացները, պատմությունը /շարունակաբար/, գիտական կյանքը, եվրոպական
կրթական համակարգին ինտեգրվելու նոր պահանջները, ուսանողների իրավունքներն ու պարտականությունները, բուհի նոր
բաժինների մասին պատմող նյութեր, ուսանողական կյանքի մասին պատմող կամ դիմանկարային նյութեր, իրադարձային
նյութեր, ստեղծագործում են մանկավարժականցիները, մեր գործընկերները, հայտարարությունների անկյուն/կրթական/ և այլն:
Բաժինը համագործակցում է նաև Գյումրու «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության հետ: «ԳՊՄԻ info»-ի
միջոցով տեղեկատվություն է տրամադրվում մարզի թափուր աշխատատեղերի մասին: Ամսագիրը հրատարակվում է 200
տպաքանակով:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժինի աշխատակիցները իրականացնում են բուհի կայքի՝
www.gspi.am, ներբեռնումը, որի աշխատանքները կավարտվեն մինչև ուսումնական տարվա վերջ:
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III. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
Հաշվետու տարում ապակենտրոնացվել են բուհի Որակի ապահովման կենտրոնի աշխատանքները՝ ստեղծելով որակի
ապահովման

ֆակուլտետային

կենտրոններ:

Ֆակուլտետային

կենտրոնները

բաղկացած

են

ամբիոնների

պատասխանատուներից, ֆակուլտետի որակի ապահովման կենտրոնի պատասխանատուից և համակարգողից: Որակի ներքին
ապահովման կանոնակարգային բազայի ստեղծման համար ստեղծվել է ԳՊՄԻ-ի գիտական խորհրդի որակի ապահովման և
վերահսկման մշտական հանձնաժողով: Որակի ապահովման կենտրոնի, որակի ապահովման ֆակուլտետային կենտրոնների,
որակի ապահովման գիտական խորհրդի մշտական հանձնաժողովի կողմից հաշվետու տարում ծավալվել են բավականին բարդ,
բայց և նպատակասլաց ու հետևողական աշխատանքներ ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծությունն
իրականացնելու նպատակով: Մասնագիտական ուսումնական հաստատության ինստիտուցիոնալ կարողությունների ձևաչափի
10 կետերով կատարված է ինքնավերլուծություն, վերհանված են բուհի ուժեղ և թույլ կողմերը, որոնց հիման վրա մշակվել և
հաստատման են ներկայացվել բուհի հնգամյա ռամավարական ծրագիրը /2014-2018/: Ինքնավերլուծության հիման վրա
կազմվում է բուհի ինքնագնահատման զեկույցը, որը պետք է ներկայացվի Որակի ապահովման ազգային կենտրոն՝
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի նպատակով:
Ուսումնական գործընթացն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով որակի ապահովման գիտական խորհրդի
մշտական հանձնաժողովի կողմից հաշվետու տարում մշակվել և կիրառության մեջ են դրվել հետևյալ փաստաթղթերը.
1. ՄԿԾ-ների մշակման, հաստատման, վերանայման քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
2. Ուսանողների

գնահատման

քաղաքականություն

և

ընթացակարգ:

Դրանց

արդյունավետությունը

գնահատող

մեխանիզմներ:
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3. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի հավաքագրման, գնահատման քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
4. Ուսումնական ռեսուրսների և ուսանողների աջակցության համակարգ: Դրա արդյունավետությունը գնահատող
մեխանիզմներ:
5. Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության համակարգի քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
6. ԳՊՄԻ-ի որակի ապահովման քաղաքականությունը և նրա ընթացակարգերը:
7. ԳՊՄԻ–ում իրականացվող ուսումնական գործընթացում դասավանդման որակի և արդյունավետության
գնահատման կազմակերպման կանոնակարգ:
8. Կազմվել և խմբագրվել է «Որակի ապահովման ուղեցույց»-ը, որը գտնվում է տպագրության փուլում:
Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի կողմից 2013 թվականին իրականացվեցին վերապատրաստումներ երեք փուլով՝
«Որակի արտաքին և ներքին ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով: Վերապատրաստման հիմնական
նպատակն է զարգացնել կարողություններ և հմտություներ, որոնք միտված են բուհերում ինքնավերլուծության գործընթացի
արդյունավետ իրականացմանը: Բուհից վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցել են որակի ապահովման համակարգի
13 աշխատակիցներ:
Բուհը, կարևորելով որակի ներքին ապահովման գործընթացներում ուսանողների մասնակցությունը, հաշվետու տարում
պարբերաբար հարցախույզներ է անցկացրել կրթական ծրագրերից և ուսումնական պլաններից, ուսումնառության և
դասավանդման մեթոդներից, ուսումնառության արդյունքների գնահատման, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և
կառավարման համակարգերից ուսանողների բավարարվածության վերհանման նպատակով: Հաշվետու տարում ԳՊՄԻ-ի
ուսանողների շրջանում որակի ապահովման կենտրոնի կողմից կազմված տարաբնույթ հարցաշարերով քանիցս անցկացվել են
հարցումներ, ինչպես նաև մշակվել է հարցումների անցկացման և արդյունքների իրազեկման վերաբերյալ որոշակի
13

քաղաքականություն: Սակայն դեռևս անելիքները շատ են մեր ուսանողների իրազեկվածության բավարար մակարդակի
ապահովման առումով, և լրացված հարցաթերթիկներն ամբողջությամբ չեն բացահայտում կրթական ծրագրերի կարիքները:
Բուհում թույլ է նաև պրոֆեսորադասախոսական, վարչական կազմերի իրազեկվածության և մասնակցության աստիճանը
որակի ապահովման և բարելավման գործընթացներին:

Որակի

ապահովման

ռազմավարության

առաջնային քայլերից

մեկը բուհում իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումն է լինելու, որի օգնությամբ հնարավոր կլինի իրականացնել ավելի
արդյունավետ

աշխատանք: Բնականաբար դեռևս շատ անելիքներ կան որակի ապահովման ներքին մեխանիզմների

ներդրման և որակի շարունակական բարելավման ուղղությամբ:
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IV. ՈՒ Ս Ա Ն Ո Ղ Ն Ե Ր
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ
2012-2013 ուստարի

2013-2014 ուստարի

Ընդամենը՝ 1327

Ընդամենը՝ 1176
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ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ
2012-2013 ուստարի

2013-2014 ուստարի

Ընդամենը՝ 1907

Ընդամենը՝ 1676
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ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ
2012-2013 ուստարի

2013-2014 ուստարի

Ընդամենը՝ 399

Ընդամենը՝ 377
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՂԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ /ՀԱՅՑՈՐԴ,ԱՍՊԻՐԱՆՏ/ ՍՈՎՈՐՈՂ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ
2012-2013 ուստարի

2013-2014 ուստարի

Ընդամենը՝ 19

Ընդամենը՝ 40

18

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ /ԱՌԿԱ/ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՆՎՃԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ՝ ԸՍՏ ԿՈՒՐՍԵՐԻ
2012-2013 ուստարի

2013-2014 ուստարի

Ընդամենը՝ 348

Ընդամենը՝ 271

19

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՆՎՃԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ՝ ԸՍՏ ԿՈՒՐՍԵՐԻ
2012-2013 ուստարի

2013-2014 ուստարի

Ընդամենը՝ 73

Ընդամենը՝ 71

20

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ
2012-2013 ուստարի

2013-2014 ուստարի

Ընդամենը՝ 1327

Ընդամենը՝ 1176

21

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ
2012-2013 ուստարի

2013-2014 ուստարի

Ընդամենը՝ 1907

Ընդամենը՝ 1676

22

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ
2012-2013 ուստարի
Ընդամենը՝ 396

2013-2014 ուստարի
Ընդամենը՝ 377

23

ՈՒՍԱՆՈՂՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄՆ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ (ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
/ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ/, ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ)
2012-2013 ուստարի

2013-2014 ուստարի

Ընդամենը՝ 3630

Ընդամենը՝ 3229

24

2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՏԱՐԿԵՏՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ` 31

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ` 39

2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ` 29
25
20
15
10
5
0

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ` 88

22
8
I կուրս II կուրս

9

0
III կուրս

IV կուրս

25

2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԱՅԼ ԲՈՒՀԵՐ ՏԵՂԱՓՈԽՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ` 2

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ` 1

2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԱՅԼ ԲՈՒՀԵՐԻՑ ՏԵՂԱՓՈԽՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ` 3

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ` 3

26

2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑՈՂ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ
ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ` 6

2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՀԵՌԱՑՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ՝ ԸՍՏ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ` 45

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ`108

27

2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ /ԱՌԿԱ/ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ
85-ԻՑ ԲԱՐՁՐ ՄՈԳ ՈՒՆԵՑՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ԿՈՒՐՍԵՐԻ ԵՎ
ԿԻՍԱՄՅԱԿՆԵՐԻ
I կիսամյակ՝ 51, II կիսամյակ՝ 60

28

2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 90-ԻՑ ԲԱՐՁՐ
ՄՈԳ ՈՒՆԵՑՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ԿՈՒՐՍԵՐԻ ԵՎ
ԿԻՍԱՄՅԱԿՆԵՐԻ
I կիսամյակ՝ 16, II կիսամյակ՝ 30

29

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ (ԱՌԿԱ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ՍՏԱՑՈՂ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ԿՈՒՐՍԵՐԻ
2012-2013 ուստարի
Ընդամենը՝ 442

2013-2014 ուստարի
Ընդամենը՝ 287

30

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ՍՏԱՑՈՂ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ԿՈՒՐՍԵՐԻ
2012-2013 ուստարի

2013-2014 ուստարի

Ընդամենը՝ 111

Ընդամենը՝ 123

31

2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ (ԱՌԿԱ/ՀԵՌԱԿԱ) ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ` 292
ԱՌԿԱ /ԲԱԿԱԼԱՎՐ /

ՀԵՌԱԿԱ /ԲԱԿԱԼԱՎՐ/

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 102

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 149

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 41

32

2013-2014 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ (ԱՌԿԱ/ՀԵՌԱԿԱ) ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ` 292
ԱՌԿԱ /ԲԱԿԱԼԱՎՐ /
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 54

ՀԵՌԱԿԱ /ԲԱԿԱԼԱՎՐ/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 139

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 38

33

2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ (ԱՌԿԱ/ՀԵՌԱԿԱ) ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՄԲ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ՝ 47
ԱՌԿԱ /ԲԱԿԱԼԱՎՐ/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 19

ՀԵՌԱԿԱ /ԲԱԿԱԼԱՎՐ/

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 16

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 12

34

2013-2014 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ (ԱՌԿԱ/ՀԵՌԱԿԱ) ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՄԲ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ՝ 38
ԱՌԿԱ /ԲԱԿԱԼԱՎՐ /
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 13

ՀԵՌԱԿԱ /ԲԱԿԱԼԱՎՐ/

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 15

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 10

35

2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ (ԱՌԿԱ/ՀԵՌԱԿԱ) ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ՝ 1089
ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՄԲ՝ 17
ԱՌԿԱ /ԲԱԿԱԼԱՎՐ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 445

ՀԵՌԱԿԱ /ԲԱԿԱԼԱՎՐ/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 465

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 179

36

2013-2014 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
2013-2014 ուստարում բուհին հատկացված 644 /71 անվճար, 573 վճարովի/ տեղերից իրացվել է 325 /64 անվճար,, 261
վճարովի, որից 3-ը՝ արտոնությամբ / տեղ, այսինքն՝ հատկացված տեղերի մոտ 57%-ը:


Ե
րկու մասնագիտությունների՝ 050600-Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն, 020900-Բնապահպանություն և բնօգտագործում,
ուղղությամբ ընդունելություն չի իրականացվել:
37

 Առաջին հայտով հինգ մասնագիտություննների՝ 020200 -Կենսաբանություն, 021000-Դեղագործական քիմիա, 030500Իրավագիտություն (մանկավարժություն), 051100-Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության), 050400Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն, ուղղությամբ նկատվել է պլանային տեղերից դիմորդների ավելի
մեծ քանակ:


Ո
ւթ մասնագիտությունների՝ 010600-Ֆիզիկա,

050200-Ինֆորմատիկա, 080200-Կառավարում, 020100-Քիմիա, 030600-

Լրագրություն, 031300-Գերմաներեն լեզու և գրականություն, 032300-Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն, ,
051000-Մանկավարժություն և հոգեբանություն (նախադպրոցական),

ուղղությամբ ընդունվել են 5-ից պակաս

ուսանողներ:


Ը
նդամենը երեք մասնագիտությունների՝ 020200-Կենսաբանություն, 030500-Իրավագիտություն (մանկավարժություն),
051100-Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության), ուղղությամբ համալրվել են պլանային տեղերը:

Դասիչ

13
010100
010400
010600
050200
080200
050600
020100
020200
020400
020500
020900

Մասնագիտության անվանումը

ԳՊՄԻ
Մաթեմատիկա
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Ֆիզիկա
Ինֆորմատիկա
Կառավարում
Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն
Քիմիա
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ
Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Անվճար Վճարովի

71
2
3
2
0
2
0
2
2
2
2
2

573
18
18
18
15
22
15
10
15
15
20
15

Առաջին հայտով
դիմորդների
քանակը

Անվճար

Վճարովի

425
5
13
2
2
7
0
8
23
8
8
0

64+3
0
3
0
0
2
0
1
2
2
2
0

258
5
5
1
2
2
0
0
15
5
5
0

Ընդունվել են

38

021000
100100
030400
030500
030600
031000
031300
031300
031300
032300
032300
032400
070100
051000
051000
051100
071100
032100
050400

Դեղագործական քիմիա
Սերվիս
Պատմություն
Իրավագիտություն (մանկավարժություն)
Լրագրություն
Հայոց լեզու և գրականություն
Անգլերեն լեզու և գրականություն
Գերմաներեն լեզու և գրականություն
Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և ռուսերեն
Ռուսաց լեզու և գրականություն
Սոցիալական աշխատանք
Մանկավարժություն և հոգեբանություն (նախադպրոցական)
Մանկավարժություն և հոգեբանություն
Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)
Կիրառական արվեստ
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն

3
2
4
3
1
4
6
0
2
0
0
2
0
0
2
3
4
6
10

16
20
21
21
14
21
54
8
8
15
15
18
25
10
18
22
21
25
40

24
9
17
28
7
15
42
4
5
3
10
5
22
1
20
44
14
26
53

3
2
4
3+1
1
4
6+1
0
2
0
0
2
0
0
0
3
5
7
10+1

10
7
9
21
1
7
23
3
3
3
8
3
23
1
14
39
9
10
24

2013-2014 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ
ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ
Դպրոցներ

ԳՊՄԻ ընդունված
դիմորդների քանակը

Դպրոցներ

ԳՊՄԻ ընդունված
դիմորդների քանակը

39

Գյումրու Ֆոտոն վարժարան

25

Մարալիկի 2 միջն. դպրոց

4

Գյումրու թիվ 11 միջն. դպրոց

17

Գյումրու թիվ 26 ավագ դպրոց

4

Գյումրու թիվ 7 միջն. դպրոց

14

Գեղանիստի միջն. դպրոց

4

Գյումրու թիվ 41 հիմնական դպրոց

13

Գյումրու թիվ 15 միջն. դպրոց

4

Գյումրու Ակադեմիական վարժարան

13

Գյումրու ՀՊՏՀ վարժարան

4

Գյումրու թիվ 20 դպրոց

10

Հոռոմի միջն. դպրոց

3

Գյումրու Օյունջյան միջն. դպրոց

9

Հացիկի միջն. դպրոց

3

Քեթիի միջն. դպրոց

9

Գյումրու թիվ 40 միջն. դպրոց

3

Գյումրու թիվ 2 ավագ դպրոց

9

Ձորաշենի միջն. դպրոց

3

Ախուրյանի Աղալարյանի դպրոց

9

Առափիի միջն. դպրոց

3

Ազատանի միջն. դպրոց

8

Քարաբերդի միջն. դպրոց

2

Վահրամաբերդի միջն. դպրոց

7

Փանիկի միջն. դպրոց

2

Գյումրու թիվ 37 միջն. դպրոց

7

Գյումրու Վազգեն Ս. թիվ 27 դպրոց

2

Գյումրու թիվ 18 միջն. դպրոց

7

Գյումրու Պուշկինի թիվ 6 դպրոց

2

Գյումրու թիվ 3 ավագ դպրոց

6

Շիրակի միջն. դպրոց

2

Գյումրու թիվ 23 դպրոց

6

Նոր կյանքի միջն. դպրոց

2

Գյումրու թիվ 12 ավագ դպրոց

6

Մեծ Սարիարի միջն. դպրոց

2

Աշոցքի միջն. դպրոց

6

Մայիսյանի միջն. դպրոց

2

Հայկավանի միջն. դպրոց

5

Հայրենյացի միջն. դպրոց

2

Գյումրու թիվ 6 դպրոց

5

Կամոյի միջն. դպրոց

2

թիվ 32 միջն. դպրոց

5

Լեռնակերտի միջն. դպրոց

2

Գյումրու թիվ 10 դպրոց

5

Գյումրու Իմպրոռիթմ արվ. ակադեմիա

2

Գյումրու Բալատոն վարժարան

5

Գյումրու թիվ 29 միջն. Դպրոց

2

Գյումրու թիվ 45 միջն. դպրոց

4

Գյումրու թիվ 27 դպրոց

2

Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց

2

Սպիտակի Ավետիսյանի դպրոց

1

Զույգ աղբյուրի միջն. դպրոց

2

Սեպասարի միջն. դպրոց

1

Գետքի միջն. դպրոց

2

Սարիարի միջն. Դպրոց

1

Աղինի միջն. դպրոց

2

Գետափիի միջնն. դպրոց

1

40

Երազգավորսի միջն. դպրոց

2

գ. Սիզավետի միջն. դպրոց

1

Սառնաղբյուրի միջն. դպրոց

1

Բենիամինի միջն. դպրոց

1

Ջրառատի միջն. դպրոց

1

Բայանդուրի միջն. դպրոց

1

Ջեռնակերտի միջն. դպրոց

1

Բագրավանի միջն. դպրոց

1

Ոսկեհատի միջն. դպրոց

1

Բ. Ռոսոտովի թիվ 109 միջն. դպրոց

1

Շուշիի Դ.Ղազարյանի անվ. դպրոց

1

Արճիսի միջն. դպրոց

1

Շ/մ Արճիշի միջն. դպրոց

1

Արևիկի միջն. դպրոց

1

շ/մ Թորոսի միջն. դպրոց

1

Արեգնադեմի միջն. դպրոց

1

Մուսայելյան միջն. դպրոց

1

Արագած՚ մարզ, Հնաբերդի միջն. դպրոց

1

Մեծ Սեպասարի միջն. դպրոց

1

Մարմարաշենի միջն. դպրոց

1

Ախուրիկի միջն. դպրոց

1

Գյումրու Մաշտոցի թիվ 29 դպրոց

1

Գյումրու թիվ 3 արհեստ. Ուսումնարան

1

Ձորակապի միջն. դպրոց

1

Գյումրու թիվ 2 միջն. դպրոց

1

Ձիթհանքովի միջն. դպրոց

1

Թավշուտի միջն. դպրոց

1

Հողմիկի միջն. դպրոց

1

ԳՊՄԻ միջին մասն.բաժին

1

Կրասարի միջն. Դպրոց

1

Գուսանայի միջն. Դպրոց

1

Գյումրու թիվ 8 միջն. դպրոց

1

Գոգ Հովիտ միջն. դպրոց

1

Գյումրու թիվ 4 ուսումնարան

1

Գյումրու Օլիմպ. հերթ. պետ. դպրոց

1

Գյումրու թիվ 30 դպրոց

1

Գյումրու Ռ.Դ. Թիվ 19 միջն. դպրոց

1

Գյումրու թիվ 19 միջն. դպրոց

1

Գյումրու թիվ 17 միջն. դպրոց

1

Արագածոտնի մարզ, Արտենիի թիվ 1
միջն. դպրոց

1

2013-2014 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
2013-2014 ուստարվա հեռակա բակալավրի կրթական ծրագրով բուհին հատկացված 435 տեղերից իրացվել է 229 տեղ,
այսինքն՝ հատկացված տեղերի մոտ 53 %-ը:
41

 Երեք

մասնագիտություննների՝

Կառավարում,

Մանկավարժություն

և

մեթոդիկա

(տարրական

կրթության),

Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն, ուղղությամբ նկատվել է պլանային տեղերից դիմորդների ավելի
մեծ քանակ:
 Վեց

մասնագիտությունների՝

Մաթեմատիկա,

Աշխարհագրություն,

Ֆրանսերեն

լեզու,

Քարտեզագրություն

և

կադաստրային գործ, Երաժշտական կրթություն, Կիրառական արվեստ, ուղղությամբ ընդունվել են 5-ից պակաս
ուսանողներ:
 Ընդամենը երեք մասնագիտությունների՝ Կառավարում, Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության),
Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն, ուղղությամբ համալրվել են պլանային տեղերը:
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Ð²Úàò Èº¼àô ºì ¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ
ä²îØàôÂÚàôÜ
Æð²ì²¶ÆîàôÂÚàôÜ (Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ)
Ø²ÜÎ²ì²ðÄàôÂÚàôÜ ºì Ðà¶º´²ÜàôÂÚàôÜ
Ø²ÜÎ²ì²ðÄàôÂÚàôÜ ºì Ðà¶º´²ÜàôÂÚàôÜ
èàôê²ò Èº¼àô ºì ¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ
²Ü¶ÈºðºÜ Èº¼àô
üð²ÜêºðºÜ Èº¼àô
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
Î²è²ì²ðàôØ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ ԵՎ ՍՊՈՐՏ
ՆԱԽԱԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ø²ÂºØ²îÆÎ²
üÆ¼ÆÎ²

ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ
ՊԼԱՆԱՅԻՆ
ՏԵՂԵՐԸ

ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ

25
25
25
20
15
20
20
10
20
15
25

6
9
11
16
13
8
9
2
10
20
20

5
8
9
16
12
7
9
2
8
20
17

30

37

30

15
15

4
6

4
5
42

15
16
17
18
19
20
21
22
23

ÆÜüàðØ²îÆÎ²
¸ºÔ²¶àðÌ²Î²Ü øÆØÆ²
ÎºÜê²´²ÜàôÂÚàôÜ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ø²ðîº¼²¶ðàôÂÚàôÜ ºì Î²¸²êîð²ÚÆÜ ¶àðÌ
ºð²ÄÞî²Î²Ü ÎðÂàôÂÚàôÜ
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ
êàòÆ²È²Î²Ü Ø²ÜÎ²ì²ðÄàôÂÚàôÜ
Ø²ÜÎ²ì²ðÄàôÂÚàôÜ ºì ØºÂà¸ÆÎ² (î²ðð²Î²Ü
ÎðÂàôÂÚ²Ü)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

20
20
15
15
15
15
15
15

18
14
6
3
4
1
4
9

13
13
6
3
4
1
4
6

25

28

27

435

258

229

43

2013-2014 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
2013-2014 ուստարում մագիստրոսի կրթական ծրագրով բուհին հատկացված 244 տեղերից իրացվել է 180 տեղ, այսինքն՝
հատկացված տեղերի մոտ 74 %-ը:
 Երեք

մասնագիտություննների՝

010100-Մաթեմատիկա,

020200-Կենսաբանություն,

051100-Մանկավարժություն

և

մեթոդիկա (տարրական կրթության), 050100-Կրթության կազմակերպում, ուղղությամբ նկատվել է պլանային տեղերից
դիմորդների ավելի մեծ քանակ:
 032100-Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ մասնագիտությամբ ընդունելության տեղերը չեն իրացվել:
 Երեք

մասնագիտությունների՝

020200-Կենսաբանություն,

051100-Մանկավարժություն

և

մեթոդիկա

(տարրական

կրթության), 050100-Կրթության կազմակերպում, ուղղությամբ համալրվել են պլանային տեղերը:
ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ ԵՆ
Դասիչ

Ø²êÜ²¶ÆîàôÂÚ²Ü ²Üì²ÜàôØÀ

13

ԳՊՄԻ

ԱÝí×³ñ

Վ×³ñáíÇ

Դիմել են
Անվճ

Վճ

38

206

216

36

144

010100

Մաթեմատիկա

3

7

11

3

3

010600

Ֆիզիկա

3

7

5

3

2

050200 Ինֆորմատիկա/տեղեկաբանություն/

2

8

10

1

4

080200

Կառավարում

5

15

19

5

12

020200

Կենսաբանություն

3

7

18

3

14
44

020400

Աշխարհագրություն

0

10

5

0

5

030400

Պատմություն

3

17

9

2

6

030500

Իրավագիտություն /մանկավարժություն/

3

17

13

3

5

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

3

17

18

3

14

031300

Անգլերեն լեզու և գրականություն

5

20

19

5

12

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

10

11

2

9

032100

Ֆիզիակական կուլտուրա և սպորտ
Նախազորակոչային և ֆիզիկական
պատրաստություն
Մանկավարժություն և հոգեբանություն
Մանկավարժություն և մեթոդիկա
Կրթության կազմակերպում

0

6

0

0

0

0

10

5

0

5

4
2
0

31
4
20

30
16
27

4
2
0

23
9
21

050400
051000
051100
050100

45

2013-2014 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐՆ ԸՍՏ
ԲՈՒՀԵՐԻ
ԲՈՒՀ
ԳՊՄԻ
ՀՊՃՀ Գյումրու մասնաճյուղ
ՀՊՄՀ
ԵՊՀ
ԵԿՏԱ /Գյումրու մասնաճյուղ/

ՔԱՆԱԿ
191
3
3
3
2

ՎՊՄ

1

СГА

1

ԵՊԼՀ

1

ԵԿՏԱ

1

ԵԹԿՊԻ /Գյումրու մասնաճյուղ/

2

Ճգնժամ. Կառավարման պետական ակադեմիա

1

Հյուսիսային համալսարան

1

ԵԹԿՊԻ

1

Երևանի գեղարվեսի պետական ակադեմիա /Գյումրու
մասնաճյուղ/

1

« Պրոգրես » համալսարան

1

«Անանիա Շիրակացի» համալսարան

1

ԵՊՏԻ /Գյումրու մասնաճյուղ/

1
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1

Երևանի հայբուսակ համալսարան

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
Հաշվետու տարում միջին մասնագիտական կրթության բաժինը ուսումնառությունն կազմակերպել է առկա ուսուցմամբ 6 և
հեռակա ուսուցմամբ 2 մասնագիտությունների գծով:
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
№

Մասնագիտություն

1.

Դասավանդում տարրական դասարաններում

2.

Սոցիալական աշխատանք /9 ամյա/

3.

Շուկայաբանություն` ըստ ճյուղերի

4.

Հայոց լեզվի դասավանդում

5.

Ռուսաց լեզվի դասավանդում

6.

Նախադպրոցական կրթություն /9 ամյա/
ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

№

Մասնագիտություն

1.

Դասավանդում տարրական դասարաններում

2.

Նախադպրոցական կրթություն
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2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆՈՒՄ
ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ` 156
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ` 120

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ` 36
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2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԱՆՎՐՃԱՐ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՔԱՆԱԿԸ` 65
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2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ՝ 91
ԱՌԿԱ՝ 52

ՀԵՌԱԿԱ՝ 39

2013-2014 ուստարում միջին մասնագիտական կրթության բաժինը կազմակերպել է ընդունելություն հետևյալ յոթ
մասնագիտություններով`
արխիվավարություն,

Սոցիալական

Թարգմանություն

աշխատանք,
և

Թարգմանություն

գործավարություն,

և

մաքսավարություն,

Զբոսաշրջություն,

Թարգմանություն

Շուկայաբանություն

/ըստ

և

ճյուղերի/,

Նախադպրոցական կրթություն:
2013-2014 ուստարում միջին մասնագիտական կրթության բաժինը 176 պլանային տեղերից իրացրել է 46-ը, այսինքն՝ մոտ
26%-ը:
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2013-2014 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Մասնագիտությունը

Ընդունելության
տեղերի թիվը
168+8
Անվճ.
ուսուց.

*0205 Սոցիալականաշխատանք
*0208 Թարգմանություն և մաքսավարություն
*0209 Թարգմանություն և
արխիվավարություն
*0313Նախադպրոցական կրթություն
*0607 Շուկայաբանություն / ըստճյուղերի/
*0207 Թարգմանություն և գործավարություն
*2307 Զբոսաշրջություն
Ընդամենը

Վճար.
ուսուց.

Փաստացի ընդունվ.
Դիմորդնե
րի
Փաստացի ընդունվ.
թիվը

Վճար.
ուսուց.

Անվճ.
ուսուց.

4+2
4+1

19
21

9
9

9
9

5
5

4+2
4+1

4+1

21

7

7

3

4+1

4+3
4+1
4
4
28+8

18
19
21
21
140

13
8
0
0
46

13
8
0
0
46

9
4
0
0
26

4+3
4+1
0
0
20+8
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ԳՊՄԻ-Ի ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ
Բուհը հաշվետու տարում շարունակում է ավագ դպրոցի կայացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները՝
օգտագործելով իր մարդկային և նյութատեխնիկական ռեսուրսները: Լուրջ աշխատանքներ են ծավալվում աշակերտների
մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ:Ավագ դպրոցի 10-11-րդ դասարանների աշակերտների համար կազմակերպվել են
բուհի բարձրակարգ մասնագետների կողմից իրականացվող լրացուցիչ դասընթացներ` միասնական քննություններին բարձր
արդյունքներ ցուցաբերելու նպատակով:
Խորապես գիտակցելով այն հանգամանքը, որ հանրակրթական ոլորտի բարեփոխումների ներկա փուլի հիմնական խնդիրը
որակի ապահովումն է, հաշվետու տարում գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել է «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան
պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի

ավագ դպրոցի կրթության որակի ապահովման ընթացակարգային

դրույթներ» կարևորագույն փաստաթուղթը: Հաստատվել է ԳՊՄԻ-ի ավագ դպրոցի զարգացման հնգամյա ռազմավարական
ծրագիրը: Ավագ դպրոցի ուսումնական գործընթացում առավելագույնս ներգրավված են բուհի բոլոր ստորաբաժանումները:
Դպրոցն այսօր ունի ձևավորված և մոտիվացված աշակերտական համակազմ՝ 10-րդ դասարանում՝ 51 աշակերտ, 11-րդ
դասարանում՝ 67 աշակերտ:
Ձեռնարկվել են ամենատարբեր միջոցառումներ աշակերտների ուսումնառությունն արդյունավետ դարձնելու նպատակով:
Լաբորատոր

աշխատանքներն

անցկացվում

են

բուհի

քիմիայի,

ֆիզիկայի,

կենսաբանության,

ինֆորմատիկայի

լաբորատորիաներում: Աշակերտներն օգտվում են ինստիտուտի գրադարանային ֆոնդից:
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V. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄ
Ինստիտուտն իր առաքելությանը հասնելու և մասնագիտական կրթական ծրագրերի նպատակներն իրականացնելու
համար ապահովված է անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ
կազմով: Հաշվետու շրջանում լուրջ ձեռքբերումներից մեկն այն է, որ լրամշակվել և գործածության մեջ է դրվել ԳՊՄԻ-ի
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի ձևավորման կանոնակարգը, որը սահմանել է դասախոսական կազմի
տարակարգերը, պաշտոնների տեղակալման և առաջքաշման չափանիշները, կազմի ձևավորման կարգը, ինչպես նաև
աշխատանքի ընդունման և հեռացման, պայմանագրային, համատեղության և ժամավճարային կարգով աշխատանքի ընդունելու
կարգը, սահմանվել են դոցենտին և պրոֆեսորին ներկայացվող որակական չափանիշները:
Հաշվետու տարում պրոֆեսորադասախոսական կազմից 2-ը վերապատրաստվել են «Փիլիսոփայություն» առարկայի
ուղղությամբ, 5-ը՝ դասավանդում, ուսումնառություն, գնահատում, հետադարձ կապը որպես սովորելու առաջընթացին ուղղված
ավելի արդյունավետ միջոց, թեստերի մշակում ուղղություններով:
Մինչև ուսումնական տարվա վերջ պրոֆեսորադասախոսական կազմը վերապատրաստվելու է ընդհանրականպարտադիր՝

մանկավարժական

/դասավանդման

մեթոդներ,

գնահատում/

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաներ

/տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում/ ուղղություններով: Հատուկ մասնագիտական
ուղղություններով վերապատրաստման համար նախ կմշակվեն դասախոսի կրթական կարիքների վեր հանման մեխանիզմները
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և

քաղաքականությունը,

այնուհետև՝

կրթական

կարիքներին

համապատասխան

կիրականացվի

մասնագիտական

վերապատրաստումը:

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄՆ ԸՍՏ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ
2012-2013 ուստարի

2013-2014 ուստարի
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ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄՆ ԸՍՏ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ
2012-2013 ուստարի

2013-2014 ուստարի
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ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄՆ ԸՍՏ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
2012-2013 ուստարի

2013-2014 ուստարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 240

38%
91

62%
149

Իգական
Արական

56

57

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ
2012-2013 ուստարի

2013-2014 ուստարի
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ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄ ԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆ ՍՏԱՑԱԾ
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՎԵՐՋԻՆ ՀԻՆԳ ՏԱՐԻՆԵՐԻ

Հաշվետու շրջանում բուհի մեկ աշխատակից ստացել է պրոֆեսորի գիտական կոչում, 5 աշխատակից՝ դոցենտի, 13-ն
արժանացել

են

գիտությունների

թեկնածուի

գիտական

աստիճանի,

իսկ

վեց

ատենախոսություն

ներկայացված

է

պաշտպանության:
59

2012-2013 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ
ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԻ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 167 341 ժամ

60

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄՆ ԸՍՏ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ
2012-2013 ՈՒՍՏԱՐԻ

Հաշվետու տարում ժամավճարային կարգով իրացվել է 7744 ժամ՝

համատեղությամբ աշխատող 25 դասախոսների

կողմից:
2012-2013 ուսումնական տարում 167 341 ժամը իրացվել է 210 դրույքի /265 դասախոս/ միջոցով: Հաշվետու տարում
դասախոս

/1դրույք/

-ուսանող

հարաբերակցությունը

1/17

է:
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VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Հաշվետու

ժամանակաշրջանում

բուհի

ամենակարևոր

ձեռքբերումներից

է

ԳՊՄԻ-ի

«Գիտական

տեղեկագիր»

պարբերականի հիմնումը: Գիտական տեղեկագրի միջազգային համարանիշն է ՝ ISSN 1829-3808: Հաշվետու տարում տպագրվել է
«Գիտական տեղեկագիր» պարբերականի երկու համարները՝ յուրաքանչյուրը Ա /մաթեմատիկա, բնագիտական, տեխնիկական
գիտություններ, տնտեսագիտություն և աշխարհագրություն/ և Բ /հումանիտար ու հասարակագիտական գիտություններ,
դասավանդման

մեթոդիկաներ/

պրակներով:

Երկու

պրակներում

տպագրվել

է

45

հոդված,

որի

80%-ը՝

բուհի

պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից:
ՀՀ ԿԳ Գիտության պետական կոմիտե կողմից սահմանված բարձր վարկանիշ ունեցող և բարձր արդյունավետությամբ
աշխատող գիտնականների մրցույթի 100 շահառուներից մեկը մեր բուհի «Բարձրագույն մաթեմատիկա, մաթեմատիկա և նրա
դասավանդման մեթոդիկա» ամբիոնի վարիչ, ակադեմիայի թղթակից անդամ Սամվել Սարգսյանն է: Հաշվետու տարում բուհի
վերոնշյալ ամբիոնում է իրականացվում է ՀՀ պետբյուջեի կողմից ֆինանսավորվող մեկ թեմա՝ «Միկրոպոլյար առաձգական
բարակ ձողերի, սալերի, թաղանթների երկրաչափական ոչ գծային տեսություն»:
Հաշվետու

ժամանակաշրջանում

ԳՊՄԻ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից կատարված հետազոտական

աշխատանքների արդյունքներն ամփոփված են 167

գիտական հոդվածներներում և թեզիսներում, 10 մեթոդական

աշխատանքներում և 6 մենագրություններում:
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167 հոդվածներից 16 -ը տպագրված են ԱՊՀ գրախոսվող, 16-ը՝ օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող, 137-ը՝ ՀՀ-ում
գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում:

ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ՝ 167

63

2013 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ
ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ
4
3
2

1
0

2013 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ
ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ
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Հաշվետու տարում գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական
աշխատակիցներ:

Ինստիտուտի

դասախոսները

հանդես

են

եկել

որպես

խորհրդներին
4

անդամակցել են բուհի 9

դոկտորական

և

21

թեկնածուական

ատենախոսությունների ընդդիմախոսներ: Բուհի ամբիոնները 4 դոկտորական և 31 թեկնածուական ատենախոսությունների
համար հանդես են եկել որպես առաջատար կազմակերպություն:
Հաշվետու տարում «Գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքները խթանելու դասախոսի հավելավճարի
տարբերակված համակարգ»-ի ընթացակարգի համաձայն բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմը խրախուսվել է 3.561.000
/երեք միլիոն հինգ հարյուր վաթսունմեկ հազար/ դրամով:
Բուհի

ռազմավարության

կարևոր

կետերից

մեկը

հետազոտական

գործունեության

և

ուսումնառության

կապի

ամրապնդումն է, որի արտացոլումն է ուսանողական գիտական ընկերության գործունեությունը /ՈՒԳԸ/: ՈՒԳԸ-ն այս
ուղղությամբ հաշվետու ժամանակաշրջանում ծավալել է ամենաակտիվ գործունեություն, որի լավագույն ապացույցը 2013թ.
ապրիլի 26-ին հանրապետական նշանակություն ունեցող ուսանողական գիտական նստաշրջանի կազմակերպումն ու
անցկացումն է, որի ընթացքում տեղի ունեցավ նաև 2012թ. ապրիլի 20-ին կայացած

նախորդ ուսանողական գիտաժողովի
65

նյութերի

ժողովածուի

շնորհանդեսը:

ՈՒԳԸ-ն

իր

ակտիվ

գործունեության

արդյունքում

կարողացավ

ապահովել

հանրապետության լավագույն բուհերի մասնակցությունը գիտաժողովին: Գիտաժողովին մասնակիցում էին ընդհանուր թվով 140
ուսանողներ ՀՀ տարբեր բուհերից՝ Երևանի պետական համալսարանից, Երևանի մանկավարժական համալսարանից,
Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտից, Գավառի, Գորիսի, համալսարաններից, և Արցախի պետական համալսարանից:
Բուհի լավագույն ուսանողներն ակտիվ մասնակցություն ունեն նաև հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին:
Կարևորելով համագործակցությունը այլ բուհերի ուսանողական գիտական ընկերությունների հետ` ինստիտուտի
ուսանողներն հաշվետու տարում ակտիվ մասնակցություն են ունեցել հանրապետությունում և Արցախում կազմակերպված
ուսանողական գիտական նստաշրջաններին, մասնավորապես՝ Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության և
պատմության ֆակուլտետների, Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի, Արցախի պետական համալսարանի
հանրապետական գիտաժողովներին, որտեղ բուհի ուսանողները հանդես են եկել բարձր մակարդակով, ինչի ապացույցը
զեկուցված աշխատանքների մեծ մասի տպագրության երաշխավորվելն է :

ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ
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ՈՒԳԸ-ն հաշվետու տարում հանդես է եկել տարաբնույթ միջոցառումների անցկացման նախաձեռնությամբ.


նկարչության և ուսանողական ստեղծագործական մրցույթներ՝ նվիրված ՀՀ անկախության 22–ամյակին, որոնց
մասնակիցների ընդգրկման աշխարհագրությունը լայն է,



պատմաբանասիրական

ֆակուլտետի

նախաձեռնությամբ

անցկացված

«Հայոց

նորագույն

պատմության

հիմնախնդիրները» խորագրով աշակերտական ընթերցումներ` Մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ:
Բուհի կարևոր ձեռքբերումներից է բարի ավանդույթ դարձած դպրոցականների հանրապետական առարկայական
օլիմպիադաների

կազմակերպումը

«Մաթեմատիկա»,

«Ֆիզիկա»,

«Ինֆորմատիկա»,

«Քիմիա»,

«Կենսաբանություն»,

«Աշխարհագրություն», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Ռուսաց լեզու», «Անգլերեն», «Ֆրանսերեն» և «Պատմություն»
առարկաների ուղղությամբ: Մասնակից աշակերտների թիվը գերազանցել է 850-ը: Օլիմպադայի հաղթողներին հանդիսավոր
պայմաններում հանձնվեցին դիպլոմներ, գովասանագրեր և համապատասխան մրցանակներ:
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VII. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Արտաքին

կապերի

զարգացումը

և

ինստիտուտի

միջազգայնացումը

ԳՊՄԻ-ի

զարգացման

ռազմավարական

հայեցակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում: Նշված ուղղությամբ հաշվետու տարում իրականացվել են 8 միջազգային ծրագրեր,
պրոֆեսորադասախոսական կազմի 2 վերապատրաստումներ: Իրականացվող ծրագրերի ուղղությունները և նպատակներն
իրարից տարբեր են և ընդգրկում են այն հիմնական ոլորտները, որոնք այսօր հռչակված են Բոլոնիայի գործընթացի
գործողությունների գլխավոր ուղղութուններ: Այդ ծրագրերն են՝

I. ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ "TEMPUS"-Ի "HEN-GEAR" ԾՐԱԳԻՐ /2012-2015թթ./
Հայաստանում մարդկային կապիտալի գնահատման և շրջանավարտներին ուղղված
բարձրագույն կրթության ցանց
Ծրագիրը, որը մեկնարկել է մեկ տարի առաջ, կոորդինացվում է Իտալիայի Բոլոնիա քաղաքում գտնվող Almalaurea
գործակալության կողմից, և բուհի համար այժմ առավել տեսանելի է նրա արդիականությունը և անհրաժեշտությունը:
Ծրագրի նպատակն է վերջնարդյունքում ունենալ շրջանավարտների տվյալների հագեցած բազա: Բուհի շրջանավարտների
տվյալների բազան հասանելի կլինի ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ եվրոպական գործատուներին: Մշակված և ուսանողների
կողմից լրացված հարցաշարերի միջոցով բուհը կարող է ոչ միայն մշտադիտարկել շրջանավարտների բավարարվածությունը
մասնագիտության կրթական ծրագրից, այլև կունենա հստակ տեղեկատվություն ուսանողների հետագա զբաղվածության և
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կարիերայի վերաբերյալ: Վերջնարդյունքում նախատեսված է ստեղծել Հայաստանում շրջանավարտներին ուղղված բարձրագույն
կրթության ցանց:
Բուհը ծրագրի շրջանակներում համագործակցում է հայաստանյան 12 և եվրոպական 4 գործընկերների հետ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
1.

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն (Ministry of Education and Science of Armenia)

2.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (Ministry of Labour and Social Issues)

3.

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ (National Centre for Professional
Education Quality Assurance, Yerevan, Armenia)

4.

Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների (գործատուների) միություն (Union of Manufacturers and Bussinesses
(Employers ) of Armenia)

5.

Հայաստանի ուսանողների ազգային ասոցիացիա (Armenian National students’ Association )

6.

Երևանի պետական համալսարան (Yerevan State University)

7.

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա (Yerevan State Academy of Fine Arts)

8.

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (State Engineering University of Armenia)

9.

Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ (Gyumri State Pedagogical Institut)

10. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Armenian State University of Economics)
11. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Armenian State Agrarian University)
12. Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան (Yerevan State University of Architecture and
Construction)
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13. Գավառի պետական համալսարան (Gavar State University)

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
1. Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, IT (Իտալիա)
2. Universidad de Huelva, ES (Իսպանիա)
3. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ES (Իսպանիա)
4. Universidade do Minho, PT (Պորտուգալիա)
Հաշվետու տարում ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.
1. հարցաթերթիկների մշակում, որի հիմքը AlmaLaurea գործակալության կողմից օգտագործվող հարցաթերթն է:
Հարցաթերթի բովանդակությունը քննարկվել է ծրագրի մասնակից հայաստանյան բուհերի կողմից, որի հիման վրա մշակվել է
բուհերի շրջանավարտներին ուղղված երկլեզու /հայերեն, անգլերեն/ հարցաթերթը: Մշակված հարցաթերթը կիրառության մեջ
կմտնի 2013-2014 ուստարվա շրջանավարտների համար:
2. Տվյալների բազայի ստեղծման համար Բոլոնիայում կազմակերպվել է վերապատրաստում, որտեղ վերապատրաստվել են
բուհի երկու աշխատակիցներ:
3. Ստեղծվել է առկա բակալավրի կրթական համակարգի շրջանավարտների տվյալների բազա: Մուտքագրվել են 2012-2013
ուսումնական տարվա 400 շրջանավարտների տվյալներ /անգլերեն և հայերեն լեզուներով/: Բազայում հաստատության կողմից
մուտքագրվել է ուսանողին վերաբերվող որոշակի անձնական և ուսումնական գործընթացին վերաբերող տվյալներ
/առարկայացանկ, դասիչ, կրեդիտ, դասախոս, գնահատական, կիսամյակային ՄՈԳ, տարեկան ՄՈԳ, ավարտական
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աշխատանքի թեմա և այլն/: Ուսանողի անձնական տվյալները լրացվելու են ուսանողի կողմից, իսկ ակադեմիական տվյալները՝
բուհի կողմից:
Այժմ բուհի կողմից մշակվում է ուսանողի ակադեմիական տվյալների մուտքագրման համաձայնության պայմանագիր:
Տվյալների բազան հասանելի է հայաստանյան և եվրոպական գործընկերներին:
Ծրագրի տարբեր թիմերում ընդգրկված են բուհի 12 աշխատակիցներ՝ հետազոտական թիմում /հարցաթերթերի մշակում/,
IT թիմում /տվյալների բազայի ստեղծում/

և ակադեմիական տվյալների բազայի թիմում /շրջանավարտների տվյալների

մուտքագրում ըստ ուսումնառության տվյալների/:

II. ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ "TEMPUS"-Ի "ARARAT" ԾՐԱԳԻՐ /2012-2015թթ. /
Հայկական համակարգման գործակալություն «համալսարան-գործատու»
Ծրագրի նպատակն է՝
1. մասնագիտական կրթական ծրագրերի համապատասխանեցումը աշխատաշուկայի պահանջներին,
2. որակավորումների սեկտորալ շրջանակների մշակում մանկավարժություն, տնտեսագիտություն և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ ոլորտներում:
Ծրագրի խնդիրներն են՝
1. բուհ-գործատու համագործակցության կենտրոնի ստեղծում,
2. գործատուների տվյալների բազայի ստեղծում,
3. մասնագիտության կրթական ծրագրերի տվյալների բազայի ստեղծում,
4. ծրագրերի համադրելիության և շարժունության ապահովում:
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Ազգային այս ծրագրի շրջանակներում համագործակցում են հայաստանյան 14 և եվրոպական 6 գործընկերներ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
1.

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն (Ministry of Education and Science of Armenia)

2.

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (Ministry of Economy of Armenia)

3.

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգաին կենտրոն հիմնադրամ (National Centre for Professional
Education Quality Assurance, Yerevan, Armenia)

4.

Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն (Repuplic union of Employers of Armenia)

5.

Հայաստանի բանկերի միություն (Union of banks of Armenia)

6.

Հայաստանի ուսանողների ազգային ասոցիացիա (Armenian National students’ Association )

7.

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Armenian State Pedagogical University)

8.

Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան (Russian-Armenian (Slavonic) University)

9.

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (State Engineering University of Armenia)

10. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ (Vanadzor Branch of State
Engineering University of Armenia)
11. Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ (Gyumri State Pedagogical Institute)
12. Գավառի պետական համալսարան (Gavar State University)
13. Գորիսի պետական համալսարան (Goris State University)
14. Սինոպսիս (Synopsys of Armenia)
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ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
1. Կոբլենց-Լանդաու համալսարան, Գերմանիա (Universitat Koblenz-Landau, DE)
2. Հետազոտությունների և նախաձեռնությունների Եվրոպական կենտրոն,Իտալիա(European Centre of Studies and Initiatives,
IT)
3. Ինֆորմացիոն համակարգերի կառավարման ինստիտուտ, Լատվիա (Information Systems Management Institute, LV)
4. Համաշխարհային համալսարանական ծառայություն – Ավստրիական հանձնաժողով, Ավստրա (World University Service Austrian Committee, AT)
5. Ալիկանտեի համալսարան, Իսպանիա (University of Alicante, ES)
6. Մարիա Կյուրի-Սկլադովսկայայի համալսարան, Լեհաստան (Universitet Marii Currie-Sklodowskiej, PL)
Ծրագրի շրջանակներում կատարված քայլերն են.
1. 2013 թվականի մայիսի 25-ին ԳՊՄԻ-ի գիտական խորհրդի որոշմամբ հիմնվել է Բուհ-գործատու համագործակցության
կենտրոնը՝ երեք աշխատակիցներով, և հաստատվել է կենտրոնի կանոնադրությունը:
2. Հաստատվել է կենտրոնի զարգացման ռազմավարական պլանը /կարճաժամկետ/ և 2013-2014 ուսումնական տարվա
աշխատանքային պլանը:
3. Բուհում

իրականացվել

է

կենտրոնի

գործառույթների

և

ծրագրի

իրականացման

կարևորության

մասին

պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների իրազեկում:
4. Սեկտորալ որակավորումների շրջանակների մշակման համար ստեղծվել են աշխատանքային թիմեր:
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5. Կենտրոնի աշխատախմբի կողմից կազմվել են կրթական ծրագրերից բավարարվածության և կրթական կարիքների
վերհանման հարցաթերթեր՝ ուղղված ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին շահակիցներին:
Ծրագիրի վերջնարդյունքում բուհը ձեռք կբերի համապատասխան հմտություններ կրթական ոլորտի կարիքները
վերհանելու և մասնագիտության կրթական ծրագրերը բարելավելու ուղղությամբ՝ համագործակցելով աշխատաշուկայի, ինչպես
նաև ներքին և արտաքին շահակիցների հետ: Բուհը ձեռք կբերի հմտություններ որակավորումների ազգային շրջանակի հիման
վրա մանկավարժության սեկտորալ որակավորումների շրջանակի և կրթական վերջնարդյունքների մշակման ուղղությամբ:

III. ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ "TEMPUS"-Ի "SuToMa" ԾՐԱԳԻՐ /2012-2015թթ./
ԿԱՅՈՒՆ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 2012-2015թթ.

Ծրագրի նպատակն է.
1. բակալավրի և մագիստրոսի մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակում վերջնարդյունքներով, որն ընդունելի է
եվրոպական համակարգում,
2. վերջնարդյունքներին համապատասխան դասագրքերի կազմում,
3. էլեկտրոնային (elearning) ուսուցման հարթակի ստեղծում:
Ծրագիրը համակարգվում է Գերմանիայի կիրառական գիտությունների Յադեի համալսարանի կողմից:
Ծրագիրը տարածաշրջանային է, որին մասնակցում են հայաստանյան 8 և 21 արտասահմանյան գործընկերներ:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
1. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (Ministry of Economy of Armenia)
2. Երևանի պետական համալսարան (Yerevan State University)
3. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Armenian State Agrarian University)
4. Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան (Russian-Armenian (Slavonic) University)
5. Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան (Yerevan State Linguistic University)
6. Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ (Gyumri State Pedagogical Institute)
7. Բեռլինի Հյուրերի տուն ՍՊԸ (Berlin Guesthouse ltd)
8. Հյուր Սերվիս (Hyur Service)
ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
1.

Ուորմսի կիրառական գիտությունների համալսարան, Գերմանիա (Worms University of Applied Sciences, DE)

2.

Բարձրագույն կրթության CHE կենտրոն, Գերմանիա (CHE Consult GmbH, DE)

3.

Ռեզեկնեսի համալսարան, Լատվիա (Rezeknes Augstskola, LV)

4.

Թրալիի տեխնոլոգիայի ինստիտուտ, Իռլանդիա (Institute of Technology Tralee, IE)

5.

Թելավիի Յակով Գոգեբաշվիլիի անվան պետական համալսարան, Վրաստան (lakob Gogebashvili Telavi State University,
GE)

6.

Շոտա Ռուստավելիի անվան պետական համալսարան, Վրաստան (Shota Rustaveli State University, GE)
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7.

Իլիայի պետական համալսարան, Վրաստան (Ilia State University, GE)

8.

Ագրարային համալսարան, Վրաստան (Agricultural University of Georgia, GE)

9.

Բնապահպանության անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն, Վրաստան (Transboundary Joint Secretariat for
Nature Conservation)

10. Կովկասյան տարածաշրջանային բնապահպանության կենտրոն, Վրաստան (The Regional Environmental Centre for the
Caucasus)
11. Արագվի արկածների կենտրոնՍՊԸ, Վրաստան (Aragvi Adventure Centre Ltd.)
12. Ադրբեջանի Զբոսաշրջության համալսարան (Azerbaijan Tourism Institute)
13. Մինգաչեվիրի զբոսաշրջության ինստիտուտ, Ադրբեջան (Mingachevir Tourism College, AZ)
14. Նախիջևանի պետական համալսարան, Ադրբեջան (Nakhchivan State University, AZ)
15. Ադրբեջանի պետական ագրարային համալսարան (Azerbaijan State Agricultural University)
16. Բաքվի պետական համալսարան, Ադրբեջան (Baku State University, AZ)
17. Բավի Զբոսաշրջության տեղեկատվական կենտրոն, Ադրբեջան (Baku Tourism Information Centre, AZ)
18. Բնության ընկերներ ՀԿ, Ադրբեջան (Nature Friends NGYO, AZ)
19. Ադրբեջանական զբոսաշրջության ասոցիացիա (Azerbaijan Tourism Association)
20. «Էկոսֆերա» սոցիալ-տնտեսական կենտրոն, Ադրբեջան ("EkoSfera" Social-Ecology Centre, AZ)
21. Հազարամյակի զբոսաշրջություն և կոնգրես ՍՊԸ, Ադրբեջան (Millennium Tourism & Congress DMC LLC, AZ)
Բուհի կողմից ընտրվել է ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ոլորտները՝ համապատասխանաբար ԷԿՈՏՈՒՐԻԶՄ /

/

և

և

ԿԱՅՈՒՆ

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՏՈՒՐԻԶՄԻ

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
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(ELEARNING) ենթաոլորտներով: Ծրագրի շրջանակում ուսումնասիրվել են մասնակից երկրներում տվյալ ուղղությամբ առկա
ուսումնական ծրագրերը, և գնահատելով իրավիճակը՝ քայլեր են ձեռնարկվել ուսումնական ծրագրերի և դասագրքերի մշակման
ուղղությամբ: Հաշվետու տարում ԳՊՄԻ-ի աշխատախումբը մշակել է ԷԿՈՏՈՒՐԻԶՄ /

/

դասագրքի երեք

գլուխները՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով, ընտրել էլեկտրոնային ուսուցման հարթակը:
Ծրագրի շրջանակներում համապատասխան մոդուլների ուղղությամբ կվերապատրաստվեն բուհի 10 աշխատակիցներ:

IV. ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ "TEMPUS"-Ի "PICQA" ԾՐԱԳԻՐ /2010-2014թթ./
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ

ԵՎ

ՀԱՄԱԴՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
Ծրագրի նպատակն է կրթության որակի ապահովումը և արտաքին հավաստի համակարգերի մշակումն ու ներդրումը
Ծրագրի շրջանակում վերապատրաստվել են բուհի 14 աշխատակիցներ, մշակվել են որակի ապահովման, ներդրման և
շարունակական բարելավման հստակ մեխանիզմներ:
Ծրագիրը տարածաշրջանային է, որտեղ մասնակցում են հայաստանյան 6 և 12 արտասահմանյան գործընկերներ:
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
1. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն (Ministry of Education and Science of Armenia)
2. Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգաին կենտրոն հիմնադրամ`ՈԱԱԿ (National Centre for
Professional Education Quality Assurance, (ANQA))
3. Երևանի պետական բժշկական համալսարան (Yerevan State Medical University)
4. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (State Engineering University of Armenia)
5. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ (Vanadzor Branch of State
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Engineering University of Armenia)
6. Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ (Gyumri State Pedagogical Institute)
ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
1.

Մյունիխի տեխնիկական համալսարան, Գերմանիա (Technische Universität München, DE)

2.

Կրթության ոլորտում հետազոտությունների միջազգային կենտրոն Ֆրանսիա (Centre International d’Etudes Pedagogiques,
FR)

3.

Ալիկանտեի համալսարան, Իսպանիա (University of Alicante, ES)

4.

Նիդեռլանդական համալսարանների որակի ապաահովում, Նիդեռլանդներ (Quality Assurance Netherlands Universities,
NL)

5.

Ռոտերդամի կիրառական գիտությունների համալսարան, Նիդեռլանդներ (Hogeschool Rotterdam / Rotterdam University of
Applied Science, NL)

6.

Կոբլենց-Լանդաու համալսարան, Գերմանիա (Universitat Koblenz-Landau, DE)

7.

Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարություն

8.

Կրթության հավատարմագրման ազգային կենտրոն, Վրաստան (National Center for Educational Accreditation, GE)

9.

Իլիայի պետական համալսարան, Վրաստան (Ilia State University, GE)

10. Քուտաիսիի իրավագիտության և տնտեսագիտության համալսարան, Վրաստան (Kutaisi University of Law and Economics,
GE)
11. Շոտա Ռուստավելիի անվան պետական համալսարան, Վրաստան (Shota Rustaveli State University, GE)
12. Թբիլիսիի Իվանե Ջավախիշվիլիի անվան պետական համալսարան, Վրաստան (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
GE)
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V. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /2012 - 2014 թթ./
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ԾՐԱԳԻՐ
Ծրագրի

նպատակն

է

ԳՊՄԻ-ի

որակի

ապահովման,

գնահատման

ու

կառավարման

ներքին

համակարգի

կարողությունների զարգացման միջոցով ստեղծել ու շարունակաբար բարելավել ինստիտուտի ենթակառուցվածքային
հավատարմագրման համար անհրաժեշտ արդյունավետ գործիքակազմ:
Ծրագրի շրջանակում ապակենտրոնացվել է որակի ապահովման կենտրոնը: Ստեղծվել է որակի ապահովման
ֆակուլտետային կենտրոններ՝ հագեցված համակարգչային տեխնիկայով և գույքով: Ֆակուլտետային որակի ապահովման
հանձնաժողովների համար իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ՝ պատասխանատուների կարողությունների և
հմտությունների զարգացման նպատակով:
Ծրագրի շրջանակներում աշխատանքային թիմում ընդգրկվել են 14 աշխատակիցներ:
Աշխատանքային թիմի կողմից մշակվել են հետևյալ փաստաթղթերը.
1. ՄԿԾ-ների մշակման, հաստատման, վերանայման քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
2. Ուսանողների

գնահատման

քաղաքականություն

և

ընթացակարգ:

Դրանց

արդյունավետությունը

գնահատող

մեխանիզմներ:
3. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի հավաքագրման, գնահատման քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
4. Ուսումնական ռեսուրսների և ուսանողների աջակցության համակարգ: Դրա արդյունավետությունը գնահատող
մեխանիզմներ:
5. Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության համակարգի քաղաքականություն և ընթացակարգեր:
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6. Մշակվել է բուհի զարգացման հնգամյա ռազմավարական ծրագիրը և ժամանակացույցը:
7. Կազմվել և խմբագրվել է «Որակի ապահովման ուղեցույց»-ը, որը գտնվում է հրատարակության մեջ:
8. Կատարվել է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ինքնավերլուծություն բոլոր կետերով: Ընթացքի մեջ է գտնվում
ինքնավերլուծության զեկույցի կազմումը և խմբագրումը:

VI.

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ
/2012 - 2013 թթ./

''GIZ'' ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՄԲ
Ծրագրի շրջանակում վերապատրաստվել են բուհի հինգ աշխատակիցներ՝ ստանալով էլեկտրոնային ուսուցման
վերապատրաստողների

վկայագրեր:

Ստեղծվել

է

էլեկտրոնային

դասընթաց

ուսանողների

իրավունքների,

պարտականությունների, կրեդիտային համակարգի, գնահատման համակարգի և ուսանողին վերաբերվող բոլոր ներքին
իրավական ակտերի ներգրավմամբ:
Ծրագրի արդյունքում թիմը բուհում կկազմակերպի վերապատրաստմոն դասընթացներ պրոֆեսորադասախոսական
կազմի հետ, որի արդյունքում ձեռք կբերվեն դասընթացները էլեկտրոնային ուսուցման եղանակով կազմակերպելու
հմտություններ:
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VII.

ERASMUS MUNDUS PROGRAMME -''INFINITY'' ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ /2013-2016թթ./

Ծրագրի նպատակն է ուսանողների և աշխատակազմի շարժունության իրականացումը:
"INFINITY" –ն ºíñամÇáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ շարժունության Ý³Ë³·ÇÍ ¿, áñÁ ծավալվում է հետևյալ
µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ՝
 գÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý գիտություններ,
 ճ³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ù³Õ³ù³ÛÇÝ ¨ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñáõÙ,
 բÇ½Ý»ë, Ù»Ý»çÙ»ÝÃ,
 իÝÅ»Ý»ñáõÃÛáõÝ, ï»ËÝáÉá·Ç³,
 աßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ, »ñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ,
 բÝ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ,
 êáóÇ³É³Ï³Ý ·Çïություններ:
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
1. Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ (Gyumri State Pedagogical Institute)
2. Երևանի ճարտարապետության

և շինարարության պետական համալսարան (Yerevan State University of

Architecture andConstruction)
ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
1.

Լիսաբոնի համալսարան, ճարտարապետության ֆակուլտետ, Պորտուգալիա` համակարգող (Faculty of Architecture,
University of Lisbon, PT - Coordination Institution)
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2.

Դոնբասի քաղաքացիական ճարտարագիտության և ճարտարապետության ազգային ակադեմիա, Ուկրաինա`
համահամակարգող համալսարան (Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, UKR-Joint-Coordination
Institution)

3.

Դոնեցկի Մարդու իրավունքների ուսանողնական ասոցիացիա, Ուկրաինա` օժանդակող գործընկեր (Donetsk students
association of human rights lawyers, UKR- Associated partner)

4.

Օստրավայի տեխնիկական համալսարան, Չեխիա (Technical University of Ostrava, CZ)

5.

Կյանքի մասին գիտության համալսարան, Էստոնիա (Estonian University of Life Science, EE)

6.

Լերիայի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, Պորտուգալիա (Polytechnic Institute of Leiria, PT)

7.

Նովա Գորիցայի համալսարան, Սլովենիա (University of Nova Gorica,SL)

8.

Բելառուս-Ռուսական համալսարան, Բելառուսիա (Belarussian-Russian University,BY)

9.

Բելառուսիայի պետական տեխնոլոգիական համալսարան (Belarusian State Technological University)

10. Վրաստանի գյուղատնտեսական համալսարան (Agriculture University of Georgia)
11. Վրաստանի տեխնիկական համալսարան (Georgian Technical University)
12. Մոլդովայի պետական ագրարային համալսարան (State Agrarian University of Moldova)
13. Մոլդովայի տեխնիկական համալսարան (Technical University of Moldova)
14. Դոնեցկի ազգային տեխնիկական համալսարան, Ուկրաինա (Donetsk National Technical University,UKR)
15. Բեկետովի անվան քաղաքային տնտեսության ազգային համալսարան, Ուկրաինա (O.M. Beketov National University of
Urban Economy,UKR)
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16. Խարկովի քաղաքացիական ճարտարագիտության և ճարտարապետության ազգային համալսարան, Ուկրաինա (Kharkiv
National University of Civil Engineering and Architecture, UKR)
17. Լվովի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, ճարտարապետության ֆակուլտետ (Lviv Polytechnic National
University, Architectural Department,UKR)
18. Ադրբեջանի պետական գյուղատնտեսական համալսարան (Azerbaijan State Agricultural University)
19. Մինգաչեվիրի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, Ադրբեջան (Mingachevir Polytechnical Institute,AZ)

VIII. ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ

"TEMPUS"-Ի

"

ARMENQA

"

ԾՐԱԳԻՐ

/2013-2016թթ./-

Որակավորումների ազգային շրջանակի և կրթական ծրագրերի համադրելիություն
Ծրագրի նպատակն է
1.

շարժունության իրականուցում,

2.

որակավորումների ազգային շրջանակի և կրթական ծրագրերի համադրելիություն:

Ծրագրի խնդիրներն են՝
1. որակավորումներ ազգային շրջանակի իրականացում համապատասխան մեթոդաբանական, կանոնակարգային,
ենթաօրենսդրական բազաների ստեղծման օգնությամբ,
2. պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարողությունների զարգացում կրթական վերջնարդյունքների ուղղությամբ,
3. ազգային

սեկտորալ

մոդել

/«Իրավագիտություն»,

«Ֆիզիկա»,

«Կրթություն»,

«Ճարտարագիտություն»,

«Գյուղատնտեսություն»/,
4. ուսումնական ծրագրերը վերջնարդյունքներով ներկայացնելու մեթոդաբանական բազայի ստեղծում:
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IX. ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆԸ՝ ՀԱՆՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
Վերապատրաստման դասընթացների նպատակն է առաջարկել վերապատրաստման մոդել, որը նպատակաուղղված է
այնպիսի պրոֆեսորադասախոսական կադրերի պատրաստմանը, որոնք կարող են վստահորեն կիրառել ուսուցողական
/ընթացիկ լսարանային գնահատումը՝ օժանդակելով ուսուցման և ուսումնառության արդյունավետության բարձրացմանը:
Համաշխարհային բանկի միջազգային խորհրդատու, Մանչեստերի համալսարանի պրոֆեսոր, կրթական գնահատման
ամբիոնի վարիչ Բիլ Բոյլը անցկացնում է չորս փուլով վերապատրաստումների ծրագիր, որն ընդգրկում է կրթական
համակարգերի կազմակերպման ամբողջ շղթան: Հաշվետու տարում երկու փուլով վերապատրաստվել և կարողություններ են
ձեռք բերել բուհի հինգ աշխատակիցներ՝ դասավանդում, ուսումնառություն, գնահատում և հետադարձ կապը որպես սովորելու
առաջընթացին ուղղված ավելի արդյունավետ միջոց, թեստերի մշակում թեմաներով:
Ծրագրի

արդյունքում

2014-2015

ուսումնական

տարվանից

բուհում

վերապատրաստված

դասախոսները

կլինեն

ուսուցողական/ընթացիկ գնահատման և ստուգման նոր մոդելների դասավանդման առաջնորդներ: Բաց դասերի օգնությամբ
կիրականացվի փորձի փոխանակում, կիրականացվեն քննարկումներ՝ փորձը բուհում տեղայնացնելու նպատակով:

X. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի կողմից 2013 թվականին իրականացվեցին երեք փուլով վերապատրաստումներ
«Որակի արտաքին և ներքին ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով: Վերապատրաստման հիմնական
նպատակն է զարգացնել կարողություններ և հմտություներ: Ծրագիրը միտված է բուհերում ինքնավերլուծության գործընթացի
արդյունավետ իրականացմանը: Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցել են բուհի 13 աշխատակիցներ:
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Կրթության և գիտության ոլորտում ուսանողական և դասախոսական կազմի հետազոտությունների ընդլայնման,
մշակութային ոլորտի և փորձի փոխանակման, հանդիպումների և գիտաժողովների կազմակերպման, ուսումնական, կրթական և
գիտական ծրագրերի համատեղ մշակման, ասպիրանտների, հայցորդների համատեղ ղեկավարման նպատակով բուհը
համագործակցության հնգամյա պայմանագրեր է կնքել Վրաստանի Թելավիի պետական համալսարանի, Պետական բյուջետային
բարձրագույն կրթական հաստատության (АГУ), Չելյաբինսկի պետական մանկավարժկան համալսարանի հետ:

VIII. Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն

ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ԳՊՄԻ-ի գիտական գրադարանը բուհի կարևոր կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որի գործունեության
հիմնական նպատակը գիտաուսումնական գործընթացի տեղեկատվական ապահովումն է, անհրաժեշտ մասնագիտական
գրականություն և գիտահետազոտական տեղեկատվական աղբյուրներ տրամադրելը: Գրադարանի աշխատանքներն ուղղված են
մասնագիտական-տեղեկատվական հարուստ բազայի ձևավորմանն ու դրա նպատակային օգտագործմանը: Գրադարանի
կարևոր գործառույթներից են բուհի ուսանողների հետ տարվող ամենօրյա աշխատանքները, տեղեկատվական տարբեր
աղբյուրների որոնման և ընտրության գործում նրանց աջակցության ցուցաբերումը:
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Գրադարանի խնդիրը կրթական գործընթացում արդի գիտական հետազոտությունների արդյունքների օգտագործմանը
նպաստելն է, դասախոսների և ուսանողների, ինչպես նաև այլ շահակիցների գիտակրթական, տեղեկատվական կարիքներն
ուսումնասիրելն ու դրանք հնարավորինս բավարարելն է:
Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ հաշվետու 2012-13 ուստարում գրադարանը իր աշխատանքային գործունեությունը
ծավալել է բուհական գրադարանների գործունեությանը համապատասխան՝ հաշվի առնելով գրադարանային գործի
բարելավման և գրադարանային տեղեկատու ոլորտը ժամանակակից պահանջներին համապատասխանեցնելը:
Գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է 135.189 միավոր՝ բուհական դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, մեթոդականտեղեկատվական գրքեր, և կա անընդհատ աճի միտում: Գրադարանի գրքային ֆոնդում առկա է և' հայերեն, և' ռուսերեն, և'
օտարալեզու գրականություն: Գրադարանում պահվում են նաև նախախորհրդային շրջանի հնատիպ հրատարակություններ՝
հազվագյուտ գրքեր, հանրագիտարաններ, բառարաններ, մամուլ, որը կազմում է գրադարանի «Ոսկե ֆոնդը»՝ 976 միավոր.
հայերեն՝ 654, ռուսերեն և օտարալեզու՝ 322:
Հաշվետու տարում գրադարանի գրքային ֆոնդի հարստացման համար ձեռք է բերվել 699 միավոր մասնագիտական և
գեղարվեստական գրականություն, որից մասնագիտական դասագրքեր՝ 51, ուսումնական ձեռնարկներ՝ 355, գեղարվեստական
գրականություն՝ 173, այլ նյութեր՝ 120 միավոր: Գրադարանը համալրվել է նաև նվիրատվությունների շնորհիվ, ինչպես նաև
բաժանորդագրությունների արդյունքում: Հաշվետու տարվա ընթացքում գրադարանին նվիրատվության կարգով տրամադրվել է
273 միավոր գրականություն:

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՐՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ
 մասնագիտական դասագրքեր՝ 49.317,
 ուսումնական ձեռնարկներ՝ 53.395,

21% 4%

Մասնագիտական
դասագրքեր 36 %
Ուսումնական
ձեռնարկներ 39 %

39%

36%

Գեղարվեստական
գրականություն
21%
Այլ նյութեր 4%
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 գեղարվեստական գրականություն՝ 28.857,


այլ նյութեր՝ 3.620:

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՐՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴՆ ԸՍՏ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ
 հայերեն՝ 58.034,
Հայերեն 43%

 ռուսերեն՝ 65.650,

8%

 օտարալեզու՝ 11.505:

49%

43%

Ռու սերեն 49%
Օտարալ եզու
8%

Հաշվետու ժամանակաշրջանում աշխատանքներ են կատարվել ընթերցողների համակարգված տեղեկատվական
սպասարկման,

ուսանողների

շարժը

դեպի

գրադարան

ակտիվացնելու

ուղղությամբ:

Ժամանակակից

գրադարանի

պահանջներից մեկն էլ տեղեկատվական ծավալի ընդլայնումն է: Եվ պատահական չէ, որ ընդհանուր տեղեկատվության մեջ մեծ
է գիտական հանդեսներին հատկացվող տեղը, որը, ի տարբերություն գիտելիքների տարածման այլ աղբյուրների, պարունակում
է ավելի

արդիական տեղեկատվություն: Գիտական ամսագրերի ձեռք բերումը մնում է օրակարգային խնդիր, չնայած որ

գրադարանային տեղեկատվական համակարգն աղքատ համարել չենք կարող: Գրադարանում. առկա է «Գարուն», «Լրաբեր
հասարակական գիտությունների», «Պատմա-բանասիրական հանդես», «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Գիտության
աշխարհում», «Օրենք և իրականություն», «Հանրային կառավարում», «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ»,
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«Լեզվաշխարհ», «Հասկ», «Բնագետ», «Պետական ծառայողի լրատու» և այլ ամսագրեր, պարբերականներ ու հոդվածների
ժողովածուներ:
2012թ. սեպտեմբերից գրադարանին կից գործում է 45 նոր համակարգիչներով հագեցած վերանորոգված ժամանակակից
ընթերցասրահը՝ համացանցային կապով: Ընթերցասրահը համալրված է բուհական անհրաժեշտ դասագրքերով, ուսումնական
բառարաններով ու հանրագիտարաններով, տեղեկատուներով:
Գիտական գրադարանը գիտաուսումնական պահանջների բավարարման նպատակով գրքային պաշարից բացի կարևորում
է նաև էլեկտրոնային տեղեկատվական ռեսուրսների նպատակային օգտագործումը: Ընթերցասրահի համակարգիչներում ունենք
մասնագիտական (առայժմ՝ միայն պատմություն և հայոց լեզու մասնագիտություններից, մոտ 160 գրքեր ու հոդվածներ)
գրականության որոշակի բազա՝ էլեկտրոնային տարբերակով օգտվելու համար: Ընթերցասրահի համակարգիչները բեռնված են
բուհում դասավանդվող առարկաների էլեկտրոնային դասախոսություննեով՝ 289 առարկաների ուղղությամբ: Ընթացիկ տարում
կատարվել են գրքային ֆոնդի համալրման, մշակման, մասնագիտական գրականության ստուգման, մաքրման, տեղաշարժի,
գրքերի

վերանորոգման

ու

պահպանման

աշխատանքներ:

Իրականացվել

է

նաև

մասնագիտական

գրականության

վերադասավորում և համակարգում, շարունակվել են գրքային ֆոնդի համակարգչային մուտքագրումը, նկարագրումը և
դասակարգումը՝ ըստ գրադարանային մատենագիտական դասակարգմումների (ԳՄԴ): Նմանատիպ գրականություն կա նաև
ինստիտուտի 21 մասնագիտական ամբիոններում` 3582 կտոր: 2013թ. ապրիլին ռուսաց լեզվի ամբիոնի ջանքերով, Ռուսաստանի
Դաշնության դեսպանատան և «Россотрудничество» կազմակերպության ղեկավարի տեղակալ Նատալյա Երյոմենկոյի
գլխավորությամբ ԳՊՄԻ ժամանած պատվիրակությունը գրադարանին նվիրեց բառարաններ, գիտական, գիտամեթոդական,
ուսումնական, գրականագիտական և գեղարվեստական գրականություն՝ համապատասխան կրիչներով՝ շուրջ 323 կտոր:
Այսպիսի միջոցառումների անցկացման խնդիրն է նպաստել գրքերի տացքի, ինչպես նաև գրադարան ուսանողների
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հաճախելիության բարձրացմանը: Հնարավոր ամեն ինչ արվում է գրադարան դիմող ընթերցող-ուսանողի պահանջը լիարժեք
բավարարելու համար:
Հաշվետու

տարում

կատարվել

են

նախապատրաստական

քայլեր

ՀՀ

էլեկտրոնային

գրադարանների

հետ

համագործակցության: Ստեղծվում է ԳՊՄԻ-ի կայք էջի «Գրադարան» բաժնում առցանց գրանցման հնարավորության, և
մշակվում է էլեկտրոնային գրադարանից օգտվելու ընթացակարգը:
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IX. Ֆ Ի Ն Ա Ն Ս Ա Կ Ա Ն Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն /2013 թ./
Հաշվետու տարում հաշվապահությունը վերակազմավորվեց ֆինանսական բաժնի` հստակեցնելով իր գործունեության
շրջանակները և գործառույթները: Բաժինը ծավալել է առավել թափանցիկ գործունեություն՝ հետևելով ժամանակակից
պահանջներին:
Հաշվետու տարում ֆինանսական բաժինը իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները.
 կատարել է հաշվապահական ծրագրի նրդրումային աշխատանքներ՝ ապահովելով ֆինանսական գործունեության
թափանցիկությունը,
 բանկային համակարգի պլաստիկ քարտերի միջոցով ապահովել է աշխատակիցների աշխատավարձերի ¨ ուսանողների
կրթաթոշակների վճարումը,
 ապահովել է ֆինանսական տեղեկատվության արժանահավատությունը, կազմակերպել է ֆինանսական պլանների
ցուցանիշների իրազեկումը,
 նախապատրաստել է փոխհաշվարկների անցկացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը,
 ապահովել է ֆինանսական և կապիտալ ներդրումների պլաններով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորումը,
 հաշվառել է ֆինանսական միջոցների շարժը, ինչպես նաև կազմել է ֆինանսական գործունեության արդյունքների
վերաբերյալ հաշվետվությունները՝ ֆինանսական հաշվառման ու հաշվետվության ստանդարտներին համապատասխան,
 սահմանված ժամկետներում ֆինանսահաշվարկային և բանկային գործառնությունների ձևակերպումը,
 աշխաատակիցների աշխատավարձի ժամանակին վճարումը,
 հարկերի և տուրքերի, սոցիալական և բանկային վճարումների ժամանակին իրականացումը:
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Բուհի ֆինանսական կառավարման հաշվետվողականությունն ու թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով
ֆինանսական բաժնի գործունեության հաշվետվությունը ներկայացվել է ինստիտուտի գիտական խորհրդի քննարկմանը:
Հաշվետու տարում ֆինանսական եկամուտներն ու ծախսերը, ըստ նախահաշվի և հաշվարկային ցուցանիշների,
համեմատության մեջ և առավել ամբողջական ներկայացվում են ստորև բերվող աղյուսակներում:
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԵՐԻ (ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ)
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝
1.
Գործառնական գործունեությունից եկամուտներ
այդ թվում՝
1.1. Եկամուտներ վճարովի ուսուցման ծառայությունից
1.2. Եկամուտներ պետական բյուջեից ստացվող ֆինանսավորումից
2
Գործառնական այլ եկամուտներ՝ ներառյալ ԱԱՀ
.3
Ոչ գործառնական եկամուտներ
.
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
1
.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
.

Աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված
միջոցներ և դրան հավասարեցված վճարումների
ծախսեր
Կրթաթոշակի
ծախսեր
Վճարումներ պետական բյուջե
Կոմունալ վճարումների ծախսեր
Փոստային և կապի վճարների ծախսեր
Գրասենյակային ծախսեր
Տպագրական ծախսեր
Ապրանքանյութական պաշարների ծախսեր
Տրանսպորտի ձեռքբերման և տրանսպորտային ծախսեր

ՀՂՈՒՄ

Նախահաշվով Փաստացի Նախահաշվային
գումարը
գումարը
շեղումներ
(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

944 641,5

931 515.2

13 125.3

Հավելված 1
Հավելված 2
Հավելված 3
Հավելված 4

621 250
264 390,5
9 000
50 000

618 532.2
273 456.9
6 943.5
32 582.6

2 717.8
-9 066.4
2 056.5
17 417.4

Հավելված 5

600 444

600 662.6

-218.6

Հավելված 6
Հավելված 7
Հավելված 8
Հավելված 9
Հավելված 10
Հավելված 11
Հավելված 12
Հավելված 13

33 000
35 900
16 500
2 200
3 000
9 200
12 500
7 000

29 326.8
43 035.9
17 176.8
2 747.3
5 201.5
7 306.5
12 490.3
7 262.8

3 673.2
-7 135.9
-676.8
-547.3
-2 201.5
1 893.5
9.7
-262.8
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր
Ներկայացուցչական ծախսեր
Անդամավճարների ծախսեր
Վարձակալության ծախսեր
Գործուղման ծախսեր
Նպատակային ֆինանսավորումների ծախսեր
Գրադարանային ծախսեր
Այլ ծախսեր
Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր
Հիմնանորոգման ծախսեր
Ընդամենը՝

Հավելված 14

Հավելված 15
Հավելված 16
Հավելված 17
Հավելված 18
Հավելված 19
Հավելված 20
Հավելված 21

23 850
2 000
1 000
2 200
12 000
3 000
6 000
5 000
33 000
60 000
867 794

7 100.1
3 268.5
250.0
190
8 915.0
3 000
909.6
6 383.8
19 316.7
774 544.2

16 749.9
-1 268.5
750
2 010
3 085.0

5 090.4
-1 383.8
13 683.3
60 000
93 249.8
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§ԳՅՈՒՄՐՈՒ Մ.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ¦
ՊՈԱԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
Հ/Հ
1.1

Դրամական միջոցների մուտքերի (եկամուտների) հոդվածներ
Եկամուտներ վճարովի ուսուցման ծառայությունից

Նախահաշվով Փաստացի Նախահաշվային
գումարը
գումարը
շեղումներ
(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

621 250

618 532.2

2 717.8

265 330
74 100
1 950
289 860
10 010
/20 000/

236 311.4
70 065
3 304.0
304 325.0
4 526.8
/5 000/

29 018.6
4 035
-1 354
-14 465
5 483.2
/15 000/

այդ թվում՝

1.1.1
1.1.2
1.1.3.
1.1.4
1.1.5
1.1.6

Բակալավրիատի ուսուցման ծառայությունից
Մագիստրատուրայի ուսուցման ծառայությունից
Ասպիրանտուրայի ուսուցման ծառայությունից
Հեռակա ուսուցման ծառայությունից
Միջին մասնագիտական կրթություն
Հնարավոր կորուստների պահուստ /բակալավրատ, մագիստրատուրա,
ասպիրանտուրա, հեռակա ուսուցում, միջին մասնագիտական կրթություն/

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
Հ/Հ
1.2

Դրամական միջոցների մուտքերի (եկամուտների) հոդվածներ
Եկամուտներ պետական բյուջեից ստացվող ֆինանսավորումից

Նախահաշվով Փաստացի Նախահաշվային
գումարը
գումարը
շեղումներ
(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

264 390, 5

273 456.9

9 066.4

223 077,4

232 711.7

-9 634.3

182 924,4
40 153
13 308

232 549.0
1 627.7
16 663.0

-49 624.6
39 990.3
-3 355

այդ թվում՝

1.2.1

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության ծառայությունից

այդ թվում՝

1.2.1.1 Բարձրագույն կրթության ծառայությունից
1.2.1.2. Հետբուհական կրթության ծառայությունից
1.2.2.
Միջին մասնագիտական կրթությունից
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1.2.3.

Ավագ դպրոցից

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
Հ/Հ
2.

Դրամական միջոցների մուտքերի (եկամուտների) հոդվածներ
Գործառնական այլ եկամուտներից՝ ներառյալ ԱԱՀ

28 005,1
Նախահաշվով
գումարը

24 082.2

3 922.9

Փաստացի Նախահաշվային
գումարը
շեղումներ

(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

9 000

6 943.5

2 056.5

5 443.5
1 500.0

556.5
1 500.0

այդ թվում՝

2.1
2.2
2.2
2.3
2.4

Եկամուտներ ուսումնաարտադրական բազաների ծառայություններից
Եկամուտներ լրացուցիչ դասընթացների կազմակերպումից /կրեդիտ պարտքեր/
Եկամուտներ ընդունելության քննություններ կազմակերպումից
Այլ եկամուտներից՝
Հիմական միջոցների և ապրանքանյութական պաշարների օտարումից

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4

0
6 000
3 000
0
0
Նախահաշվով
գումարը
(հազար դրամ)

Հ/Հ
3.

Դրամական միջոցների մուտքերի (եկամուտների) հոդվածներ
Ոչ գործառնական եկամուտներից

Փաստացի Նախահաշվային
գումարը
շեղումներ
(հազար դրամ)

50 000

32 582.6

17 417.4

50 000
0
0

29 940.3
2 642.3

20 059.7
-2 642.3

այդ թվում՝

3.1
3.2
3.3

Դրամաշնորհային ծրագրերից
Եկամուտներ բանկում ավանդ ձևակերպված միջոցներից ստացվող
տոկոսներից
Բարեգործական
եկամուտներից

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5
Հ/Հ
1.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցներ և դրան
հավասարեցված վճարումների ծախսեր

Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի Նախահաշվային
գումարը
շեղումներ

(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

600 444

600 662.6

-218.6

այդ թվում՝
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1.1

Պրոֆեսորադասախոսական

անձնակազմի

ծախսեր

/ներառյալ

20%

380 478
25 028.4
355
449.6
աշխատավարձի
բարձրացում/

3 000
Տարբերակված հավելավճարներ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին
6 000
Ժամավճարային հիմունքով աշխատավարձ պրոֆեսորադասախոսական
114 006
անձնակազմին
Վարչական
անձնակազմի ծախսեր
24 800
Ուսումնաօժանդակ անձնակազմի ծախսեր
51 660
Սպասարկող և այլ անձնակազմի ծախսեր
2 000
Դրամաշնորհային ծրագրերով անձնակազմի աշխատավարձի ծախսեր
500
Լրացուցիչ կրթական դասընթացների կազմակերպման համար
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին
1 000
1.9
Պայմանագրային /միանվագ/ աշխատանքների վարձատրության ծախսեր
12 000
1.10
Խրախուսման և ֆինանասկան աջակցության ծախսեր
5 000
1.11
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին արդյունավետ աշխատանքի
Աշխատանքի
ուղղված միջոցների և դրան հավասարեցված վճարումների ծախսերում
համար վարձատրությանն
հավելավճար

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

3 573.5
12 168.0
97 406.4
23 674.0
52 416.8
2 964.7

-573.5
-6 168.0
16 599.6
1 126.0
-756.8
-964.7
500

2 436.4
50 573.2

-1 436.4
-38 573.2
5 000

148 340.2

2 270.8

ներառված է

Որպես հարկային գործակալ ֆիզիկական անձանցից պահվող եկամտային
հարկի վճարումներ պետական բյուջե

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6
Հ/Հ
2.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Կրթաթոշակների ծախսեր

150 611
Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի Նախահաշվային
գումարը
շեղումներ

(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

33 000

29 326.8

3 673.2

18 105.5
7 560.8
2 840.5
720.0
100.0

6 224.5
-2 460.8
9.5

այդ թվում՝

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Կրթաթոշակ՝ բակալավրիատի ուսանողներին
Կրթաթոշակ՝ մագիստրատուրայի ուսանողներին
Կրթաթոշակ՝ միջին մասնագիտական կրթության բաժնի ուսանողներին
Անվանական կրթաթոշակ
Կրթաթոշակ՝ ասպիրանտ

24 330
5 100
2 850
720

-100
95

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7
Հ/Հ
3.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Վճարումներ պետական բյուջե

Նախահաշվով գումարը Փաստացի Նախահաշվային
գումարը
շեղումներ
(հազար դրամ)
(հազար դրամ)

35 900

43 035.9

-7 135.9

35 900

43 035.9

-7 135.9

29 000
6 500
400
0

30 660.0
1 507.3
10 868.6

-1 660
4 992.7
-10 468.6

այդ թվում՝

3.1

Հարկեր, տուրքեր և պարտադիր վճարներ

այդ թվում՝

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

Շահութահարկ
ԱԱՀ
Այլ հարկեր, տուրքեր և պարտադիր վճարներ
Բյուջե փոխանցվող տարածքի վարձավճարներ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8
Հ/Հ
4.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Կոմունալ վճարների ծախսեր

Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի
գումարը

Նախահաշվային
շեղումներ

(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

16 500

17 176.8

-676.8

5 000
9 000
1 500
1 000

5 989.6
9 461.8
1 005.4
720.0

-989.6
-461.8
494.6
280

Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի
գումարը

Նախահաշվային
շեղումներ

(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

2 200

2 747.3

այդ թվում՝

4.1
4.2
4.3
4.4

Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր
Գազի ծախսեր
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծախսեր
Կումունալ այլ վճարների ծախսեր

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9
Հ/Հ
5.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Փոստի և կապի վճարների ծախսեր

-543.3

այդ թվում՝
96

5.1
5.2
5.3

Հեռախոսակապի ծախսեր
Ինտերնետ կապի ծախսեր
Փոստային ծախսեր

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10
Հ/Հ
6.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Գրասենյակային ծախսեր

1 200
800
200

2 115.3
432.0
200.0

-915.3
368.0

Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի
գումարը

Նախահաշվային
շեղումներ

(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

3 000

5 201.5

-2 201.5

1 500
1 500

4 184.5
1 017.0

2 684.5
483.0

Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի
գումարը

Նախահաշվային
շեղումներ

(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

9 200

7 306.5

1 893.5

500

261.9

238.1

500
4 500
200
500
500
1 500
1 000

500.0
3 524.8
178.1
554.0
1 833.7
454.0

975.2
21.9
-54
500.0
-333.7
546

Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի
գումարը

Նախահաշվային
շեղումներ

(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

այդ թվում՝

6.1
6.2

Գրենական պիտույքների ծախսեր
Քարտրիջներ և դրանց լիցքավորման ծախսեր

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11
Հ/Հ
7.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Տպագրական ծախսեր

այդ թվում՝

7.1

դասամատյաններ

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Ստուգման գրքույկներ, ուսանողական տոմսեր
Դիպլոմ ներդիրով
Պետական քննությունների արձանագրությունների մատյաններ և տոմսեր
Մանկավարժական, ուսումնական պրակտիկայի օրագիր
ՈՒԳԸ նյութերի ժողովածուի տպագրություն
ԳՊՄԻ պարբերականի տպագրություն /4 հատոր/
ԳՊՄԻ լրագիր /ամենամսյա/ թերթ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12

97

Հ/Հ
8.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Ապրանքանյութական պաշարների ծախսեր

12 500

12 490.3

9.7

Շինանյութեր
Տնտեսական ապրանքներ
Սննդային ապրանքներ
Համակարգչային պարագաներ
Լամպեր և լուսարձակներ
Քիմիական և լաբորատոր նյութեր
Մարզական գույք
Դեղորայք
Գործիքներ
Ապրանքանյութական այլ պաշարներ

2 000
2 000
3 000
1 000
200
500
2 200
100
500
1 000

8 733.0
1 576.4

820.0
27.9
150.0
440.0

-6 733.0
423.6
3 000
739.0
-282.0
500.0
1 380.0
72.1
350.0
560.0

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 13

Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի
գումարը

Նախահաշվային
շեղումներ

(հազար

(հազար դրամ)

այդ թվում՝

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

Հ/Հ
9.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Տրանսպորտային ծախսեր

261.0
482.0

դրամ)

7 000

7 262.8

-262.8

4 500
2 300
200

4 912.7
2 250.8
99.3

-412.7
49.2
100.7

այդ թվում՝

9.1
9.2
9.3

Վառելիքի և քսայուղի ծախսեր
Ավտոսպասարկման և ավտոպահեստամասերի ծախսեր
Տրանսպորտային միջոցների վարձակալության ծախսեր

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14

Նախահաշվով
գումարը
(հազար դրամ)

Հ/Հ
10.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր

23 850

Փաստացի
գումարը

Նախահաշվ
ային
(հազար դրամ)
շեղումներ

7 100.1

16 749.9
98

այդ թվում՝

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11

Գույքի նորոգման և սպասարկման ծառայություններ
Ցուցանակների պատրաստման ծառայություններ
Գովազդային ծառայություններ
Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացների
ծառայություններարխիվացման ծառայություններ
Փաստաթղթերի
Ասպիրանտուրայի դիմորդների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի
համար անգլերեն լեզվի դասընթացների ծառայություն
Աուդիտորական և խորհրդատվական ծառայություններ
Ապահովագրական ծառայություններ
Մանկավարժական, արտադրական և ուսումնական
պրակտիկայի
կազմակերպման ծառայություններ մասնագիտական
կազմակերպություններում,
ընկերություններում
Մոնիթորինգի
ծառայություններ
/նախատսված է դրամաշնորհային ծրագրերով/
Այլ ծառայություններ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15

500
500
1 000
10 000
200
500

162.7

500
500
-573.0
10 000
200
7.3

3 864.4

5 000
150
135.6

1 000
1 000

1 500.0

1 000
-500

Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի
գումարը

5 000
150
4 000

(հազար

Հ/Հ
11.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Վարձակալության ծախսեր

1 573.0

Նախահաշվ
ային
(հազար դրամ)
շեղումներ

դրամ)

2 200

190

2 010

այդ թվում՝

11.1
11.2
11.3
11.4

Մարզասրահների վարձակալության ծախսեր
Բնակարանների վարձակալության ծախսեր
Սրահների վարձակալության ծախսեր
Տեխնիկայի, լուսարձակների, բեմական պարագաների և այլ գույքի
վարձակալության ծախսեր

1 000
500
500
200

190.0

1 000
310
500
200

99

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16
Հ/Հ
12.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Գործուղման ծախսեր

Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի
գումարը

Նախահաշվային
շեղումներ

(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

12 000

8 915.0

3 085.0

1 000
3 000
1 000
2 000

1 804.2
2 228.2
1 017.3

-804.2
771.8
-17.3
2 000

այդ թվում՝

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գործուղման ծախսեր
Վարչական և այլ անձնակազմի գործուղման ծախսեր
Ուսանողական գործուղումների ծախսեր
Միջազգային, հանրապետական օլիմպիադաների և
գիտաժողովների
մասնակցության գործուղման ծախսեր
Դաշտային պրակտիկայի գործուղման ծախսեր
Գիտական գործունեությա ն համար նախատեսված գործուղման ծախսեր
Դրամաշնորհային ծրագրերով նախատեսված գործուղման ծախսեր

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 17
Հ/Հ
13.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Նպատակային ֆինանսավորումների ծախսեր՝ գործընկեր
կազմակերպություններին

1 000
2 000
2 000

3 865.3

1 000
2 000
-1 865.3

Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի
գումարը

Նախահաշվային
շեղումներ

(հազար

(հազար դրամ)

դրամ)

3 000

3 000

0
3 000

3 000.0

Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի
գումարը

(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

6 000

909.6

այդ թվում՝

13.1
13.2

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրի մասով
Դրամաշնորհային ծրագրերի մասով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 18
Հ/Հ
14.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Գրադարանային ծախսեր

Նախահաշվային
շեղումներ

5 090.4

այդ թվում՝
100

14.1
14.2
14.3

Թեթերի և ամսագրերի բաժանորդագրության ծախսեր
Էլեկտրոնային ռեսուրսների բաժանորդագրության ծախսեր
Գրքերի ձեռքբերման ծախսեր

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 19
Հ/Հ
15.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Այլ ծախսեր

1 000
2 000
3 000

145.5

Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի
գումարը

(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

5 000

6 383.8

764.1

854.5
2 000.0
2 835.9
Նախահաշվային
շեղումներ

1 383.8

այդ թվում՝

15.1

Համագործակցության ծախսեր՝ Հայաստանի Երիտասարդական
Հիմնադրամի և Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի հետ

2 000

2 000.0

15.2
15.3

Բարեգործական ծախսեր
Մշակութային միջոցառումների տոմսերի ձեռքբերման ծախսեր

2 000
1 000

4 383.8

-2 383.8
1 000.0

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 20

Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի
գումարը

Նախահաշվային
շեղումներ

(հազար դրամ

(հազար դրամ)

33 000

19 316.7

13 683.3

7 000
2 000
4 000
1 000
15 000
3 000
1 000

4 847.5

2 152.5
2 000
-880.0
1 000.0
15 000.0
3 000.0
-8 589.2

Հ/Հ
16.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր

այդ թվում՝

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

Համակարգչային գույք
Լաբորատոր սարքավորումներ
Կահույք
Գրադարակներ
Տրանսպորտային միջոց
Հակահրդեհային գույք
Ոչ ընթացիկ այլ ակտիվներ

4 880.0
0

9 589.2
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 21
Հ/Հ
17.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Հիմնանորոգման ծախսեր

Նախահաշվով
գումարը

Փաստացի
գումարը

(հազար դրամ)

(հազար դրամ)

Նախահաշվային
շեղումներ

60 000

-60 000.0

6 000
7 000
1 000
8 000
7 000
2 500
28 500

-6 000.0
-7 000.0
-1 000.0
-8 000.0
-7 000.0
-2 500.0
-28 500.0

այդ թվում՝

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7

Կիրառական արվեստի լսարանների հիմնանորոգում
Զուգարանների հիմնանորոգում
Արխիվի հիմնանորոգում
Դահլիճի հիմնանորոգում
8 լսարանի հիմնանորոգում
2 լոգարանի կառուցում
Կտուրի վերանորոգում
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ՆԱԽԱԳԻԾ

Ո Ր Ո Շ ՈՒՄ
Գյումրու

Մ.

Նալբանդյանի

անվան

պետական

մանկավարժական

ինստիտուտի խորհուրդը, լսելով և քննարկելով ինստիտուտի՝ 2012-2013
ուսումնական տարվա աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ ռեկտոր,
պրոֆեսոր

Վ. Գրիգորյանի հաշվետվությունը, նշում է, որ

բուհը,

հավատարիմ մնալով իր առաքելությանը, հետևել է որոշակի նպատակների՝
իրականացնել որակի մշակույթի ձևավորմանն ուղղված քայլեր, ապահովել
հարափոփոխ միջավայրին, ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին
համապատասխան փոխանցելի գիտելիքներ և հմտություններ ունեցող
շրջանավարտների

թողարկում,

նպաստել

տրվող

որակավորման

աստիճանների մրցունակությանը և մատուցվող ուսումնագիտական և այլ
ծառայությունների թափանցիկությանը, բարձրացնել բուհի գործունեության
արդյունավետությունը և հաշվետվողականությունը:
ԳՊՄԻ-ի

կառավարման

համակարգի

գործունեությունը

միտված

է

բուհի

իրականացմանը:

Ուսումնական

և

վարչական

առաքելության

գործընթացն

կառույցների

և

նպատակների

առավել

արդյունավետ

կազմակերպելու նպատակով կատարվել են կառուցվածքային մի շարք
փոփոխություններ: Վերակազմավորվել, լուծարվել կամ ստեղծվել են նոր
կառուցվածքային ստորաբաժանումներ.
1. ստեղծվել է ինքնուրույն կառուցվածքային նոր ստորաբաժանում`
ուսումնամեթոդական

վարչություն,

որը

պլանավորում,
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կազմակերպում, համակարգում և վերահսկում է ուսումնական
գործընթացի աշխատանքները.
2. ստեղծվել է հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության
բաժին` արտաքին և ներքին շահառուների նկատմամբ թափանցիկ
և հուսալի հաշվետվողականություն ապահովելու նպատակով.
3. հիմնվել է բուհ-գործատու համագործակցության կենտրոնը, որի
գործունեության

հիմնական

նպատակն

է

մասնագիտական

կրթական ծրագրերի համապատասխանեցումն աշխատաշուկայի
պահանջներին.
4. ասպիրանտուրայի բաժինը վերանվանվել է

հետբուհական և

լրացուցիչ կրթության բաժնի, որի հիմնական գործառույթն է
կազմակերպել հետազոտողի կրթական ծրագրի և լրացուցիչ
կրթության

իրականացման,

պրոֆեսորադասախոսական

և

ուսումնաօժնդակ կազմի վերապատրաստման գործընթացները.
5. ստեղծվել

է

լեզուների

ուսուցման

կենտրոն

պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողական համակազմի
շարժունությունն ապահովելու նպատակով:
6. ստեղծվել է հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն ներքին
շահառուների

կարիքների

բավարարման

նպատակով՝

իրականացնելով հոգեբանական ծառայություններ, գործնական
հոգեբանության վերապատրաստումներ և սեմինարներ:
Գնահատման
ապահովման,

թափանցիկության,

կոռուպցիոն

ակադեմիական

դրսևորումների

նվազեցման

ազնվության
նպատակով
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լրամշակվել է ուսումնառության արդյունքների գնահատման ընթացակարգը,
որը ներառել է նաև բողոքարկման կարգը:
Ներքին

փաստաթղթաշրջանառության

բարելավման

նպատակով

ստեղծվել է ներինստիտուտային երեք ցանց.
 միասնական

ցանց

բուհի

կառուցվածքային

բոլոր

ստորաբաժանումների միջև՝ ուսումնական գործընթացին վերաբերող
էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության նպատակով,
 միասնական ցանց ուսումնամեթոդական վարչության և դեկանատների
միջև՝ ուսումնառության արդյունքների ամփոփման և կոռուպցիոն
դրսևորումների նվազեցման նպատակով,
 միասնական ցանց ֆինանսական բաժնի և դեկանատների միջև՝
ուսման

վարձավճարների

վերահսկման

և

գործընթացի

թափանցիկության ապահովման նպատակով:
Մշակվել

և

իրականացվել

է

փաստաթղթերի

նորմավորման,

վավերացման, շրջանառության, պահպանման և արխիվացման հստակ
քաղաքականություն,

որի

հիման

ստորաբաժանումներում ստեղծվել է իրենց

վրա

կառուցվածքային

գործունեությանը

համահունչ

կուռ փաստաթղթային բազա:
Մասնագիտական ամբիոնների և ուսումնամեթոդական վարչության կողմից.
1. վերանայվել են բակալավրի կրթական ծրագրերը (առկա և
հեռակա)`

համապատասխանեցնելով

որակավորումների

ազգային շրջանակին, մոտեցնելով եվրոպական չափորոշիչներին,
2. մշակվել է հետազոտողի կրթական ծրագրի ուսումնական պլանը,
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3. վերանայվել

և

բարելավվել

է

գիտելիքների

գնահատման

համակարգը,
4. ստեղծվել են էլեկտրոնային դասախոսությունների փաթեթներ`
համահունչ

մասնագիտական

կրթական

ծրագրերի

նոր

պահանջներին,
5. մշակվել

են

մասնագիտական

ինստիտուտում իրականացվող

կրթական

ծրագրեր`

բոլոր մասնագիտությունների

ուղղությամբ:
Հաշվետու տարում

դասախոս /1դրույք/ -ուսանող հարաբերակցությունը

1/17 է:
Բուհի

ղեկավարության

համար

2013

թվականը

կարևորվում

է

աշխատակիցների և ուսանողների սոցիալական վիճակի բարելավման
ուղղությամբ կատարված քայլերով`
1. հավելավճարի տարբերակված համակարգի ներմուծում, որի հիման
վրա պրոֆեսորադասախոսական կազմը խրախուսվել է

3.561.000

/երեք միլիոն հինգ հարյուր վաթսունմեկ հազար/ դրամի չափով,
2. բուհի բոլոր աշխատակիցներին վճարվել է 13-րդ աշխատավարձ,
3. սոցիալական խնդիրների մեղմացման նպատակով ռեկտորատի
որոշմամբ 4.383.000 դրամի չափով միանվագ օգնություն է հատկացվել
խոցելի խմբերի աշխատակիցներին և ուսանողներին:
Որակի ներքին ապահովման ուղղությամբ կատարվել են հետևյալ
աշխատանքները.
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1. ապակենտրոնացվել են ԳՊՄԻ-ի որակի ապահովման կենտրոնի
աշխատանքները՝ ստեղծելով որակի ապահովման ֆակուլտետային
կենտրոններ,
2. կատարվել է ինքնավերլուծություն` մասնագիտական ուսումնական
հաստատության ինստիտուցիոնալ կարողությունների ձևաչափի 10
կետերով,
3. մշակվել

և

հաստատման

է

ներկայացվել

բուհի

զարգացման

ռազմավարական հնգամյա ծրագիրը /2014-2018թթ./,
4. մշակվել և կիրառության մեջ է դրվել որակի ապահովման 8 ներքին
իրավական փաստաթուղթ,
5. կազմվել է «Որակի ապահովման ուղեցույցը» որակի մշակույթի
ձևավորման նպատակով:
Բուհը ապահովել է գիտական հանրույթի հետազոտական գործունեության
իրականացումը,

որի

արդյունքներն

ամփոփված

են

պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից հրատարակված 167 գիտական
հոդվածներում

և

թեզիսներում,

10

մեթոդական

աշխատանքներում

և

մենագրություններում: Գիտահետազոտական ոլորտի առնչությամբ բուհը
իրականացրել է նպատակաուղղված աշխատանքներ.
1. հիմնվել է ԳՊՄԻ-ի «Գիտական տեղեկագիր»

պարբերականը, և

տպագրվել է երկու համար` Ա և Բ պրակներով,
2. մշակվել և կիրառվել է «Գիտահետազոտական

և

գիտամեթոդական

աշխատանքները խթանելու՝ դասախոսի հավելավճարի տարբերակված
համակարգ»-ի ընթացակարգը,
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3. ուսանողական

խորհրդի

և

ՈւԳԸ-ի

կողմից

կազմակերպվել

են

բազմաբնույթ միջոցառումներ ինչպես ուսումնագիտական, այնպես էլ
մշակութային, ժամանցային:
Հաշվետու տարում հսկայածավալ աշխատանքներ են ծավալվել արտաքին
կապերի և միջազգայնացման ուղղությամբ: Ինստիտուտը մասնակցել է
Տեմպուսի ութ ծրագրի: Բուհի արտաքին կապերի բաժնի իրականացրած
քաղաքականության բարձր մակարդակի մասին է վկայում հայաստանյան,
տարածաշրջանային և եվրոպական ութ տասնյակից ավելի գործընկերների
հետ:
Հաշվետու

տարում

կատարվել

են

բազմաթիվ

աշխատանքներ

ուսումնական ռեսուրսների բարելավման ուղղությամբ:
Ելնելով վերոնշյալից` խորհուրդը որոշում է`
2012-2013

ուստարվա

ընթացքում

բուհում

իրականացված

աշխատանքները գնահատել «___________»:
Հետևելով ԳՊՄԻ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի խնդիրների
իրականացման առաջնահերթություններին` 2013-2014 ուսումնական տարում
նախատեսվում են հետևյալ աշխատանքները.
1. Կառավարման համակարգի բարելավման ու զարգացման նպատակով
 օպտիմալացնել

կառավարման

համակարգը,

լրամշակել

կառուցվածքային ստորաբաժանումների ցանկը՝ ըստ ենթակայության,
 մշակել

կառավարման

համակարգի

և

վարչական

կառույցների

ղեկավարների հաշվետվողականության ապահովման մեխանիզմներ ու
գործիքներ,
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 մշակել ֆինանսական գործունեության աուդիտի կազմակերպման
ձևերի, մեթոդների և արդյունքների ամփոփման կանոնակարգեր,
 բարելավել

կարճաժամկետ,

պլանավորման

միջնաժամկետ

իրականացման

և

երկարաժամկետ

հաշվետվողականության

և

մշտադիտարկման մեխանիզմները:
2. Աշխատաշուկայի պահանջներին բավարարող, շարժունությանը և
միջազգայնացմանը

նպաստող

ճկուն

մասնագիտական

կրթական

ծրագրերի իրականացման նպատակով
 մշակել կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքներին ու դասավանդման
արդիականացմանը միտված քաղաքականություն և ընթացակարգեր,
 մշակել գնահատման

չափանիշներ ուսումնառության յուրաքանչյուր

արդյունքի համար,
 ստեղծել նախապայմաններ որոշ մասնագիտությունների կրթական
ծրագրերի օտարալեզու ուսուցում իրականացնելու համար,
 մշակել և կիրառել մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի որակի
մշտադիտարկման,

գնահատման ու պարբերաբար վերանայման

ընթացակարգեր և մեխանիզմներ:
3. Կրթական միջավայրի արդյունավետության բարձրացման նպատակով
 բարելավել

ուսանողների

հավաքագրման

և

ընդունելության

կազմակերպման մեխանիզմները,
 իրականացնել

ուսումնամեթոդական

և

տեղեկատվական

միջոցառումներ,
 բարելավել ուսանողների կարիքների վերհանման ընթացակարգերը և
մեխանիզմները:
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4. Անհրաժեշտ

մասնագիտական

որակներ

ունեցող

պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի ապահովման
նպատակով
 մշակել

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

մասնագիտական

առաջընթացի ապահովման քաղաքականություն և ընթացակարգ,
 մշակել և կիրառել սկսնակ դասավանդողների մենթորության
քաղաքականություն և ընթացակարգ,
 մշակել

և

կիրառել

դասախոսների

մասնագիտական

վերապատրաստման մեխանիզմներ,
 մշակել

և

կիրառել

վարչական,

ուսումնաօժանդակ

կազմի

գործունեության գնահատման ընթացակարգեր և մեխանիզմներ:
5. Հետազոտական

գործունեության

միջազգայնացման

և

ուսումնառության հետ կապի ապահովման նպատակով
 մշակել

և

ներդնել

հետազոտությունների

միջնաժամկետ

և

կարճաժամկետ որոշակի ծրագրեր՝ հետազոտության ոլորտում
բուհի հետաքրքրությունների և հավակնությունների հիման վրա,


մշակել

և

ուսումնական

ներդնել

հետազոտական

գործընթացի

գործունեության

և

փոխկապակցվածության

քաղաքականություն, ընթացակարգեր և մեթոդներ,
 մշակել և ներդնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքների
վավերացման մեխանիզմներ,
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 մշակել ԱՊՀ երկրներում և օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող
մասնագիտական

պարբերականներում

հրապարակումների

կարգավորման մեխանիզմներ:
6. Ենթակառուցվածքների

և

ռեսուրսների

մշտադիտարկման

և

բարելավման նպատակով
 կատարել հաստատության մասնաշենքերի, լաբորատորիաների,
գրադարանի, ուսումնական լսարանների, արհեստանոցների և
արվեստանոցների օգտագործման նպատակների իրականացման
համար ռեսուրսների ապահովվածության վերլուծություն, մշակել
դրանց արդյունավետության ու հասանելիության գնահատման
մեխանիզմներ և բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ,
 բարելավել տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության
գործընթացների կառավարման մեխանիզմները,
 բարելավել կրթական նպատակների իրականացման համար
ֆինանսական միջոցների կառավարման և դրանց նպատակային
բաշխման մեխանիզմները,
 հստակեցնել առողջության և անվտանգության պահպանմանն
ուղղված

ծառայություններն

ապահովող

աշխատակիցների

աշխատանքային նկարագրերը:
7. Տրամադրած

կրթության,

իրականացրած

հետազոտությունների

և

օգտագործած ռեսուրսների համար պետության ու հասարակության
առջև հաշվետվողականության բարձրացման նպատակով
 մշակել և ներդնել հասարակության հետ արդյունավետ հետադարձ
կապի հաստատման քաղաքականություն և ընթացակարգ,
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 բարելավել բուհի հաշվետվողականության թափանցիկությունն
ապահովող մեխանիզմները,
 մշտադիտարկել

և

բարելավել

հասարակությանը

լրացուցիչ

կրթական և խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման
ընթացակարգերը:
8. Արտաքին

կապերի

փոխանակմանը

և

համակողմանի
ինստիտուտի

զարգացմանը,

միջազգայնացմանը

փորձի
նպաստող

գործունեության ապահովման նպատակով
 բարելավել արտաքին կապերին և միջազգայնացմանը նպաստող
ընթացակարգերը և մեխանիզմները,
 բարելավել

ուսումնառողների

և

դասավանդողների

օտար

լեզուների մասնագիտական մակարդակի իմացությանը նպաստող
մեխանիզմները,
 վերանայել

և

բարելավել

արտաքին

կապերի

բաժնի

գործունեությունը կարգավորող ընթացակարգերը,
 ընդլայնել

համագործակցության

շրջանակները

համադրելի

առաջատար բուհերի հետ:
9. Բուհի բոլոր գործընթացների շարունակական բարելավման ու որակի
մշակույթի ձևավորման նպատակով
 վերանայել և բարելավել որակի ապահովման գործընթացներում
մարդկային

ռեսուրսների

ներգրավվածության,

ֆինանսական

և

նյութական ռեսուրսների բաշխման մեխանիզմները,
 բարելավել որակի ապահովման գործընթացներում ներքին և արտաքին
շահակիցների մասնակցություններն ապահովող մեխանիզմները,
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 պատրաստել

տարեկան

հաշվետվություններ՝
չափանիշների

և

ըստ

ինքնավերլուծություններ
ինստիտուցիոնալ

չափորոշիչների՝

և

հավատարմագրման

բավարար

հիմքեր

ստեղծելով

արտաքին գնահատման գործընթացների համար:

Պլանավորված
պատասխանատվությունը

աշխատանքների
դնել

ԳՊՄԻ-ի

իրականացման
ռեկտոր,

պրոֆեսոր

Վ. Գրիգորյանի վրա:

2014 թ. փետրվարի 08
Գյումրի
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