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 ռեկտոր՝                        Բ.Մակիչյան                                                                          2018 թվականի սեպտեմբերի 5-ի  նիստում (արձ. № 28  ) 

7 սեպտեմբերի   2018թ.  

 

Ա շ խ ա տ ա ն ք ի       պ լ ա ն 

Հյուսիսային համալսարանի գիտական խորհրդի  

2018-2019 ուսումնական տարվա 

 

№  

Միջոցառման անվանումը 

 

 

 

Կատարման 

ժամկետը 

 

 

Կատարման 

պատասխանատուն 

 

Նշումներ 

կատարման 

մասին 

   

 

 

 

 I 

1. Հյուսիսային համալսարանի 

գիտական խորհրդի 2018-2019 ուս. 

տարվա աշխատանքի պլանի 

հաստատում 

 

 

 

 

 

5 սեպտեմբերի 2018թ. 

 

 

 

 

Գ. Ասատրյան 

 

2. Հայոց ցեղասպանության ժխտումը 

քրեականացրած և մի քանի այլ 

երկրների՝ Հայաստանում գործող 

դեսպանատների աշխատողների 

հայոց լեզվի ուսուցումը 

Համալսարանի գիտական 

հետազոտությունների, 

նորարարական ծրագրերի և 

հետբուհական 

մասնագիտական կրթության 

 



կազմակերպելու նախաձեռնության 

մասին  

կենտրոն, հայոց լեզվի, 

գրականության և լրագրության  

ամբիոն, ռոմանագերմանական 

և ռուս բանասիրության ամբիոն 

 3. Ընթացիկ հարցեր    

 

 

 

II 

 

1. Հյուսիսային համալսարանի 

Ռազմավարական ծրագրի 2017-2018 

ուս.տարվա արդյունքների և 

առաջիկա խնդիրների մասին 

   
  

 28 սեպտեմբերի 2018թ. 

Բ.Մակիչյան, համալսարանի 

որակի ապահովման 

վարչություն 

 

2. Ընթացիկ հարցեր    

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

1. Կրեդիտային համակարգիով 

համալսարանի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

որակավորման բարձրացման կարգի 

մասին  

   
 

 

 

  

 

 

  17 հոկտեմբերի 2018թ. 

Հ. Քնաջյան, համալսարանի 

որակի ապահովման 

վարչություն, 

համապատասխան ամբիոններ 

 

2. Համալսարանի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

վարկանիշավորման կարգի մասին  

Հ. Քնաջյան, համալսարանի 

որակի ապահովման 

վարչություն 

 

 

 

3. Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 

150-ամյակի հոբելյանական 

հանձնաժողով ստեղծելու մասին 

Համալսարանի ռեկտորատ, 

գիտական 

հետազոտությունների, 

նորարարական ծրագրերի և 

հետբուհական 

մասնագիտական կրթության 

կենտրոն 

 

4. Հայաստանի աառաջին 

հանրապետության ստեղծման 100-

Համալսարանի գիտական 

հետազոտությունների, 
 



ամյակին նվիրված միջազգային 

գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն 

հրատարակության երաշխավորելու 

մասին  

նորարարական ծրագրերի և 

հետբուհական 

մասնագիտական կրթության 

կենտրոն, ֆակուլտետների 

խորհուրդներ, ամբիոններ  

 5. Ընթացիկ հարցեր    

     

 1. Կրեդիտային համակարգով 

համալսարանի 

պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի որակավորման 

բարձրացման ծրագրի, նրա 

կառուցվածքի և բովանդակության 

մասին  

 

 
 

 

 

 

 

    

     21 նոյեմբերի 2018թ. 

Հ. Քնաջյան, համալսարանի 

որակի ապահովման 

վարչություն 

 

IV 2.  Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 

150-ամյակի  հոբելյանական 

միջոցառումների պլանի 

հաստատման և դրա 

կենսագործման ուղղությամբ 

համալսարանի խնդիրների մասին  

Համալսարանի ռեկտորատ, 

Թումանյանագիտական 

կենտրոն, հայոց լեզվի,  

գրականության և լրագրության 

ամբիոն, գիտական 

հետազոտությունների, 

նորարարական ծրագրերի և 

հետբուհական 

մասնագիտական կրթության 

կենտրոն, համալսարանի 

Ալավերդու բաժանմունք, 

ուսանողական խորհուրդ, 

ուսանողական գիտական 

ընկերություն, համալսարանի 

 



լրատվության և 

հասարակայնության հետ 

կապերի բաժին  

 3. Ընթացիկ հարցեր    

 

 

 

 

 

V 

1. Հայաստանի բուհական համակարգում 

ամփոփիչ ատեստավորման 

քննությունները ավարտական  

աշխատանքով փոխարինելու  մասին 

ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանի 

առնչությամբ համալսարանի 

ուսումնական պլաններում 

կատարված  փոփոխությունների 

մասին  

 

 

 
 

 

19 դեկտեմբերի  2018թ. 

  
Վ. Հովսեփյան, 

համալսարանի 

ուսումնական մաս, 

թողարկող ամբիոններ  

 

2. Ընթացիկ հարցեր   

 

 

 

 

 

VI 

1. Ուսանողների  պրակտիկայի որակի և 

արդյունավետության բարձրացման  

ուղղությամբ տարվող 

աշխատանքների վիճակը 

համալսարանում  

   

 

 

 

 

 

 23 հունվարի 2019թ. 

Համալսարանի 

ուսումնական և որակի 

ապահովման 

վարչություններ, 

դեկանատներ, 

ամբիոններ  

 

2. Նորարարական ծրագրերի 

կենսագործման ուղղությամբ տարվող 

աշխատանքների ընթացքը 

համալսարանում  

Գ. Ասատրյան,  

համալսարանի 

գիտական 

հետազոտությունների, 

նորարարական 

ծրագրերի և 

հետբուհական 

 



մասնագիտական 

կրթության կենտրոն, 

 

 3. Ընթացիկ հարցեր     

 

 

 

 

VII 

1. Համալսարանի 2018-2019 ուս. տարվա 

առաջին կիսամյակի արդյունքների և 

առաջիկա խնդիրների մասին  
 
 
 

 

 

 

 

   27 փետրվարի 2019թ. 

Համալսարանի 

ուսումնական 

վարչություն, որակի 

ապահովման 

վարչություն, 

ֆակուլտետների 

խորհուրդներ, 

ամբիոններ  

 

2. Ընթացիկ հարցեր    
 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

1. Ուսանողների գիտելիքների 

գնահատման մեթոդաբանության  և 

մեխանիզմների կատարելագործման 

ուղղությամբ կատարված 

աշխատանքների մասին  

 

 

 

 

 

 

 

       19 մարտի 2019թ. 

Վ. Հովսեփյան, 

համալսարանի 

ուսումնական 

վարչություն  

 

2. «Հայաստանի Հանրապետությունում 

ասպիրանտուրայի ընդունելության և 

ուսուցման, դոկտորանտուրայի և 

հայցորդության ձևակերպման կարգը 

հաստատելու և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 

2001 թվականի հուլիսի 20-ի № 662 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» ՀՀ կառավարության 2016 

թվականի փետրվարի 25-ի № 238-Ն 

որոշման կենսագործման ընթացքը 

 Համալսարանի 

գիտական 

հետազոտությունների, 

նորարարական 

ծրագրերի և 

հետբուհական 

մասնագիտական 

կրթության կենտրոն, 

հետբուհական 

մասնագիտական 

կրթություն 

 



համալսարանի հետբուհական 

մասնագիտական կրթության 

համակարգում 

իրականացնող 

ամբիոններ, 

ֆակուլտետների 

դեկանատներ 
 

 

 

VIII 

3. Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյակին 

նվիրված հոբելյանական 

միջոցառումների պլանի հաստատում  

       

 

 

 

      19 մարտի 2019թ. 

Համալսարանի 

գիտական 

հետազոտությունների, 

նորարարական 

ծրագրերի և 

հետբուհական 

մասնագիտական 

կրթության կենտրոն, 

լրատվության և 

հասարակայնության 

հետ կապերի բաժին  

 

4. Ընթացիկ հարցեր    
 

 

 

 

 
IX 

1. Մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

մշտադիտարկման և դրանցում 

համապատասխան փոփոխություններ 

կատարելու մասին  

   

      

 

 

 

   17 ապրիլի 2019թ. 

Վ. Հովսեփյան, 

համալսարանի 

ուսումնական 

վարչություն, 

ամբիոններ  

 

2. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

վերապատրաստման  ու 

որակավորման բարձրացման 

աշխատանքների ընթացքը 

համալսարանում  

Համալսարանի որակի 

ապահովման 

վարչություն, 

ֆակուլտետների 

խորհուրդներ, 

ամբիոններ, արտաքին 

կապերի բաժին 

 

3. Ընթացիկ հարցեր    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

1. Համալսարանի մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի բարելավման 

միջոցառումների ծրագրի 

կենսագործման ընթացքի մասին  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

    22 մայիսի 2019թ. 

Հ. Քնաջյան, 

համալսարանի որակի 

ապահովման 

վարչություն, 

ուսումնական 

վարչություն, 

ամբիոններ 

 

2. «Հյուսիսային համալսարանի 

գիտահետազոտական և 

գիտամեթոդական  աշխատանքների 

հեռանկարային ծրագրի (2016 

թվականի սեպտեմբեր- 2021 թվականի 

սեպտեմբեր)» կենսագործման 

ընթացքի մասին  

Համալսարանի 

գիտական 

հետազոտությունների, 

նորարարական 

ծրագրերի և 

հետբուհական 

մասնագիտական 

կրթության կենտրոն, 

համալսարանի 

ամբիոններ 

 

3. Ընթացիկ հարցեր    
 

 

 

 

 

 

XI 

1. Ծրագրային հավատարմագրման 

նախապատրաստման 

համատեքստում համալսարանի 

խնդիրների ու 

առաջնահերթությունների մասին  

 

 

 

 

 

     19 հունիսի  2019թ. 

Համալսարանի որակի 

ապահովման 

վարչություն, 

ուսումնական 

վարչություն, 

դեկանատներ, 

ամբիոններ, արտաքին 

կապերի բաժին, 

համալսարանական 

մյուս 

ստորաբաժանումներ 

 



 

 

 

XI 

2. Համալսարանում մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի 

մշտադիտարկման ուղղությամբ 

տարվող աշխատանքների ընթացքի 

մասին  

 

 

   19 հունիսի  2019թ. 

Հ. Քնաջյան, 

համալսարանի որակի 

ապահովման 

վարչություն 

 

3. Ընթացիկ հարցեր    
 

 

 

 

 

 

XII 

1. Համալսարանի 2018-2019 ուս. տարվա 

արդյունքների և 2019-2020 ուս.տարվա 

խնդիրների մասին  

 

 

 

 

 2019թ. հուլիսի երկրորդ 

տասնօրյակ  

Համալսարանի 

ռեկտորատ, 

ուսումնական և որակի 

ապահովման  

վարչություններ, 

դեկանատներ, 

ամբիոններ, 

համակսարանական 

մյուս 

ստորաբաժանումներ 

 

2. Ընթացիկ հարցեր    

 

                                                         Հյուսիսային համալսարանի գիտական հետազոտությունների, 

 նորարարական ծրագրերի և հետբուհական 

 մասնագիտական կրթության կենտրոն 

                                                                                                     

                                                                                                          

                                                                                                        3 սեպտեմբերի 2018 


