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ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2013-2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ – ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

 

 

հ/հ Միջոցառման անվանում Ժամկետ 
Պատասխա-

նատուներ 
Իրագործման մեխանիզմներ 

Àëï áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ 

 

1 

Բնագիտական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ամենամսյա 

նիստերի կազմակերպում և անցկացում 

2013-2014 ուս. 

տարի  

Մ. Ավագյան, 

 Մ. Գարեյան 

Խորհրդի օրակարգերի կազմում` 

կապված ֆակուլտետի 

ուսումնագիտական գործունեության 

առաջնահերթությունների հետ: 

2 

Ֆակուլտետում գործող մասնագիտությունների գովազդման,  

դպրոց-բուհ համագործակցության կապի ամրապնդման և բարձր 

դասարանի աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման 

նպատակով այցելություններ մարզի հանրակրթական դպրոցներ 

և քոլեջներ: 

  

 

 

2014 թ.  

փետրվար, 

մարտ,  

ապրիլ 

 

Դեկանատ, 

ամբիոններ 

ա/ Կարմիր գյուղի միջնակարգ 

դպրոցներ 

 բ/ Արծվաքարի միջնակարգ դպրոց 

գ/ Ծաղկաշենի միջնակարգ դպրոց 

դ/ Ճամբարակի միջնակարգ դպրոց 

ե/ Նորատուսի ավագ դպրոց 

3 
Դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացում: 

 

2013-2014 ուս. 

տարի 
Մ. Ավագյան 

ա/ Սևծովյան համագործակցության 

շրջանակներում տուրիզմի զարգացման 

հեռանկարները (միջազգային ծրագիր) 

բ/ բնապահպանական և 

բնօգտագործման ծրագրերի լուծում 

(Tempus Rethink ծրագիր) 

գ/ կլիմայի համամոլորակային 

փոփոխության ազդեցությունը 
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ագրոկենսաբազմազանության 

պահպանության  և կայուն 

օգտագործման վրա (Erasmus +, Horizon 

2020) 

4 

Նորաբաց մասնագիտությունների համար (Սերվիս, 

Քարտեզագրության և կադաստրային գործ, Դեղագործական 

քիմիա) մասնագիտական գրականության ձեռքբերում և 

համալրում նոր լաբորատոր սարքավորումներով: 

2013-2014 ուս. 

տարի 

Աշխարհագրու

թյան ամբիոն, 

Կենսաբանութ-

յան, էկոլոգիայի 

և առողջ 

ապրելակերպի 

ամբիոն 

Մասնագիտական ամբիոնների կողմից 

անհրաժեշտ գրականության ցանկի 

ներկայացում և ձեռքբերում, ինչպես 

նաև դասախոսների կողմից 

նվիրատվության բնագիտական 

ֆակուլտետի գրադարանային ֆոնդին: 

5 

Ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների 

(ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն, բնագետի 

ակումբ) աշխատանքների ակտիվացում, տարաբնույթ 

միջոցառումների կազմակերպում:  

2014 թ.  

ապրիլ, մայիս 

 

Ինֆորմատիկա 

և հաշվողական 

տեխնիկայի 

ամբիոն  

Աշխարհագրու-

թյան ամբիոն 

Գեղարվեստական գրքերի քննարկում: 

Ուսանողների շրջանում թեմատիկ 

բանավեճերի կազմակերպում:  

<<Ֆրանսիայի տնտեսության 

առանձնահատկությունները>> թեմայով 

միջոցառման կազմակերպում և 

անցկացում: 

Այցելություն Գավառի երկրագիտական 

թանգարան, պատկերասրահ: 

5 <<Բնագետի ակումբի>> աշխատանքների ակտիվացում:  

2014 թ.  

ապրիլ, մայիս 

 

Աշխարհագրու-

թյան ամբիոն 

Բաց դասի անցկացում բնության 

գրկում: 

6 
Ուսանողների և մագիստրոսների շրջանում 

գիտահետազոտական աշխատանքների ակտիվացման 
2014 թ.  

Ինֆորմատիկա 

և հաշվողական 

ա/ <<Ինֆորմատիկայի զարգացման 

ժամանակակից ուղղությունները>> 
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նպատակով գիտական կոնֆերանսների նախապատրաստում և 

անցկացում:  

 

ապրիլ 
 

տեխնիկայի 

ամբիոն  

Աշխարհագրու-

թյան ամբիոն 

բ/ <<Տուրիստական Սևան>> 

7 
Ամբիոնների կողմից կրթական ծրագրերի հետագա 

բարեփոխումներ և զարգացումներ: 

2013-2014 ուս. 

տարվա 2-րդ 

կիսամյակ 

Ամբիոններ 

Բնագիտական ֆակուլտետում գործող 

կրթական ծրագրերի բենչմարքինգի 

իրականացում Երևանի պետական, 

Մոսկվայի պետական 

համալսարանների համապատասխան 

կրթական ծրագրերի հետ:  

8 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստումներ: 

2013-2014 ուս. 

տարվա 2-րդ 

կիսամյակ 

Ամբիոններ 

Բնագիտական ֆակուլտետի 

դասախոսական կազմի ներգրավում 

ինչպես միջազգային փոխանակման 

ծրագրերին, այնպես էլ 

հանրապետական վերապատրաստման 

դասընթացներին: 

9 

Սպորտային համալսարանական միջոցառման 

նախապատրաստում և անցկացում: 

 

2014 թ.  

ապրիլ 

 

Կենսաբանութ-

յան, էկոլոգիայի 

և առողջ 

ապրելակերպի 

ամբիոնի 

դասախոս  

Գ. Հասասյան 

Սեղանի թենիսի մրցումներ,  

շաշկու մրցումներ 
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Կրթական ծրագրի զարգացման նպատակով 

10 Քիմիայի լաբորատորիայի ստեղծում և կահավորում: 
2013-2014 ուս. 

տարի 

Ֆիզիկամաթե-

մատիկական և 

քիմիական 

գիտություննե-

րի ամբիոն 

<<Մեդիսար>> ՍՊԸ-ից քիմիական 

ռեակտիվների, չափիչ 

սարքավորումների, Երևանի պետական 

ագրարային համալսարանի 

պեստիցիդների սինթեզման 

լաբորատորիայից քիմիական 

ռեակտիվների ձեռքբերում: 

11 
Ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների ծրագրերի 

կատարելագործում: 

2013-2014 ուս. 

տարվա 2-րդ 

կիսամյակ 

Դեկանատ, 

ամբիոններ 

Սերվիս մասնագիտությամբ 

ուսանողների կողմից երթուղիների 

մշակում օտար լեզուներով: 

Նոր երթուղիների մշակում` Գավառ –

Դիլիջան – Գյուլագարկ –

Ստեփանավան - Լոռի բերդ - Գավառ,  

Գավառ - Գառնի – Գեղարդ - Ազատի 

ջրամբար - Խոր Վիրապ - Գավառ 

12 

Ուսանողների գնահատման “Examination –GSU” համակարգի 

օգտագործման հնարավորությունների ընդլայնում ֆակուլտետի 

բոլոր մասնագիտական ամբիոններում: 

2013-2014 ուս. 

տարվա 2-րդ 

կիսամյակ 

Ինֆորմատիկայի 

և հաշվողական 

տեխնիկայի 

ամբիոն 

“Examination –GSU” համակարգով 

քննության անցկացում ՀՏ և 

ինֆորմատիկայի մաթեմատիկական 

հիմունքներ առարկայից 

13 

Ամբիոններում ակնարկային դասախոսությունների 

կազմակերպում` համապատասխան ոլորտի լավագույն 

մասնագետների ներգրավմամբ: 

2013-2014 ուս. 

տարվա 2-րդ 

կիսամյակ 

Ամբիոններ 

Հանդիպում հայ 

կենսատեխնոլոգիական 

գիտահետազոտական կենտրոնի 
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տնօրեն ակադեմիկոս Ա. Ս. Սաղյանի 

հետ 

14 

Հանրապետության գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ 

համագործակցության խորացում և վերջիններիս գիտական 

բազաների օգտագործում: 

2013-2014 ուս. 

տարվա 2-րդ 

կիսամյակ 

Կենսաբանութ-

յան, էկոլոգիայի 

և առողջ 

ապրելակերպի 

ամբիոն 

Դեղագործական քիմիայի 

գիտատեխնոլոգիական կենտրոնների 

հետ համագործակցության  հուշագրի 

կնքում: 

 Համագործակցություն Մնջոյանի 

անվան նուրբ օրգանական քիմիայի 

ինստիտուտի, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի 

անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի 

հետ: 

15 Ուսանող-շրջանավարտ համագործակցության ապահովում 

2014 թ.  

մարտ, ապրիլ, 

մայիս 
 

Դեկանատ, 

Ինֆորմատի-

կայի և 

հաշվողական 

տեխնիկայի 

ամբիոն 

Շրջանավարտների կողմից 

մասնագիտական խորհրդատվության 

ապահովում: 

16 

Բնագիտական ֆակուլտետի 2013-2014 ուս. տարվա ամփոփիչ 

ատեստավորման պատշաճ կազմակերպման նպատակով 

նախապատրաստական աշխատանքների: 

2014 թ.  

ապրիլ, մայիս 
 

Դեկանատ, 

ամբիոններ 

Համապատասխան շրջաբերականի 

առաջադրված միջոցառումների 

իրականացում հստակ նշված 

ժամկետներում: 
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