
2012թ.-ին պլանավորվող նախադիպլոմային ուսումնական 

աշխատանքները 

 

 2011-2012 ուսումնական տարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

ընդունելության աշխատանքների կազմակերպում, 

 բակալավրիատում ուսումնական ծրագրերի վերանայում և վերակառուցում` 

հիմք ընդունելով  ուսումնառության տևողության 4+2 և 4+1 տարբերակները, 

 «Բժիշկ» և «Բժիշկ-ստոմատոլոգ» որակավորումներով շրջանավարտների 

համար պարտադիր սուբօրդինատուրայի ուսուցման կազմակերպում մինչև 

կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելությունը,  

 ավարտել և  ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ներկայացնել 

մագիստրատուրայի որակավորման պետական կրթական չափորոշիչներն 

ըստ մասնագիտությունների, 

 վերանայել և նորացնել ուսումնական գործընթացի տարբեր բաղադրյալներին 

վերաբերող կարգերը և կանոնակարգային փաստաթղթերը, 

 վերանայել և նորացնել բակալավրիատի պետական ավարտական քննական 

առարկաների թեստային բանկն առնվազն 30 տոկոսով, 

 ավարտել մագիստրատուրայի «Բուժական գործ», «Ստոմատոլոգիա» և 

«Դեղագիտություն» մասնագիտությունների պետական ավարտական 

քննությունների նախապատրաստական աշխատանքները, 

 ուսանողների գործնական աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման 

նպատակով իրականացնել գործնական հմտությունների համալսարանական 

կենտրոնի ստեղծումը, որտեղ ուսանողը հնարավորություն կունենա 

գործնական ունակություններ ձեռք բերել մուլյաժների, բազմաֆունկցիոնալ  

սիմուլյատորների և այլ տեխնիկական վարժասարքերի վրա, 

 ստեղծել համալսարանի ուսումնական գործընթացի ամբողջական 

տեղեկատվական ուղեցույց, որը կտրամադրվի յուրաքանչյուր առաջին կուրսի 

ուսանողի, 

 համալսարանի գրադարանը համալրել դասագրքերով` պատրաստելով 

դասագրքերի  էլեկտրոնային տարբերակներ: Իրականացնել նաև դասագրքերի 



ձեռքբերման քաղաքականությունը: Շարունակել գրադարանի տեխնիկական 

հագեցվածության աշխատանքները, 

 կազմակերպել և ավարտին հասցնել 2011-2012 ուս.տարվա առաջին կուրսի 

ամառային և 2-րդ կուրսի ձմեռային քննաշրջաններում համակարգչային ձևով 

քննությունների անցկացման  գործընթացը, 

 կազմակերպել համալսարանի թեստավորման կենտրոնի ձևավորումն 

ամբիոնների համապատասխան աշխատակիցների ընտրության միջոցով, 

 ստեղծել  համալսարանի վերլուծական կենտրոն, 

 մշակել և հաստատման ներկայացնել ցիկլային առարկաների 

բացակայությունների լրացման նոր կարգը, 

 մշակել և հաստատման ներկայացնել ամբիոնների ուսումնական 

ծանրաբեռնվածության նոր կանոնակարգը, 

 համալսարանի հետդիպլոմային ամբիոնների և ցիկլային մեթոդական 

հանձնաժողովների հետ միասին անհրաժեշտ է իրագործել ամբողջ 

ուսումնական գործընթացի ծրագրերի ուղղահայաց և հորիզոնական 

ինտեգրացում, 

 ավարտին հասցնել ուսանողների բացակայությունների ամենամսյա 

ատեստացիայի գործընթացի կազմակերպումը էլեկտրոնային տարբերակով, 

 շարունակել պրոֆեսորադասախոսական  կազմի ընտրությունների 

գործընթացը, 

 կենտրոնական մեթոդական հանձնաժողովում քննարկել և դրական 

եզրակացության դեպքում իրագործել ուսանողների և դասախոսների 

շրջանում անցկացված գիտելիքների գնահատման տարբեր ձևերի վերաբերյալ 

հարցումների և լսումների արդյունքները /օրինակ` 1-3-րդ կուրսերում 

ազատականացնել դասախոսությունների հաճախումները և այլն/,  

 շարունակել համալսարանին կից ավագ դպրոցների հետ 

համագործակցության և սատարման աշխատանքները: 

 

 

 


