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Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի 

2011թ.-ի կատարած աշխատանքների հաշվետվություն 

 

Ուսումնական գործառույթները  

Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը շարունակում է 

բժշկական կադրերի պատրաստումը բարձրագույն կրթության երկաստիճան՝ 

բակալավրիատ և մագիստրատուրա համակարգում,  հետբուհական, ինչպես նաև 

շարունակական կրթության մակարդակներում:  

2011թ.-ը Համալսարանի համար հագեցած էր կառուցվածքային բարեփոխումների 

գործընթացով, որի արդյունքում կատարվեցին մի շարք վերակազմավորումներ: 

Համալսարանում գործող ընդհանուր բժշկության, ստոմատոլոգիական, 

դեղագիտական, ռազմաբժշկական ֆակուլտետների շարքում ավելացավ հանրային 

առողջության, հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետները: 

Ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով օտարերկրացիների ուսուցման բաժինների 

վերակազմավորումից ստեղծվեց օտարերկրացիների ուսուցման դեկանատ: 

Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի բոլոր կուրսերը և՛ բակալավրիատում, և՛ 

մագիստրատուրայում ՀՀ Պաշպանության նախարարության աջակցության շնորհիվ 

համալրվեցին կուրսանտներով: 

ԵՊԲՀ-ում ներկայումս սովորողների թիվը  6365 է: 

1-7-րդ կուրսերում (բակալավրիատում և մագիստրատուրայում) սովորում են 4237 

ուսանող. 

Ընդհանուր բժշկություն -2080 

Ստոմատոլոգիական  -862 

Դեղագիտական  -  215 

Ռազմաբժշկական  -140 

Հանրային առողջություն -5 

Օտարերկրացիների ուսուցման դեկանատ  - 935  

Նախապատրաստական կուրս - 45 
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Կլինիկական օրդինատորներ – 1946 

Ինտերն – 95 

Ասպիրանտ -36 

Դոկտորանտ - 6 

Ամբիոնների ցանկը վերանայվեց և հրամանագրվեց ըստ ֆակուլտետների 

պատկանելության: Տարանջատվեցին բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

կլինիկական ամբիոնները, որոնց համար ստեղծվեցին թերապիայի և 

վիրաբուժության 2-ական ամբիոններ: Տարանջատվեցին նաև նախադիպլոմային և 

հետբուհական կլինիկական ամբիոնները:  

Համալսարանի նախաձեռնությամբ և առաջարկությամբ ՀՀ Կառավարության 

2007թ.-ի օգոստոսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու, և 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 9-ի 

№1933-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» №1038-Ն որոշման հավելվածի 

ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկում 

կատարվեցին փոփոխություններ, բակալավրիատում և մագիստրատուրայում 

շրջանավարտների մասնագիտական որակավորումները սահմանվեցին  հետևյալ 

կերպ. 

Բժշկագիտության բակալավր  

Ստոմատոլոգիայի բակալավր 

Դեղագիտության բակալավր 

 

Մագիստրոսական կրթությամբ  շրջանավարտների որակավորումները՝ 

Բժիշկ 

Բժշկության մագիստրոս (հանրային առողջության) 

Բժիշկ-ստոմատոլոգ 

Դեղագիտության մագիստրոս 

Համալսարանում ստեղծվեց կրթության որակի գնահատման և ապահովման 

կենտրոն իր ենթաբաժիններով, մշակվեց կենտրոնի ռազմավարությունը, կազմվեցին 

կենտրոնական և ֆակուլտետային հանձնաժողովներ: 
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Հաստատվեց կենտրոնական և ցիկլային մեթոդական հանձնաժողովների նոր 

կազմը: Ցիկլային մեթոդական հանձնաժողովներում  ընդգրկվեցին հետբուհական 

ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական կազմից անդամներ: Կենտրոնական 

մեթոդական հանձնաժողովի կողմից հաստատվեցին մի շարք կանոնակարգային 

փաստաթղթեր. 

 Հաստատվեց և կիրառման մեջ դրվեց «Դասախոսների որակավորման 

գնահատման հարցաթերթ»-ը: Վերջինս հիմք ընդունվեց որակավորման 

հանձնաժողովի կողմից տրվող եզրակացության  համար` իր մեջ ներառելով 

դասախոսի ուսումնամեթոդական, գիտական, կլինիկական, հասարակական 

գործունեությունը, շարունակական կրթությունը, առկայության դեպքում՝ 

վարչական աշխատանքները: 

 Ուսումնական գործընթացում ուսանողների գիտելիքների գնահատման 

հստակեցման նպատակով կենտրոնական մեթոդական հանձնաժողովի 

կողմից հաստատվեց և կիրառման մեջ դրվեց հարցումների և քննությունների 

գնահատման նոր ձևակերպը՝ կիրառելով գործակիցներ: 

 Հաստատվեց ուսանողի անձնական թերթիկի (ձև 13) նոր ձևակերպը՝ 

էլեկտրոնային տարբերակով: Վերամշակման և փոփոխությունների 

ենթարկվեցին ստուգման գրքույկները, ուսանողական տոմսերը, ուսանողների 

հաճախման և առաջադիմության մատյանը, որոնք կիրառման մեջ կդրվեն 

2012-2013 ուսումնական տարվանից: 

 Փոփոխությունների և վերանայման տրվեցին «Դասախոսը ուսանողի աչքերով» 

սոց.հարցման թերթիկները և հաստատվելուց հետո դրվեցին կիրառման: 

 Ուսանողների և դասախոսների շրջանում անցկացվել է գիտելիքների 

գնահատման տարբեր ձևերի վերաբերյալ հարցաթերթային հարցում և 

կազմակերպվել այդ հարցման տվյալների վերաբերյալ լսումներ: 

 Հաստատվեցին մագիստրատուրայի առարկայական ծրագրերն ու պլաններն 

ըստ ֆակուլտետների: 

 Ուղղվեցին և միատեսակ դարձվեցին քննական և ստուգարքային 

տեղեկագրերը՝  էլեկտրոնային տարբերակով: 
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Ուսումնառության տարիների ընթացքում գերազանց առաջադիմության, 

անբասիր վարքի և հասարակական ակտիվության համար Համալսարանի 6 

ուսանողներին 2011-2012 ուս. տարում նշանակվեց անվանական կրթաթոշակ. 

Մ.Հերացու անվան  -3 

Ռ.Յոլյանի անվան -1 

Վ. Արծրունու անվան -1 

Լ.Հովհաննիսյանի անվան -1 

Ռուբեն Սևակի անվան կրթաթոշակ նշանակվեց օտարերկրացի ուսանողների 

ուսուցման դեկանատի 5-րդ կուրսի ուսանողին: 

Կրթաթոշակներ են տրվել ուսանողներին Թուրփանջյան ընտանեկան, Ագեյան 

ընտանեկան, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամների կողմից: 

«Հայ համայնքը՝ հայ ուսանողությանը» հիմնադրամի կողմից կրթաթոշակներ 

տրվեցին ուսանողության տարիների ընթացքում լավ առաջադիմություն և 

հասարակական ակտիվություն ցուցաբերած ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 3-

րդ կուրսի երկու ուսանողներին: 

Երկարատև ընդմիջումից հետո կազմակերպվեց և իրականացվեց Համալսարանի 

ինը ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրություններ և 

հաստատվեց  Գիտական խորհրդի կողմից: 

Համալսարանի միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող «Քոլեջ»-ը 

լուծարվեց՝ դիմորդներ չունենալու պատճառով:  

 

Հետբուհական և շարունակական կրթություն 

Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում ձևավորվեց 

հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետ: Համաձայն 2011թ.-ի 

օգոստոսի 18-ի ՀՀ կառավարության որոշման ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս. Խ. 

Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտի կրթական 

բաղադրիչը միավորվեց ԵՊԲՀ-ին: Համալսարանում ստեղծվեց հետբուհական և 

շարունակական կրթություն իրականացնող  30 ամբիոն, որոնք տեղակայված են 

Երևանի բոլոր առաջատար կլինիկաններում և ԵՊԲՀ-ի հիվանդանոցային 

համալիրներում:  ԱԱԻ-ի և ԵՊԲՀ-ի 30 ամբիոններ  միավորվեցին, որոնք այսօր 

իրականացնում են ինչպես նախադիպլոմային, այնպես էլ հետբուհական ուսուցում:  



 

5 

 

Ֆակուլտետի կառուցվածքը՝  

 հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի դեկանատ,  

 հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի ուսումնական 

բաժին,  

 հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի կազմում գործող   

30 ամբիոն, 

 հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի գիտական  

խորհուրդ,  

 հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի  ուսումնամեթոդա-

կան  խորհուրդ: 

Վերանայվեց և հրամանագրվեց կլինիկական օրդինատուրայի ուսման 

վարձաչափերը: 

 

Գիտություն 

2011թ. ՀՀ Կառավարության որոշման հիման վրա իրականացված ԵՊԲՀ-ի և 

Առողջապահության ազգային ինստիտուտի կրթական բաղադրիչի միավորման 

արդյունքում զգալիորեն ամրապնդվեց ԵՊԲՀ-ի գիտական ներուժը, ի դեմս 

գիտակլինիկական ուղղություններ ներկայացնող մասնագետների: Այդ փաստը չի 

կարող չանդրադառնալ գիտական աշխատանքների կազմակերպման և 

կառավարման վրա: Գիտահետազոտական աշխատանքները, որոնք կիրականացվեն 

2012թ.-ին, կրելու են ավելի շեշտված կլինիկական և առողջապահական 

ուղղվածություն: Ավելին` նախատեսվում է գիտահետազոտական աշխատանքների և 

հետբուհական, ինչպես նաև շարունակական բժշկական կրթության ինտեգրում: Այդ 

նպատակով ստեղծվել է գիտական գործունեության համակարգման բաժին, որի 

խնդիրներն են ինչպես ներկա գիտահետազոտական աշխատանքների 

արդիականացումը, այնպես էլ միջազգային գիտական համագործակցությունը և 

դրամաշնորհային ծրագրերի հայթհայթումն ու շահումը: 

Այդ ուղղությամբ արվել են կոնկրետ քայլեր, որոնց արդյունքում ԵՊԲՀ-ի 

պաշտոնական կայքի տեղեկատվություն բաժնում ստեղծվել է նոր ենթաբաժին՝ 
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«Դրամաշնորհներ» անվամբ, և այն ամբողջությամբ համալրվել է նոր 

տեղեկատվությամբ: 

Հատուկ ուշադրություն է դարձվում գիտակոորդինացիոն խորհրդի  և 

փորձագիտական խորհուրդների աշխատանքներին: Նրանց կազմը համալրվում է, 

իսկ աշխատանքները կրելու են առավել  արտահայտված փորձագիտական, 

վերլուծական և գիտախորհրդատվական բնույթ, ինչպես նաև իրականացվելու է 

գիտական աշխատանքների ընթացքի շարունակական հսկողություն: Դրան 

նպաստելու են նաև համալսարանական գիտական սեսիաները, կոնֆերանսները, 

սեմինարները, որոնք կիրականացվեն մասնագիտական ասոցիացիաների ակտիվ 

մասնակցությամբ: 

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական 

աշխատանքների  ներկա վիճակը. 

2011թվականին համալսարանում իրականացվել է գիտահետազոտական 

գործունեություն ՀՀ պետբյուջեից՝ «Գիտական և գիտատեխնիկական  

գործունեություն, ենթակառուցվածքի պահպանում  և զարգացում» ծրագրով բազային 

ֆինանսավորմանը ներկայացված 3 գիտական ծրագրերի շրջանակներում (կցվում է): 

Գիտական ներուժը՝  

Դոկտոր – 171- միջին տարիքը`  59 

Թեկնածու – 504- միջին տարիքը`  48  

Գիտական աստիճանի հայցող – 180  

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից 2011թ-ին ԵՊԲՀ-ն ստացավ 

հավատարմագրման վկայագիր, համաձայն որի Գիտահետազոտական կենտրոնի   

շրջակա միջավայրի հիգիենայի և թունաբանության փորձարկման 

լաբորատորիան  հավատարմագրման ոլորտի շրջանակներում կիրականացնի 

սննդի և կենցաղային իրերի, պարագաների փորձագիտական 

հետազոտություններ: 
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Միջազգային կապերի բնագավառ 

 
Համալսարանը շարունակում է իր գործունեությունը օտարերկրյա 

պետությունների համար բժիշկ մասնագետներ պատրաստելու բնագավառում:  

Ներկա պահին համալսարանում ուսանում են 1135 օտարերկրյա քաղաքացիներ: 

Նրանցից  935-ը 1-6-րդ կուրսերի ուսանողներ են, 155-ը՝ կլինիկական 

օրդինատորներ, ինտերներ և ասպիրանտներ, 45-ը՝ նախապատրաստական բաժնի 

ունկնդիրներ: Օտարերկրյա ուսանողներից 367-ը ազգությամբ հայեր են, 668-ը՝ 

օտարազգիներ: Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարան են ընդունվել  515 

օտարերկրացի ուսանողներ, որոնցից 298-ը Հնդկաստանից են և այդ տարածաշրջանի 

երկրներից: Այդ տարածաշրջանում ԵՊԲՀ-ում բժշկական կրթություն ստանալու մեծ 

պահանջարկը բացատրվում է նրանով, որ շրջանավարտներն իրենց երկրներում մեծ 

հաջողությամբ են հանձնում  որակավորման քննությունները: 

Համալսարանն ունի ուսանողական հանրակացարան 600 տեղով՝ բնակության, 

պարապմունքների և հանգստի համար անհրաժեշտ հարմարություններով:  

Բացի ուսումնառության գործընթացից, օտարերկրյա սովորողների համար 

կազմակերպվում են նաև նրանց կացության կարգավիճակի և բժշկական 

ապահովագրության հետ կապված աշխատանքները:  

Համալսարանը գործնական հարաբերություններ է պահպանում ՀՀ-ում 

հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչությունների 

հետ՝ ուսանողությանն առնչվող, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների 

կրթական և առողջապահական հաստատությունների հետ համագործակցության 

հարցերով:  

Համալսարանը Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի Դաշնության, մի շարք այլ 

երկրների ուսումնական և առողջապահական հաստատությունների հետ 

լայնածավալ միջազգային համագործակցություն է իրագործում  բժշկական 

կրթության, մասնագիտացումների, վերապատրաստումների, գիտահետազոտական 

աշխատանքների, գիտական տեղեկատվական փոխանակման և այլ 

ասպարեզներում:  
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Համալսարանն անդամակցում է մի շարք միջազգային հեղինակավոր 

կառույցների` ինչպիսիք են «Համալսարանների միջազգային ասոցիացիա», 

«Բժշկական կրթության միջազգային ֆեդերացիա», «Ամերիկյան միջազգային 

առողջապահության ալյանս», «Բժիշկ ուսանողների ասոցիացիաների միջազգային 

ֆեդերացիա», «Բժիշկ ուսանողների եվրոպական ասոցիացիա», «Դեղագետ 

ուսանողների միջազգային ֆեդերացիա», «Ստոմատոլոգ ուսանողների միջազգային 

ասոցիացիա», ինչպես նաև ներգրավված է եվրոպական և միջազգային կրթական ու 

գիտական մի շարք ծրագրերում՝ Տասիս-Տեմպուս, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման 

գործակալություն (USAID), Գերմանական ակադեմիական փոխանակային 

ծառայություն (DAAD), Համաշխարհային բանկ և այլն: Տասիս-Տեմպուսի 

շրջանակներում այժմ իրականացվում է գրանտային 4 ծրագիր:  

Համալսարանն ունի նաև խորհրդատուների միջազգային խորհուրդ, որի կազմում 

ԱՄՆ-ի և Կանադայի ճանաչված հայազգի բժիշկներ են: Խորհուրդը օժանդակում է 

համալսարանին` ծանոթանալու այդ երկրների բժշկական հաստատությունների 

կրթական ծրագրերին, կազմակերպում է փոխանակային մասնագիտական 

վերապատրաստումներ և որակավորման կատարելագործումներ, աջակցում է 

միջհամալսարանական կապերի ստեղծմանը:        

   

Համալսարանական կլինիկաների գործունեություն 

Համալսարանական կլինիկաներն են հանդիսանում  «Հերացի» թիվ 1 և 

«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրները:  

«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրում 2011թվականի հունիս ամսվա 

ընթացքում կատարված տեղափոխություններից հետո գործում են 14 կլինիկաներ. 

1. Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի  

2. Ակնաբուժության  

3. Փոքր ինվազիվ անոթային վիրաբուժության  

4. Ինտենսիվ թերապիայի և անեսթեզիոլոգիայի  

5. Դիմածնոտային վիրաբուժության  

6. Սեքսապաթոլոգիայի  
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7. Մանկական վիրաբուժության  

8. Ընդհանուր էնդովասկուլյար նյարդավիրաբուժության  

9. Ընդհանուր ինվազիվ սրտաբանության  

10. Միկրովիրաբուժության և պլաստիկ վերականգնողական վիրաբուժության  

11. Վիրաբուժության  

12. Թերապիայի  

13. Ալերգոլոգիայի և կլինիկական իմունոլոգիայի  

14. Ֆիզիոթերապիայի և ռեաբիլիտացիայի 

 Համալիրում գործում են ախտորոշիչ, լաբորատոր ախտորոշիչ և անհետաձգելի 

բուժօգնության ծառայություններ, մեկ պոլիկլինիկա, ներհիվանդանոցային 

դեղատուն և երկու ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա՝ թիվ 1 և թիվ 3: 

 Տեղափոխված բաժանմունքները վերանորգվեցին, որտեղ նախատեսվում է 

կազմակերպել ուսումնական գործընթաց, ինչպես նաև տեղակայել նոր կլինիկաներ. 

  Ընդհանուր վիրաբուժության,  

 Փոքր ինվազիվ անոթային վիրաբուժության,  

 Դիմածնոտային և ՔԿԱ,  

 Ինչպես նաև նոր ուրոլոգիայի կլինիկա: 

«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի մահճակալային ֆոնդը դարձավ 

176:  

 «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրում շահագործման է հանձնվելու նաև 

ժամանակակից բուժսարքավորումներով հագեցված վիրահատական բաժանմունք՝ 8 

վիրահատարաններով, որոնք կահավորված են նաև ուսումնական գործընթացն 

առավել մատչելի դարձնելու սարքավորումներով:  

 2011 թվականի հունիս ամսին «Հերացի» հիվանդանոցային համալիրից 

«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր տեղափոխվեցին մանկական 5 կլինիկա: 

Ներկայումս համալիրում գործում է 13 կլինիկա, այդ թվում տեղափոխվածները. 

 

 Մանկաբուժության թիվ 1  

 Մանկական վիրաբուժության  
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 Մանկական և նորածնային վերակենդանացման  

 Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժություն և ՔԿԱ  

 Մանկական անեսթեզիոլոգիայի կլինիկա 

 Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիաի կլինիկա 

 Էնդոկրինոլագիայի կլինիկա 

 Քիմիաթերապիայի կլինիկա 

 Ֆիզիոթերապիայի կլինիկա 

 Թերապիայի կլինիկա 

 Թունաբանական և մանկական վերակենդանացման կլինիկա 

 Սրտաբանության և ինտենսիվ թերապիայի կլինիկա 

 Մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկա: 

«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրում բացվեց մանկական 

ստոմատոլոգիական կլինիկա: Համալիրում գործում են նաև ախտորոշիչ, լաբորատոր 

ախտորոշիչ և անհետաձգելի բուժօգնության ծառայություններ, մեկ պոլիկլինիկա, 

ներհիվանդանոցային դեղատուն և երկու ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա՝ թիվ 2 և 

թիվ 4: Արդյունքում «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի մահճակալային ֆոնդը 

112 մահճակալից ավելացավ և դարձավ 201: Վերոհիշյալ բաժանմունքների 

տեղափոխությունից հետո «Մուրացան»  հիվանդանոցային համալիրը վերածվեց 

հանրապետությունում մանկական ուղղվածություն ունեցող առաջատար բժշկական 

կենտրոններից մեկի: 

 «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրում կենտրոնացվեց և ստեղծվեց 

Ախտորոշիչ կենտրոն, որում մասնավորապես ավելացան մամոգրաֆիա, 

դենսիտոմետրիա և այլ հետազոտաություններ իրականացնող ծառայություններ: 

Վերազինվեց և վերաբացվեց պաթոլոգիա-անատոմիական ծառայությունը՝ իր 

դիահերձարանով: 

Տեղափոխությունից հետո վճարումները և´ պետական պատվերի, և´ վճարովի 

ծառայություններում  էականորեն ավելացել են: 

«Հերացի» թիվ 1 և «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրների բոլոր 

կլինիկաները համալսարանական ամբիոնների բազաներն են, ուստի դրանցում 
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իրականացվում է նախադիպլոմային, հետբուհական և շարունակական կրթության 

ուսումնական գործընթաց: 

Հաշվի առնելով, որ համալսարանական կլինիկաներն ու ծառայություններն արդեն 

իսկ ճանաչված են և ունեն հաճախումների կայուն թիվ (այդ է վկայում այցելած 

հիվանդների թվի տարեկան դինամիկան), մեր առջև խնդիր ենք դրել  բարձրացնել 

բժշկական սպասարկման որակը` ծառայությունների հզորացման միջոցով։  

Բարեգործական հիմունքներով համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքում մեկ 

ամսից շահագործման կհանձնվի մարզադահլիճը և լողավազանը: 

Ներկայումս ԵՊԲՀ-ի աշխատակիցների թիվը կազմում է 2814: Առողջապահության 

ազգային ինստիտուտից ԵՊԲՀ տեղափոխվել են 404-ը: 

ՀՀ Կառավարության 2011թ.-ի հոկտեմբերի 27-ի №1548-Ն որոշմամբ 

համալսարանին տրվեց լիցենզիա վտանգավոր թափոնների վերամշակման, 

վնասազերծման,  պահպանման, փոխադրման և տեղադրման  գործունեության 

համար: 

 

ԵՊԲՀ-ի հակակոռուպցիոն ռազմավարություն 

 Մշակվել և մշակվում են ուսումնական գործընթացի տարբեր կարգեր և 

ենթակարգեր՝ հաճախումների, բողոքարկումների, քննությունների 

կազմակերպման և այլնի վերաբերյալ: 

 Վերանայվել և փոփոխվել է գնահատման համակարգը: 2011-2012թթ. ուս 

տարվանից  կիրառվում է գնահատման 0,1 և 0,2 գործակիցները, որի 

արդյունքում ստացվում են ոչ թե «սանդղակային-մոտավոր», այլև «իրական» 

գնահատականներ: 

 Համալսարանի ինտերնետային կայքում ապահովվել  է ամբիոնների մասին 

(ուսումնական գործընթացին վերաբերող) լիարժեք տեղեկատվություն: 

 Համալսարանի ղեկավարությունը էլեկտրոնային ուղիղ կապ է հաստատել 

ուսանողության հետ, որն ապահովում է գործընթացում հետադարձ կապի 

սկզբունքի իրագործումը: 

 Ուսանողները ներգրավվել են համալսարանի կառավարման և ուսումնական 

գործընթացներում (օրինակ՝ ուսանողների որոշակի խումբ մասնակցում է 
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քննությունների կազմակերպման և վիճարկման գործընթացներին, կարևոր 

հարցերի շուրջ լսումներին և այլն): 

 Նախաձեռնվել և արդեն ընթացքի մեջ է հզոր հակակոռուպցիոն գործիքի՝ 

«էլեկտրոնային համալսարան»-ի առանձին բաղադրիչների (օրինակ 

էլեկտրոնային գրադարան և այլն) ստեղծման գործընթացը: 

 Սկսվել և ավարտին է մոտենում ուսանողների համար նախատեսված 

ուղեցույցի ստեղծումը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


