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1. 1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1. Սույն կարգը (այսուհետ' կարգ) սահմանում է ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ (այսուհետ' Կենտրոն) մագիստրոսի պատրաստման 
կրթական ծրագրի կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 
միասնական կանոնները։

1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, 
գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության 
չափանիշները, ինչպես նաև եզրափակիչ ատեստավորման կազմակերպման 
ընթացակարգը։

1.3. Կարգում տրված են նաև կրեդիտային համակարգում գործածվող առանձին 
տերմիններ, նկարագրված են համակարգի բնութագրիչները, բնորոշ գործառույթները և 
ընթացակարգերը։

2. Կրեդիտային համակարգի ընդհանուր նկարագիրը

2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնսւդրույթները

Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և 
դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և գործում 
են Կենտրոնի մագիստրոսի կրթական ծրագրում։

1. Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ համակցություն է, 
որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է։ Այն կարող է լինել 
մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր։

2. Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել 
ուսանողն ուսումնառության ավարտին։ Կրթական արդյունքը զուգակցվում է 
համապատասխան գնահատման չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատելու 
դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալ։ Կրթական 
արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են կրեդիտի շնորհման 
պահանջները։

3. Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, համեմատաբար 
ինքնուրույն միավորն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։ Կրթական մոդուլի ուսուցման 
տևողությունը 1 կիսամյակ է' դրանով սահմանված կրթական արդյունքների պարտադիր 
գնահատմամբ։ Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները ուսանողին շնորհվում են 
ամբողջությամբ, այլ ոչ թե առանձին մասերով։

4. ECTS կրեդիւռը դասընթացն (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային կրթական 
արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պահանջվող ուսումնառության

1 Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ:
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ժամաքանակով արտահայտված բեռնվածքի չափման համընդունելի միավոր է, որը 
տրվում է ուսանողին դասընթացով նախանշված կրթական արդյունքների դրական 
գնահատումից հետո։

5. ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.

•  ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է ուսանողի 
լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի 
ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում' մասնակցությունը 
դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր 
աշխատանքներին և պրակտիկաներին, ավարտական աշխատանքների 
կատարումը, քննություններին նախապատրաստվելը և դրանք հանձնելը, 
անհատական հետազոտությունը և այլն,

•  կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում 
դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, կարևորությունը և 
մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը 
(գնահատականը),

•  կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված ելքային 
կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ 
Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ 
քանակը' քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման 
միավորների) հետ միասին,

•  ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության 
(դասավանդման) աշխատածավալը։ Այն չափում է ուսանողի ուսումնական 
աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը,

•  կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի թվանշաններով գնահատմանը, իսկ ուսանողի 
վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով 
(գնահատման միավորներով),

•  կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն չափվում է 
գնահատականներով։

6. Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ակադեմիական 
կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման (արժևորման), 
կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան որակավորումը 
շնորհվում է կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության 
և քանակի ձեռքբերումից հետո։

7. Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական 
համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ ուսումնական 
բեռնվածքը 1 ուստարում գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ։ Այն նախատեսված է 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ուսանողների ձեռք բերած կրթական 
արդյունքների չափման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը 
դյուրացնելու համար։

8. ECTSհամակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են.
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•  կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը 
հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական 
ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը,

•  կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի' գնահատման ենթակա բոլոր 
բաղկացուցիչներին' դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, պրակտիկաներին, 
ավարտական աշխատանքներին և այլն,

•  կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր 
պայմանները' ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները, դասընթացների 
ելքային կրթական արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, ուսումնառության, 
դասավանդման և գնահատման մեթոդները և այլն, հրապարակվում են նախապես 
և հասանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսանողներին և դասախոսներին)։

2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները

2.2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են'

ա) կրեդիտների փոխանցում.

այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) բոլոր 
դասընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների արտահայտում 
կրեդիտների օգնությամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում կրեդիտներով չափված 
կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրերի և բուհերի միջև,

բ) կրեդիտների կուտակում.

այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական կրեդիտների 
աստիճանական կուտակման գործընթացի առկայություն, ինչն իրականացվում է 
ուսանողի ուսումնառության անհատական ծրագրի օգնությամբ։

Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և ուղեկցվում
համապատասխան ընթացակարգերով։

2.2.2. Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.

•  գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրամասերի 
(դասընթացներ,կրթական մոդուլներ, ավարտական աշխատանքներ, 
պրակտիկաներ և այլն) աշխատածավալները տրված են ուսանողի լրիվ 
ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն 
աշխատանք)արտահայտող ECTS կրեդիտներով,

•  կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ ճանաչման և 
որոշակի թվով կրեդիտների' ծրագրից ծրագիր փոխանցման (տեղափոխման) 
հնարավորություն նույն բուհի ներսում կամ բուհերի միջև' ընդունող ծրագրի 
պահանջներին համապատասխան։

2.2.3. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.
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•  պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական ծրագրեր, 
որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման հաջորդականությունը սահմանվում է 
դասընթացների նախապայմաններով,

•  ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու համար 
գրանցման ընթացակարգերի առկայություն,

•  ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն,
•  դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում 

ուսանողի կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն' ելնելով դասընթացի 
կայացման ժամանակացույցից և (կամ)դասախոսի նախապատվությունից,

•  ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար նաև 
ուսումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն։

2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը

1. Կենտրոնում մագիստրոսի կրթական աստիճաններում ուսանողի տարեկան 
ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60 
ECTS կրեդիտի։

2. 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, 
արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը։

3. Ուսումնական տարվա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 32-ը տրամադրվում է 
ուսումնական պարապմունքներին։ Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում 
է 2 կիսամյակով' աշնանային և գարնանային։ Ըստ այդմ, կիսամյակի 
ուսումնական պարապմունքների տևողությունը սահմանվում է 16 շաբաթ:

4. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լսարանային լրիվ բեռնվածությունը 14-18 
ժամ է2։

5. Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք է 
ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), 
իսկ մեկ ուսումնական տարում' 60 կրեդիտ։

6. Որոշ դեպքերում, ուսման բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողը 
սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական 
բեռնվածություն։

7. Մագիստրոսի 2 տարի ուսման տևողության դեպքում կրթական ծրագրի 
ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 120 կրեդիտ է, և առնվազն 90 կրեդիտ 1,5 
տարի ուսման տևողության դեպքում։

3. Դասընթացները և կրթական մոդուլները

1. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթական 
մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։

2. Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 1 
կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների։

3. Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում են 2 
հիմնական խմբի'

2 Առանց լրացական դասընթացների
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ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի
կիսամյ ակներում,

բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնց յուրացման կիսամյակը ամրագրված է
մագիստրոսի կրթական ծրագրում, ուսանողը դրանք ընտրում է առաջարկվող ցանկից։

4. Կրեդիտների հատկացումը

1. Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է 
մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար ուսանողից 
պահանջվող միջին աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) 
իրատեսական կանխատեսումից։

2. Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև 
միարժեք կապ չկա։ Կրեդիտների թիվը, ինչպես արդեն նշվել է, կախված է նաև 
պարապմունքի ձևից (դասախոսություն, սեմինար, գործնական կամ լաբորատոր 
պարապմունք և այլն), ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման 
մեթոդներից և այլն։

3. Դասընթացի ծրագիրը մշակող ուսումնական կառույցը (ամբիոնը) այնպես է 
պլանավորում ուսանողի ուսումնական աշխատանքը, որ դրա կատարման համար 
պահանջվող ժամաքանակը համապատասխանի դասընթացին հատկացված 
կրեդիտների ժամային համարժեքին։

4. Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները պետք է ներկայացվեն 
ամբողջական թվերով։

5. Կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջները

1. Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար Կենտրոնի ուսանողը 
ծրագրի կատարման արդյունքում պետք է հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ 
ուսումնագիտական բեռնվածություն 2 տարի ուսման տևողությամբ և (կամ) 
առնվազն 90 կրեդիտ 1,5 տարի ուսման տևողությամբ:

2. Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն առնվազն 6 
կրեդիտ' ընդհանուր դասընթացների կրթամասից:

3. Մնացած կրեդիտների (մինչև 64) բովանդակային կազմը սահմանվում է 
մասնագիտական պարտադիր կրթամասով և կամընտրական դասընթացներով' 
ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ մագիստրոսի պատրաստման ծրագրի ելքային 
կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական գիտելիքների և 
կարողությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր ծրագրի համար 
տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 18 կրեդիտ հատկացվում է կամընտրական 
դասընթացների ձևով որոշակի ուղղությամբ անհատական ուսուցում 
իրականացնելու համար)։

6. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը

6.1. Համակարգի հիմնադթււյթները

1. Կենտրոնում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 
գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են
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ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և 
գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ 
աշխատանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն

աշխատանքը, ուսումնառության գործընթացում ներմուծել մրցակցության տարրեր 
և բարելավել դասահաճախումները,

բ) ընթացիկ քննությունների և ստուգումների իրականացման օգնությամբ ներմուծել 
դիագնոստիկ գնահատման տարրեր' գնահատման արդյունքները դասախոսների և 
ուսանողների կողմից օգտագործելով որպես հետադարձ կապ' դասավանդման և 
ուսումնառության շարունակական բարելավման և կատարողականի բարձրացման 
նպատակով, բարելավել դասընթացի արդյունարար գնահատման 
հիմնավորվածությունն ու արժանահավատությունը գիտելիքների գնահատման 
գործընթացում հաշվի առնելով ուսումնառության տարբեր բաղադրիչները։

2. Գիտելիքների գնահատումը (ստուգումը) ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.

ա) դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատում հաշվի առնելով
դասահաճախումները:

բ) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված
անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 
գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ և ստուգումներ, 
թեստեր, նախագծեր, անհատական աշխատանքներ և այլն),

գ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում
քննաշրջանում,

դ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում' դասընթացին ուսանողի մասնակցության
աստիճանի, ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի 
(ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։

3. Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների 
(ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման 
մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի 
բաժանվում են 2 խմբի

ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ, 

բ) աոանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ
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6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը

6.2.1. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ներառված բոլոր դասընթացները եզրափակիչ 
գնահատումով դասընթացներ են, բացի լրացական դասընթացներից:

1. Դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության հետ 
մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն, որոնցից առնվազն 
մեկն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը' բանավոր 
ներկայացման (թեստերի, անհատական աշխատանքների, նախագծերի և այլն) 
գնահատման հիման վրա: Եզրափակիչ քննության ձևը դասընթացը կազմակերպող 
դասախոսի առաջարկությամբ հաստատում է ամբիոնի վարիչը:

2. Դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար 
(կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գա րդ.) ձևավորվում է կիսամյակի 
ընթացքում ըստ հետևյալ բաղադրամասերի

ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության 
ակտիվության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը 
վաստակում է 2 միավոր: Դասընթացին ուսանողի մասնակցության Գմ ա ս. միավորը 
որոշվում աղյուսակ համ՛բերված սանդղակի չափանիշներին համապատասխան.

Աղյուսակ 1.

Մասնակցության աստիճանը (%) Հատկացվող միավորը

81-100 2

61-81 1,5

41-60 1

21-40 0,5

< 20 0
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Օրինակ 1. Եթե 32 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի 

15 ժամբացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի '

[ 1- 15/32 ] x 100% — (1-0.47) x 100% — 53%

Համաձայն աղյուսակի ' Գմաս. — 1 միավոր:

Օրինակ 2. Եթե 64 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի 12 

ժամ անհարգելի և 4 ժամհարգեփբացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության 

աստիճանը կլինի'

[1- 12/(64-4) ] x 100% — (1-0.2) x 100% — 80%

Համաձայն աղյուսակի ' Գմաս. — 1,5 միավոր:

բ) ուսուցանվող նյութի' ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման
նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների (գրավոր 
աշխատանք և բանավոր ներկայացում), կամ 1 ընթացիկ (միջանկյալ) և թեստ3 , 
նախագիծ, անհատական աշխատանք) արդյունքներից (£Քը ևթ.), որոնց հատկացվող 
միավորների առավելագույն քանակը սահմանվում է 8,

գ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզ ր.), որը կարող է գնահատվել մինչև 10
միավոր:

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը 
հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած 
միավորների գումար'

Գարդ. — Գմ ա ս. + ՏՔը նթ. + Քեզր. :

Ըստ այդմ, մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված դասընթացն ունի գնահատման 
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար

3 Թեստային առաջադրանքի գնահատման քայլը առնվազն 0,1 միավոր
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սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը 
գնահատվում են ամբողջ միավորներով) 4.

Աղյուսակ 2.

Գնահատման
բաղադրամասը

Գմ ա ս. Քընթ. 1 Քընթ.2 Քեզր. Գարդ.

Միավորը 2 8 10 20

3. Ընթացիկ գնահատման ձևերի միջև միավորների բաշխման քանակական 
հարաբերակցությունը որոշում է դասընթացը վարող դասախոսը, ինչը պարտադիր 
կերպով արձանագրվում է մագիստրոսական ծրագրի դասընթացի 
նկարագրության մեջ (դասընթացի ընթացիկ գնահատման կառուցվածքի 
փոփոխություն նկարագրի հրապարակումից հետո չի թույլատրվում):

4. Գնահատման վերը նկարագրված եղանակը կիրառվում է միայն ուսումնական
կառուցամասի բաղկացուցիչ դասընթացների, (բացի լրացական դասընթացներից) 
գնահատման համար: Հետազոտական կառուցամասի մոդուլները, այդ թվում նաև 
պրակտիկաները, գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Մագիստրոսական
ատենախոսությունը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով' սույն կարգում 
բերված գնահատման չափանիշներին համապատասխան:

6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման կազմակերպումը

1. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների/ստուգումների ենթակա ուսումնական 
նյութի բովանդակությունը, քննությունների ձևերը, հարցաշարերը և 
ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 
տրամադրվում են ուսանողներին նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա 
ընթացքում):

2. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույցները կազմում են 
ամբիոնները, և հաստատում է ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրենը: 
Քննությունների հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է 
ուսումնական մաս:

3. Ընթացիկ քննությունները կամ դրանց հավասարեցված առաջադրանքներն անց են 
կացվում ուսումնառության կիսամյակի 7^8-րդ և 15^16-րդ շաբաթներում:

4. Լրացական դասընթացներից ընթացիկ ստուգումներն անց են կացվում 
յուրաքանչյուր 8 շաբաթը մեկ: ( Ընթացիկ ստուգումն անց է կացնում տվյալ 
առարկան դասավանդող դասախոսը' առարկայի' դասացուցակով հատկացված 
ժամերին (ուսանողը չի ազատվում դասերից):

5. Եզրափակիչ քննություններն անց են կացվում կիսամյակային քննաշրջաններում' 
17^20-րդ շաբաթներում:

6. Ուսանողին թույլատրվում է մասնակցել ժամանակացույցով նախատեսված 
եզրափակիչ քննությանը, եթե նախատեսված գնահատման բաղադրամասերից /

4 Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ գնահատման քայլը' առնվազն 
0.5 է
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Գմասև., Քըևթ.1 և Քըևթ.2/ ընդհանուր առմամբ Գմասև.+ Քըևթ1 + Քըևթ.2 , մինչև եզրափակիչ 
քննությունը նա վաստակել է առնվազն 3/երեք/ միավոր: Հակառակ դեպքում 
ուսանողն այդ դասընթացի եզրափակիչ քննությունը կարող է հանձնել 
ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում:

7. Քննության/ստուգման ավարտից հետո քննությունն ընդունած դասախոսը 
քննական ամփոփագիրը նույն օրը ներկայացնում է ամբիոն:

8. Քննության գնահատականը հրապարակելու պահից ուսանողն իրավունք ունի այն 
գանգատարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական 
հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում' նույն օրը 
դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, այնուհետև'ուսումնական 
մասի պետին:

6.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը

1. Կենտրոնում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար 
կիրառվում է գնահատականների 20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է 
ստորև.

Աղյուսակ 3.

Գնահատման
արդյունարար

միավորը

Գնահատականը

18-20 «Գերազանց»

13-17 «Լավ»

8-12 «Բավարար»

0-7 « Անբավարար»

0 Չներկայացած

- «Ստուգված»/ «Չստուգված»

Դասընթացի քննական ամփոփագրում գնահատման արդյունարար միավորի հետ 
մեկտեղ փակագծերում նշվում է նաև համապատասխան գնահատականը օրինակ' 
18 (գերազ.)):

2. Դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 8-ից ցածր արդյունարար 
միավոր կամ գնահատվել է «Չստուգված», կրեդիտներ չեն տրվում:«Ստուգված» 
գնահատման դեպքում ուսանողի օգտին վարկաևիշայիև միավորներ5 չեն 
գրանցվում, հետևապես այն չի ազդում ուսանողի միջին որակական 
գնահատականի (ՄՈԳ) վրա:

5 Վարկաևիշայիև միավորի վերաբերյալ տե ս սույև կարգի 6.5. կետը
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6.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը

1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության 
ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի 
ընթացքում վավերագրելու համար Կենտրոնի ուսումնական մասը, ամբիոնի հետ 
համատեղ յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, 
վարում են ակադեմիական տեղեկացիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից 
հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական 
մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար 
գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների: Տեղեկագիրն 
արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և 
կրթական ձեռքբերումների որակը:

2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա 
ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ 
շրջանում' անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ տվյալ ուսումնական 
ծրագրի հետագա հնարավոր փոփոխություններից:

3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները 
ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային 
արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ 
ժամանակահատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ 
տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները7

•  գումարային կրեդիտների քանակը,
•  գնահատված կրեդիտների քանակը,
•  վարկաևիշայիև միավորևերր,
•  միջիև որակական գնահատականը

4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու 
նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է:

5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը գնահատված է 
թվային միավորներով.

ԳԿ=£ Կրեդիտ

6. Վարկաևիշայիև միավորը (ՎՄ) հաշվարկվում է որպես առանձին դասընթացների 
(մոդուլների) գնահատված կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների 
արտադրյալների գումար.

4Մ=£ (Կրեդիտ x Գարդ.),

որտեղ Գա րդ-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից կամ առանձին դասընթացից ստացված 
արդյունարար գնահատականն է:

6 Ակադեմիական տեղեկագրի օրինակը կցված է սույև կարգիև (հավելված 3):

7 Տե ս հավելված 3 ակադեմիական տեղեկագիրը:
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Օրինակ, եթե ուսանողը 5,4, և 6 կրեդիւռաևոց դասընթացից գնահատվել է (վաստակել է) 

համապատասխանաբար 12,16, և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի 

վաստակած վարկաևիշայիև միավորը հավասար է '

ՎՄ=5 x 12 + 4 x 1 6 + 6 x 1 9 = 238'300հնարավորից ( 5 x 2 0 + 4x20 + 6 x 2 0 )

7. Միջիև որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների 
միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների 
գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).

ՄՈԳ= ՎՄ/ԳԿ

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասըևթացևերի խմբի համար հաշվարկված 
միջիև որակական գնահատականը կլիևի '

Մ Ո Գ 238/15= 15,87

20 հնարավորից:

8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային 
(հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման 
տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը:

6.6. Ուսման առաջադիմությունը

1. Ըստ ուսման առաջադիմության' ուսանողները դասակարգվում են առաջադիմող, 
ւիորձաշրջաևի կարգավիճակումգտևվող և հեոացմաև ենթակա:

2. Ուսանողը համարվում է աոաջադիմող, եթե'
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ ուսումնական միջին բեռնվածություն(10% թույլատրելի 

շեղումով),

բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր 
պարտադիր դասընթացների8 կրեդիտները:

8 Տե ս դասըևթացևերի ա) խումբը, բաժիև 3, 3-րդ կետ:
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3. Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բավարարել 
նախորդ կետում նշված պայմաններից որևէ մեկը, և ռեկտորատի կողմից նրան 
թույլատրվել է մասնակցել ակադեմիական պարտքերի մարմանը (լուծարքին):

4. Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է տրվում 
ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և բարձրացնելու ուսման 
առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին համապատասխան:

5. Մագիստրոսի ծրագրում ուսանողին կարող է տրվել նաև լրացուցիչ ժամանակ' 
դասընթացը կրկնելու համար:

6. Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը համարվում է հեռացման 
ենթակա, եթե սահմանված ժամկետում դուրս չի գալիս այդ կարգավիճակից: 
Հեռացված ուսանողի վերականգնումը կատարվում է նույն կիսամյակում 
ուսումնառության նախորդ ընթացքում վաստակած բոլոր կրեդիտների 
պահպանմամբ:

7. Նույն ուսումնական բեռնվածությամբ ուսանողների ակադեմիական 
առաջադիմությունները համեմատվում են (ուսանողական նպաստներ, պետական 
և այլ տեսակի կրթաթոշակներ հատկացնելիս) նրանց միջին որակական 
գնահատականներով, իսկ միևնույն կրթական ծրագրում ընդգրկված տարբեր 
ուսումնական բեռնվածություն ունեցող ուսանողներինը' վարկանիշային 
միավորներով:

7. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը

1. Դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանը որոշելիս հաշվի չեն առնվում 
հարգելի պատճառներով բացակայության դեպքում բաց թողնված դասաժամերը, 
եթե այն հավաստող սահմանված կարգի բժշկական տեղեկանքը կամ դիմումը 
ներկայացվում է հաճախումները վերսկսելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում:

2. Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի միայն 2 
աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնական մասում գրանցված սահմանված 
կարգի բժշկական տեղեկանքի կամ դիմումի առկայության դեպքում:

3. Ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների կամ ստուգումների արդյունքների 
վերահանձնում, այդ թվում նաև ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) 
շրջանում, չի թույլատրվում:

4. Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամ ստուգմանը չներկայացած 
ուսանողը կարող է այն հանձնել մինչև հաջորդ ընթացիկ քննությունը/ստուգումն 
ընկած ժամանակահատվածում (համապատասխանաբար, 2-րդ ընթացիկ 
քննությունը' մինչև եզրափակիչ քննությունը, իսկ 2-րդ ընթացիկ ստուգումը' մինչև 
քննաշրջանի սկիզբը)' նախապես այն համաձայնեցնելով ուսումնական մասի և 
դասընթացը վարող դասախոսի հետ:

5. Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներկայացած ուսանողն 
ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում կարող է վերահանձնել այն:

6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորի 
նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման 
(լուծարքի) շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը' վերջինիս 
համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
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Օրիևակ, եթե ուսանողի մասնակցությո ւնը դասընթացին գնահատվել է 2  միավոր, 
դասընթացի համար նախատեսված 2  ըևթացիկ քևևությո ւևևերից ևա վաստակել է 
համապատասխանաբար 1 և 2  միավորներ, իսկ եզրափակիչ քևևությ ուևից' 2  միավոր, 
ապա այդ դասընթացի արդյո ւնարար գնահատականը կէինի

Գադ=2+1 + 2  + 2 = 7,

որը ցածր է ևվազազույև շեմայիև պահանջից (8 միավոր): Այ ս դեպքում ուսանողը 
պարտքերի մարմաև շրջանում վերահաևձևում է միայ և եզրափակիչ քևևությո ւևը ' 
սահմանված 10 միավորի ձեոքր երմաև հնարավորությ ամբ, իսկ արդյո ւնարար 
գնահատականը փոխվում է եզրափակիչ քևևությ աև միավորների տարբերությ ամբ: 
Օրիևակ, եթե եզրափակիչ քևևությ աև 2 միավորը լուծարքում բարձրացվել է միևչ և 5, 
ապա

Գարդ. = 7 + (5 - 2) = 10:

7. Եթե մագիստրոսական ծրագրում դասընթացի գնահատման արդյունարար 
միավորը գտնվում է 5^7 միավորի տիրույթում, ապա թույլատրվում է դասընթացի 
վերահանձնում նախորդ կետում բերված պահանջներին համապատասխան, ընդ 
որում' նույն կիսամյակի ընթացքում ուսանողն ունի յուրաքանչյուր այդպիսի 
դասընթաց վերահանձնելու ընդամենը մեկ հնարավորություն: 4 միավոր և ցածր 
արդյունք ցուցաբերած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողը պարտավոր 
է կրկնել դասընթացը:

8. Ուսումնառության 1-ին կիսամյակում մինչև 12 կրեդիտ ծավալով դասընթացներ 
չհանձնած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողին հնարավորություն է 
տրվում անհատական ծրագրով կրկնել դասընթացները հաջորդ աշնանային 
կիսամյակում շարունակելով ուսումը:

9. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո սովորողին թույլատրվում է 
հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտքերը, եթե դասընթացի 
գնահատման արդյունարար միավորը 5 ^7 տիրույթում է, իսկ 4-ից ցածր 
արդյունարար միավորի դեպքում սովորողը հեռացվում է մագիստրատուրայից:

10. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են ուսանողի 
ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ' անկախ կիսամյակում ցածր 
առաջադիմությամբ պայմանավորված ուսման ընդհատման հանգամանքից:

11. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերանում է տարբեր 
պատճառներով ուսումնառությունն ընդհատած և այն վերսկսող ուսանողի կողմից 
կիսամյակն ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը:

8. Մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1. Ուսումնառության առաջին կիսամյակի սկզբում մագիստրոսական ծրագրում 
ընդգրկված ուսանողը ծրագրի ղեկավարից ստանում է ուսումնառության իր 
անհատական ծրագրի ձևաթերթը, որտեղ նախապես լրացված են ուսումնական և 
հետազոտական կառուցամասերի բաղկացուցիչ դասընթացները և 
գիտակրթական մոդուլները' բացառությամբ կամընտրական դասընթացների:
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2. Անհատական ծրագրում տրվում է դասընթացների ընտրացանկն ըստ ուսման 
տարիների և կիսամյակների' դրանց հատկացված կրեդիտների հետ միասին: 
Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսանողների ուսումնառության անհատական 
ծրագրի ձևաթերթը բերված է հավելված 1-ում:

3. Ուսման առաջին շաբաթում ուսանողն իր ուսումնական խորհրդատուի հետ 
միասին լրացնում է կամընտրական դասընթացները ուսումնառության իր 
անհատական ծրագրում, որն այնուհետև հաստատվում է ծրագրի ղեկավարի 
կողմից և ներկայացվում ամբիոն:

4. Անհատական ծրագրում ներառված տվյալ կիսամյակի կամընտրական 
դասընթացներին ուսանողների գրանցումն իրականացվում է համապատասխան 
ամբիոնում:

5. Հետագա կիսամյակների ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում, ուսանողը 
կարող է փոփոխություններ կատարել ուսումնառության իր անհատական ծրագրի 
դասընթացների ընտրացանկում նախապես ստանալով ուսումնական 
խորհրդատուի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը: Ուսումնառության 
անհատական ծրագրի փոփոխությունների ձևաթերթը բերված է հավելված 2 ֊ում :

6. Դասընթացի փոփոխությունը կարող է կատարվել նաև մագիստրոսական 
ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման նախաձեռնությամբ, 
եթե տվյալ դասընթացում բավարար թվով մասնակիցներ չեն ընդգրկվել:

7. Անհատական ծրագրի փոփոխությունը ենթադրում է դասընթացի բացթողում, նոր 
դասընթացի ընտրություն (ավելացում) ընտրացանկում, որի իրականացման 
ընթացակարգը հետևյալն է.

•  ուսանողը կարող է բաց թողնել իր ընտրած դասընթացը ուսումնական 
խորհրդատուի համաձայնությամբ մինչև պարապմունքների 2-րդ 
շաբաթվա վերջը,

•  տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 4-րդ շաբաթվա վերջը բացթողումը 
ձևակերպելու համար ուսանողը պետք է ստանա նաև դասընթացը վարող 
դասախոսի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը,

•  ուսանողն իր ընտրացանկում նոր դասընթաց կարող է ավելացնել 
ուսումնական խորհրդատուի և դասընթացը վարող դասախոսի 
համաձայնությամբ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը:

8. Նախորդող կրթական աստիճանի մասնագիտության փոփոխությամբ 
մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների համար ուսումնառության 
1-ին շաբաթվա ընթացքում կարող են նշանակվել լրացական դասընթացներ: 
Լրացական դասընթացներ նշանակելու հարցը համապատասխան 
հարցազրույցից հետո առաջադրվում է մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի 
կողմից և համաձայնեցվում մասնագիտացնող ուսումնական ստորաբաժանման 
հետ:

9. Ուսանողը պատասխանատու է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի 
ճշտության և ամբողջականության ապահովման համար:

10. Կենտրոնը իրեն իրավունք է վերապահում հանել ցանկացած դասընթացի 
առաջադրումը տվյալ կիսամյակում, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով 
ուսանողներ:

9. Մագիստրոսի ծրագրի հետազոտական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը
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1. Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում մագիստրոսական ծրագրի 
ղեկավարը կազմում և ուսանողներին է տրամադրում տվյալ կիսամյակի 
հետազոտական աշխատանքների պլանը (ծրագրի հետազոտական 
կառուցամասով նախատեսվող գիտակրթական մոդուլների կազմակերպման 
ժամանակացույ ցը):

2. Ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսված գիտակրթական 
մոդուլների կատարողականի ստուգման համար կիրառվում է ատեստավորում: 
Գիտական ղեկավարի սեմինարի, ինքնուրույն գիտահետազոտական 
աշխատանքի և պրակտիկաների ատեստավորումը կատարում է մագիստրանտի 
գիտական ղեկավարը և/կամ ամբիոնի վարիչը, որը լրացված ատեստավորման 
թերթիկն անձամբ հանձնում է ամբիոն:

3. Ուսումնառության 1-ին կիսամյակի ավարտին ծրագրի համապատասխան 
հետազոտական մոդուլից ատեստավորում չստացած ուսանողին 
հնարավորություն է տրվում շարունակելու ուսումը 2-րդ կիսամյակում այդ 
ընթացքում կատարելով չատեստավորված մոդուլով նախատեսված անավարտ 
աշխատանքը: 2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ հետազոտական մոդուլով 
չատեստավորված ուսանողն ազատվում է Կենտրոնից:

10. Դասընթացների տեղեկագիրքը

1. Կենտրոնը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է Կենտրոնի 
դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ կայքէջում տեղադրված է 
էլեկտրոնային տարբերակով), որը նաև կրեդիտային համակարգով 
ուսումնառության ուղեցույց է:

2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է Կենտրոնում իրականացվող 
կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, 
դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի 
դարձնելու համար և պարունակում է.

ա) ընդհանուր տեղեկություն Կենտրոնի վերաբերյալ' տեսակը և
կարգավիճակը, ուսումնական ստորաբաժանումները, առաջարկվող կրթական 
ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ներբուհական 
հիմնական կանոնները (հատկապես կրեդիտների կուտակման, պաշտոնական 
ճանաչման և փոխանցման վերաբերյալ) և այլն,

բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.

•  ընդհանուր նկարագրությունը' շնորհվող որակավորումը, մուտքի 
շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային 
կրթական արդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավո 
րությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, 
քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ավարտական 
ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը և այլն,

•  առանձին դասընթացի նկարագրությունը' դասընթացի անվանումը և 
նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին 
հատկացված կրեդիտները (ներառյալ' շաբաթական լսարանային 
ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները'
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արտահայտված կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական 
և/կամ փոխանցելի գիտելիքներով ու կարողություններով, դասընթացի 
համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), անհրաժեշտ 
նախապայմանները, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու 
չափանիշները, դասավանդման լեզուն և այլն, 

գ) ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.

•  նյութական օգնության հնարավորությունները, ուսման վարձերի 
զեղչման և փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող 
ուսանողական ծառայությունները, ուսանողներին հասանելի 
ուսումնական/լաբորատոր ենթակառուցվածքները և այլն:

11. Կրթական ծրագրերի եզրափակիչ ատեստավորումը

1. Ուսանողի կողմից մագիստրոսի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին 
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների 
ձեռքբերումը հաստատվում է մագիստրոսական ատենախոսության կատարումով 
և պաշտպանությամբ:

2. Մագիստրոսական ատենախոսության գիտական ղեկավարի նշանակումը և 
թեմայի հաստատումը իրականացվում է 1-ին կիսամյակում: Համապատասխան 
ընթացակարգը ներառում է.

•  ծրագրի ղեկավարի հետ խորհրդատվությունների անցկացում, որոնց 
ընթացքում ճշգրտվում են մագիստրանտի հետազոտական 
հետաքրքրությունները, կազմակերպվում է հանդիպում տվյալ 
մագիստրոսական ծրագրի ատենախոսությունների ղեկավարների հետ,

• գիտական ղեկավարի հետ թեմայի ընտրության վերաբերյալ 
խորհրդատվությունների անցկացում,

•  մագիստրոսական ատենախոսության համաձայնեցված թեմաների և 
գիտական ղեկավարների թեկնածությունների ներկայացում 
մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ամբիոնի (միջամբիոնային 
հանձնախմբի) հաստատմանը, գիտական ղեկավարի նշանակումը:

3. Մագիստրանտի կողմից գիտական ղեկավարի հետ համաձայնեցված 
մագիստրոսական թեզի թեմայի առաջարկի պատրաստում և ներկայացում 
ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) քննարկման և հաստատման 
համար, որն իրականացվում է 2-րդ կիսամյակում: Ատենախոսական առաջարկը 
պետք է պարունակի թեմայի բնագավառում առկա իրադրության 
նկարագրությունը, աշխատանքի նպատակը, ածանցյալ խնդիրների 
առաջադրումն ու սահմանումը, դրանց հավանական լուծումները, հետազոտական 
մեթոդները և գրականության ցանկը: Ատենախոսական աշխատանքի կատարումը 
շարունակվում է ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կիսամյակներում:

4. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանության կազմակերպման համար 
հատկացվում են ուսումնառության վերջին 4 շաբաթները, որոնց ընթացքում 
նախատեսվում է.

ա) մագիստրոսական թեզի ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն
իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման քննարկմանը 
պաշտպանությունից առնվազն 4 շաբաթ առաջ: Մագիստրոսական թեզի հետ
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ներկայացվում է գիտական ղեկավարի կարծիքը, որը պետք է ներառի 
կատարված աշխատանքի վերաբերյալ դրական եզրակացություն,

բ) մագիստրոսական թեզի նախնական քննարկում մասնագիտացնող
ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) մագիստրոսական ծրագրի 
ղեկավարի, մագիստրանտի գիտական ղեկավարի և մագիստրանտի 
պարտադիր մասնակցությամբ մեկ շաբաթյա ժամկետում /առաջին շաբաթ/: 
էական դիտողությունների առկայության դեպքում մագիստրոսի աստիճան 
հայցողը պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը և 
լրացուցիչ քննարկման ներկայացնել այն: Լրացուցիչ քննարկման
արդյունքում դրական եզրակացության դեպքում մագիստրոսական ծրագիրն 
իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից մագիստրոսական 
թեզը երաշխավորվում է պաշտպանության,

գ) մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական
ստորաբաժանման կողմից աշխատանքի արտաքին գրախոսության 
կազմակերպում, որի արդյունքում ոչ ուշ, քան պաշտպանությունից 3 օր 
առաջ մասնագիտացնող ամբիոնին (միջամբիոնային հանձնախմբին) է 
ներկայացվում ատենախոսության վերաբերյալ գրախոսականը,

դ) մագիստրոսական թեզի հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ
ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և մագիստրոսի աստիճանի 
շնորհում:

5. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանությունն իրականացվում է համաձայն ՀՀ 
ԿԳՄՍ նախարարության կողմից սահմանված ամփոփիչ ատեստավորման կարգի:

6. Մագիստրոսական թեզի գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 4-ում 
ներկայացված 20 միավորանոց սանդղակով:

7. Մագիստրոսական թեզի գնահատման ընդհանուր որակական չափանիշների 
համար 2021 թվականից սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ 
չափաքանակները.

Աղյուսակ 4.

Թիվ Չափանիշ
Առավելագույն

միավորը

1 Թեմայի արդիականության հիմնավորումը 
և գրականության վերլուծությունը

2

2 Հետազոտության իրականացումը և 
արդյունքները

6

3 Ձևակերպման որակը(շարադրանքը և 
ձևավորումը)

4
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4 Թեզի հրապարակային պաշտպանությունը 8

Ընդամենը 20

8. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից 
մագիստրոսական թեզի գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի 
գնահատման ձևաթերթում (տե ս հավեէված 4):

12. Կրեդիտների փոխանցումը

1. Այլ բուհերից ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն մագիստրոսի 
կրթական ծրագրեր կրեդիտները փոխանցելի են առանձին դասընթացների, 
դասընթացների խմբի կամ ուսումնառության որոշակի շրջանների (կիսամյակ, 
ուստարի) տեսքով: Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի հիման վրա' 
երկու բուհերի փոխադարձ համաձայնությամբ' ECTS կրեդիտների փոխանցման 
կանոնների պահպանմամբ:

2. Այլ կրթական ծրագրից ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն կրթական 
ծրագիր կրեդիտներ կարող են փոխանցվել, եթե դրանց բովանդակությունները 
միանման են կամ առկա են բովանդակային տարբերություններ, սակայն 
վերջնական կրթական արդյունքները համարժեք են:

3. Այլ բուհում ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսանողի
ուսումնառության որոշակի շրջանի (կիսամյակ, ուստարի) անցկացման դեպքում 
այդ ժամանակահատվածի ուսումնառության ծրագիրը դառնում է եռակողմ 
համաձայնագրի առարկա' ուսանողի, ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային 
կենտրոնի և ընդունող բուհի միջև:

4. Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման
գործընթացների կազմակերպման համար ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային 
կենտրոնը նշանակում է ECTS-ի բուհական համակարգող, որի գործունեության 
հիմնական ոլորտները և պարտականությունների շրջանակները
կանոնակարգվում են առանձին կարգով /անհրաժեշտության դեպքում/:

13. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը

5. Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման գործընթացում
օժանդակելու նպատակով ամբիոնները կազմակերպում են ուսումնական
խորհրդատուների (կուրատորների) ծառայություն, որում ընդգրկում են 
մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին 
քաջատեղյակ մասնագետներ:

6. Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական
խորհրդատուների թիվը սահմանում է Կենտրոնը' ելնելով տարբեր կրթական 
ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների թվի և ամբիոնների դասախոսական 
ներուժի համադրումից:

7. Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական
ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և
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հսկում իրեն ամրագրված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց 
ուսումնառության ողջ շրջանում:

8. Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը,
ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց 
համար պարբերաբար (ամիսը 2 անգամ) կազմակերպում խմբային և/կամ 
անհատական խորհրդատվություններ, ողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում 
օգնում դասընթացների ընտրության և անհատական ուսումնական ծրագրերի 
կազմման գործընթացներում:

14. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները

1. Ուսանողը պարտավոր է'
•  ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին և խստորեն 

հետևել դրա պահանջներին,
•  կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար սահմանված 

պահանջները,
•  կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված բոլոր 

դասընթացներին:
2. Ուսանողն իրավունք ունի'

•  -  ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար 
Կենտրոնի կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ' ուսումնական 
ծրագրի պահանջներին համապատասխան,

• -  միջբուհական փոխանակման և (կամ) ակադեմիական շարժունության 
ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, 
ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ' օտարերկրյա),

•  -  փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ' օտարերկրյա)' համաձայն ՀՀ 
Կառավարության սահմանած կարգի,

•  շարունակելու ուսումնառությունը ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային 
կենտրոնում համաձայն գործող կարգի,

•  հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը' 
ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի 
համար,

•  մագիստրոսի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը հաստատող 
ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին ստանալու ՀՀ 
Կառավարության որոշմամբ հաստատված համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի 
հավելված' երկու լեզվով հայերեն և անգլերեն:

15. Եզրափակիչ դրույթներ

Սույն կարգը գործողության մեջ է դրվում 2022 թվականից' ՀՀ ԳԱԱ 
գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրոսի կրթական ծրագրերում 
ընդգրկված ուսանողների ուսումնառությունը կազմակերպելու համար:
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ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հավելված 1

Մ Ա Գ Ի Ս Տ Ր Ո Ս Ի  Ո Ւ Ս Ո Ւ Մ Ն Ա Ռ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ա Ն Հ Ա ՏԱ Կ Ա Ն  Ծ Ր Ա Գ Ի Ր  | ]

Մ ա սնա գիտ ություն' « »

Ո Իսա նող Ընդունվել է մա գիստ րա տուրա

ազգանուն

թ.

cJ2\

անուն, հայրանուն
----------------------------------------------

Նա խ որդ որա կա վորումը Շնորհված նա խորդ որա կա վորումը

մասնագիտությունը
՜

մասնագիտացումը

ավարտած բուհը
------ թ.2

11

Մա գիստրոսա կա ն «Շնորհվա ծ է մա գիստ րոսի որակավորում»:

մասնագիտությունը

_______________________________________  , 20___թ.
մասնագիտացումը

«Ո ւսա նողի  ուսումնա ռութ յա ն ա նհա տ ա կա ն ծրա գիրը ստ ուգվա ծ է»: 

Ուսումնական խորհրդատու' Ծրագրի ղեկավար'

ազգանուն, անուն, գիտ.աստ., կոչում ազգանուն, անուն, գիտ.աստ., կոչում

ստորագրություն ստորագրություն

, 20___թ. , 20___ թ.

ԿՐԹ Ա ԿԱ Ն ՀԱ ՏՎԱ Ծ (69 կրեդիտ)

Щ !  Ընդհանուր և մա սնա գիտա կա ն դասընթա ցներ (6 կրեդիտ )

Դասընթաց/Կրթական մոդուլ Կրեդիտը / 
Գնահատ.

Բացթողում / 
Ավելացում *

Կիսամ./
Տարի

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում 3 Ա
Մասնագիտության փիլիսոփայական հարցեր 3 Ա

Щ |  Լրա ցական դասընթա ցներ (0 կրեդիտ )

Դասընթաց/Կրթական մոդուլ Կրեդիտը / 
Գնահատ.

Բացթողում / 
Ավելացում *

Կիսամ./
Տարի

Անգլերեն 0 Ա



Щ 1  Տիտղոսային ծրա գրի պա րտ ա դիր դասընթա ցներ (46 կրեդիտ )

Դասընթաց/Կրթական մոդուլ Կրեդիտը / 
Գնահատ.

Բացթողում / 
Ավելացում *

Կիսամ./
Տարի

Щ [ Տիտղոսային ծրա գրի կա մընտ րա կա ն դասընթա ցներ (18 կրեդիտ )

Դասընթաց/Կրթական մոդուլ Կրեդիտը / 
Գնահատ.

Բացթողում / 
Ավելացում *

Կիսամ./
Տարի

ՀԵՏԱ ԶՈՏԱ ԿԱ Ն ՀԱՏՎԱԾ (51 կրեդիտ)

щ  1  Գիտ ահետ ազոտա կան հատ վա ծի բաղադրիչներ (51կրեդիտ ;

Դասընթաց/Կրթական մոդուլ Կրեդիտը / 
Գնահատ.

Բացթողում / 
Ավելացում *

Կիսամ./
Տարի

Գիտական ղեկավարի սեմինար 12 Ա/Գ
Գիտահետազոտական աշխատանք 18 Ա/Գ
Գիտահետազոտական պրակտիկա 3 Գ
Գիտամանկավարժական պրակտիկա 3 Գ
Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն 15 Գ

Ո Ւ Ս Ո Ւ Մ Ն Ա Ռ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ա Ր Դ Յ Ո Ւ Ն Ք Ո Ւ Մ ' 120 կ ր ե դ ի տ

Ո ւսա նող' _______________________________
ստորագրությ ուն

_____________________________________ , 20___թ.

Ծանոթություն.* - Խնդրվում է դասընթացի «Բացթողում/Ավելացում» հաստատված ձևաթերթի պատճեն կցելսույն անհատական ծրագրին:



ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հավելված 2

Ո Ւ Ս Ո Ւ Մ Ն Ա Ռ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ա Ն Հ Ա Տ Ա Կ Ա Ն  Ծ Ր Ա Գ Ի Ր  

______________Փ Ո Փ Ո Խ Ո Ւ Թ ՅՈ Ւ Ն Ն Ե Ր ______________

(լրացվում է միայն անհրաժեշտության դեպքում)

Ուսանող Մ ա գիստրոսի ծրա գրի ա նվա նումը

ազգանուն մասնագիտություն

անուն, հայրանուն

«Ուսումնա ռությա ն ա 

Ուսումանական խորհրդատու

ււն1ւատական ծրագրի փոփոխությունը հաստատված է»: 

Ծրագրի ղեկավար

ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում

ստորագրությ ուն

, 20 թ.

ստորագրությ ուն

, 20 թ.

Կրթական մոդուլի թվանիշը և 
անվանումը

Կրեդիտ Բացթողում/ Ավելացում
Կիսամյակ/

Տարի

Ընդամենը կրեդիտ

\

Ուսանող _____________________________________
ստորագրություն

, 20__ թ.



ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀավեչվածՅ

Ա Կ Ա Դ Ե Մ Ի Ա Կ Ա Ն  ՏԵ Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր  N

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր Գրա նցման № ___________ « »____________________ 20 թ.

Անձնական համար Ազգանուն անուն հայրանուն

Մ ՏԱ 080212029 Ա վ ա ն ե ս յա ն  Ռ ե գ ի ն ա  Հա մ լե տ ի

Մասնագիտություն (մասնագիտացում)

0 8 0 2 0 0  Կ ա ռ ա վ ա ր ո մ

1-ինկիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 20 թ.

Թվանիշ Դասընթացի անվանումը Կրեդիտ Գնահա
տական

Թվային
միավորներ

18/M01 Մասնագիտական օտար լեզու /անգլերեն/ 1 - Ստ. -
05/M02 Տեղեկատ. տեխն. մասնագիտ. հետազոտություններում 3 Լավ 15
16/M01 Մասնագիտ. արդի հիմնախնդ., փիլիսոփ. հարցեր 3 Լավ 15
XX/MXX Դասընթաց — 1 3 Բավ. 10
XX/MXX Դասընթաց — 2 3 Բավ. 11
XX/MXX Դասընթաց — 3 3 Գեր. 19
XX/MXX Դասընթաց — 4 4 Բավ. 10
XX/MXX Դասընթաց — 5 4 Լավ 13
XX/MXX Դասընթաց — 6 4 Լավ 17
XX/MXX Գիտական ղեկ. սեմինար 1 3 Ստ. -

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ Վարկանիշային միավորներ Կիսամյակային ՄՈԳ
30 27 370 13.70

Ը ն դ հ ա ն ր ա ց վ ա ծ  ա ր դ յո ւն ք ն ե ր ը  20  թ. ա շն ա ն ա յի ն  կ ի ս ա մ յա կ ի ց  հ ե տ ո

Լրացված գումարային 
կրեդիտներ

Լրացված գնահատված 
կրեդիտներ

Վարկանիշային միավորներ Ամփոփիչ
ՄՈԳ

30 27 370 13.70

2-րդկիսամյ ակ

Գարնանային կիսամյակ, 20 թ.

Թվանիշ Դասընթացի անվանումը Կրեդիտ Գնահա
տական

Թվային
միավորներ

18/M01 Մասնագիտական օտար լեզու /անգլերեն/ 2 - Ստ. -
XX/MXX Դասընթաց — 7 3 Լավ 17
XX/MXX Դասընթաց — 8 3 Բավ. 8
XX/MXX Դասընթաց — 9 3 Գեր. 20
XX/MXX Դասընթաց — 10 4 Գեր. 19
XX/MXX Դասընթաց — 11 3 Լավ 13
XX/MXX Գիտական ղեկ. սեմինար 2 3 Ստ. -
XX/MXX Դասընթաց — 12 4 Բավ. 8
XX/MXX Դասընթաց — 13 4 Լավ 14
XX/MXX Գիտահետազոտական աշխատանք 1 3 Ստ. -



Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ Վարկանիշային միավորներ Կիսամյակային ՄՈԳ
30 24 338 14.08



Ը ն դ հ ա ն ր ա ց վ ա ծ  ա ր դ յո ւն ք ն ե ր ը  20  թ. գ ա ր ն ա ն ա յի ն  կ ի ս ա մ յա կ ի ց հ ետ ո

Լրացված գումարային 
կրեդիտներ

Լրացված գնահատված 
կրեդիտներ

Վարկանիշային միավորներ Ամփոփիչ
ՄՈԳ

60 51 708 13.88

3-րդկիսամյ ակ

Աշնանային կիսամյակ, 20 թ.

Թվանիշ Դասընթացի անվանումը Կրեդիտ Գնահա
տական

Թվային
միավորներ

XX/MXX Դասընթաց — 14 3 Գեր. 18
XX/MXX Դասընթաց — 15 3 Լավ 17
XX/MXX Դասընթաց — 16 3 Լավ 16
XX/MXX Դասընթաց — 17 3 Լավ 15
XX/MXX Դասընթաց — 18 3 Գեր. 19
XX/MXX Դասընթաց — 19 3 Բավ. 9
XX/MXX Դասընթաց — 20 3 Լավ 13
XX/MXX Գիտական ղեկ. սեմինար 3 3 Ստ. -
XX/MXX Գիտահետազոտական աշխատանք 2 6 Ստ. -

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ Վարկանիշային միավորներ Կիսամյակային ՄՈԳ
30 21 321 15.29

Ը ն դ հ ա ն ր ա ց վ ա ծ  ա ր դ յո ւն ք ն ե ր ը  20  թ. ա շն ա ն ա յի ն  կ ի ս ա մ յա կ ի ց  հ ե տ ո

Լրացված գումարային 
կրեդիտներ

Լրացված գնահատված 
կրեդիտներ

Վարկանիշային միավորներ Ամփոփիչ
ՄՈԳ

90 72 1029 14.29

4-րդկիսամյ ակ

Գարնանային կիսամյակ, 20 թ.

Թվանիշ Դասընթացի անվանումը Կրեդիտ Գնահա
տական

Թվային
միավորներ

XX/MXX Գիտական ղեկավարի սեմինար 4 3 Ստ. -
XX/MXX Գիտահետազոտական պրակտիկա 3 Ստ. -
XX/MXX Գիտամանկավարժական պրակտիկա 3 Ստ. -
XX/MXX Գիտահետազոտական աշխատանք 3 6 Ստ. -
XX/MXX Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն 15 Գեր. 18

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ Վարկանիշային միավորներ Կիսամյակային ՄՈԳ
30 12 216 18.00

Ը ն դ հ ա ն ր ա ց վ ա ծ  ա ր դ յո ւն ք ն ե ր ը  20  թ. գ ա ր ն ա ն ա յի ն  կ ի ս ա մ յա կ ի ց  հ ետ ո

Լրացված գումարային 
կրեդիտներ

Լրացված գնահատված 
կրեդիտներ

Վարկանիշային միավորներ Ամփոփիչ
ՄՈԳ

120 84 1245 14.82



Ամփոփիչ արդյունքներ

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ Արդյունարար Արդյունարար
վարկանիշային միավորներ ՄՈԳ

120 84 1245 14.82

Ա ԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՎԵՐՋԸ ԱՆՎԱՎԵՐ է 
ԱՌԱՆՑ ՀԱ ՍՏԱ ՏՈՒԹ ՅԱ Ն ԿՆԻՔԻ

Տեսուչ Ամբիոնի վա րիչ Ուս. մա սի պետ



Հավելված 4

ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Ուսանող'
Ազգանուն, անուն, հայրանուն___________________________________________
Մասնագիտություն, խումբ______________________________________________
Թեզի թեմա_____________________________________________________________

Գիտական ղեկավար___________________________________________________
(ազգանուն, անուն, գիտ. աստ. կոչում)

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ'
Ազգանուն, անուն_______________________________________________________
Գիտական աստիճան, կոչում____________________________________________
Պաշտոն_______________________________________________________________

Թեզի գնահատման արդյունքներն ըստ սահմանված 
որակական չափանիշների

Թիվ Հանձնաժողովի կազմը 
(ազգանուն, անուն)

Գնահատման միավորն ըստ 
սահմանված որակական 

չափանիշների
Ստորագրու

թյուն
1 2 3 4

Գնահատման միջին միավորը

Գնահատման միջին արդյունքներն ըստ որակական չափանիշնե րի

Թիվ Որակական չափանիշ
Գնահատման 

միավորի սահմանված 
չափաքանակ ը

Գնահատման
միջին

միավորը

Գումարային
միավորը

Գնահատ
ականը

1 Թեմայի արդիականության 
հիմնավորումը և գրականության 
վերլուծությ ունը

2

2 Ինքնուրույնության աստիճանը 6
3 Ձևակերպման 

որակը(շարադրանքը և 
ձևավորումը)

4

4 Թեզի հրապարակային 
պաշտպանությ ունը

8

Գնահատականն ըստ գումարային միավորի
Գումարային միավորը

Գնահատականը



Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը որոշում է' 
Մագիստրոսի որակավորման աստիճան (դիպլոմ) շնորհելու վերաբերյալ

Շնորհել/Չշնորհել (լրացնել)

Հանձնաժողովի նախագահ_______________________________
(ստորագրություն)

«_____» ________________ 20 թ.


