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1. Կենտրոնի ուսանողները, աշխատակիցները, անձնակազմը և ունկընդիրները
օգտագործելով Կենտրոնի էլ-փոստի հասցեն և ծածկագիրը, մուտք ենք գործում ԳԿՄԿ
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2. Անձնական էջից մուտք ենք գործում համապատասխան ամբիոնի ներսում գտնվող
«Մագիստրոսական թեզերի պաշտպանություն» բաժինը:
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• Նախապաշտպանության նյութեր [Ա],
• Նախապաշտպանություն (առցանց լսարան) [Բ]:
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պրեզենտացիան և թեզը: Նյութերը հասանելի են երկու տարբերակով. բոլոր
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6. Նախապաշտպանություն (առցանց լսարան) [Բ]:

Կազմակերպիչը նախապաշպանությունը կարգավորում է հեռավար հարթակում
ինտեգրված Bigbluebutton տեսակոնֆերանսի միջոցով /անհրաժեշտության դեպքում
նախապաշտպանության կազմակերպչի կողմից այն կարող է փոխարինվել Google
Meet կամ Zoom տեսակոնֆերանս համակարգով/, կանոնակարգում է ուսանողների
մասնակցության հերթը, իրականացնում է անհրաժեշտ գրառումները.

• ամփոփիչ արդյունքը արձանագրում է «Գնահատական» [5] հատվածում

• նշում է ուսանողի թեզի գրախոսի տվյալները [6]

• կցում է համապատասխան կարծիքները [6]

Վերոնշյալ գործողությունները կատարելուց հետո սեղմում է «Պահպանել
փոփոխությունները» կամ «Պահպանել և ցույց տալ հաջորդը» հաջորդ ուսանողին
անցնելու համար:

Ուսանողը նախապաշտպանության ամփոփիչ արդյունքը կարող է տեսնել ձախ
վահանակի վրա գտնվող «Գնահատականներ» բաժնում: Անհրաժեշտության դեպքում
կազմակերպիչը նախապաշտպանության արդյունքների մասին ուսանողին
տեղեկացնում է էլ-փոստով կամ այլ կապի միջոցով:
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7. Պաշտպանության [2] հատվածը բաղկացած է երեք կետերից.

• Պաշտպանության նյութեր [Գ],
• Պաշտպանության ժամանակացույց [Դ],
• Թեզի առցանց պաշտպանություն [Ե]:

8. Պաշտպանության նյութեր [Գ]

Այս բաժնում հասանելի են ուսանողների լրամշակված պաշտպանության
պրեզենտացիաները և թեզերը: Ուսանողի ղեկավարը և գրախոսը իրենց կարծիքները
ներբեռնում են «Պաշտպանության նյութեր» [Գ] հատվածի «Գնահատական»
բաժնի [8] հետադարձ կապի ֆայլերի հատվածում [10], նախապես ընտրելով
համապատասխան ուսանողին վերևի աջ անկյունի ուսանողների ցանկից [9] :
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• Պաշտպանության ժամանակացույց [Դ],
• Թեզի առցանց պաշտպանություն [Ե]:

8. Պաշտպանության նյութեր [Գ]

Այս բաժնում հասանելի են ուսանողների լրամշակված պաշտպանության
պրեզենտացիաները և թեզերը: Ուսանողի ղեկավարը և գրախոսը իրենց կարծիքները
ներբեռնում են «Պաշտպանության նյութեր» [Գ] հատվածի «Գնահատական»
բաժնի [8] հետադարձ կապի ֆայլերի հատվածում [10], նախապես ընտրելով
համապատասխան ուսանողին վերևի աջ անկյունի ուսանողների ցանկից [9] :

7. Պաշտպանության [2] հատվածը բաղկացած է երեք կետերից.

• Պաշտպանության նյութեր [Գ],
• Պաշտպանության ժամանակացույց [Դ],
• Թեզի առցանց պաշտպանություն [Ե]:

8. Պաշտպանության նյութեր [Գ]

Այս բաժնում հասանելի են ուսանողների լրամշակված պաշտպանության
պրեզենտացիաները և թեզերը: Ուսանողի ղեկավարը և գրախոսը իրենց կարծիքները
ներբեռնում են «Պաշտպանության նյութեր» [Գ] հատվածի «Գնահատական»
բաժնի [8] հետադարձ կապի ֆայլերի հատվածում [10], նախապես ընտրելով
համապատասխան ուսանողին վերևի աջ անկյունի ուսանողների ցանկից [9] :





9. Պաշտպանության ժամանակացույց [Դ]

Այս հատվածում ուսանողները ամրագրում են պաշտպանության
ժամանակահատվածները: Պաշտպանության կազմակերպիչը կարող է ամրագրել [20],
այնպես էլ հեռացնել [17] կամայական ուսանողի պաշտպանության ամրագրված
ժամանակահատվածը, կարող է սահմանել [18] կամ
հեռացնել [19] ժամանակահատվածներ:

9. Պաշտպանության ժամանակացույց [Դ]

Այս հատվածում ուսանողները ամրագրում են պաշտպանության
ժամանակահատվածները: Պաշտպանության կազմակերպիչը կարող է ամրագրել [20],
այնպես էլ հեռացնել [17] կամայական ուսանողի պաշտպանության ամրագրված
ժամանակահատվածը, կարող է սահմանել [18] կամ
հեռացնել [19] ժամանակահատվածներ:

9. Պաշտպանության ժամանակացույց [Դ]

Այս հատվածում ուսանողները ամրագրում են պաշտպանության
ժամանակահատվածները: Պաշտպանության կազմակերպիչը կարող է ամրագրել [20],
այնպես էլ հեռացնել [17] կամայական ուսանողի պաշտպանության ամրագրված
ժամանակահատվածը, կարող է սահմանել [18] կամ
հեռացնել [19] ժամանակահատվածներ:





10. Թեզի առցանց պաշտպանություն [Ե]

Պաշպանությունն իրականացվում է հեռավար հարթակում ինտեգրված Bigbluebutton
տեսակոնֆերանսի միջոցով /անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանության
կազմակերպչի կողմից այն կարող է փոխարինվել Google Meet կամ Zoom
տեսակոնֆերանս համակարգով/: Պաշտպանության ընթացակարգը ղեկավարում է
պաշտպանության կազմակերպիչը, և այն ամբողջովին տեսաձայանագրվում է:
Յուրաքանչյուր ուսանող պետք է միանա առցանց պաշտպանությանը ամրագրված

10. Թեզի առցանց պաշտպանություն [Ե]

Պաշպանությունն իրականացվում է հեռավար հարթակում ինտեգրված Bigbluebutton
տեսակոնֆերանսի միջոցով /անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանության
կազմակերպչի կողմից այն կարող է փոխարինվել Google Meet կամ Zoom
տեսակոնֆերանս համակարգով/: Պաշտպանության ընթացակարգը ղեկավարում է
պաշտպանության կազմակերպիչը, և այն ամբողջովին տեսաձայանագրվում է:
Յուրաքանչյուր ուսանող պետք է միանա առցանց պաշտպանությանը ամրագրված

10. Թեզի առցանց պաշտպանություն [Ե]

Պաշպանությունն իրականացվում է հեռավար հարթակում ինտեգրված Bigbluebutton
տեսակոնֆերանսի միջոցով /անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանության
կազմակերպչի կողմից այն կարող է փոխարինվել Google Meet կամ Zoom
տեսակոնֆերանս համակարգով/: Պաշտպանության ընթացակարգը ղեկավարում է
պաշտպանության կազմակերպիչը, և այն ամբողջովին տեսաձայանագրվում է:
Յուրաքանչյուր ուսանող պետք է միանա առցանց պաշտպանությանը ամրագրված



ժամին: Ուշանալու դեպքում ուսանողը հերթը կորցնում է: Պաշտպանության
ընթացքում ուսանողը համակարգչով պետք է նստի պատի դիմաց, ունենա
ականջակալներ, միկրոֆոն և վեբ տեսախցիկ: Պաշտպանությանը մասնակցում են
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամները, գիտական ղեկավարը,
գրախոսը: Պաշտպանությանը կարող են մասնակցել մինչև 3 ունկնդիր:

Ուսանողի մագիստրոսական թեզը գնահատում են ամփոփիչ ատեստավորման
հանձնաժողովի միայն այն անդամները, որոնք ներկա են եղել տվյալ ուսանողի
պաշտպանության ամբողջ ընթացքին։ Պատասխանող ուսանողի և հանձնաժողովի
անդամների տեսախցիկները պարտադիր պետք է միացված լինեն ամբողջ
պաշտպանության ընթացքում:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամները գնահատման արդյունքները
ամրագրում են «Գնահատականներ» [21] բաժնի ուսանողի անհատական (single
view/միավորի տեսք) [22] արդյունքների էջում [23]:

ժամին: Ուշանալու դեպքում ուսանողը հերթը կորցնում է: Պաշտպանության
ընթացքում ուսանողը համակարգչով պետք է նստի պատի դիմաց, ունենա
ականջակալներ, միկրոֆոն և վեբ տեսախցիկ: Պաշտպանությանը մասնակցում են
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամները, գիտական ղեկավարը,
գրախոսը: Պաշտպանությանը կարող են մասնակցել մինչև 3 ունկնդիր:

Ուսանողի մագիստրոսական թեզը գնահատում են ամփոփիչ ատեստավորման
հանձնաժողովի միայն այն անդամները, որոնք ներկա են եղել տվյալ ուսանողի
պաշտպանության ամբողջ ընթացքին։ Պատասխանող ուսանողի և հանձնաժողովի
անդամների տեսախցիկները պարտադիր պետք է միացված լինեն ամբողջ
պաշտպանության ընթացքում:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամները գնահատման արդյունքները
ամրագրում են «Գնահատականներ» [21] բաժնի ուսանողի անհատական (single
view/միավորի տեսք) [22] արդյունքների էջում [23]:

ժամին: Ուշանալու դեպքում ուսանողը հերթը կորցնում է: Պաշտպանության
ընթացքում ուսանողը համակարգչով պետք է նստի պատի դիմաց, ունենա
ականջակալներ, միկրոֆոն և վեբ տեսախցիկ: Պաշտպանությանը մասնակցում են
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամները, գիտական ղեկավարը,
գրախոսը: Պաշտպանությանը կարող են մասնակցել մինչև 3 ունկնդիր:

Ուսանողի մագիստրոսական թեզը գնահատում են ամփոփիչ ատեստավորման
հանձնաժողովի միայն այն անդամները, որոնք ներկա են եղել տվյալ ուսանողի
պաշտպանության ամբողջ ընթացքին։ Պատասխանող ուսանողի և հանձնաժողովի
անդամների տեսախցիկները պարտադիր պետք է միացված լինեն ամբողջ
պաշտպանության ընթացքում:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամները գնահատման արդյունքները
ամրագրում են «Գնահատականներ» [21] բաժնի ուսանողի անհատական (single
view/միավորի տեսք) [22] արդյունքների էջում [23]:



Կազմակերպիչը հանձնաժողովի քննարկումից հետո վերջնական գնահատականն
ամրագրում է ուսանողի անհատական արդյունքների «Ամփոփիչ գնահատական»
հատվածում [24]:

Կազմակերպիչը հանձնաժողովի քննարկումից հետո վերջնական գնահատականն
ամրագրում է ուսանողի անհատական արդյունքների «Ամփոփիչ գնահատական»
հատվածում [24]:

Կազմակերպիչը հանձնաժողովի քննարկումից հետո վերջնական գնահատականն
ամրագրում է ուսանողի անհատական արդյունքների «Ամփոփիչ գնահատական»
հատվածում [24]:



Կազմակերպիչն, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի գնահատման
արդյունքների ամփոփումից անմիջապես հետո, ամբողջական ուսանողների
գնահատականների ցուցակը տեղադրում է հայտարարությունների ֆորումում [25],
իսկ յուրաքանչյուր ուսանող իր ամփոփիչ գնահատականը կարող է տեսնել
«Գնահատականներ» բաժնում:


