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ՀԵՌԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՐԹԱԿ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

1. Օգտագործելով ԳԿՄԿ էլ-փոստի հասցեն և ծածկագիրը՝ մուտք ենք գործում
ԳԿՄԿ հեռաուսուցման հարթակ https://vle.sci.am/ հասցեով:

Հեռաուսուցման հարթակ մուտք գործելու ուսանողի ուղեցույցը կարող եք գտնել
այստեղ ՝ https://isec.am/uxecuyc :
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2. Մուտք ենք գործում անձնական էջ, այնուհետև մուտք ենք գործում
համապատասխան ամբիոնի ներսում գտնվող «Մագիստրոսական թեզերի
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հատվածներից` նախապաշտպանության [1] և պաշտպանության [2]: Անհրաժեշտ է
հաջորդաբար կատարել հատվածներում ներառված բոլոր կետերի պահանջները:
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պրեզենտացիան և թեզը: Մագիստրոսական թեզի կառուցվածքը և ձևավորման
պահանջները նկարագրված են ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնում
մագիստրոսական կրթական ծրագրով մագիստրոսական թեզերի իրականացման
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6. Նախապաշտպանություն (առցանց լսարան) [Բ]
Նախապաշպանությունը իրականացվում է հեռաուսուցման հարթակում ինտեգրված
տեսակոնֆերանսի (BigBlueButton) միջոցով /անհրաժեշտության դեպքում
նախապաշտպանության կազմակերպչի կողմից այն կարող է փոխարինվել Google
Meet կամ Zoom տեսակոնֆերանս համակարգով/: Նախապաշտպանության
ընթացակարգը ղեկավարում է նախապաշտպանության կազմակերպիչը:
Ուսանողները պետք է նշված ժամին միանան առցանց նախապաշտպանությանը:
Նախապաշտպանության ընթացքում ուսանողը համակարգչով պետք է նստի պատի
դիմաց, ունենա ականջակալներ, միկրոֆոն և վեբ տեսախցիկ:
Նախապաշտպանությանը մասնակցում են համապատասխան ամբիոնի վարիչը,
ամբիոնի աշխատակիցները և գիտական ղեկավարները: Ներկայացված թեզի,
պրեզենտացիայի և գիտական ղեկավարի կարծիքի հիման վրա իրականացվում է
ատեստավորում։ Ոչ էական դիտողությունների առկայության դեպքում մեկ շաբաթվա
ընթացքում աշխատանքը լրամշակվում և վերբեռնվում է պաշտպանության նյութերի
[Գ] մասում։

Հարցերի դեպքում պետք է դիմել կազմակերպչին:
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տեղեկանալ «Գնահատականեր» բաժնում:

7. Ատեստավորումը անցնելուց հետո անցնում ենք պաշտպանության
[2] հատվածին:

Այն բաղկացած է երեք կետերից.
• Պաշտպանության նյութեր [Գ],
• Պաշտպանության ժամանակացույց [Դ],
• Թեզի առցանց պաշտպանություն [Ե]:
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9. Պաշտպանության նյութեր [Գ]
Անհրաժեշտ է մինչև նշված վերջնաժամկետը վերբեռնել լրամշակված
պաշտպանության պրեզենտացիան և թեզը: Մագիստրոսական թեզի կառուցվածքը և
ձևավորման պահանջները նկարագրված են ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային
կենտրոնում մագիստրոսական կրթական ծրագրով մագիստրոսական թեզերի
իրականացման կարգում:

10. Պաշտպանության ժամանակցույց [Դ]
Նյութերը վերբեռնելուց հետո (մինչև նշված վերջնաժամկետը) անհրաժեշտ է ընտրել
պաշտպանության ժամանակաhատվածը [11]: Յուրաքանչյուր ուսանող կամ ամբիոնի
պատասխանատու ներկայացուցիչ կարող է ընտրել միայն մեկ ժամանակաhատված:
Այլ ընտրված ժամանակահատվածը հասանելի չէ կրկնակի ամրագրման համար:
Ամրագրված ժամանակաhատվածը կարելի է չեղարկել [12] և ընտրել նորից տվյալ
պահին առկա ժամանակահատվածներից:
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11. Պաշտպանություն [Ե]
Պաշպանությունը իրականացվում է հեռաուսուցման հարթակում ինտեգրված
տեսակոնֆերանսի (BigBlueButton) 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
տեսաձայնագրվում է: Յուրաքանչյուր ուսանող պետք է ամրագրված ժամին միանա
առցանց պաշտպանությանը: 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
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ղեկավարը, գրախոսը: Պաշտպանությանը կարող են մասնակցել մինչև 3 ունկնդիր:
Ուսանողի արդյունարար միավորը ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի
անդամների նշանակած արդյունարար միավորների միջինն է։ 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 գնահատման արդյունքները
հրապարակվում են ամփոփումից անմիջապես հետո՝ ուսանողի գնահատականների
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