ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(Պ Ո Լ Ի Տ Ե Խ Ն Ի Կ)

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
2012/2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒՄ ՀՊՃՀ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

/ընդունվել է Կապանի մասնաճյուղի
Գիտական խորհրդի 2013թ. նոյեմբերի 9-ի նիստում/

ԿԱՊԱՆ 2013

ՆԱԽԱԲԱՆ
Սույն հաշվետվությունն առաջին անգամ կազմվել է ըստ ՀՊՃՀ Կապանի
մասնաճյուղի զարգացման 2012-2016 ռազմավարական ծրագրի կատարողականի`
ներառելով 2012/13 ուսումնական տարվա գործունեության, 2012թ. օրացուցային տարվա
և 2013թ. օրացուցային տարվա առաջին երեք եռամսյակների ֆինանսատնտեսական
գործունեության ամփոփումը:
Հաշվետու ուսումնական տարում տրվեց մասնաճյուղի ռազմավարական ծրագրի
մեկնարկը: Իրականացված աշխատանքները միտված են եղել ռազմավարական ծրագրի
արդյունավետ իրականացման համար հարթակի ձևավորմանը` դիմորդների հոսքի և
ուսանողական համակազմի կայունացման, կրթության որակական աճի, կառավարման
օպտիմալացման, կայուն ֆինանսական համակարգի ձևավորման, նյութատեխնիկական
բազայի
արդիականացման
և
պատշաճ
ինֆրակառուցվածքի
ստեղծման,
տեղեկատվական համալիր ապահովվածության, գիտական ներուժի և արտաքին
կապերի զարգացման ուղղություններով:
2012/13 ուսումնական տարին մասնաճյուղի համար հիշարժան էր ՀՊՃՀ
(Պոլիտեխնիկ) հիմնադրման 80-ամյակին նվիրված «Ճարտարագիտական կրթություն.
ընդհանուր և տարածաշրջանային հիմնախնդիրներ և լուծումներ» խորագրով 2013թ.
ապրիլի 19-ից 21-ն գիտաժողովի կազմակերպմամբ:
2013 թվականին մասնաճյուղն ունեցավ նաև անդառնալի կորուստներ. կյանքից
վաղաժամ հեռացան մասնաճյուղի հիմնադիր տնօրեն, տեխնիկական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ Ալվարո Շավարշի Անտոնյանը և ԸՃԿ ֆակուլտետի դեկան, հայ
գրականագետ, մշակութաբան, բանաստեղծ, հրապարակախոս, բանասիրական
գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Վաչե Պապիկի Եփրեմյանը:
2012/13 ուսումնական տարում մասնաճյուղի գործունեության հիմնական
արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության մեկնարկը տրվել է ՀՊՃՀ ռեկտորի 2013թ.
օգոստոսի 27-ի թիվ 01-03/303 հրամանով:
Սույն
հաշվետվության
կազմմանը
նախորդել
են
ստորաբաժանումների
հաշվետվությունների քննարկումները: Հաշվետվությունը համալրված է նաև մասնաճյուղի
ստորաբաժանումների կողմից առաջ քաշված հիմնավոր դիտողություններով ու
առաջարկություններով:
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՊՃՀ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Անվանումը

«Հայաստանի պետական ճարտարագիտական
համալսարան (Պոլիտեխնիկ)» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության Կապանի մասնաճյուղ

Գործունեության
իրավական հիմքերը
Կառավարման
մարմինները

ՀՊՃՀ կանոնադրություն,
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի կանոնադրություն
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդ,
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի տնօրինություն
Կառուցվածքային միավորները
(02.09.2013թ. դրությամբ)

Հ/Հ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Անվանումը
Ընդհանուր բաժին
Ծրագրամեթոդական աշխատանքների և կրթության կազմակերպման բաժին
Կրթության որակի ապահովման և վերահսկման բաժին
Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին
Տնտեսավարման և սպասարկման բաժին
Գիտության, արտաքին կապերի և ուսանողների կարիերայի աջակցման բաժին
Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետ
Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Գրադարան
Մասնաճյուղում ուսուցանվող մասնագիտությունները

Կրթական ծրագիր,
ուսուցման ձև

Բակալավրի
կրթական ծրագիր,
առկա ուսուցում

Բակալավրի
կրթական ծրագիր,
հեռակա ուսուցում
Միջին
մասնագիտական
կրթական ծրագիր

Մասնագիտությունը
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ»
«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և
կառավարում /լեռնամետալուրգիական ճյուղում/»
«Շինարարություն, շինարարական իրերի և
կառուցվածքների արտադրություն»
«Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում»
«Մետալուրգիա և նյութագիտություն»
«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»
«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և
կառավարում /լեռնամետալուրգիական ճյուղում/»
«Շինարարություն, շինարարական իրերի և
կառուցվածքների արտադրություն»
«Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում»
«Մետալուրգիա և նյութագիտություն»
«Օգտակար հանածոների հարստացում»
«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված
համակարգերի ծրագրային ապահովում»
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Դասիչը
090100
080600
270100
130100
150100
010400
080600
270100
130100
150100
0904
2203

Մասնաճյուղի ամբիոնները
(02.09.2013թ. դրությամբ)

Ֆակուլտետի Ամբիոնի
անվանումը
կոդը
1.5.1.1.
1.5.1.2.
ԲԳ և ՏՀ
1.5.1.3

Տ և ՃՏ

Ամբիոնի
անվանումը
Մ և ԲԱ

ՏՏ Ի և ԱՀ

ԸևՇ

ՄևՆ

Ամբիոնի անվանումը
Մաթեմատիկայի և բնագիտական
առարկաների
Հումանիտար առարկաների և
մարմնակրթության
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների,
ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված
համակարգերի

1.5.2.1

Ընդերքաբանության և շինարարության

1.5.2.2.

Մետալուրգիայի և նյութագիտության

1.5.2.3.

Երևանի կրթահամալիրի «Ճյուղային
տնտեսագիտություն և կառավարում-1»
ամբիոնի մասնաճյուղ

Ամբիոնի գտնվելու
մասնաշենքի
անվանումը
(համարը)
գլխավոր մասնաշենք
գլխավոր մասնաշենք
գլխավոր մասնաշենք

ուսումնական
մասնաշենք
ուսումնական
մասնաշենք
գլխավոր մասնաշենք

Մասնաճյուղի լաբորատորիաները
Մասնաշենքի
Լաբորատորիաներ
անվանումը
գլխավոր
Ֆիզիկայի լաբորատորիա-լսարան
մասնաշենք
գլխավոր
Քիմիայի լաբորատորիա-լսարան
մասնաշենք
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների
գլխավոր
լաբորատորիա-լսարան
մասնաշենք
գլխավոր
Էլեկտրատեխնիկայի լաբորատորիա
մասնաշենք
Քոմփյութերային լաբորատորիագլխավոր
լսարան
մասնաշենք
Ընդերքաբանության լաբորատորիագլխավոր
լսարան
մասնաշենք
ուսումնական
Շինարարության լաբորատորիա
մասնաշենք
Մետալուրգիայի և նյութագիտության
ուսումնական
լաբորատորիա-լսարան
մասնաշենք
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Ընդհանուր
մակերեսը(քմ)
52
48.2
71.9
22.1
66.3
68.4
108.4
87.4

ՆՊԱՏԱԿ 1
ԱՊԱՀՈՎԵԼ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՄՈՒՏՔԻ ԲԱԶՄԱԶԱՆԵՑՈՒՄ ԵՎ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ, ԲԱՎԱՐԱՐ
ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԱՍՑՆԵԼ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄԸ
ԽՆԴԻՐ
1.1.
Համապատասխանեցնել
մասնաճյուղի
ընդունելության
կառուցվածքը և չափաքանակները աշխատաշուկայի և կրթաշուկայի պահանջներին:
Մասնաճյուղի 2007-2011թթ. Ստրատեգիական պլանի ամփոփման ժամանակ
գործատուների մոտ իրականացված հարցումների և ընդունելության գովազդարշավի
ընթացքում տարածաշրջանի միջնակարգ ու ավագ դպրոցների ավարտական
դասարանների աշակերտների հետ հանդիպումների վերլուծությունը, իրականացված
արտաքին
բարենպաստ
հնարավորությունների
և
ներքին
կարողությունների
ուսումնասիրությունները թույլ տվեցին վեր հանել տարածաշրջանում մասնագիտական
աշխատաշուկայի առկա պահանջներն ու միտումները, կանխատեսել պոտենցիալ
դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշվածությունն ու կրթական կարիքները, նոր
մասնագիտություններով ուսուցման համար մասնաճյուղի ուսումնալաբորատոր բազայի և
պրոֆեսորադասախոսական կազմի առկա հնարավորությունները (հաշվի առնելով նաև
ՀՊՃՀ Երևանի կրթահամալիրի հնարավոր աջակցությունը): Արդյունքում մշակվել է
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ընդունելության մասնագիտությունների
կողմնորոշիչ հեռանկարային ցանկը (աղյուսակ 1.1):
Աղյուսակ 1.1
ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՑԱՆԿ
ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ) Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016 թթ. բակալավրի կրթական
ծրագրով ընդունելության մասնագիտությունների
Առկա
Հեռակա
Հ/Հ Դասիչը
Մասնագիտությունը
ուսուցում ուսուցում
1.
090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
+
+
Օգտակար հանածոների հետախուզում և
2.
130100
+
+
մշակում
3.
150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն
+
+
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և
4.
080600
+
+
կառավարում (լեռնամետալուրգիական ճյուղում)
Շինարարություն, շինարարական իրերի և
5.
270100
+
+
կառուցվածքների արտադրություն
6.
010400 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
+
Փոխադրումների և ճանապարհային
7.
190300
+
երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
Հաշվապահական հաշվառում (շինարարության
8.
081500
+
ճյուղում)
Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և
9.
140500
+
+
էլեկտրատեխնոլոգիաներ
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և
10.
280400 բնական պաշարների արդյունավետ
+
+
օգտագործում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում)
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Ուղենիշ
ունենալով
Սյունիքի
մարզի
տնտեսության
զարգացման
գերակայությունները և հաշվի առնելով մասնագիտությունների կանխատեսվող
պահանջարկն ու ներքին հնարավորությունները՝ 2013 թվականին մասնաճյուղում
առաջին անգամ ընդունելություն կատարվեց բակալավրի կրթական ծրագրով առկա
ուսուցմամբ «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտությունով: Այժմ
աշխատանքներ են տարվում բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ ևս
երկու նոր մասնագիտություններով («Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության
կազմակերպում
և
կառավարում»
ու
«Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ»
(«Ֆինանսաբանկային քոմփյութերային համակարգեր» մասնագիտացմամբ)) ուսուցում
իրականացնելու համար լիցենզիա ստանալու ուղղությամբ և պլանավորվում է այդ
մասնագիտություններով առաջին անգամ ընդունելություն կատարել 2014 թվականին:
ԽՆԴԻՐ 1.2. Ակտիվացնել ընդունելության մարքեթինգային գործընթացները:
Ի կատարումն ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի Ռազմավարական ծրագրի սույն
խնդրի պահանջների՝ մեծ աշխատանք է կատարվել դիմորդների մասնագիտական
կողմնորոշման, ընդունելության գովազդարշավի ընդլայնման և բազմազանեցման
ուղղությամբ, առավելագույնս ներգրավելով այդ գործընթացում մասնաճյուղի
ֆակուլտետները, մասնագիտական ամբիոնները, ուսանողական խորհրդը, հիմնական
գործընկեր
ձեռնարկություններն
ու
այլ
շահագրգիռ
կազմակերպություններ:
Աշխատանքները համակարգելու նպատակով մասնաճյուղում կազմվել էր 2013 թվականի
ընդունելության գործընթացի նախապատրաստման և կազմակերպման միջոցառումների
պլան և բոլոր աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն ժամանակացույցի:
Մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված միջոցառումներ են իրականացվել
մարզի, առավելապես Կապանի, Քաջարանի, Մեղրիի ու Ագարակի հանրակրթական և
ավագ դպրոցներում: Տպագրվել է դիմորդներին ուղղված 350 օրինակ գովազդային
բուկլետ, որոնք տարածվել են դպրոցների ավարտական դասարանների աշակերտների
շրջանում: Ընդունելության վերաբերյալ տեղեկատվությունը և հայտարարությունը
գովազդային տեսահոլովակի տեսքով մինչև փաստաթղթերի ընդունելության ավարտը
պարբերաբար հեռարձակվել են Սյունիքի մարզի ողջ տարածքով հեռարձակվող
(«ՍՈՍԻ»)
և
Կապան
քաղաքում
հեռարձակվող
(«ԽՈՒՍՏՈՒՓ
ԹԻՎԻ»
հեռուստաալիքներով:
Ընդունելության
հայտարարությունը
տպագրվել
է
նաև
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ» մարզային թերթում:
Սահմանված կարգով կազմավորվել է մասնաճյուղի դիմորդների փաստաթղթերն
ընդունող հանձնաժողով: Առանձացվել և կահավորվել է փաստաթղթերի ընդունման
համար նախատեսված սենյակ, որտեղ տեղադրվել են մասնագիտությունները
լուսաբանող և գովազդող նյութեր, ընդունելության պլանային ցուցանիշները, կանոները և
դիմորդների շարժն ըստ մասնագիտությունների լուսաբանող վահանակներ: 2013
թվականի մայիսի 22-ին մասնաճյուղում կազմակերպվել է “Բաց դռների օր”, որին
մասնակցել են Կապանի ու Քաջարանի հանրակրթական և ավագ դպրոցների
ավարտական դասարանների սովորողները: Հանդիպմանը ներկա են եղել մասնաճյուղի
ղեկավարությունը, ֆակուլտետների դեկանները, ամբիոնների վարիչները, մասնաճյուղի
ընդունելության հանձնաժողովի անդամները: Ներկայացվել են մասնաճյուղի կողմից
իրականացվող կրթական ծրագրերն ու մասնագիտությունները:
Ընդունելության գործընթացի նախապատրաստման աշխատանքներին զուգահեռ
2012 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2013 թվականի հունիս ամիսն ընկած
ժամանակահատվածում մասնաճյուղի դիմորդների համար կազմակերպվել են անվճար
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նախապատրաստական դասընթացներ «Մաթեմատիկա» առարկայից:
Հարկ է նշել, որ մասնագիտական կողմնորոշմամբ դիմորդների հոսքի կայունացման
նպատակով անհրաժեշտ է մասնաճյուղի կազմում ստեղծել ավագ դպրոց: Այժմ
աշխատանքներ են տարվում այդ հարցի դրական լուծման ուղղությամբ:
ԽՆԴԻՐ 1.3. Զարգացնել լրացուցիչ և շարունակական կրթության համակարգը:
Հաշվի առնելով տարածաշրջանում բուհերի դիմորդների տարեցտարի պակասող
հոսքը` մասնաճյուղի համար առավել է կարևորվում լրացուցիչ և շարունակական
կրթության ներդրումն ու զարգացումը: Սակայն պետք է նշել, որ 2012/2013 ուսումնական
տարում մասնաճյուղում լրացուցիչ և շարունակական կրթությամբ ուսուցում չի
իրականացվել: Այս ուսումնական տարում պլանավորվել է ուսումնասիրել լրացուցիչ և
շարունակական կրթության պահանջարկը մասնաճյուղի ուսանողության շրջանում,
տարածաշրջանի արտադրական ձեռնարկություններում ու կազմակերպություններում,
ինչպես
նաև
հստակեցնել
այն
բնագավառները,
մասնագիտություններն
ու
դասընթացները, որոնց համար մասնաճյուղն ունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ լրացուցիչ և
շարունակական կրթություն իրականացնելու համար, ինչպես նաև` նախատեսվում է
ռազմավարական համագործակցության պայմանգիր կնքել տարածաշրջանի խոշոր
գործատուների հետ, որի շրջանակներում կիրականացվեն նաև ուսուցում լրացուցիչ և
շարունակական կրթության ծրագրերով:
Հարկ է նշել, որ լրացուցիչ և շարունակական կրթության արդյունավետ
կազմակերպմանը և այդ համակարգի զարգացմանը աջակցելու հարցում առկա է նաև
ՀՊՃՀ պատրաստակամությունը, միայն մնում է համատեղել մասնաճյուղի և Երևանի
կրթահամալիրի հնարավորությունները, ապահովել անհրաժեշտ իրավական հիմքերը
վերամասնագիտացման, որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման (նոր
մասնագիտությամբ)
դասընթացների
կազմակերպման
համար,
ինչպես
նաև`
անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել դասախոսների կատարելագործման
դասընթացներ:
Ի ամփոփումն նպատակ 1-ի 2012/2013 ուսումնական տարվա կատարողականի
ներկայցվում են մասնաճյուղի ընդունելության և ուսանողական համակազմի վերաբերյալ
հետևյալ տեղեկատվությունները:
Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ընդունելություն
Սյունիքի մարզում 2013թ. հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ են
ավարտել 1445 շրջանավարտներ, ինչը գրեթե 300-ով պակաս է 2012թ.
շրջանավարտների թվից (2012թ.-ին` 1741 շրջանավարտ):
Ընդհանուր առմամբ Կապանի մասնաճյուղ դիմած առկա ուսուցման 66
դիմորդներից ընդունվել են 47-ը (71,21%), հետագայում հրամանագրվել է ՝ 45 (68,18%)
դիմորդ, 1-ը մասնակցել է հեռակա ուսուցման մրցույթին, իսկ 1-ը չի ներկայացել:
Ըստ մասնագիտությունների 2013թ. մրցութային պատկերը ներկայացված է
աղյուսակ 1.2:
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Աղյուսակ 1.2
Մասնագիտությունը
Ինֆորմատիկա և կիրառական
մաթեմատիկա
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Օգտակար հանածոների
հետախուզում և մշակում
Մետալուրգիա և նյութագիտություն
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և կառավարում
/լեռնամետալուրգիական ճյուղում/
Շինարարություն, շինարարական
իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Դիմորդների թիվը

Ընդունելության
պլանային տեղերը

ՊՊ

ՎՃ

22

6

12

3

21

5

6

25

3(1)

22

5

2

25

3

22

4

6

19

1

18

4

10

25

2

23

4

2

142

14(1)

128

28

38

ԸՆԴ

ՊՊ

ՎՃ

24

2

24

Աղյուսակ 1.3-ում բերված է 2013թ. դիմորդների թիվը ըստ մասնագիտությունների և
դիմորդների հոսքում մասնագիտությունների մասնաբաժինը վերջին 5 տարվա
կտրվածքով:
Աղյուսակ 1.3
Դիմորդների հոսքում

Դասիչ

010400
090100
130100
150100

080600

270100

Մասնագիտությունը

2013թ
մասնագիտությունների
Ընդունված
մասնաբաժինը, %
դիմումների
քանակը
2013 2012
2011
2010
2009

Ինֆորմատիկա և կիրառական
մաթեմատիկա
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Օգտակար հանածոների
հետախուզում և մշակում
Մետալուրգիա և
նյութագիտություն
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և
կառավարում
/լեռնամետալուրգիական ճյուղում/
Շինարարություն, շինարարական
իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

18

27.27

11

-

-

16.67 25.88 28.57

15.91

24.32

7

10.61

21.59

8.11

10

15.15 15.29

15.91

15.32

14

21.21

31.82

45.04

6

9.09 10.59

14.77

7.21

100

100

66

100

-

8.24

40.0

100

-

14.29

57.14

100

Պետպատվերային 14 (2012թ.՝ 14) տեղին առաջին հայտով հավակնում էին 28
(2012թ.՝ 57), իսկ վճարովի 128 /ԱՏ/ (2012թ՝ 119/ԱՏ/) տեղին՝ 38 (2012թ՝ 28) դիմորդ:
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ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման
2013թ. ընդունելության ամփոփիչ արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների բերված են
աղյուսակ 1.4-ում:
Աղյուսակ 1.4
Մասնագիտությունը
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Օգտակար հանածոների հետախուզում և
մշակում
Մետալուրգիա և նյութագիտություն
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և
կառավարում /լեռնամետալուրգիական ճյուղում/
Շինարարություն, շինարարական իրերի և
կառուցվածքների արտադրություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ընդունելության
պլանային տեղերը
ԸՆԴ
ՊՊ
ՎՃ
24
2
22
24
3
21

Ընդունված դիմորդներ
ՊՊ
2
3

ՎՃ
11
6

ԸՆԴ
13
9

25

3(1)

22

3

2

5

25

3

22

4

1

5

19

1

18

1

8

9

25

2

23

2

2

4

142

14(1)

128

15

30

45

Վերջին հինգ տարիներին բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման
ընդունելության վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը բերված է աղյուսակ 1.5-ում:

Ուս.
տարի

Մասն.
թիվը

09/10
10/11
11/12
12/13
13/14

5
5
3
5
6

Անվճար ուսուցման
Վճարովի ուսուցման
համակարգ
Դիմորդ. (պետպատվեր) համակարգ
փաստ.
Պլանի
պլան. փաստ.
Պլանի
թիվը պլ.
տեղ.
ընդուն.
կատար.
տեղ.
ընդուն. կատարմ
թիվը
ուս.թիվը
ընդ.ցուց.% թիվը
թիվը
ընդ.ցուց.%
111
88
7
85
66

45
15
14
14
14

40
12
0
15
15

88.9
80
0
107.1
107.1

9

65
95
60
119
128

38
18
0
41
30

58.5
19
0
34.5
23.4

Ընդհանուր
մրցութային
ցուցանիշը

Աղյուսակ 1.5

1.01
0.80
0.09
0.64
0.46

Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելություն
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման
2013թ. ընդունելության պլանային 80 տեղի համար դիմել են 67 դիմորդ, որից ընդունվել
են 47-ը: Ընդունելության արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների բերված է աղյուսակ
1.6-ում:
Աղյուսակ 1.6
Հ/Հ

Մասնագիտություն

Ընդունելության
պլանային տեղերը

Դիումւմ
հայտերի
թիվը

Ընդունված
դիմորդների թիվը

25 (2)

31

22

15 (2)

20

13

25 (2)

7

6

15 (2)

9

6

80 (8)

67

47

1

Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և կառավարում
/լեռնամետալուրգիական ճյուղում/
2
Օգտակար հանածոների
հետախուզում և մշակում
3
Մետալուրգիա և նյութագիտություն
4
Շինարարություն, շինարարական
իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղ դիմած հեռակա ուսուցման 67 դիմորդներից ընդունվել
են 47-ը (70,15%):
Մասնաճյուղի ուսանողական համակազմը
Աղյուսակ 1.7-ում բերված է մասնաճյուղի ուսանողների թվակազմը վերջին 5
տարիների կտրվածքով (նոյեմբերի 1-ի դրությամբ).
Աղյուսակ 1.7
Կրթական ծրագրի անվանումը

Բակալավր-առկա ուսուցում
Վճար. հաշվեկշիռը, %
Բակալավր-հեռակա ուսուցում
Վճար. հաշվեկշիռը, %
ՄՄԿ
Վճար. հաշվեկշիռը, %
Ընդամենը
Վճար. հաշվեկշիռը, %

2009/10

395(255)
64,4
90(87)
96,67
485(342)
70,52

Ուսումնական տարի
2010/11
2011/12
2012/13

314(196)
62,42
156(150)
96,15
470(346)
73,62

Աղյուսակ 1.8-ում բերված է Կապանի մասնաճյուղի
2012/13 ուսումնական տարում (01.11.2012թ. դրությամբ):
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219(134)
61,18
192(185)
96,35
16
427(319)
74,71

179(112)
62,57
238(231)
97,05
23(19)
82,61
440(362)
82,27

2013/14

124(83)
66,94
270(261)
96,67
23(19)
82,61
417(363)
87,05

ուսանողական համակազմը

Աղյուսակ 1.8
Ֆակուլտետ
(բաժանմունք)

Մասնագիտություն
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ

ՄՃԿ

ՄՃԿ

ՀՈՒ

ՀՈՒ

ՀՈՒ( ՄՄԿ)

ՀՈՒ( ՄՄԿ)

Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և
կառավարում
/լեռնամետալուրգիական
ճյուղում/
Օգտակար հանածոների
հետախուզում և մշակում
Մետալուրգիա և
նյութագիտություն
Շինարարություն, շին.
իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն
Ընդամենը
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և
կառավարում
/լեռնամետալուրգիական
ճյուղում/
Օգտակար հանածոների
հետախուզում և մշակում
Մետալուրգիա և
նյութագիտություն
Շինարարություն, շին.
իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն
Ընդամենը
Հաշվողական տեխնիկայի
և ավտոմատացված
համակարգերի ծրագրային
ապահովում
Օգտակար հանածոների
հարստացում

Ուսուց.
ձև

Ուս.
թիվ

090100

տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
բակալավր

առկա

37

080600

ճարտարագիտության
բակալավր

առկա

48

առկա

30

առկա

37

առկա

27

Դասիչ

130100
150100
270100

Կրթական աստիճան

ճարտարագիտության
բակալավր
ճարտարագիտության
բակալավր
ճարտարագիտության
բակալավր

179

080600

130100
150100
270100

ճարտարագիտության
բակալավր
ճարտարագիտության
բակալավր
ճարտարագիտության
բակալավր
ճարտարագիտության
բակալավր

հեռակա

78

հեռակա

57

հեռակա

74

հեռակա

29
238

2203

կրտսեր
ճարտարագետ

առկա

18

0904

կրտսեր
ճարտարագետ

առկա

5

Ընդամենը

23
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

440

Աղյուսակ 1.9-ում բերված է ուսանողական համակազմը 2013/14 ուսումնական
տարում (01.11.2013թ. դրությամբ):
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Աղյուսակ 1.9
Ֆակուլտետ

Տ և ՃՏ

ԲԳ և ՏՀ

Մասնագիտություն

Դասիչ

Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և
կառավարում
080600
/լեռնամետալուրգիական
ճյուղում/
Օգտակար հանածոների
130100
հետախուզում և մշակում
Մետալուրգիա և
150100
նյութագիտություն
Շինարարություն, շին.
իրերի և կառուցվածքների
270100
արտադրություն
Ընդամենը առկա
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և
կառավարում
080600
/լեռնամետալուրգիական
ճյուղում/
Օգտակար հանածոների
130100
հետախուզում և մշակում
Մետալուրգիա և
150100
նյութագիտություն
Շինարարություն, շին.
իրերի և կառուցվածքների
270100
արտադրություն
Ընդամենը հեռակա
Օգտակար հանածոների
0904
հարստացում
Ընդամենը Տ և ՃՏ ֆակուլտետում
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ

090100

Ինֆորմատիկա և
կիրառական մաթեմատիկա

010400

Ընդամենը առկա
Հաշվողական տեխնիկայի
և ավտոմատացված
համակարգերի ծրագրային
ապահովում

Կրթական աստիճան

Ուսուց.
ձև

Ուս.
թիվ

ճարտարագիտության
բակալավր

առկա

37

առկա

17

առկա

16

առկա

14

ճարտարագիտության
բակալավր
ճարտարագիտության
բակալավր
ճարտարագիտության
բակալավր

84
ճարտարագիտության
բակալավր
ճարտարագիտության
բակալավր
ճարտարագիտության
բակալավր
ճարտարագիտության
բակալավր

հեռակա

106

հեռակա

54

հեռակա

79

հեռակա

31
270

կրտսեր
ճարտարագետ

առկա

5
359

տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
բակալավր
ինֆորմատիկայի և
կիրառական
մաթեմատիկայի
բակալավր

առկա

27

առկա

13
40

2203

կրտսեր
ճարտարագետ

Ընդամենը ԲԳ և ՏՀ ֆակուլտետում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ

12

առկա

18

58
417

Մասնաճյուղի շրջանավարտները
2012/13 ուսումնական տարում մասնաճյուղը տվեց բակալավրի կրթական ծրագրով
հեռակա ուսուցման առաջին շրջանավարտները («Օգտակար հանածոների հետախուզում
և մշակում» մասնագիտությամբ` 17, իսկ «Մետալուրգիա և նյութագիտություն»
մասնագիտությամբ` 9 շրջանավարտ): Մասնաճյուղի 113 շրջանավարտներից 11-ը (առկա
ուսուցման շրջանավարտներ) ստացել են գերազանցության դիպլոմ, իսկ 4-ը ուսումը
շարունակում են մագիստրատուրայում:
Աղյուսակ 1.10-ում ներկայացված են 2012/13 ուսումնական տարվա բակալավրի
կրթական ծրագրով շրջանավարտներն ըստ մասնագիտությունների, իսկ աղյուսակ 1.11ում բերված է շրջանավարտների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հնգամյա կտրվածքով:
Աղյուսակ 1.10
Հ/Հ

Դասիչը

1.

090100

2.

080600

3.

130100

4.

150100

5.

270100

Մասնագիտություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և
կառավարում /լեռնամետալուրգիական
ճյուղում/
Օգտակար հանածոների հետախուզում և
մշակում
Մետալուրգիա և նյութագիտություն
Շինարարություն, շին. իրերի և
կառուցվածքների արտադրություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Շրջանավարտների
թիվը
17

Ստացել են
գերազ.
դիպլոմ
-

15

6

35

2

30

2

16

1

113

11

Աղյուսակ 1.11
Կրթական
ծրագիր
Բակալավրի կրթական
ծրագիր, ընդհանուր (վճար.)

Ուսումնական տարի
2009/10
2010/11 2011/12

2008/09
101(69)

96(63)

13

104(71)

96(63)

2012/13
113(73)

ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված
առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և նպատակ 1-ի
կատարողականը

Հ/Հ

1.

2.

բակալավր առկա -5

բակալավր առկա -6

բակալավր հեռակա 4

բակալավր հեռակա
-4

111

92

56

45

47

47

8

-

-

-

Չի ստեղծվել

Ստեղծման
ուղղությամբ
տարվում են
աշխատանքներ

-

-

440
(01.11.2012թ.
դրությամբ)

417
(01.11.2013թ.
դրությամբ)

179

124

238

270

23

23

-

-

2012/13
ուսումնական տարի

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը

Բացառապես աշխատուժի շուկայի և
կրթության շուկայի պահանջմունքներով
պայմանավորված ընդունելության
պլանավորում (մասնագիտությունների
անվանացանկ և չափաքանակներ):

Հիմնական, լրացուցիչ և շարունակական
կրթության ծրագրերով ընդունելության
ծավալը 2016թ.-ին` առնվազն 200, այդ
թվում.
- Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա
ուսուցում- առնվազն 100,
- Բակալավրի կրթական ծրագրով
հեռակա ուսուցում- առնվազն 60,
- 9-ամյա հանրակրթական դպրոցի հենքի
վրա միջին մասնագիտական կրթական
ծրագրով- առնվազն 20,
- լրացուցիչ և շարունակական կրթության
ծրագրով- առնվազն 20:

3.

Մասնաճյուղի կազմում գործող ավագ
դպրոցի ստեղծում` 2013թ.-ին:

4.

Տարածաշրջանի ավագ դպրոցներում
գործող հենակետային դասարան` 1-2:
Հիմնական, լրացուցիչ և շարունակական
կրթության ծրագրերով ուսանողական
համակազմը 2016թ.-ին` առնվազն 700, այդ
թվում.
- Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա
ուսուցում- առնվազն 400,
- Բակալավրի կրթական ծրագրով
հեռակա ուսուցում- առնվազն 200,
- 9-ամյա հանրակրթական դպրոցի հենքի
վրա միջին մասնագիտական կրթական
ծրագրով- առնվազն 80,
- լրացուցիչ և շարունակական կրթության
ծրագրով- առնվազն 20:

5.

միջին
մասնագիտական՝
(հիմն. կրթ. հիմքով)2

2013/14
ուսումնական տարի
(01.10.2013թ.
դրությամբ)
միջին
մասնագիտական՝
(հիմն. կրթ. հիմքով)2
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ՆՊԱՏԱԿ 2
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ ՈՐԱԿՅԱԼ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
ԽՆԴԻՐ 2.1. Ներհամալսարանական համակարգի շրջանակներում ներդնել
ուսուցման որակի գնահատման և ապահովման ներմասնաճյուղային համակարգ`
բարձրագույն կրթության որակի ներքին արժևորման եվրոպական ENQA
չափանիշների պահանջներին համապատասխան:
Հաշվետու տարում շարունակական բնույթ են կրել ներհամալսարանական
համակարգի շրջանակներում ներդրված ուսուցման որակի գնահատման և ապահովման
ներմասնաճյուղային համակարգի ձևավորման աշխատանքները: Մասնաճյուղը ակտիվ
մասնակցություն է ունեցել ՀՊՃՀ-ի կողմից կրթության որակի ապահովման և
շարունակական բարելավման ներքին համակարգի զարգացման ու որակի մշակույթի
ձևավորման
նպատակով
կազմակերպած
վարժանքներին:
Վարժանքները
պայմանավորված էին ՀՊՃՀ-ում սկսված ինքնավերլուծության գործընթացով և նպատակ
ունին
մասնակիցներին
ծանոթացնելու
ինստիտուցիոնալ
ինքնավերլուծության
գործիքամիջոցներին:
ՀՊՃՀ ռեկտորի 25.09.2012թ. թիվ 01-03/344 հրամանով ՀՊՃՀ ինստիտուցիոնալ
հավատարմագրման նպատակով իրականացվելիք ինքնավերլուծության գործընթացի
կազմակերպման համար մասնաճյուղում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որն իր
աշխատանքներն իրականացրել է ըստ սահմանված ժամանակացույցի՝ պարբերաբար
խորհրդատվական ծառայություններ և օժանդակություն ստանալով ՀՊՃՀ-ում այդ
աշխատանքներն իրականացնող համակարգողներից:
Մասնաճյուղը շարունակում է ակտիվ մասնակցել համաշխարհային բանկի
«Կրթության որակ և համապատասխանություն» ծրագրի շրջանակներում «ՄԿՈԱԱԿ»
հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Որակի արտաքին և ներքին ապահովման
համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով վերապատրաստումներին և TEMPUS
նախագծի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներին:
ԽՆԴԻՐ 2.2. Ապահովել արդի միջազգային չափանիշներին և աշխատաշուկայի
պահանջներին համահունչ ՀՊՃՀ-ում մշակվող նոր ծրագրերի ներդրումը
մասնաճյուղում:
Մասնաճյուղում 2013թ. սեպտեմբերի 1-ից ներդրվել են առկա և հեռակա ուսուցման
բակալավրական
կրթական
ծրագրով
գործող
մասնագիտությունների՝
կոմպետենցիաների տեսքով ձևավորված վերջնարդյունքներով վերակառուցված
ծրագրեր՝ աշխատուժի շուկայի արդի պահանջմունքներին և եվրոպական «թյունինգյան»
մեթոդաբանության չափանիշներին համահունչ:
Մասնաճյուղում տարվում են հետևողական աշխատանքներ շրջանավարտների
գործնական պատրաստականության մակարդակի էական բարելավման նպատակով,
մասնավորապես, արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաների ընձեռած
հնարավորությունների առավել արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ:
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ԽՆԴԻՐ 2.3. Մանաճյուղում ապահովել կրեդիտային համակարգի ընդլայնված
կիրառությունը:
ՀՊՃՀ բակալավրական կրթական ծրագրի առկա և հեռակա ուսուցման գործող
մասնագիտությունների համար ըստ կոմպետենցիաների տեսքով ձևակերպված
վերջնարդյունքների ուսումնական պլանների վերակառուցման գործընթացի ավարտից
հետո 2013/14 ուստարուց մասնաճյուղը իրականացնում է ՀՊՃՀ-ում մշակված մոդուլային
կրեդիտային հենքով ձևավորված ճկուն ուսումնական ծրագրեր՝ բարձրացնելով
ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի դերը և ուսումնառության արդյունավետությունը:
ԽՆԴԻՐ
2.4.
Ստեղծել
անհրաժեշտ
պայմաններ
և
մեխանիզմներ`
ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման գործընթացների էական
բարելավման համար:
2012/13 ուստարում մասնաճյուղում ներդրվել է ՀՊՃՀ-ում մշակված և հաստատված
ուսանողների գիտելիքների հսկման և գնահատման ռեյթինգային համակարգի նոր
կանոնակարգը, որը նպաստում է ուսումնական գործընթացում մրցակցության և
անաչառության տարրերի ներմուծմանը: Նոր կանոնակարգի մշակմանը իրենց
առաջարկություններով և դիտողություներով ակտիվ մասնակցություն են ունեցել նաև
մասնաճյուղի
ուսանողները,
ֆակուլտետներն
ու
ամբիոնները:
Ուսումնական
գործընթացում ներդրվել է նաև ուսանողների գիտելիքների գնահատման բողոքարկման
կարգը՝ 2012/13 ուստարում մասնաճյուղում գրանցվել է բողոքարկման մեկ դեպք:
Մասնաճյուղում մշակվել և հաստատվել է «Մասնաճյուղի լավագույն դասխոս» ամենամյա
մրցույթի կանոնակարգը՝ ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի տնօրենի 23.09.2013թ. թիվ 138
հրամանով:
Կապանի մասնաճյուղի ուսանողության շրջանում ԿՈԱ և Վ բաժնի կողմից
իրականացվում
է
դասախոսների
մասնագիտական
և
մանկավարժական
կարողությունների գնահատման հարցում` «Դասախոսը ուսանողի աչքերով», որի
արդյունքներն օգտագործվում է դասախոսների ատեստավորման և մրցույթների
անցկացման ժամանակ: Սոցիոլոգիական հարցումներ են իրականցվում նաև
ուսումնական
տարվա վերջում՝ ավարտական կուրսերում, ստացած կրթությունից
ուսանողների բավարարվածության, ավարտական ատեստավորման և ավարտական
աշխատանքների պաշտպանության որակի վերաբերյալ, որոնց արդյունքները
ներկայացվեն են մասնաճյուղի ֆակուլտետներին և ամբիոններին՝ քննարկման,
վերլուծությունների, եզրակացությունների համար:
Ուսումնառության արդյունքների գնահատման որակն ու հավաստիությունը, և
ուսուցման
կազմակերպման
արդյունավետությունը
բարձրացնելու
նպատակով
մասնաճյուղի ԿՈԱ և Վ բաժինը Տ և ՃՏ ու ԲԳ և ՏՀ ֆակուլտետների 2012/13 ուստարվա
շրջանավարտների շրջանում իրականացրել է մասնաճյուղում գործող կրթական
ծրագրերից բավարարվածության հարցումներ: Հարցմումներին մասնակցել են
բակալավրի կրթական ծրագիրն ավարտած 77 շրջանավարտներ: Հարցումների
արդյունքները տրամադրվել են ֆակուլտետներին՝ հետագա վերլուծությունների,
եզրակացությունների և երաշխավորումների համար:
Գործատուների կողմից ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղում իրականացվող տարբեր
կրթական
ծրագրերի
շրջանավարտներից
բավարարվածության
գնահատման
հարցումներ են կատարվել 6 կազմակերպություններում:
Որպես օրինակ բերված է ««Մետալուրգիա և նյութագիտություն» կրթական ծրագրի
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գնահատում» հարցման արդյունքները, որին մասնակցել են 20 շրջանավարտներ:
Հարցաթերթիկն ընդգրկել է 16 հարց:
Աղյուսակ 2.1-ում բերված են ծրագրի և ուսուցման մեթոդների վերաբերյալ նշված
մասնագիտությամբ բակալավրի կրթական ծրագրի շրջանավարտների գնահատականը
(բացարձակ թվերով), իսկ նկ. 2.1-ում` այդ մասնագիտության համար վերլուծության
արդյունքով ստացված որակի գնահատման գծապատկերը:
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Բոլորովին
համաձայն չէ

Ծրագիրը և ուսուցման մեթոդները թույլ են տալիս`
1.Ստանալ մասնագիտ. Գործունեության համար բավարար
2
13
4
տեսական գիտելիքներ
2.Ստանալ գործնական հմտություններ
1
9
7
3.Ձևավորել տեխնիկական խնդիրներ ձևակերպելու և լուծելու
0
11
6
կարողություններ
4.Ձևավորել կազմակերպչական ունակություններ
1
12
5
5.Ձեռք բերել համակարգչային տեխնիկա և կիրառական ծրագրեր
1
13
2
օգտագործելու բավարար կարողություն
6.Ստանալ օտար լեզուների մասնագիտական գործունեության
0
9
2
համար բավարար իմացություն
Ուսանողների բավարարվածության գնահատականը կրթական ծրագրի ուսուցման
մեթոդաբանությունից
7.Ընդհանուր բլոկի առարկաներն ապահովված էին բավարար
1
17
2
որակավորմամբ դասախոսական կազմով
8.Մասնագիտական բլոկի առարկաներն ապահովված էին
4
14
1
բավարար որակավորմամբ դասախոս կազմով
9.Ուսանողների գիտելիքների գնահատմանմեթոդներն օբյեկտիվ էին
1
10
3
10.Պրակտիկան թույլ տվեց կատարելագործել մասնագիտական
1
11
4
գիտելիքները և գործնական հմտությունները
11.Պրակտիկայի համար ընտրված ձեռնարկության պրոֆիլը
համապատասխանում էր ավարտական աշխատանքիթեմային և
2
13
1
մասնագիտ. ուղղվածությանը
12.Ուսումնական լաբորատորիաները/ մասնագիտացված լսարանները բավարար չափով հագեցված են ժամանակակից տեխնիկական
0
3
1
սարքերով
13.Կրթական ծրագիրը ապահովված է մասնագիտական
գրականությամբ դասախոսությունների համառոտագրերով(այդ
0
17
1
թվում՝ էլեկտրոնային) և ուսումնամեթոդական այլ նյութերով

Համաձայն չէ

Դժվարանում է
պատասխանել

Համաձայն է

Կրթական ծրագրի գնահատում

Լիովին
Համաձայն է

Աղյուսակ 2.1

1

0

3

0

2

1

2

0

4

0

6

3

0

0

1

0

2

4

2

2

3

1

10

6

1

1

Սանդղակ` 1-5
Միջակայք` 2.05-4.05

Նկ.1. «Մետալուրգիա և նյութագիտություն» մասնագիտության համար վերլուծության արդյունքով
ստացվածորակի գնահատման գծապատկերը

ԽՆԴԻՐ 2.5. Նախապատրաստվել ՄԿՈԱԱԿ-ի կողմից մասնաճյուղի կրթական
ծրագրերի արտաքին փորձաքննական գնահատման և հավատարմագրման փուլային
գործընթացին:
2012/13 ուստարում մասնաճյուղը ՀՊՃՀ-ի հետ մասնակցել է ինստիտուցիոնալ
հավատարմագրման գործընթացին` ըստ Մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման ազգային կենտրոնի (ՄԿՈԱԱԿ) սահմանած որակի ապահովման և
հավատարմագրման
չափանիշների:
ՀՊՃՀ
ռեկտորի
հրամանով
ստեղծված
ինքնավերլուծություն իրականացնող մասնաճյուղի աշխատանքային խմբի հետ համատեղ
ինստիտուցիոնալ
հավատարմագրման
գործընթացի
աշխատանքներին
ակտիվ
մասնակցություն են ունեցել նաև ուսանողները: Աշխատանքային խմբի անդամներին
ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության գործիքամիջոցներին ծանոթացնելու նպատակով
պարբերաբար իրականացվել են վարժանքներ ՀՊՃՀ-ում և մասնաճյուղում:
Մասնաճյուղի աշխատանքային խմբի կապը ՀՊՃՀ-ի հետ իրականացվել է նաև
հեռուստակամուրջի միջոցով: Վարժանքներն զուգորդվել են ակտիվ քննարկումներով և
հարց ու պատասխանով: Մասնաճյուղի ԿՈԱ և Վ բաժնի նախաձեռնությամբ անց են
կացվել սեմինար-քննարկումներ՝ ինքնավերլուծության գործընթացի, մասնաճյուղում և
ՀՊՃՀ-ում կրթության որակի ապահովման ուղղությամբ իրականացվող գործառույթների
և խնդիրների վերաբերյալ:
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Տեղեկատվություն 2012/13 ուսումնական տարում մասնաճյուղում ուսուցման
գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ
Ուսումնական գործընթացի հսկողությունը
(1.10.2013թ. դրությամբ)

Աղյուսակ 2.2
Ֆակ.
(բաժան- Հեռամունք)
ցում
Տ և ՃՏ
ԲԳ և ՏՀ
ՀՈւ և
ՄՄԿ
ԸՆԴ.

Գործընթաց, ուս. թիվը

3 (4)

0 (0)

5(7)

1(1)

Ուսումնառության
դադարեցում
9 (8)
3
12(16)

8 (11)

1 (1)

24 (24)

Ազատում

Ակադեմ.
արձակուրդ

Վերականգնում

0(0)

2*(2)

-

4(2)

0(0)

4+2*(4)

ՏեղաՈւսումնափոխուռության
թյուն շարունակում
2(0)
2 (17)
1
2
23(17)
4(0)

26 (34)

Փակագծում նշված են նախորդ տարվա տվյալները:

*- կցագրված ուսանողներ

Պրակտիկաների կազմակերպումը

Հաշվետու տարում պրակտիկաներ են կազմակերպվել 8 կազմակերպություններում
(աղյուսակ 2.3):
Աղյուսակ 2.3
Դասիչը

Մասնագիտությունը

080600

Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և կառավարում /լեռնամետալուրգիական ճյուղում/

Սովորողների
թիվը

17

Պրակտիկայի պայմանագրերի
ցանկը
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ
«Դինո Գոլդ Մայնինգ Քամփնի» ՓԲԸ
«Ագարակի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ
«Դինո Գոլդ Մայնինգ Քամփնի» ՓԲԸ
«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ
«Դինո Գոլդ Մայնինգ Քամփնի» ՓԲԸ
«Ագարակի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ
ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի
ինստիտուտի Կապանի
մետալուրգիայի և
հանքահարստացման լաբորատորիա
«Արքիթեքթոնիք» ՍՊԸ

7

«Կապանի նորոգշին» ՍՊԸ

12
8
4
6

090100

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ

130100

Օգտակար հանածոների
հետախուզում
և մշակում

4
1
1
22
17
5
34

150100

270100

Մետալուրգիա և
նյութագիտություն

Շինարարություն,
շինարարական իրերի
և կառուցվածքների
արտադրություն

2
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Առաջադիմության ցուցանիշներն ըստ ուսումնական կիսամյակների

Մասնաճյուղի առաջադիմությունը 1-ին կիսամյակում կազմել է 74.27%, 2-րդ
կիսամյակում՝ 83.85%, իսկ միջին տարեկան առաջադիմությունը կազմել է 78.93%:
Ստուրև բերված են մասնաճյուղի առաջադիմությունն ըստ կիսամյակների և կուրսերի՝
բակալավրի առկա և հեռակա, միջին մասնագիտական կրթության առկա ուսուցման
համար (աղյուսակ 2.4 – 2.6):
Աղյուսակ 2.4
Կուրս
I
II
III
IV

Ընդամենը

Բակալավրի կրթական ծրագիր, առկա ուսուցում
Պետպատվեր %
Վճարովի %
I
II
I
II
100
100
74.3
94.3
100
100
78.3
82.6
97.5
100
70.2
83
98.5
100
73.3
86.7

Ընդհանուր %
I
II
82
96
85.7
88.2
82.8
90.8
83.1
91.8

Աղյուսակ 2.5
Կուրս
I
II
III
IV
V

Ընդամենը

Բակալավրի կրթական ծրագիր, հեռակա ուսուցում
Պետպատվեր %
Վճարովի %
Ընդհանուր %
I
II
I
II
I
II
100
67,39
97,87
67,39
97,92
100
100
69,23
75,36
70,15
76,06
100
100
62,75
60,78
64,81
62,96
50
50
77,27
77,27
76,09
76,09
67,38
55,56
85,71
87,50
67,38
77,25
67,92
77,63

Աղյուսակ 2.6
Կուրս
I
II

Ընդամենը

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր, առկա ուսուցում
Պետպատվեր %
Վճարովի %
Ընդհանուր %
I
II
I
II
I
II
100
100
100
100
100
100
100
100
80
100
80
100
100
100
84.21
100
86.96
100

Գերազանց սովորող ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների

Աղյուսակ 2.7
Մասնագիտություն

Դասիչ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում /լմճ/
Շինարարություն, շին. իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն
Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում
Մետալուրգիա և նյութագիտություն

Ընդամենը
20

090100
080600

Գերազանց սովորող
ուսանողների թիվը
առկա
հեռակա
0
11
6

270100

5

0

130100
150100

3
2
21

0
0
6

Աղյուսակ 2.8

Պաշտպանել են
ավարտական աշխատանք

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ

21

1.

090100

2.

Ձեռնարկությունների
080600
տնտեսագիտություն և
կառավարում /լմճ/
Օգտակար
130100
հանածոների հետ. և
մշակում
Մետալուրգիա և
150100
նյութագիտություն
Շինարարություն, շին.
270100
իրերի և կառ. արտ.
Օգտակար
130100
հանածոների հետ. և
մշակում (հեռակա)
Մետալուրգիա և նյու150100
թագիտություն (հեռակա)
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3.
4.
5.
6.
7.

ԱԱՔ
մասն
ուս.
թիվ

Միջ.
գնահ.

«5»

«4»

«3»

17

4

7

6

15

9

3

3

18

6

5

21

3

16

«2»

«5»

«4»

«3»

Նախորդ
տարիների
շրջանավարտներից
թույլատրվել է
մասնակցելու
ավարտական
աշխատանքի
պաշտպանությանը

«2»

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Մասնագիտություն

Դրանցից ստացել են
գնահատականներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գնահատված
ուսանողների թիվը / %

Ստացել են գերազանցության
դիպլոմ

Մասնագիտության դասիչը

Հ/Հ

Ամփոփիչ ատեստավորման քննություն

Դրանցից
դրական
գնահատա
կաններ են
ստացել

Ավարտել են Բուհը – ստացել են
դիպլոմ (U7+22)

Ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների, ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների
(բակալավրի կրթական ծրագիր) (2012/13 ուս տարի)

3.9

-

17

6

7

4

-

-

-

17

0

4.4

6

15

10

1

4

0

0

0

15

6

1

3.89

2

18

6

4

8

0

1

1

18

7

11

0

3.62

2

21

8

6

7

0

0

0

21

5

5

6

0

3.94

1

16

7

5

4

0

0

0

16

17

1

2

14

0

3.23

17

2

11

4

17

9

0

1

8

0

3.1

9

2

2

5

9

113

28/24.8

30/26.5

54/47.8

1/0.9

3.75

113

41/36

36/32

36/32

11

0

1

1

113

ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված
առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և նպատակ 2-ի
կատարողականը
Հ/Հ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը

2012/13 ուս.տարի

Մասնաճյուղում ուսուցման որակի գնահատման և
ապահովման գործող ներքին համակարգ`
Ձևավորման փուլում է
համահունչ եվրոպական արժևորման
չափանիշների պահանջներին – 2012թ.:
Մասնաճյուղում իրականացվող բակալավրական
Իրականացվում են
կրթական ծրագրերի վերլուծության և որակի
նախապատրաստական
ամենամյա գնահատման պրակտիկայի
աշխատանքներ
արմատավորում` սկսած 2012/13 ուստարվանից:
Կազմվել է մասնաճյուղի
Առաջարկվող մասնագիտությունների
վերանայված ցանկ` համապատասխանեցված
2012-2016թթ. Ընդունեաշխատաշուկայի առկա պահանջներին` 2013/2014
լության կողմնորոշիչ
ուստարի:
հեռանկարային ցանկ
Շուկայի պահանջմունքներով ձևավորված նոր
մասնագիտություններ և մասնագիտացումներ`
առնվազն 1-հնգամյա կտրվածքով:
Փուլային անցում կրթական ծրագրերի մշակման և
ներկայացման նոր` բանիմացության ձևավորմանն
ուղղված եվրոպական կառուցվածքի` սկսած
2012/2013 ուստարվանից:
Մասնաճյուղի շրջանավարտներից և կրթական
ծրագրերից գործատուների բավարարվածության
պարբերական ուսումնասիրություններ` սկսած
2012/2013 ուստարվանից` առնվազն 2 անգամ
յուրաքանչյուր մասնագիտության համար
(հնգամյա կտրվածքով):
Վերանայված և մեթոդական ու կազմակերպական
առումներով կատարելագործված կրեդիտային
համակարգ. ներդրման ավարտը` 2012/13
ուստարի:
Մասնաճյուղի դասախոսական կազմի մանկավարժական գործունեության ամենամյա գնահատման
գործող ներքին համակարգ` սկսած 2012/2013
ուստարվանից:
Ուսումնառությունից մասնաճյուղի ուսանողների
բավարարվածության ամենամյա պարտադիր
գնահատման համակարգ` սկսած 2012/2013
ուստարվանից:

Մասնաճյուղի գործունեության և կրթական
ծրագրերի ինքնավերլուծություն` ըստ ՄԿՈԱԱԿ-ի
10.
սահմանած որակի ապահովման և հավատարմագրման չափանիշների` 2012-2013 թթ.:
Մասնաճյուղի կրթական ծրագրերի
11. (մասնագիտությունների) պետական հավատարմագրում. գործընթացի ավարտը` 2015 թ.:
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2013/14 ուս.տարի
(01.10.2013թ.)
Ձևավորման փուլում է

Իրականացվում են
նախապատրաստական
աշխատանքներ

Առկա է

1 նոր մասնագիտություն,
Աշխատանքներ է տարվել 1 աշխատանքներ են տարնոր մասնագիտությամբ վում հեռակա ուսուցման 2
ուսուցում կազմակերպելու նոր մասնագիտություններով ուսուցում կազմաուղղությամբ:
կերպելու ուղղությամբ:
-

Ներդրվել է

Կատարվում է

Կատարվում է

Իրականացվում է

Իրականացվում է

-

ՀՊՃՀ-ում մշակման
փուլում է

Կատարվում է

Կատարվում է

ՀՊՃՀ-ի հետ մասնաճյուղը
Նախապատրաստական
մասնակցել է ենթակափուլում է գտնվում
ռուցվածքային հավատարկրթական ծրագրերի
մագրման համար իրակաինքնավերլուծության
նացված ինքնավերլուգործընթացը
ծությանը
Նախապատրաստական
փուլում է

Նախապատրաստական
փուլում է

ՆՊԱՏԱԿ 3
ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԱՐԴԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԲԱՎԱՐԱՐՈՂ ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ
ԿԱԶՄ, ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԽՆԴԻՐ 3.1. Շարունակել բարելավել և համալրել դասախոսական կազմը` արդի
կրթական պահանջներին համապատասխան:
Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական առկա ներուժի ամփոփ նկարագիրը
հետևյալն է. դասախոսական հիմնական կազմում գիտական աստիճան ունեն 28,95%-ը,
իսկ լրիվ դասախոսական կազմում՝ 30,61%-ը: Աստիճանակիր դասախոսներից 2-ը
գիտությունների դոկտոր են և ունեն պրոֆեսորի կոչում: Հիմնական դասախոսական
կազմում ընգրկված է 38, իսկ լրիվ դասախոսական կազմում` 49 դասախոս:
Մասնաճյուղի դասախոսական հիմնական կազմի միջին տարիքը կազմում է 45,9 տարի:
Թեև աստիճանակիր դասախոսների հաշվեկշիռը դեռևս չի գերազանցում 50%
ցուցանիշը, սակայն դասախոսական կազմի հիմնական մասը երկարամյա և փորձառու
դասախոսներ են:
Առկա դասախոսական ներուժը բավարարում է մասնաճյուղում ներկայումս
ուսուցանվող
մասնագիտություններով
(մասնագիտացումներով)
դասավանդման
անհրաժեշտ որակի ապահովման համար, իսկ նոր մասնագիտություններով ուսուցման
սկզբնական փուլում մասնաճյուղին կաջակցի Երևանի կրթահամալիրը:
Մասնաճյուղում մշտապես կարևորվում է արդի կրթական պահանջներին
համապատասխան դասախոսական կազմի ապահովման խնդիրը: Դասախոսների
մասնագիտական առաջընթացի նպատակով ներկայումս ակտիվորեն օգտագործվում է
գիտական
հայցորդների
ինստիտուտը:
Պրոֆեսորադասախոսական
կազմի
շարունակական բարելավման կարևոր բաղադրիչներից է նաև դասախոսների
որակավորման բարձրացման պարբերական գործընթացների կազմակերպումը:
Գիտատեխնիկական առաջընթացը, աշխատաշուկայի պահանջները պարբերաբար
կրթական
ծրագրերում
համապատասխան
փոփոխություններ
կատարելու
անհրաժեշտություն են առաջացնում, ինչն իր հերթին թելադրում է դասավանդողների
կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում: Այդ նպատակով 2012/13
ուսումնական տարում մասնաճյուղը ներկայացրել է հայտ ՀՊՃՀ Շարունակական
կրթության կենտրոնի կողմից կազմակերպվող Ն. Բաումանի անվան Մոսկվայի
պետական տեխնիկական համալսարանի դասախոսների կողմից վարվող որակավորման
բարձրացման դասընթացներին դասախոսների մասնակցության համար: Հեռավար
ուսուցման դասընթացներն առավել մատչելի դարձնելու համար նպատակահարմար է
օգտագործել մասնաճյուղում առկա հեռատեսակապի արդիական միջոցները, ինչպես
նաև կատարելագործման համար դասախոսներին մատչելի են ինտերնետային
միջոցները (տարբեր մասնագիտությունների գծով գործող ֆորումները):
Ներկայումս ինչպես մասնաճյուղում, այնպես էլ ՀՊՃՀ-ում բացակայում են
դասավանդողների խրախուսման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը, որոնք
դեռևս գտնվում են մշակման փուլում: 2013 թվականից մասնաճյուղում սահմանվել է
«Լավագույն դասախոս» ամենամյա մրցույթ, որի նպատակով մշակվել ու հաստատվել
համապատասխան կանոնակարգ: Մրցույթն առաջին անգամ նախատեսվում է
անցկացնել այս ուսումնական տարում:
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ԽՆԴԻՐ 3.2. Ապահովել հաստիքների օպտիմալ օգտագործում և վարչակազմի
շարունակական համալրում ու որակական առաջընթաց:
Մասնաճյուղում շարունակական բնույթ են կրում դասախոսական, վարչական,
ուսումնաօժանդակ և սպասարկող կազմի քանակական ու որակական ցուցանիշների
բարելավման,
մասնաճյուղի
կառավարման
գործընթացում
դասախոսների
մասնակցության ապահովման, ինչպես նաև` մասնաճյուղի կառավարման համակարգի
որակյալ և կայուն ռեզերվի ստեղծման ու կոլեկտիվ պատասխանատվության
արմատավորման ուղղություններով իրականացվող աշխատանքները:
Հաշվետու տարում աշխատանքներ են տարվել ուսումնական բեռնվածքի
հաշվարկման ավտոմատացման ուղղությամբ, որը թույլ տվեց էապես բարելավել
ուսումնական գործընթացի պլանավորումը: Համապատասխան աշխատանքներ են
իրականացվել նաև դասախոսական հաստիքների օգտագործման արդյունավետության
բարձրացման ուղղությամբ` հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար
ՀՕԳ-ը 2011/12 ուստարվա 0,79-ի փոխարեն դարձնելով 0,94:
2012/13 ուստարում 13-ով աճել է դասախոսական հաստիքների թիվը`
պայմանավորված բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ընդունելությամբ,
դասախոսների բեռնվածքներում հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի ժամերի ներգրավմամբ,
ինչպես նաև` 1 պայմանական հաստիքին համապատասխանող ժամերի թվի
նվազեցմամբ 900-ից մինչև 800 ժամ: Դասախոսական կազմի միջին տարիքը հաշվետու
տարում կազմել է 47,8 նախկին 44,7-ի փոխարեն:
Մասնաճյուղի ժամաքանակների վերաբերյալ տվյալները բերված են աղյուսակներ
3.1. և 3.2.-ում, իսկ պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերաբերյալ վիճակագրական
տվյալները` աղյուսակներ 3.3.-3.6-ում:
Աղյուսակ 3.1
ՈՒսումնական բեռնվածքի ծավալն ըստ կրթական ծրագրերի
Ուս.տարի
2011/12
2012/13
2013/14

Միջին մասնագիտական
1565,1
4427,9
2991,5

Բակալավր
24045,9
30200,8
25719,5

Ընդամենը
25611
34628,7
28711

Կուրսային նախագիծ
(աշխատանք)

Ավարտական աշխատանքի
ղեկավարում

Ամփոփիչ քննական
հանձնաժողով

Պետական քննական
հանձնաժողով

Ամբիոնի վարիչի
դասալսումներ

Գրախոսում

260

195

769

2248

3299

224

253

250

426

25611

2012/13

7446 6375 2682 1797,3 1695,5 3206 220 290

375

741,5 1310,9 2777

3828

252

1002,5

250

380

34628,7

2013/14

6904 5829 2584 2238 912,8

525

263,1 933,6 1900 2900 197,5

395

300

237

28711

Կոնսուլտացիաներ

Հարցումներ և մոդուլներ
(ստուգարքներ)

Քննություններ

1070

741

2608

2112

330 150
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ՀՈւ ստուգողական
աշխատանքներ

Նախաավարտական

0

Պրակտիկաներ

Հաշվեգրաֆիկական
աշխատանք (ռեֆերատ)

Արտադրական

6747 3846 2676

Լաբորատոր պարապմունք

2011/12

Գործնական պարապմունք

ԸՆԴ

Դասախոսություն

Ուսումնական

Աղյուսակ 3.2
ՈՒսումնական բեռնվածքի ծավալն ըստ ուսումնական գործընթացի բաղադրիչների

Աղյուսակ 3.3
Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պայմանական հաստիքների թիվը
2011/12
28+0,5 (ժվճ)
28,5

2012/13
40+1,5 (ժվճ)
41,5

2013/14
32,92+0,54 (ժվճ)
33,45

Աղյուսակ 3.4
Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պայմանական հաստիքների
բաշխումն ըստ տարակարգերի և ձևակերպման ձևի (հաստիք/անձ)

Պրոֆեսոր
Դոցենտ
Ավագ
դասախոս
Ասիստենտ
Դասախոս
Ընդամենը

2012/13 (01.09.2012թ.)
ԱՊ
ՆՀ
ԱՀ
Ընդ.
0,5/1
0,25/1
0,75/2
3,75/3
2/4
1,25/2
7/9

2013/14 (01.09.2013թ.)
ԱՊ
ՆՀ
ԱՀ
0,5/1
0,6/2
3,67/3
2,19/5
0,54/1

1,25/1

-

-

1,25/1

1,1/1

-

-

3,25/3
21/19
29,25/26

1,75/2
1,25/4
5,5/11

1,5/2
2,25/6
5,25/11

6,5/6
24,5/29
40/48

0,93/1
13,55/16
19,25/21

1,05/2
4,42/10
8,16/18

Ընդ.
1,1/3
6,4/9
1,1/1

2,11/3
4,09/6
2,26/5 20,23/31
5,51/11 32,92/50

*Պրոֆեսորադասախոսական կազմը (բացառությամբ 1 դասախոսի) ձևակերպված է աշխատանքային
պայմանագրով (առանց մրցույթի):

Աղյուսակ 3.5
Մասնաճյուղի հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի պայմանական
հաստիքների օգտագործման գործակիցը և միջին տարիքը
Ամբիոն
Մ և ԲԱ (ՀՊԱ)
ՀԱ և Մ (ՍՔԱԼ)
ՏՏ Ի և ԱՀ (ԿԱՀ և Ի)
ԸևՄ
ԸևՇ
ՄևՆ
ԼՄՁՏ և Կ ամբիոնի Կապանի մասնաճյուղ
«ՃՏ և Կ-1» ամբիոնի Կապանի մասնաճյուղ
Ընդամենը

ՀՕԳ
0,75
1
0,88
1,02
1,08
0,94

2012/13
Միջին տարիք
46,33
41,2
46,29
54,27
37,33
47,8

ՀՕԳ
0,62
0,61
0,62
0,69
0,88
0,98
0,7

2013/14
Միջին տարիք
47,5
30
49,25
55,71
54,4
27,5
45,9

Աղյուսակ 3.6
Գիտական աստիճան ունեցողների հաշվեկշիռը, %
2012/13

2013/14 (01.10.2013թ. դրությամբ)

Ամբիոնի անվանումը

հիմնական
կազմում

լրիվ
կազմում

հիմնական
կազմում

լրիվ
կազմում

Մ և ԲԱ
ՀԱ և Մ
ՏՏ Ի և ԱՀ
ԸևՇ
ԸևՄ
ՄևՆ
«ՃՏ և Կ-1» ամբիոնի Կապանի մասնաճյուղ
ԼՄՁՏ և Կ ամբիոնի Կապանի մասնաճյուղ
Ընդամենը

44,44
20
16,67
36,36
16,67
29,73

40
14,29
37,5
35,71
22,22
31,25

60
14,29
28,6
40
28,95

54,55
25
27,27
50
16,67
30,61
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2013/14 ուսումնական տարում, միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով
ընդունելության դադարեցման, բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 3-րդ
կուրսի բացակայության, ուսումնական բեռնվածքների հաշվարկման քանակական և
ժամային նոր նորմերին անցնելու, ինչպես նաև` 1 պայմանական հաստիքի միջին
բեռնվածության աճի (856 ժամ) հանգամանքներով պայմանավորված, 8,05-ով նվազել է
պրոֆեսորադասախոսական կազմի հաստիքների թիվը:
Ներկայումս մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքը
կազմում է 45,9: Հարկ է նշել նաև, որ պրոֆեսորադասախոսական լրիվ կազմում
նկատվում է կանանց հաշվեկշռի աճ:
ԽՆԴԻՐ 3.3. Բարձրացնել
արդյունավետությունն ու որակը:

մասնաճյուղի

կառավարման

համակարգի

Հաշվետու տարում մասնաճյուղում շարունակական բնույթ են կրել կառավարման
համակարգի տեղեկատվական ապահովման զարգացմանը, տեխնոլոգիապես հագեցված
և ժամանակակից ուսումնական ու աշխատանքային միջավայրի ձևավորմանը,
մասնաճյուղի կառավարմանն անհրաժեշտ իրավական-նորմատիվային բազայի
ապահովմանը միտված աշխատանքները, ինչպես նաև ապահովվել է գիտական
խորհրդի և կառավարման մյուս մարմինների ներդաշնակ գործունեություն ու որոշումների
ընդունման և կատարման հիերարխիկ հստակ համակարգ:
Մասնաճյուղի կառավարման համակարգի արդյունավետության և որակի
բարձրացմանը միտված պլանավորման միջոցառումները
Կառավարման արդյունավետության և որակի բարձրացման համար հաշվետու
տարում կազմվել են մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական ծրագրի
իրականացման պլան-ժամանակացույցը, ռազմավարական ծրագրի իրականացման
2012/13 ուսումնական տարվա պլան-ժամանակացույցը (հաստատված են մասնաճյուղի
գիտական խորհրդի 2012թ. հոկտեմբերի 29-ի նիստում), մասնաճյուղի 2012/2013
ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը (հաստատված է մասնաճյուղի գիտական
խորհրդի 2012թ. սեպտեմբերի 11-ի նիստում): Պարբերաբար տնօրինության նիստերում
քննարկվել և գնահատվել են վերոնշյալ պլանների կատարման ընթացքը, վերլուծվել
թերացումների պատճառները և ձեռնարկվել աշխատանքների բարելավմանն ուղղված
համապատասխան միջոցառումներ:
Մասնաճյուղի կառավարման համակարգի արդյունավետության բարցրացմանն
ուղղված կառուցվածքային փոփոխությունները
Կառավարման
համակարգի
արդյունավետության
բարձրացման
և
կառուցվածքային միավորների անվանումների հստակեցման նպատակներով 2012/13
ուսումնական տարում Կապանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի առաջարկությամբ և
ՀՊՃՀ Գիտական խորհրդի որոշմամբ մասնաճյուղում իրականացվել են մի շարք
անվանական և կառուցվածքային փոփոխություններ.
 ՀՊՃՀ Գիտական խորհրդի 2012թ. սեպտեմբերի 27-ի թիվ 15 որոշմամբ.
1. «Հեռակա ուսուցման» բաժանմունքը վերանվանվել է «Հեռակա ուսուցման և
միջին մասնագիտական կրթության» բաժանմունք:
2. «Հիմնարար
պատրաստականության
առարկաների»
ամբիոնը
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վերանվանվել է «Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների» ամբիոն:
3. «Սոցիալ-քաղաքական առարկաների և լեզուների» ամբիոնը վերանվանվել է
«Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության» ամբիոն:
4. «Կառավարման ավտոմատացված համակարգերի և ինֆորմատիկայի»
ամբիոնը
վերանվանվել
է
«Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների,
ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված համակարգերի» ամբիոն:
5. «Ընդերքաբանության և Մետալուրգիայի» ամբիոնը վերակազմակերպվել է
երկու` «Ընդերքաբանության» և «Մետալուրգիայի» անվանումներով
ամբիոնների:
6. «Ընդհանուր ճարտարագիտական կրթության» և «Մասնագիտական
ճարտարագիտական կրթության» ֆակուլտետները վերակազմակերպվել են,
ըստ մասնաճյուղում իրականացվող մասնագիտությունների, հետևյալ 2
ֆակուլտետների.
 «Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի»
ֆակուլտետի, որի կազմում ներառվել են «Մաթեմատիկայի և
բնագիտական առարկաների», «Հումանիտար առարկաների և
մարմնակրթության»
և
«Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների,
ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված համակարգերի» ամբիոնները:
 «Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության» ֆակուլտետի, որի
կազմում ներառվել են «Ընդերքաբանության», «Մետալուրգիայի» և
Երևանի կրթահամալիրի «Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի»
ֆակուլտետի
«Լեռնամետալուրգիական
ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոնի մասնաճյուղը:
ՀՊՃՀ Գիտական խորհրդի 2013թ. հուլիսի 4-ի նիստի թիվ 39/13 որոշմամբ.
1. Լուծարվել է «Հեռակա ուսուցման և միջին մասնագիտական կրթության»
բաժանմունքը,
որի
ուսանողական
համակազմի
ուսուցումն
ըստ
մասնագիտությունների կազմակերպվում է համապատասխան ֆակուլտետներում:
2. «Հաշվապահությունը» վերակազմակերպվել է «Ֆինանսատնտեսագիտական» բաժնի:
3. «Գրասենյակը» վերակազմակերպվել է «Ընդհանուր» բաժնի:
4. Ստեղծվել է «Տնտեսավարման և սպասարկման» բաժին:
5. «ՈՒսումնական» մասը վերկազմակերպվել է «Ծրագրամեթոդական
աշխատանքների և կրթության կազմակերպման» բաժնի:
6. Ստեղծվել է «Գիտության, արտաքին կապերի և ուսանողների կարիերայի
աջակցման» բաժին:
7. «Ընդերքաբանության» ամբիոնը վերակազմակերպվել է «Ընդերքաբանության և շինարարության» ամբիոնի:
8. «Մետալուրգիայի» ամբիոնը վերանվանվել է «Մետալուրգիայի և
նյութագիտության» ամբիոն:
9. Երևանի կրթահամալիրի «Լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոնի մասնաճյուղը վերակազմակերպվել է Երևանի կրթահամալիրի «Ճյուղային տնտեսագիտություն և
կառավարում-1» ամբիոնի մասնաճյուղի:
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Մասնաճյուղի գործունեության իրավական-նորմատիվային կարգավորումը
Հաշվետու տարում աշխատանքներ են տարվել մասնաճյուղի կառավարման
իրավական-նորմատիվային բազայի զարգացման ուղղությամբ: ՀՊՃՀ-ի կողմից
հաստատված իրավական-նորմատիվային փաստաթղթերին զուգընթաց, մշակվել և
հաստատվել են մասնաճյուղի գործունեության տարբեր ոլորտները կարգավորող մի շարք
փաստաթղթեր.
 ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 2012 թվականի սեպտեմբերի
11-ի նիստի թիվ 01/04 որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի պետական
ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)» ՊՈԱԿ Կապանի մասնաճյուղի
ներքին կարգապահության կանոնները:
 ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 2013 թվականի մարտի 11-ի
նիստի թիվ 06/03 որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի պետական
ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)» ՊՈԱԿ Կապանի մասնաճյուղի
գիտական խորհրդին կից մշտական հանձնաժողովների կանոնակարգը:
 ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 2013 թվականի մարտի 11-ի
նիստի թիվ 06/04 որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի պետական
ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)» ՊՈԱԿ Կապանի մասնաճյուղի
տնօրինության կանոնակարգը:
 ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 2013 թվականի մարտի 11-ի
նիստի թիվ 06/05 որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի պետական
ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)» ՊՈԱԿ Կապանի մասնաճյուղի
հրատարակչական խորհրդի կանոնակարգը:
 ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 2013 թվականի մայիսի 29-ի
նիստի թիվ 08/05 որոշմամաբ հաստատվել է «Հայաստանի պետական
ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)» ՊՈԱԿ Կապանի մասնաճյուղի
ինովացիոն խորհրդի կանոնակարգը:
 ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 2013 թվականի մայիսի 29-ի
նիստի թիվ 08/06 որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի պետական
ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)» ՊՈԱԿ Կապանի մասնաճյուղի
տեղեկատվական ռեսուրսների և նոր տեխնոլոգիաների ներդրման պլանավորման
և զարգացման խորհրդի կանոնակարգը:
 Մասնաճյուղի տնօրենի կողմից հաստատվել են`
 ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի դեկանի, բաժանմունքի վարիչի, ամբիոնի
վարիչի
ենթակայության
ոլորտների,
պարտավորությունների,
իրավասությունների և պատասխանատվության վերաբերյալ հրահանգը
(22.01.2013թ.),
 ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի տնօրենի, տնօրենի տեղակալների, գիտական
քարտուղարի ենթակայության ոլորտների և լիազորությունների վերաբերյալ
հրահանգը (07.03.2013թ.),
 ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի ՈՒսումնական մասի, Կրթության որակի
ապահովման և վերահսկման բաժնի, Գրասենյակի, Հաշվապահության,
Գրադարանի
հիմնական
գործառույթների
վերաբերյալ
հրահանգը
(15.04.2013թ.),
 ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի կադրերի գծով տեսուչի, ռեժիմամոբիլիզացիոն
գծով տեսուչի, ԱԿ և ՈՒԿԱ հարցերով համակարգողի, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ճարտարագետի,
ցանցային
ադմինիստրատորի,
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լաբորատորիայի վարիչի, ավագ լաբորանտի, արխիվավարի, տնտեսվարի,
պարետի, տնտեսավարման և սպասարկման անձնակազմի, բուժքրոջ
հիմնական գործառույթների վերաբերյալ հրահանգը (15.04.2013թ.):
Մասնաճյուղի կառավարման մարմինների գործունեությունը
Հաշվետու ժամանակաշրջանում ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղում կանոնավոր
կերպով գործել են ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի կառավարման բոլոր մարմինները:
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի գիտական խորհուդը 2012/13 ուստարում գումարել է
10 հերթական նիստ, որոնցում ընդհանուր առմամբ ընդունվել են 42 որոշում:
Հաշվետու տարում մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը քննարկել է մրցութային
կարգով թափուր պաշտոնների տեղակալման 2 գործ (ֆակուլտետի դեկանի` 1 և ամբիոնի
վարիչի` 1) և ներկայացրել ՀՊՃՀ Գիտական խորհրդի քննարկմանը:
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի տնօրինությունը երկու շաբաթը մեկ անգամ նիստեր է
գումարել՝ համաձայն նախօրոք հաստատված աշխատանքային պլանի, որով ուղղորդվել
է ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի ընթացիկ գործունեությունը: Ըստ անհրաժեշտության
գումարվել են նաև արտահերթ նիստեր: 2012-2013 ուստարում ընդհանուր առմամբ
գումարվել է 27 նիստ:
Իր առօրյա և բնականոն գործունեությունն է ծավալել նաև ՀՊՃՀ Կապանի
մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդը, որը համակարգել է ուսանողության
մասնակցությունը ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի կառավարման գործընթացներում և
աջակցել միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքների ժամանակ:
ԽՆԴԻՐ 3.4. Զարգացնել ուսանողական ինքնավարությունը,
ուսանողների մասնակցությունը մասնաճյուղի կառավարմանը:

ընդլայնել

Հաշվետու
տարում
մասնաճյուղում
շարունակվել
են
ուսանողական
ինքնավարության զարգացմանը միտված աշխատանքները, ընդլայնվել և խորացել է
ուսանողների մասնակցությունը մասնաճյուղի կառավարման և որոշումների ընդունման
գործընթացներում:
Ուսանողությունը
25%
համամասնությամբ
մասնակցում
է
մասնաճյուղի կառավարման բոլոր մարմինների աշխատանքներին (մասնաճյուղի
գիտական խորհուրդ, ֆակուլտետների խորհուրդներ):
Ուսանողական խորհուրդն ակտիվորեն մասնակցել է 2012/13 ուսումնական տարում
մասնաճյուղում իրականացված ենթակառուցվածքային հավատարմագրման նպատակով
իրականացված ինքնավերլուծության գործընթացին:
Ուսանողական խորհուրդն ակտիվորեն մասնակցել է մասնաճյուղի և այլ
երիտասարդական կազմակերպությունների նախաձեռնած բազմաթիվ միջոցառումների`
պատվով ներկայացնելով մասնաճյուղը:
 ՈՒսանողական խորհուրդը շարունակել է համագործակցությունը Հայաստանի
Երիտասարդական Հիմնադրամի Սյունիքի մասնաճյուղի, Ջինիշյան հիշատակի
հիմնադրամի, «Կապանի Կանանց Ռեսուրս Կենտրոն» ՀԿ-ի և մի շարք այլ
կազմակերպությունների հետ:
 Մասնաճյուղի
ուսանողները
մասնակցել
են
քաղաքային
տարբեր
միջոցառումների, կազմակերպել և անց են կացրել միջոցառումներ՝ նվիրված
մայիսյան հաղթանակներին, Հայոց Մեծ Եղեռնին, ուսանողության միջազգային
օրվան և այլն:
 Բնապահպանական մի շարք կազմակերպությունների հետ համատեղ
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մասնաճյուղի ուսխորհուրդը կազմակերպել է տարատեսակ բնապահպանական
միջոցառումներ, այդ թվում՝ ծառատունկ մասնաճյուղի բակում:
Միաժամանակ պետք է նշել, որ ինչպես և նախորդ տարիներին, համեմատաբար
թույլ է մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի գործունեությունը, որի պատճառներից են
ուսանողության պասիվությունը, թույլ համագործակցությունը ՀՊՃՀ ուսանողական
խորհրդի հետ, ինչպես նաև` բավարար չէ ուսխորհրդի նախաձեռնողական դերը
կառավարման
մարմինների
աշխատանքներում,
մասնավորապես,
որոշումների
ընդունման գործընթացներում:
Տեղեկատվություն 2012/13 ուսումնական տարում մասնաճյուղի ուսումնական
ստորաբաժանումների ղեկավար, պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ
կազմերի վերաբերյալ
Աղյուսակ 3.7
Ֆակուլտետների դեկաններ և բաժանմունքի վարիչ
Ֆակուլտետ
(բաժանմունք)
ԸՃԿ
ԲԳ և ՏՀ
ՄՃԿ
(Տ և ՃՏ)
ՀՈՒ
(ՀՈՒ և ՄՄԿ)

Ազգանունը,
անունը, հայրանունը

Գիտական Գիտական
աստիճանը կոչումը

Եփրեմյան
Վաչագան Պապիկի
Գրիգորյան
Արամ Ժորայի
Եղիազարյան
Անիկ Վանյայի
Այվազյան
Անահիտ Ապավենի

բ.գ.դ.

Ծննդյան
Սեռը
տարեթիվը

դոցենտ

1960

ար.

1972

ար.

տ.գ.թ.

դոցենտ

1951

իգ

տ.գ.թ.

դոցենտ

1958

իգ.

Ընտրման
ամսաթիվը
2.02.2010

ժամկետը Ժ/Պ
5 տարի
Ժ/Պ

07.06.2013

5 տարի
Ժ/Պ

Դեկանի և բաժանմունքի վարիչի տեղակալներ – չկան:

Աղյուսակ 3.8
Դեկանատների և բաժանմունքի աշխատակիցներ
Ֆակուլտետ (բաժանմունք)
ՄՃԿ (Տ և ՃՏ)

Աշխատողների թիվը
2 տեսուչ (1.5 հաստիք)
1 գործավար (0,5 հաստիք)
1 տեսուչ (1.0 հաստիք)

ԲԳ և ՏՀ
ՀՈՒ (ՀՈՒ և ՄՄԿ)

Գործունեությունը
Փաստաթղթավարություն
Փաստաթղթավարություն
Փաստաթղթավարություն

Աղյուսակ 3.9
Ամբիոնների վարիչներ
Ֆակուլտետ/
Ամբիոն

Ազգանունը, անունը,
հայրանունը

Գիտական
աստիճանը

Գիտական
կոչումը

Ծննդյան
տարե
թիվը

Սեռը

Ընտրման
Ամսա
թիվը

Ժամանակավոր
Ժամկետը
պաշտո
նակատար

(01.09.2012թ. դրությամբ)
ԸՃԿ/
ՀՊԱ
ԸՃԿ/
ՍՔԱԼ
ՄՃԿ/
ԿԱՀևԻ
ՄՃԿ/
ԸևՄ
ՄՃԿ/
ԼՄՁՏ և Կ

Նահապետյան
Ռուբիկ Շմավոնի

ֆ/մ.գ.թ.

դոցենտ

Դավթյան Եվա Էդիկի
Համբարձումյան Սիրվեն
Գեղամի
Հովհաննիսյան
Ռիտա Գուրգենի
Անդրոյան
Դավիթ Ալեքսանդրի

1951

ար.

ժ/պ

1976

իգ.

ժ/պ

1947

ար

ժ/պ

-

-

1955

իգ

ժ/պ

տնտ. գ. թ.

դոցենտ

1976

ար.

ժ/պ
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Աղյուսակ 3.9-ի շարունակություն
(01.02.2013թ. դրությամբ)
ԲԳ և ՏՀ/
Մ և ԲԱ
ԲԳ և ՏՀ /
ՀԱ և Մ
ԲԳ և ՏՀ/
ՏՏ Ի և ԱՀ
Տ և ՃՏ / Ը
Տ և ՃՏ / Մ
Տ և ՃՏ /
ԼՄՁՏ և Կ

Նահապետյան
Ռուբիկ Շմավոնի
Մարգարյան Քրիստինա
Արայի
Համբարձումյան Սիրվեն
Գեղամի
Գասպարյան Սամվել
Սերգեյի
Աղամյան Տիմեյա Սամվելի
Անդրոյան
Դավիթ Ալեքսանդրի

ֆ/մ.գ.թ.

դոցենտ

1951

ար.

ժ/պ

1973

իգ.

ժ/պ

1947

ար.

ժ/պ

տ.գ.թ.

ասիստենտ

1948

ար.

ժ/պ

տ.գ.թ.

դոցենտ

1978

իգ.

ժ/պ

տնտ. գ. թ.

դոցենտ

1976

ար.

ժ/պ

Աղյուսակ 3.10
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի ուսումնաօժանդակ կազմը
ՀՀ

Ազգանունը, անունը,
հայրանունը

1

Աղագուլյան Մարինե Վրեժի

2

Պետրոսյան Նահապետ Լեռնիկի

3

Գևորգյան Հերմինե Միշայի

4

Հայրապետյան Սամվել
Սպարտակի

5

Արզումանյան Ալվարդ Սուրենի

6

Բալասանյան Լուսինե Սուրիկի

7

Գրիգորյան Գոհար Կամոյի

8

Խաչատրյան Բորիկ Դավիթի

9

Առաքելյան Արամայիս Շմավոնի

Ֆակուլտետ/
ամբիոն
ԸՃԿ/ՀՊԱ
(ԲԳ և ՏՀ/
Մ և ԲԱ)
ԸՃԿ/ՀՊԱ
(ԲԳ և ՏՀ/
Մ և ԲԱ)
ՄՃԿ/ԿԱՀ և Ի
(ԲԳ և ՏՀ/
ՏՏ Ի և ԱՀ)

Ծննդ
թիվ

Պաշտոն (հաստիք)

Կրթություն

1982

լաբորատորիայի
վարիչ (1,0)

ՀՊՃՀ, բարձրագույն
(մագիստրոս)

1987

ավագ լաբորանտ
(1,0)

ԵՊՀ, բարձրագույն
(մագիստրոս)

1979

լաբորատորիայի
վարիչ (1,0)

ՀՊՃՀ, բարձրագույն
(մագիստրոս)

ՄՃԿ/ Ը և Մ
(Տ և ՃՏ/Մ)

1958

Լաբորատորիայի
վարիչ (1,0)

ՄՃԿ/ Ը և Մ
(Տ և ՃՏ/Մ)

1957

ավագ լաբորանտ
(1,0)

1978

ավագ լաբորանտ
(1,0)

1991

լաբորանտ (1,0)

1943

Լաբորատորիայի
վարիչ (1,0)

1988

լաբորանտ (1,0)

ՄՃԿ/ Ը և Մ
(Տ և ՃՏ/Ը)
ՄՃԿ/ Ը և Մ
(Տ և ՃՏ/Մ)
ՄՃԿ/ԼՄՁՏ և Կ
(Տ և ՃՏ/
ԼՄՁՏ և Կ)
ՄՃԿ/ԼՄՁՏ և Կ
(Տ և ՃՏ/
ԼՄՁՏ և Կ)

ԵրՊԻ, բարձրագույն
(դիպլոմավորված
մասնագետ)
ԵրՊԻ, բարձրագույն
(դիպլոմավորված
մասնագետ)
ՀՊՃՀ, բարձրագույն
(մագիստրոս)
ՀՊՃՀ, բարձրագույն
(բակալավր)
ԵՊՀ, բարձրագույն,
(դիպլոմավորված
մասնագետ)
ՀՊՃՀ, բարձրագույն
(բակալավր)

Աղյուսակ 3.11
Ուսումնաօժանդակ աշխատակազմ

ԸՃԿ/ՀՊԱ (ԲԳ և ՏՀ/Մ և ԲԱ)

-

1

ՄՃԿ/ԿԱՀ և Ի (ԲԳ և ՏՀ/ՏՏ Ի և ԱՀ)
ՄՃԿ/ԼՄՁՏ և Կ (Տ և ՃՏ/
ԼՄՁՏ և Կ)

-

1

Լաբորանտ.
թիվը
1 ավագ
լաբորանտ
-

-

1

ՄՃԿ/ Ը և Մ (Տ և ՃՏ/Մ)

-

ՄՃԿ/ Ը և Մ
(Տ և ՃՏ/Ը)

Ֆակուլտետ/ Ամբիոն

Ընդամենը

Մեթոդիստ Լաբ.
թիվը
վարիչ

Գիտ.աստիճան Գիտ.կոչում
ունեցող. թիվը ունեցող.թիվը

-

-

-

-

1 լաբորանտ

-

-

1

1 ավ.լաբորանտ
1 լաբորանտ

-

-

-

-

1 լաբորանտ

-

-

-

4

5

-

-
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ՀՊՃՀ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ 2012/2013 ՈՒՍ.ՏԱՐՈՒՄ (01.09.2012թ. դրությամբ)
Ազգանունը, անունը,
հայրանունը

Ծննդյան
տարեթիվը

Սեռը

Սոցիալական
քարտի
համարը

Բազային կրթությունը

Գիտ.
Աստիճանը

Գիտ. կոչումը

Գիտ. բնագավառը

Աշխատ.
ձևը

Դրույքաչափը

ԱՊ

1,25

ՆՀ

0,25

ԱՊ

1,25

ԱՊ

1,25

Կառավարման ավտոմատացված համակարգերի և ինֆորմատիկայի ամբիոն
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Համբարձումյան
Սիրվեն Գեղամի

1947

ար

3804470068

ԵրՊԻ, արդյունաբերական
էլեկտրոնիկա

Բալասանյան
Սեյրան Շամիրի
Սահակյան Հասմիկ
Աշոտի

1945

ար

2914450044

տ.գ.
թեկնածու

1963

իգ

6503630107

Ենոքյան Նելլի
Վոլոդյայի
Անտոնյան Ալվարո
Շավարշի

1968

իգ

6607680194

ԵրՊԻ, ավտոմատիկա և
հեռուստամեխանիկա
ԵրՊԻ, արդյունաբերական
ձեռնարկությունների, քաղաքների և
գյուղատնտեսության
էլեկտրամատակարարում
ԵՊՀ, կիրառական մաթեմատիկա

1950

ար

2009500180

ԵրՊԻ, էլեկտրոնային հաշվիչ
մեքենաներ

տ. գ.
թեկնածու

դոցենտ

Տեխն. կիբ. և ինֆ. տեսություն,
ՏՏ

ԱՀ

0,25

Հարությունյան
Համլետ
Հարությունի
Աղագուլյան Մանե
Անդրանիկի

1945

ար

1107451388

ԵրՊԻ, էլեկտրոնային սարքեր

տ. գ.
դոկտոր

պրոֆ.

Տեխն. կիբ. և ինֆ. տեսություն,
ՏՏ

ԱՀ

0,25

1979

իգ

7711790023

ԱՊ

1

1979

իգ

6511790061

ՀՊՃՀ, տեղեկատվության մշակման և
կառավարման ավտոմատացված
համակարգեր
ՀՊՃՀ, տեղեկատվության մշակման և
կառավարման ավտոմատացված
համակարգեր

ՆՀ

0,25

Գևորգյան Հերմինե
Միշայի

դոցենտ

Տեխն.կիբ.և ինֆ.տեսություն,
ՏՏ

Հիմնարար պատրաստականության առարկաների ամբիոն
Նահապետյան
Ռուբիկ Շմավոնի
Պետրոսյան Լեռնիկ
Նահապետի
Այվազյան Անահիտ
Ապավենի
Սարգսյան Արթուր
Մելիքսեթի

1951

ար.

3504510188

ԵՊՀ, մաթեմատիկա

1959

ար.

2008590070

ԵՊՀ, ֆիզիկա

1958

իգ.

5204580050

ԵՊՀ, կենսաքիմիա

1962

ար

3208620128

ԵՊՀ, մաթեմատիկա

ֆ.-մ. գ.
թեկնածու
մանկ.
գիտ.
դոկտոր
տ. գ.
թեկնածու
մանկ.
գիտ.
թեկնածու

դոցենտ

մաթեմատիկա

ԱՊ

1,25

պրոֆեսոր

մանկավարժություն

ՆՀ

0,5

մետալուրգիա

ՆՀ

0,75

մանկավարժություն

ՆՀ

0,5

դոցենտ

Գրիգորյան Արամ
Ժորայի

1972

ար

1201720052

ԵրՃՇԻ, արդյունաբերական և
քաղացիական շինարարություն

ՆՀ

1

Մովսիսյան Նունե
Գագիկի
Գասպարյան
Տիգրան Մայիսի
Պետրոսյան
Նահապետ Լեռնիկի

1975

իգ

6809750142

ԵՊՀ, ֆիզիկա

ԱՊ

1

1984

ար

1308840063

ՀՊՃՀ,մեքենաշինության տեխնոլոգիա

ԱՊ

1

1987

ար

3804870236

ԵՊՀ, մաթեմատիկա

ՆՀ

0,25

1943

ար

1107430682

ԵՊՀ, մաթեմատիկա

ՆՀ

0,5

1961

ար

2301610117

ԵրՊԻ, մեքենաշինության
տեխնոլոգիա,մետաղահատ հաստոցներ
և գործիքներ

ԱՀ

0,25

ՆՀ

0,5

Խաչատրյան Բորիկ
Դավիթի
Մկրտչյան Ալյոշա
Նիկոլայի

Սոցիալ քաղաքական լեզուների և առարկաների ամբիոն
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Եփրեմյան Վաչագան
Պապիկի

1960

ար

2114600467

ԵՊՀ, հայոց լեզու և գրականություն

Դավթյան Եվա Էդիկի

1976

իգ

6911760348

ԱՊ

1,25

Հակոբյան Աննա
Ալբերտի
Մարգարյան
Քրիստինա Արայի

1981

իգ

7302810494

ԵՊՀ, ռոմանոգերմանական լեզուներ
և գրականություն,անգլերեն
ԵՊՀ, գերմաներեն լեզու

ԱՊ

1

1973

իգ

6107730370

ԱՊ

1,25

1964

ար

1101640316

Բրյուսովի անվան լեզվ.
համալսարան,անգլերեն լեզու և
ռուսաց լեզու և գրականություն
ԵՊՀ, պատմություն

ԱՊ

1

1948

ար

2008480054

ԱՀ

1

1965

ար.

2914650124

ԵՊՖԿԻ, ֆիզիկական կուլտուրա և
սպորտ
ԱԻՇԻ, շինարարության
կազմակերպություն և
տնտեսագիտություն

ԱՀ

0,25

Գևորգյան Արմեն
Վարդանի
Մանուչարյան Սուրիկ
Վիկտորի
Բաբայանց Շահեն
Սերգեյի

բան.
գիտ.
դոկտոր

դոցենտ

գրականության տեսություն և
նշանագիտություն

Լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում ամբիոնի Կապանի մասնաճյուղ
Եղիազարյան Լիլիթ
Գարսևանի

1984

իգ

5209840204

Մարտիրոսյան Էդգար
Արամի

1984

ար

4003840615

ՀՊՃՀ, ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և կառավարում
(լեռնամետ.ճյուղում)
ԵրՊՏԻ, շուկայաբանություն
(մարքետինգ)
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ԱՊ

1.25

ԱՊ

1

Հայրապետյան Անի
Սամվելի

1988

իգ

6814870592

Մարտիրոսյան
Հերմինե Աշոտի

1985

իգ

5203850267

Գալստյան Մարտիկ
Գրիգորի

1956

ար

1504560132

Եղիազարյան Անիկ
Վանյայի

1951

իգ

6101510239

ԵրՊԻ, արյունաբերական և
քաղաքացիական շինարարություն

Մարտիրոսյան
Սասուն Սեյրանի
Կարապետյան Կարեն
Վոլոդյայի

1977

ար

3810770035

ԵրՊՏԻ, ֆինանսներ և վարկեր

1982

ար

4007820686

1959

ար

3504590386

ՀՊՃՀ, ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և
կառավարում(լեռնամետ.ճյուղում)
ԵրՊԻ , Ճարտարապետություն

Գևորգյան Յուրիկ
Բաբկենի

ՀՊՃՀ, ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և
կառավարում(լեռնամետ.ճյուղում)
ՀՊՃՀ, ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և
կառավարում(լեռնամետ.ճյուղում)
ԵրՊԻ, ավտոմոբիլային
ճանապահներ
տ.գ.
թեկնածու

դոցենտ

տնտ.գ.
թեկնածու

շինարարություն

ճյուղային տնտեսագիտություն

ԱՊ

1.25

ԱՊ

1

ԱՊ

1.25

ՆՀ

0.75

ԱՀ

0.5

ԱՀ

0.5

ԱՀ

0.75

ԱՊ

1

ԱՊ

1

ԱՊ

1

ԱՊ

1

ՆՀ

0.25
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Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ամբիոն
Գասպարյան Սամվել
Սերգեյի

1948

ար

1609480216

Մոսկվայի լեռնային ինստիտուտ,
օգտակար հանածոների բաց
հանքային աշխատանքների
տեխնոլոգիա և համալիր
մեքենայացում

Համբարձումյան
Լուսիկ Արարատի

1954

իգ

6314540070

Մկրտչյան Սոսիկ
Սուրենի

1947

ար

1701470241

Ստեփանյան Ալբերտ
Հմայակի

1937

ար

1107374529

Բալասանյան Լուսինե
Սուրիկի

1978

իգ

6109780332

ԵՊՀ, օգտակար հանածոների
հանքավայրերի,երկրաբանական
հանույթներիորոնում և հետախուզում
ԵրՊԻ, օգտակար հանածոների բաց
հանքային աշխատանքների
տեխնոլոգիա և համալիր
մեքենայացում
Մոսկվայի
լեռն.ինստիտուտ,օգտակար
հանածոների բաց հանքային
աշխատանքների տեխնոլոգիա և
համալիր մեքենայացում
ՀՊՃՀ , ընդերքաբանական
Ճարտարագիտություն

34

տ.գ.թ.

ՕՀ հանքավայրերի
ստորգ.մշակման տեխնոլոգիա
և կոմպլեքսային մեքենայացում
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Աբրահամյան Արա
Սամվելի
Փարամազյան Աննա
Հրաչիկի
Ավագյան Թամարա
Ռոբերտի

1980

ար

1412800420

1981

իգ

5105810163

1982

իգ

7603820219

Շմավոնյան
Մարիետա Շուրայի
Աղայան Ալեն
Արշավիրի

1961

իգ

6102610067

1980

ար

4014800598

Ոսկանյան
Մարգարիտ Մեխակի

1954

իգ

5905540462

Հովհաննիսյան Ռիտա
Գուրգենի
Բունիաթյան Սեյրան
Տիգրանի

1955

իգ

5704550248

1941

ար

1922410109

Աղամյան Տիմեյա
Սամվելի

1978

իգ

7905780171

ՀՊՃՀ, բաց հանքային
աշխատանքներ
ՀՊՃՀ, օգտակար հանածոների
հարստացում
ՀՊՃՀ, սև մետաղների
մետաղագործություն,գունավոր
մետաղների մետաղագործություն
ԵրՊԻ ,պլաստմասսաների քիմիական
տեխնոլոգիա
ՀՊՃՀ, սև մետաղների
մետաղագործություն,գունավոր
մետաղների մետաղագործություն
ԵրՊԻ , սև և գունավոր մետաղների
ձուլման արտադրություն
ԵրՊԻ , գունավոր մետաղների
մետալուրգիա
ԵրՊԻ , շինարարական և
ճանապարհային մեքենաներ և
սարքեր
ՀՊՃՀ, ընդերքաբանական
ճարտարագիտություն
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ԱՀ

0.25

ԱՀ

0.25

տ.գ.թ.

դոցենտ

մետալուրգիա և
նյութագիտություն

ԱՊ

1.25

տ.գ.թ.

ասիստենտ

ԱՊ

1.25

տ.գ.թ.

դոցենտ

մետալուրգիա և
նյութագիտություն
մետալուրգիա և
նյութագիտություն

ԱՀ

1

ԱՊ

1

ԱՊ

1.25

ԱՊ

1

ԱՊ

1.25

տ.գ.թ.

դոցենտ

մետալուրգիա և
նյութագիտություն

ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված
առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և նպատակ 3-ի
կատարողականը
Հ/Հ

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը

2012/13 ուս.տարի

2013/14 ուս.տարի
(01.10.2013թ.)

29,73%

28,95%

-

-

Կատարված է ըստ
դրույքաչափերի և
կրթական ծրագրերի

Կատարված է ըստ
դրույքաչափերի,
կրթական ծրագրերի և
ժամերի

Հիմնական դասախոսական կազմում
գիտական աստիճաններ ունեցող
1.
դասախոսների հաշվեկշիռը` առնվազն
50%:
Դասախոսական կազմի գնահատման
2.
ռեյթինգային համակարգի առկայություն:
Դասախոսական տարակարգերի համար
3. աշխատավարձերի տարբերակված
սանդղակներ:
4.

5.
6.
7.
8.

ՀՀ պաշտոնական միջին աշխատավարձի
150%-ը կազմող դասախոսական կազմի
միջին աշխատավարձ-2016թ.
Դասախոսական կազմի միջին տարիքի
նվազեցում` 2016 թվին 2011թ.-ի համեմատ
առնվազն 10%-ով:
ՈՒսանող/դասախոս քանակական
հարաբերակցությունը` 12:1:
ՈՒսանող/աշխատող քանակական
հարաբերակցությունը` առնվազն 6:1:
Տվյալների բազաների առկայություն
մասնաճյուղի գործունեության բոլոր հիմնական բնագավառների համար:

Կառավարման իրավական-նորմատիվային
9.
փաստաթղթային բազա:

104,3%

47,8 տարեկան

45,9 տարեկան

9,3:1

8,5:1

5,2:1

4,7:1

Առկա է

Առկա է

Իրականացվել են
աշխատանքներ
ապահովման
ուղղությամբ

Ապահովումը կրում է
շարունակակն բնույթ

-

-

-

-

ՀՊՃՀ գործունեության գնահատման
10 առանցքային ցուցանիշների (ԳԱՑ)
համակարգի առկայություն մասնաճյուղում:
Տարեկան հաշվետվության նոր ձևաթերթ`
11. գործունեության գնահատման առանցքային
ցուցանիշների (ԳԱՑ) հիման վրա:
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ՆՊԱՏԱԿ 4
ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ
ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱ, ԱՊԱՀՈՎԵԼ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ԻՆՖՐԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՊԱՏՇԱՃ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ԽՆԴԻՐ 4.1. Մասնաճյուղում բարելավել
իրականացման նյութատեխնիկական պայմանները:

ուսումնական

գործընթացի

Մասնաճյուղում շարունակական բնույթ են կրում ուսումնական և աշխատանքային
պայմանների բարելավման, մասնաճյուղի տարածքի բարեկարգման, մասնաշենքերի
պահպանման և բնականոն կենսագործունեության ապահովման աշխատանքները:
2012-2013 ուսումնական տարում մշակվել են նախկին հանրակացարանի
մասնաշենքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, կառուցվել է
գլխավոր ուսումնական մասնաշենքի գրունտային ջրերի ջրահեռացման համակարգը,
ապահովվել է ուսումնական մասնաշենքերի և ճաշարանի հարակից տարածքների
լուսավորվածությունը, ինչպես նաև` ավարտվել են ճաշարանի հիմնանորոգման
աշխատանքները և ձեռք բերվել անհրաժեշտ գույք ու խոհանոցային սարքավորումներ:
Հաշվետու տարում վերանորոգվել է ընթերցասրահը (ներառյալ` էլեկտրոնային
ընթերցասրահի ստեղծում), գլխավոր մասնաշենքում ստեղծվել է նոր վերանորոգված
վարչական սենյակ, ՀՊՃՀ աջակցությամբ ստեղծվող բազային գիտահետազոտական
լաբորատորիայի համար ուսումնական մասնաշենքում վերանորոգվել են երեք
սենյակներ, գլխավոր մասնաշենքի առաջին հարկում ստեղծվել են պատճենահանման և
անվտանգության աշխատակցի նոր սենյակներ, մասնակիորեն վերանորոգվել է
մարզադահլիճի հատակը, վերանորոգվել և ներկվել են գրապահոցի մետաղական
գրապահարանները,
իրականացվել
են
պատուհանների
ապակեպատման
աշխատանքներ:
Մասնաճյուղում իրականացվել են գլխավոր մասնաշենքի մուտքի աստիճանների
վերանորոգման, բազալտե սալիկների տեղադրման, հարթակի վերանորոգման, ինչպես
նաև` մայթերի վերանորոգման, եզրաքարերի և նոր աղբամանների տեղադրման,
մետաղական նստարանների կառուցման, մետաղական ցանկապատի ներկման
աշխատանքներ:
Ներկայումս պլանավորվում են աշխատանքներ ուսումնական և օժանադակ
տարածքների առավել արդյունավետ օգտագործման նպատակով. մասնավորապես,
հարցի դրական լուծման դեպքում, մասնաճյուղի երկրորդ ուսումնական մասնաշենքում
նախատեսվում է տարածք ավագ դպրոցի համար, նախկին ճաշարանի մասնաշենքը
կտրամադրվի «Քրոնիմետ» բարեգործական հիմնադրամին և «Ձեռնարկությունների
Ինկուբատոր»
հիմնադրամին`
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում
մասնաճյուղի հետ համատեղ գործունեության իրականացման համար:
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Նկ. 4.1 Բազային գիտահետազոտական լաբորատորիաների համար նախատեսված
ուսումնական մասնաշենքի վերանորոգված սենյակները

Նկ. 4.2 Գլխավոր մասնաշենքում ստեղծված
պատճենահանման և անվտանգության
աշխատակցի նոր սենյակները

Նկ. 4.3 Գլխավոր մասնաշենքում
ստեղծված վարչական նոր սենյակը
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Նկ. 4.4 Գրադարանի վերանորոգված
ընթերցասրահը

Նկ. 4.5 Գրադարանում ստեղծված
էլեկտրոնային ընթերցասրահը

Համաձայն ռազմավարական ծրագրի խնդրի պահանջների 2013 թվականին
մասնաճյուղում իրականացվել են գրադարանային ռեսուրսների գույքագրման և
ուսումնասիրության աշխատանքներ, որի արդյունքում արձանագրվել է.
1. գրադարանում առկա է 10257 կտոր գրականություն և 552 էլեկտրոնային գիրք:
Արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 4.1-ում.
Աղյուսակ4.1
Ընդհանուր տեղեկատվություն Կապանի մասնաճյուղի գրադարանային
ռեսուրսների վերաբերյալ
անուն
կտոր
Գրքերի ընդհանուր թիվ, որից
1852
4837
դասագիրք
269
833
ուսումնական ձեռնարկ
414
1753
բառարան
32
78
տեղեկագիրք
110
193
դպրոցական դասագիրք
28
171
Այլ
999
1809
Մեթոդական ցուցումներ, որից
164
3854
Նոր մեթոդական ցուցումներ
116
3639
Հին մեթոդական ցուցումներ
48
215
Պարբերականներ, ամսագրեր
78
269
Գեղարվեստական, մատենագիտական գրականություն
803
1297
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
2897
10257
Էլեկտրոնային
552
 առկա գրականությունից 55 անունը (371 կտոր) ձեռք է բերվել ՀՊՃՀ
գրադարանից միջաբոնոմենտային կարգով, իսկ 159 անունը (328 կտոր)՝
նվիրատվությամբ:
Գույքագրման
ընթացքում
գրականությունը
դասակարգվել
է
ըստ
մասնագիտությունների, որի արդյունքները բերված է աղյուսակ 4.2-ում:
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Աղյուսակ 4.2
Գրադարանային ռեսուրսներն ըստ մասնագիտությունների
գրքեր
մեթոդական
էլեկտրոնային
Մասնագիտությունը անուն
կտոր
անուն կտոր
Ի և ԿՄ
29
64
ՏՏ
222
720
16
819
350
ՕՀՀ և Մ
132
386
28
1054
9
ՄևՆ
74
128
19
387
24
ՁՏ և Կ
52
99
17
352
39
ՇՇ Ի և ԿԱ
59
227
5
129
127
Բոլոր մասն. համար
332
1119
Միջին մասն. կրթ.
3
21
Պարզ է դարձել նաև, որ բավականին սակավաթիվ է մասնագիտական
գրականությունը որոշ մասնագիտությունների գծով, ինչպես նաև շատ մասնագիտական
գրքերի համար թարմացման անհրաժեշտություն կա:
2012 և 2013 թվականներին մասնաճյուղի գրադարանի համար ամբիոնների
պատվերներով ձեռք է բերվել 15 գիրք և 40 մասնագիտական ամսագիր:
Նվիրատվություն է ստացվել 90 գիրք:
ԽՆԴԻՐ 4.2. Զարգացնել և արդիականացնել մասնաճյուղի ուսումնագիտական
լաբորատոր բազան:
2012-2013 ուսումնական տարում սկսվել են մասնաճյուղի ուսումնագիտական
լաբորատոր
բազայի
առկա
վիճակի
ուսումնասիրության
և
գնահատման
աշխատանքները, որը ներկայումս գտնվում է ավարտման փուլում: Միաժամանակ
ամբիոնների կողմից ներկայացվել են անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկերը:
Նախատեսվում է հետագայում իրականացնել ուսումնագիտական լաբորատոր բազայի
փուլային արդիականացում` հաշվի առնելով առկա հնարավորությունները և
առաջնահերթությունները:
Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է աշխատանքներ տանել հնարավորության
դեպքում արտադրական գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ հետազոտական լաբորատորիաների (կենտրոնների) ստեղծման ուղղությամբ, ինչպես նաև`
ՀՊՃՀ աջակցությամբ իրականացնել միջազգային դրամաշնորհների և ծրագրերի
միջոցով առկա լաբորատոր բազայի վերազինում և նորերի ստեղծում:
ԽՆԴԻՐ 4.3. Բարձրացնել աշխատակիցների սոցիալական բավարարվածության
մակարդակը, բազմազան դարձնել սոցիալական ծրագրերը, զարգացնել սոցիալական
ինֆրակառուցվածքը:
Հաշվետու տարում շարունակական բնույթ են կրել մասնաճյուղի տարածքում
սանիտարահիգիենիկ, կենսագործունեության անվտանգության և բնապահպանական
չափորոշչային պահանջների ապահովման աշխատանքները: Կրկին գործարկվել է
գլխավոր մասնաշենքի բուֆետ-ճաշարանը, որը ապահովված է համապատասխան
գույքով, բավարար սանիտարահիգիենիկ պայմաններով, մասնաճյուղի հանրությանը
անհրաժեշտ տեսականու առկայությամբ և մատչելիությամբ:
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2012/13 ուսումնական տարում աշխատանքներ են իրականացվել նաև
մասնաճյուղում մշակութային և մարզական ծրագրերի համակողմանի զարգացման
ուղղությամբ. կազմակերպվել են սպորտային միջոցառումներ, Վ. Եփրեմյանի
հիշատակին նվիրված երեկո, Գիտելիքի օրվան նվիրված ցերեկույթ, Հայաստանի
պատմամշակութային արժեքներին նվիրված կինոդիտում, ուսանողների միջազգային
օրվան նվիրված ցերեկույթ:
Հաշվետու տարվա ընդունելության թվաքանակի ոչ բավարար մակարդակը, ինչպես
նաև արտաբյուջետային լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների բացակայությունը թույլ
չտվեցին մասնաճյուղի աշխատակիցների համար իրականացնել սոցիալական ծրագրեր:
2013/14 ուսումնական տարում անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել արտաբյուջետային
մուտքերի ավելացման ուղղությամբ, որը թույլ կտա իրականացնել աշխատակիցների
սոցիալական բավարարվածության ծրագրեր:
Տեղեկատվություն 2012/13 ուսումնական տարում մասնաճյուղի մեթոդականհրատարակչական գործունեության և ուսումնագիտական լաբորատոր բազայի
վերաբերյալ
Մեթոդական ապահովվածության վիճակը, այդ թվում առարկայական ծրագրերի
ապահովվածությունը և մեթոդական-հրատարակչական գործունեությունը
Մասնաճյուղում
բակալավրի
կրթական
ծրագրով
դասավանդվող
բոլոր
առարկաներն ապահովված են առարկայական ծրագրերով:
Հաշվետու տարում մշակվել են միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով
ուսուցման մասնագիտական կրթաբլոկի 13 առարկայական ծրագրեր:
Մասնաճյուղի մեթոդական բազան համալրվել է 2012 թվականի հրատարակչական
պլանով տպագրված ևս 4 մեթոդական աշխատանքներով (աղյուսակ 4.3):
Աղյուսակ 4.3
Հ/Հ

1.

2.

3.
4.

Աշխատանքի անվանումը
“Radiomobile ” անլար ցանցի մոդելավորման
փաթեթ: «Քոմփյութերային ցանցեր և
հեռահաղորդակցությունը» դասընթացի
լաբորատոր աշխատանքի կատարման
մեթոդական ցուցումներ
Ռեգրեսիոն մոդելների կառուցումը և
հետազոտումը LabVIEW և EXCEL
միջավայրերում: «Համակարգերի
մոդելավորում» դասընթացի լաբորատոր
աշխատանքի կատարման մեթոդական
ցուցումներ
Ջերմաքիմիա: Դասընթացի խնդիրների լուծման
մեթոդական ցուցումներ
Հազվագյուտ մետաղների մետալուրգիա:
Լաբորատոր աշխատանքների կատարման
մեթոդական ցուցումներ

Ամբիոնը

Հեղինակներ

ՏՏԻ և ԱՀ

Բալասանյան Սեյրան Շամիրի
Ադամյան Նունե Վիտալիի

ՏՏԻ և ԱՀ

Բալասանյան Սեյրան Շամիրի
Գևորգյան Հերմինե Միշայի

Մ և ԲԱ

Այվազյան Անահիտ Ապավենի

ԸևՄ

Ավագյան Թամարա Ռոբերտի,
Աղայան Ալեն Արշավիրի
Այվազյան Անահիտ Ապավենի

Հրատարակման է ներկայացված 2013 թվականի հրատարակչական պլանով
նախատեսված 8 մեթոդական աշխատանք (աղյուսակ 4.4):
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Աղյուսակ 4.4
Հ/Հ

Աշխատանքի անվանումը

Ամբիոնը

Հեղինակներ

ԸևՄ

Ավագյան Թամարա Ռոբերտի,
Հովհաննիսյան Ռիտա Գուրգենի

«Ընդհանուր մետալուրգիա» դասընթացի

1. լաբորատոր աշխատանքների կատարման
մեթոդական ցուցումներ
Հարստացուցիչ ֆաբրիկաների նմուշարկում և
2.
վերահսկում

3.

4.

5.

6.

7.

«Ընդհանուր ֆիզիկա դասընթացի»
«Դինամիկա» բաժնի գործնական
պարապմունքների կատարման մեթոդական
ցուցումներ
«Քիմիա-2» դասընթացի «էլեկտրաքիմիա»
բաժնի խնդիրների և վարժությունների
լուծման մեթոդական ցուցումներ
«Էլեկտրատեխնիկա» դասընթացի
«Հաստատուն և փոփոխական հոսանքի
ճյուղավորված գծային էլեկտրական շղթաներ»
բաժնի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների
կատարման մեթոդական ցուցումներ
«Մաթեմատիկա» դասընթացի «Ածանցյալ»
բաժնից ստուգողական աշխատանքներ և
կատարման մեթոդական ցուցումներ հեռակա
ուսուցման համար
«Մաթեմատիկա» դասընթացի «Շարքեր»
բաժնից ստուգողական աշխատանքներ և
կատարման մեթոդական ցուցումներ հեռակա
ուսուցման համար

ԸևՄ

Ստեփանյան Ալբերտ Հմայակի
Համբարձումյան Լուսիկ
Արարատի

Մ և ԲԱ

Մովսիսյան Նունե Գագիկի

Մ և ԲԱ

Այվազյան Անահիտ Ապավենի

ՏՏ Ի և ԱՀ

Սահակյան Հասմիկ Աշոտի

Մ և ԲԱ

Սարգսյան Արթուր Մելիքսեթի

Մ և ԲԱ

Նահապետյան Ռուբիկ Շմավոնի

Մ և ԲԱ

Մ և ԲԱ

Ֆիզիկայի
լաբորատորիալսարան
Քիմիայի
լաբորատորիալսարան

Մասնաշենքը

314

52

Գլխավոր
մասնաշենք

Ֆիզիկա

Հավելված
1

410

48,2

Գլխավոր
մասնաշենք

Քիմիա

Հավելված
1

Հավելված
1

Հավելված
1

Օգտագործման հիմքը
(դասընթացի անվանումը)

Լաբորատորիայի
լուսանկարի
ֆայլը

Լաբորատորիայի
անվանումը

Ընդհանուր մակերեսը
(քմ)

Ամբիոնի
անվանումը

Սենյակի համարը

Մասնաճյուղի լաբորատոր բազան (այդ թվում նաև մասնագիտական կաբինետները)
Աղյուսակ 4.5

ՏՏ Ի և ԱՀ

Ինֆորմացիոն
տեխնոլոգիաների
լաբորատորիալսարան

201

71,9

Գլխավոր
մասնաշենք

Ինֆորմատիկա,
«Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ»
մասնագիտությանմասնագ
իտական դասընթացներ,
Ճարտարագիտական և
համակարգչային գրաֆիկա

ՏՏ Ի և ԱՀ

Էլեկտրատեխնիկայի
լաբորատորիա

404

22,1

Գլխավոր
մասնաշենք

Էլեկտրատեխնիկա
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Աղյուսակ 4.5-ի շարունակությունը

ՏՏ Ի և ԱՀ

ԸևՇ

ԸևՇ

Քոմփյութերային
լաբորատորիալսարան

Ընդերքաբանության
լաբորատորիալսարան

Շինարարության
լաբորատորիա

204

66,3

301

68,4

511

108,4

Ինֆորմատիկա,
«Տեղեկատվական
Գլխավոր
Հավելված
տեխնոլոգիաներ»
1
մասնաշենք
մասնագիտությանմասնագ
իտական դասընթացներ
«ՕՀՀ և Մ» մասնագիտության
ընդհանուր բնագավառի,
մասնագիտական և
Գլխավոր
մասնագիտացման
Հավելված
1
մասնաշենք
դասընթացներ,
Արդյունաբերական
երկրաբանություն, ՕՀՀ և
հարստացման տեխնոլոգիա
«ՇՇԻԿԱ» մասնագիտության
ընդհանուր բնագավառի,
մասնագիտական և
ՈՒսումնական
Հավելված
1
մասնագիտացման
մասնաշենք
դասընթացներ

ՄևՆ

Մետալուրգիայի և
նյութագիտության
լաբորատորիալսարան

ՏՏ Ի և ԱՀ

Ինֆորմացիոն
տեխնոլոգիաների հեռավար (online)
ուսուցման լսարան

206

66

Գլխավոր
մասնաշենք

ԸևՇ

Գեոդեզիայի
կաբինետ

306

27

Գլխավոր
մասնաշենք

517

87,4

ՈՒսումնական
մասնաշենք
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«Մ և Ն» մասնագիտության
ընդհանուր բնագավառի,
մասնագիտական և
մասնագիտացման
Հավելված
դասընթացներ,
1
Նյութագիտություն,
Տեխնոլոգիական չափումներ
և ստանդարտացում
Ինֆորմատիկա,
«Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ»
մասնագիտությանմասնագ
իտական դասընթացներ
Գեոդեզիա,
Մարկշեյդերական գործ

Հավելված
1

Հավելված
1

ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված
առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և նպատակ 4-ի
կատարողականը
2013թ.

Հ/Հ

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը

2012թ.

1.

Նյութատեխնիկական բազայի
համապատասխանություն պետական
կրթական չափորոշիչների պահանջներին:
Մասնաճյուղի նյութատեխնիկական բազայի
արդիականացման ու զարգացման
հեռանկարային և տարեկան պլանների
առկայություն և կատարողական:
Մեկ ուսանողին ընկնող օգտակար
մակերեսը` ոչ պակաս նորմատիվով
սահմանված 8 ք.մ:
Օգտակար ուսումնական մակերեսների աճը
հնգամյակի կտրվածքով` 5%:
Մասնաշենքերի ընթացիկ նորոգման և
հիմնանորոգման ծախսերի հաշվեկշիռը
մասնաճյուղի բյուջեում` առնվազն 5%:
ՈՒսումնագիտական լաբորատոր բազայի
զարգացման տարեկան հատկացումների
հաշվեկշիռը մասնաճյուղի բյուջեում` 4 %:
Սոցիալական ծրագրերին հատկացումների
տոկոսը մասնաճյուղի արտաբյուջեում
առնվազն 2%:
Ուսումնական մասնաշենքերի և ճաշարանի
հարակից տարածքների բավարար
լուսավորվածության առկայություն:
Ճաշարանի ավարտված հիմնանորոգում և
գույքով հագեցում:
Հանրակացարանի մասնաշենքի,
մարզադահլիճի և հարակից
մարզահրապարակի հիմնանորոգման
գործընթաց:

Համապատասխանություն
55%-ով

Համապատասխանություն
70%-ով

Տարեկան պլան

Տարեկան պլան

8,2 մ2

8,1 մ2

-

-

5,29%

5,85%

-

-

-

-

Առկա է

Առկա է

Կատարված է

Կատարված է

Կատարվել է
հանրակացարանի
մասնաշենքի
հիմնանորոգման
նախագիծը

Նախատեսվում է
սկսել
հանրակացարանի
մասնաշենքի
հիմնանորոգման
աշխատանքները

0,37%

0,14%

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Գրադարանային նոր ռեսուրսների ձեռք
բերման տարեկան հատկացումների տոկոսը
մասնաճյուղի արտաբյուջեում` 1%:
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ՆՊԱՏԱԿ 5
ԱՊԱՀՈՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ ՕՊՏԻՄԱԼ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԽՆԴԻՐ 5.1. Ներդաշնակեցնել ֆինանսական պլանավորումը մասնաճյուղի
ռազմավարական նպատակներին և խնդիրներին:
Կապանի
մասնաճյուղի
գործունեության
բոլոր
բնագավառների
համար
իրականացվել է եկամուտների և ծախսերի պլանավորում 2012 ու 2013 թվականների
համար: Իրականացվել է ուսանողական համակազմի, կադրային և տեղեկատվական
ռեսուրսների, նյութատեխնիկական բազայի, ֆինանսական ռեսուրսների և աշխատանքի
վարձատրության
պլանավորում:
Մասնաճյուղը
բյուջետային
համակարգի
կատարելագործման ճանապարհով ապահովվել է ֆինանսական ռեսուրսների
արդյունավետ ու թափանցիկ բաշխում և բոլոր բնագավառների կառավարման
գործընթացների համաձայնեցում:
Մասնաճյուղն իրականացնում է բակալավրի և միջին մասնագիտական կրթական
ծրագրեր: Հաշվի առնելով միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով եկամուտների
բավական չնչին հաշվեկշիռն ընդհանուր եկամուտներում` կազմվում են մեկ միասնական
նախահաշիվներ և կատարողականներ:
Սահմանվել են կողմնորոշիչ համամասնություններ մասնաճյուղի զարգացմանը,
աշխատանքի վարձատրությանը և ինֆրակառուցվածքի պահպանմանն ուղղված
միջոցների ծավալների միջև: Իրականացվել է տարեկան բյուջեի պլանավորում`
հիմնվելով մշակված հաշվեկշռված բյուջետային ցուցանիշների վրա:
Կայունացման և ռիսկերից ապահովագրման ֆոնդը պահպանվել է հնարավորինս
բարձր մակարդակի վրա, լուծվել անձնակազմի պահպանման և համալրման
հիմնախնդիրը: Ֆինանսական ոչ բավարար ռեսուրսները դեռևս թույլ չեն տվել ստեղծել
աշխատողների սոցիալական օգնության և խրախուսման իրական հնարավորություններ:
Եկամուտների նախահաշիվը և կատարողականը 2012 թվականի համար
ներկայացված է աղյուսակ 5.1-ում, իսկ 2013 թվականի առաջին երեք եռամսյակների
համար` աղյուսակ 5.2-ում:
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Աղյուսակ 5.1
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012թ. եկամուտների նախահաշիվը և
կատարողականը (հազ. դրամ)
Եկամուտի անվանումը
Հազ.դրամ
Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին
54677
Նախահաշիվ
127518
Ընթացիկ տարվա մուտքեր այդ թվում`
կատարողական
125735
կատարող. %
98,6
Նախահաշիվ
30292
Բյուջեից, այդ թվում
կատարողական
30292
կատարող. %
100
Նախահաշիվ
26009
Ուսման վարձ
կատարողական
26009
կատարող. %
100
Նախահաշիվ
4283
Կրթաթոշակ
կատարողական
4283
կատարող. %
100
Նախահաշիվ
97226
Այլ անձանցից, այդ թվում
կատարողական
95443
կատարող. %
98,17
Նախահաշիվ
92226
Վճարովի ուսուցում (հիմնական)
կատարողական
89815
կատարող. %
97,39
Նախահաշիվ
Դրամաշնորհներ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
3000
Տնտպայմանագրային աշխատանքներ
կատարողական
3000
կատարող. %
100
Նախահաշիվ
2000
կատարողական
2628
Այլ աղբյուրներ
կատարող. %
131,4
Նախահաշիվ
182195
Ընդամենը
կատարողական
180412
կատարող. %
99,02
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Աղյուսակ 5.2
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2013թ. I,II,III եռամսյակների եկամուտների
նախահաշիվը և կատարողականը (հազ. դրամ)
Եկամուտի անվանումը
Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին
Նախահաշիվ
Ընթացիկ տարվա մուտքեր այդ թվում`
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
Բյուջեից, այդ թվում
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
Ուսման վարձ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
Կրթաթոշակ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
Այլ անձանցից, այդ թվում
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
Վճարովի ուսուցում (հիմնական)
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
Դրամաշնորհներ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
Տնտպայմանագրային աշխատանքներ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
Այլ աղբյուրներ
կատարող. %
Նախահաշիվ
Ընդամենը
կատարողական
կատարող. %

Հազ.դրամ
30036
152576
89695,3
58,79
26576
20111,5
75,68
24076
18053,6
74,99
2500
2057,9
82,32
126000
69583,8
55,23
120000
56411,5
47,01
5370,4
5000
4500
90
1000
3301,9
330,19
182612
119831,9
65,62

Ինչպես երևում է աղյուսակներ 5.1-ից և 5.2-ից, տարեկան մուտքերի գերակշիռ
մասը բաժին է ընկնում վճարովի ուսուցման վարձերին (2012 թվականին` 71,43%, իսկ
2013 թվականի առաջին երեք եռամսյակներին` 62,89 %):
Ծախսերի նախահաշիվը և կատարողականը 2012 թվականի համար
ներկայացված է աղյուսակ 5.3-ում, իսկ 2013 թվականի առաջին երեք եռամսյակների
համար` աղյուսակ 5.4-ում:
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Աղյուսակ 5.3
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012թ. ծախսերի նախահաշիվը և կատարողականը
(հազ. դրամ)
Ծախսի անվանումը
Աշխատավարձ

Կրթաթոշակ

Պարտ. սոց. ապ. վճար

Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր
Գործուղման և ծառայողական շրջագայության ծախսեր

Տրանսպորտի վարձակալման և սեփական տրանսպորտի
պահպանման ծախսեր
Կապի ծառայության ծախսեր

Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

Վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր

Ջրմուղ-կոյուղու ծառայությունների գծով ծախսեր

Կոմունալ ծառայության ծախսեր

Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր

Հարկեր, տուրքեր

Այլ ծառայությունների ծախսեր

Ներկայացուցչական ծախսեր
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Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %

Հազ.դրամ
81770
88682
108,45
4283
4888
114,13
16266
15084
92,73
2500
2500
100
2300
2775
120,65
3000
3030
101
1500
1500
100
700
531
75,86
5000
4485
89,7
220
258
117,27
120
125
104,17
8000
7948
99,35
4000
5335
133,38
1500
1500
100

Աղյուսակ 5.3-ի շարունակությունը
Վճարումներ ՀԵՀ-ին և ռազմական ակադեմիային

Սարքերի և սարքավորումների ձեռք բերման ծախսեր

Այլ ակտիվների ձեռք բերման ծախսեր

Կապիտալ վերանորոգման ծախսեր

Ընդհանուր

Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %

1000
5000
5000
100
6000
5735
95,58

142159
150376
105,78

Աղյուսակ 5.4
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2013թ. I,II,III եռամսյակների ծախսերի նախահաշիվը
և կատարողականը (հազ. դրամ)
Ծախսի անվանումը
Աշխատավարձ

Կրթաթոշակ

Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր

Գործուղման և ծառայողական շրջագայության ծախսեր

Տրանսպորտի վարձակալման և սեփական տրանսպորտի
պահպանման ծախսեր
Կապի ծառայության ծախսեր

Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

Վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր

Ջրմուղ-կոյուղու ծառայությունների գծով ծախսեր

Կոմունալ ծառայության ծախսեր
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Հազ.դրամ
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %

115000
83866.1
72,93
2500
2057,85
82,31
2400
2764,4
115,18
3000
2237,5
74,58

Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %

3000
3045
101,5
1640
817,6
49,85
700
573,8
81,97
5000
1543,1
30,86
240
178,1
74,21
60
99,7
166,17

Աղյուսակ 5.4-ի շարունակությունը
Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր

Հարկեր, տուրքեր

Այլ ծառայությունների ծախսեր

Ներկայացուցչական ծախսեր

Վճարումներ ՀԵՀ-ին և ռազմական ակադեմիային

Սարքերի և սարքավորումների ձեռք բերման ծախսեր

Այլ ակտիվների ձեռք բերման ծախսեր

Կապիտալ վերանորոգման ծախսեր

Ընդհանուր

Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
Նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %

3500
3515,5
100,44
1500
511,1
34,07
60
30
50

500
1000
200
3600
2914,6
80,96
5800
3439,7
59,31
12500
3009,65
24,08
161000
111603,7
69,32

Մասնաճյուղի զարգացմանն ուղղված միջոցներ
2012 թվականին և 2013 թվականի առաջին երեք եռամսյակներում մասնաճյուղի
զարգացման նպատակով ծախսվել է 13515,9 հազ. դրամ (2012թ. - 7450 հազ. դրամ,
2013թ. – 6065,9 հազ. դրամ), որն ուղղվել է գրադարանի ընթերցասրահի (ներառյալ`
էլեկտրոնային ընթերցասրահի ստեղծում) վերանորոգմանը, պատճենահանման և
անվտանգության աշխատակցի սենյակների ստեղծմանը (ներառյալ` պահակակետի
վերանորոգում), բազային գիտահետազոտական լաբորատորիայի համար նախատեսված
սենյակների վերանորոգմանը, գլխավոր և ուսումնական մասնաշենքում վարչական
սենյակների ստեղծմանը (2012թ.- 1300 հազ. դրամ, 2013թ.- 2151,3 հազ. դրամ), նոր
գրականության ձեռք բերմանը (2012թ.- 350 հազ. դրամ, 2013թ.- 100 հազ. դրամ), նոր
սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերմանը (2012թ.- 5000 հազ. դրամ, 2013թ.- 2914,6
հազ. դրամ),
հին գրատախտակների փոխարինմանը (2012թ.- 800 հազ. դրամ),
ընթերցասրահի համար նոր գույքի ձեռքբերմանը (2013թ.- 900 հազ. դրամ):
Աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցներ
Ինչպես երևում է աղյուսակներ 5.3-ից և 5.4-ից տարեկան ծախսերի գերակշիռ մասը
կատարվում է աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ եկամուտներ հոդվածներով
(2012 թվականին` 69%, իսկ 2013 թվականի առաջին երեք եռամսյակներին` 75,2 %):
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Ինֆրակառուցվածքի պահպանմանը և շահագործմանն ուղղված միջոցներ
Հաշվետու ժամանակարջանում մասնաճյուղի ինֆրակառուցվածքի պահպանման
համար ծախսվել է 24232,3 հազ. դրամ (2012թ.- 17294,2 հազ. դրամ, 2013թ.- 6938,1 հազ.
դրամ), որն ուղղվել է մասնաճյուղ մտնող ճանապարհի, մասնաշենքերին հարող
առանձին տարածքների բարեկարգման և ասֆալտապատման (2012թ.- 922,7 հազ.
դրամ), ընթացիկ նորոգման և բարեկարգման (2012թ.- 7381,8 հազ. դրամ, 2013թ.1364,2 հազ. դրամ) աշխատանքների իրականացմանը, գլխավոր ուսումնական
մասնաշենքի գրունտային ջրերի ջրահեռացման համակարգի կառուցմանը (2012թ.400,0 հազ. դրամ), տնտեսական ապրանքների ձեռքբերմանը (2012թ.- 828,1 հազ. դրամ,
2013թ.- 250,0 հազ. դրամ), էլեկտրաէներգիայի (2012թ.` 21687,5 կՎտ – 650,6 հազ.
դրամ, 2013թ.` 16035,8 կՎտ – 481,1 հազ. դրամ), ջրմուղ-կոյուղու (2012թ.` 1539,5մ3 –
240,2 հազ. դրամ, 2013թ.` 1411,7 մ3 – 220,2 հազ. դրամ), գազաֆիկացված ջեռուցման
(2012թ.` 25837,9 մ3 – 3410,6 հազ. դրամ, 2013թ.` 10464,1 մ3 – 1381,3 հազ. դրամ),
կոմունալ ծախսերի (2012թ.- 720 հազ. դրամ, 2013թ.- 540 հազ. դրամ), ծառայողական
մեքենաների նորոգման (2012թ.- 978,2 հազ. դրամ, 2013թ.- 1513,8 հազ. դրամ) ծախսերի
վճարմանը, վառելիքի ձեռքբերմանը (2012թ.- 1362 հազ. դրամ, 2013թ.- 1187,5 հազ
դրամ), համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման վճարի մուծմանը (2012թ.- 400 հազ.
դրամ) և մասնաճյուղի գրադարանային, տեղեկատվական ու լաբորատոր ռեսուրսների
պահպանմանը:
ԽՆԴԻՐ 5.2. Մեծացնել մասնաճյուղի ֆինանսական միջոցների ներհոսքը և
բազմազան դարձնել դրանց աղբյուրները:
Աղյուսակ 5.5-ում բերված է արտաբյուջետային մուտքեր/ բյուջետային մուտքեր
հարաբերակցությունը, որից ակնհայտ է, որ մասնաճյուղի ֆինանսական հիմնական
աղբյուրը նրա արտաբյուջետային միջոցներն են:
Աղյուսակ 5.5
Արտաբյուջետային մուտքեր
Բյուջետային մուտքեր
Արտաբյուջետային մուտքեր
----------------------------------------Բյուջետային մուտքեր

2012
95443
30292

2013թ. (01.10.դրությամբ)
69583,8
20111,5

3.15

3,46

Մասնաճյուղի ֆինանսական աղբյուրներն են հանդիսանում պետական բյուջեից
ֆինանսավորումը (միայն ուսման վարձեր և կրթաթոշակ) և արտաբյուջետային մուտքերը
(գերակշիռ մասը` վճարովի ուսուցման վարձեր): Ինչպես ցույց են տալիս թվային
տվյալները, մասնաճյուղը պետք է զգալի աշխատանք իրականացնի մատուցվող
ծառայությունների և իրականացվող ծրագրերի շուկայավարման ու առևտրայնացման
քաղաքականության ընդլայնման և հետագա զարգացման ուղղությամբ: Դրա համար
անհրաժեշտ է ընդլայնել մասնաճյուղի վճարովի ծառայությունների տեսականին և
ծավալները` նպատակ ունենալով մեծացնել դրանցից ստացվող ֆինանսական միջոցների
հաշվեկշիռը մասնաճյուղի ընդհանուր ֆինանսական ներհոսքերում:
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ԽՆԴԻՐ
5.3.
Բարձրացնել
մասնաճյուղի
ֆինանսական
կառավարման և օգտագործման արդյունավետությունը:

ռեսուրսների

Կապանի մասնաճյուղի ֆինանսական կառավարումն իրականացվում է ՀՊՃՀ
ֆինանսական
գործունեության
նորմատիվային
բազային
համապատասխան:
Ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համար օգտագործվում է «ՀԾ
Հաշվապահ» ծրագիրը: Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի աշխատակիցները
պարբերաբար
մասնակցում
են
Երևանում
և
Կապանում
կազմակերպվող
վերապատրաստման դասընթացներին ու սեմինարներին:
Աշխատանքներ են տարվում ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների
օգտագործման
արդյունավետության
բարձրացման
ուղղությամբ,
տարվում
է
ռեսուրսախնայողական քաղաքականություն:
Անհրաժեշտ է մշակել և ներդնել ըստ վերջնարդյունքի աշխատանքի գնահատման
մեխանիզմներ` խիստ կարևորելով նաև կատարված աշխատանքի որակը:
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ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված
առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և նպատակ 5-ի
կատարողականը
Հ/Հ

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը

1.

2016 թվականին 2012 թ.
նկատմամբ`
― արտաբյուջետային մուտքերի
աճը առնվազն 20%:
― աշխատողների միջին ամսական
աշխատավարձի աճը` առնվազն
20%:
Կայունացման ֆոնդի հաշվեկշիռը
բյուջեում` առնվազն 7%:
Զարգացմանն ուղղվող միջոցների
հաշվեկշիռը` առնվազն 10%:
Ինֆրակառուցվածքի
պահպանմանն ուղղվող միջոցների
հաշվեկշիռը` առնվազն 5%:
Ուսանողներին հատկացվող
ֆինանսական օգնության (ներառյալ
ուսման վարձերի զեղչերը) և
մասնաճյուղի վճարովի ուսուցումից
արտաբյուջետային մուտքերի
հարաբերությունը` 1/30:

2.
3.
4

5.

6.

7.

2012թ.

2013թ.
(01.10.2013թ.)

5
5

30,31%

16,45%
(ըստ նախահաշվի)

4,95%

5,44%

11,5%

6,22%

1/17

1/29
(վճարովի ուսուցումից
արտաբյուջետային
մուտքերի
նախահաշվային
մեծության նկատմամբ)

Աշխատողների սոցիալական
օգնության ֆոնդի հաշվեկշիռը
բյուջեում` առնվազն 1%:
Աշխատողների խրախուսման
ֆոնդի հաշվեկշիռը բյուջեում`
առնվազն 1,5%:

53

-

-

-

-

ՆՊԱՏԱԿ 6
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԱՐԴԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՀՈՒՆՉ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՈՎ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԻՐԱՌՈՒՄ
Կապանի մասնաճյուղում շարունակական բնույթ են կրում արդի պահանջներին
համահունչ
տեղեկատվական
ռեսուրսներով
ապահովմանը,
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների արդյունավետ կիրառմանը միտված աշխատանքները: Այդ
աշխատաներին աջակցելու նպատակով 2012/13 ուսումնական տարում մշակվել և
մասնաճյուղի գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել է Տեղեկատվական ռեսուրսների
և նոր տեխնոլոգիաների ներդրման պլանավորման և զարգացման խորհրդի
կանոնակարգը և մասնաճյուղի տնօրենի 2013թ. հոկտեմբերի 16-ի թիվ 149 հրամանով`
ստեղծվել խորհուրդը:
ԽՆԴԻՐ 6.1. Ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված և
արդյունավետ
օգտագործումը
մասնաճյուղի
կրթական
և
գիտական
գործընթացներում:






Աշխատանքներ են տարվում ուսումնական գործընթացում վիրտուալ
լաբորատոր փորձերի կիրառումը զարգացնելու ուղղությամբ:
Մասնաճյուղի ուսումնական մասնաշենքերը հիմնականում ապահովված են
անլար ինտերնետ կապով:
Մասնաճյուղում շարունակաբար ընդլայնվում է դասավանդման գործընթացում
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը:
Աշխատակիցների համար ապահովված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
լայն օգտագործումը գիտահետազոտական աշխատանքներում:
Մասնաճյուղում նախատեսվում են աշխատանքներ ՀՊՃՀ-ում մշակվող
էլեկտրոնային
դասընթացների
ներդրման,
ինչպես
նաև`
սեփական
էլեկտրոնային դասընթացների ստեղծման ուղղությամբ:

ԽՆԴԻՐ 6.2. Զարգացնել մասնաճյուղի տեղեկատվական ռեսուրսները և
ապահովել դրանց մատչելիությունն ու օգտագործման արդյունավետությունը:
2012-2013 ուսումնական տարում իրականացվել է մասնաճյուղի էլեկտրոնային
տեղեկատվական ռեսուրսների վիճակի ուսումնասիրություն և գույքագրում, որոշվել
հետագա զարգացման առաջնահերթությունները, որը հիմք կծառայի 2014թ.
մասնաճյուղի տեղեկատվական ռեսուրսների զարգացման ծրագրի մշակման համար:
Մասնաճյուղում շարունակաբար աշխատանքներ են տարվում տեղեկատվական
ռեսուրսների (արտաքին ու ներքին) մատչելիության ընդլայնման և դրանց օգտագործման
արդյունավետության
բարձրացման,
ինչպես
նաև`
մասնաճյուղի
ինտերնետտեղեկատվական ռեսուրսների օգտագործման տեխնոլոգիական և տեխնիկական
գործիքամիջոցների կազմի ընդլայնման ուղղությամբ:
Հաշվետու տարում ՀՊՃՀ աջակցությամբ մասնաճյուղը հնարավորություն ստացավ
օգտվելու համաշխարհային գրադարանային մի շարք ռեսուրսներից, ինչպես նաև
մասնաճյուղի գրադարանում ձևավորվել է էլեկտրոնային ընթերցասրահ, որը
ապահովված է դեպի գլոբալ ցանց ելք ուեցող 6 նոր համակարգիչներով:
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Մասնաճյուղի համակարգչային համակազմը և ներքին համակարգչային ցանցը


Համակարգչային համակազմ.
2013 թվականին մասնաճյուղը համալրվել է 10 նոր համակարգիչով: Ավելացել է
մասնաճյուղի ներքին ցանցին և ինտերնետին միացված համակարգիչների քանակը:
Ընդհանուր առմամբ մասնաճյուղում առկա է 65 համակարգիչ, որոնք
օգտագործվում
են
ուսումնական
գործընթացում
և
գիտահետազոտական
աշխատանքների իրականացման համար (53 համակարգիչ), ինչպես նաև` վարչական
նպատակով (12 համակարգիչ):
Հաշվետու տարում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ճարտարագետի կողմից
սպասարկվել է մասնաճյուղի համակարգիչները, իրականացվել
պրոֆիլակտիկ և
ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ:
 Ներքին համակարգչային ցանց.
Մասնաճյուղում ներկայումս ներքին ցանցին և ինտերնետին միացված են 60
համակարգիչ (ինտերնետ կապի թողունակությունը կազմում է 6 Մբ/վ):
Համակարգչային
ցանցի
սպասարկումն
իրականացնում
է
ցանցային
ադմինիստրատորը:
Հաշվետու տարում ներքին ցանցին և ինտերնետին միացվել են 8 նոր
համակարգիչ, տեղադրվել է շուրջ 150 (մ) մալուխ:
Ինֆորմացիայի տարածումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
Տեղեկատվական հոսքերի կառավարման արդյունավետության բարձրացման
նպատակով մասնաճյուղում լայնորեն կիրառվում են տեղեկատվական ռեսուրսների
ընձեռած հնարավորությունները:
Ժամանակի հրամայականով արդի պահանջ է դարձել նաև մասնաճյուղի կայքի
ստեղծումը, որը գտնվում է ավարտման փուլում: Կայքի գործարկումը թույլ կտա առավել
գործուն դարձնել մասնաճյուղ-հասարակություն
կապը, թափանցիկ դարձնել
մասնաճյուղի գործունեությունը, մասնավորապես, տեղեկատվություն մասնաճյուղի
առաքելության,
նպատակների,
իրականացվող
խնդիրների,
ուսուցանվող
մասնագիտությունների,
նյութատեխնիկական
բազայի,
իրականացվող
գիտահետազոտական
տնտպայմանագրային
աշխատանքների,
ինչպես
նաև`
հեռանկարային պլանների վերաբերյալ:
ԽՆԴԻՐ 6.3. Ապահովել ՀՊՃՀ-ում ձևավորված միասնական տեղեկատվական
համակարգի ներդրումը մասնաճյուղում:
Ներկայումս մասնաճյուղում ներդրված է փաստաթղթաշրջանառության «Mullbery»
համակարգը, որը հանդիսանում է ՀՊՃՀ-ի հետ մասնաճյուղի փաստաթղթաշարժի
հիմնական գործիքամիջոցը: Միևնույն ժամանակ ներմասնաճյուղային կառավարման
համակարգում լայնորեն կիրառվում են տեղեկացման էլեկտրոնային ձևերը (ներքին
ցանց, էլեկտրոնային փոստ), աշխատանքներ են տարվում ուսանող-դասախոս
աշխատանքային փոխհարաբերություններում էլեկտրոնային ձևերի ներմուծման
ուղղությամբ:
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ԽՆԴԻՐ 6.4. Աշխատանքներ տանել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտի տարածաշրջանային ռեսուրսային կենտրոն դառնալու նպատակով:
2012/13 ուսումնական տարում որոշակի աշխատանքներ են իրականացվել
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տարածաշրջանային կենտրոն դառնալու
ուղղությամբ, մասնավորապես պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել «Քրոնիմետ»
բարեգործական հիմնադրամի և «Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր» հիմնադրամի հետ
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համատեղ գործունեության իրականացման
համար: Այդ նպատակի համար մասնաճյուղը հատկացրել է նախկին ճաշարանի
մասնաշենքը, որտեղ վերանորոգումից և համապատասխան աշխատանքների
իրականացումից հետո կստեղծվի Mobile լուծումների լաբորատորիա, որը զինված կլինի
մոտ 50 ժամանակակից համակարգիչներով և այլ տեղեկատվական ռեսուրսներով:
Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է հնարավորինս մասնակից լինել ՀՊՃՀ-ում
իրականացվող
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտի
ծրագրերին,
համագործակցել Շարունակական կրթության կենտրոնի հետ` հնարավորության դեպքում
մասնաճյուղում կազմակերպելով համապատասխան դասընթացներ:
Ակնհայտ է, որ ՏՏ ոլորտի տարածաշրջանային կենտրոն դառնալու համար
առաջնահերթ խնդիր է նաև սեփական դասախոսական ներուժի կատարելագործումն ու
շարունակական մասնագիտական աճը, որին հասնելու համար անհրաժեշտ է ինչպես
մասնաճյուղի նպատակաուղղված աշխատանքը, այնպես էլ ՀՊՃՀ-ի աջակցությունը:
Հանրությանը
ՏՏ
ոլորտի
ծառայությունների
մատուցման,
մատուցվող
ծառայությունների ընդլայնման և բազմազան դարձնելու նպատակով մասնաճյուղը
պլանավորել է ակտիվորեն համագործակցելու պետական, հանրային և ոչ
կառավարական կառույցների ու հիմնադրամների հետ:
Թվարկված աշխատանքների բարեհաջող իրականացման դեպքում մասնաճյուղը
հնարավորություն կունենա մասնակից լինելու ՀՊՃՀ-ում իրականացվող ՏՏ ոլորտի
ծրագրերին, դառնալու ՏՏ ոլորտի տարածաշրջանային կենտրոն և ՀՊՃՀ-ում ստեղծվող
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ազգային ուսումնական և հետազոտական
կենտրոնի մասնաճյուղ:
Առաջարկություններ
1. Շարունակել
մասնաճյուղի
տեղեկատվական
ռեսուրսների
զարգացման
գործընթացը:
2. Ավելացնել ուսումնական գործընթացում կիրառվող համակարգիչների քանակը:
3. Ինտերնետ կապի թողունակությունը հասցնել մինչև 10 Մբ/վ:
4. Շարունակել համագործակցությունը «Քրոնիմետ» բարեգործական հիմնադրամի և
«Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր» հիմնադրամի հետ Mobile լուծումների
լաբորատորիայի հետագա ընդլայնման և տեղեկատվական ռեսուրսներով
համալրման ուղղությամբ:
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ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված
առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և նպատակ 6-ի
կատարողականը

Հ/Հ

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը

1.

Ունենալ առնվազն 8 տեխնոլոգիական
կարողությամբ և 2 հեռաուսուցման լսարաններ:
Հեռաուսուցման գործող ինֆրակառուցվածք:
Էլեկտրոնային ռեսուրսների օգտագործմամբ
դասընթացների հաշվեկշիռը` առնվազն 4550%:
Էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների կիրառում
դասախոսների առնվազն կեսի կողմից:
Մասնաճյուղի տեղեկատվական ռեսուրսների
և
նոր
տեխնոլոգիաների
ներդրման
պլանավորման և զարգացման խորհուրդ:

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Անդամակցություն
տեղեկատվական
ռեսուրսների համալսարանական պորտալին:
Մասնաշենքերում
գործող
անլար
ինտերնետային կապ:
ՈՒսանողների տարեկան միջին թվի և
ուսումնական գործընթացում ներգրավված
քոմփյութերների հարաբերակցությունը` ոչ
ավելի քան 7:
ՀՊՃՀ-ի
առաջատար
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ուսումնակրթական
և
հետազոտական
ազգային
ռեսուրսային
կենտրոնի տարածաշրջանային մասնաճյուղ:
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2012/13
ուսումնական
տարի

2013/14
ուսումնական
տարի

4

4

43,6

44,3

58,3%

61,2%

Մշակվել և
հաստատվել է
խորհրդի
կանոնակարգը
Առկա է

Ստեղծվել է
խորհուրդը

Wi-Fi ծածկույթ
մասնաշենքերի
տարածքում
2012թ. - 10,3

Wi-Fi ծածկույթ
մասնաշենքերի
տարածքում
2013թ. - 9,14

-

Աշխատանքներն
ընթացքի մեջ են

Առկա է

ՆՊԱՏԱԿ 7
ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՏԱՆԵԼ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ
ԽՆԴԻՐ
7.1.
Ապահովել
մասնաճյուղի
գիտական
ներուժի
ու
նյութատեխնիկական
բազայի
զարգացումը
և
գիտահետազոտական
աշխատանքներում դասախոսական կազմի ներգրավվածության ընդլայնումը:


2012/2013 ուսումնական տարում մշակվել է մասնաճյուղի գիտական ներուժի
զարգացման հեռանկարային հնգամյա պլանը, իրականացվել է մասնաճյուղի
ամբիոնների գիտական հենքի առկա վիճակի վերլուծություն, ստեղծվել
համապատասխան տվյալների բազա և մշակվել մասնաճյուղի գիտական հենքի
զարգացման փուլային ծրագիրը:
Հարկ է նշել, որ մասնաճյուղի ամբիոնների գիտական հենքը, որը հիմնականում
ընդգրկում է 1963-1999թթ. արտադրության ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված
լաբորատոր սարքավորումներ ու հաստոցներ, լուրջ համալրման և արդիականացման
կարիք ունի:
 Գիտական հետազոտությունների տեղեկատվական հենքը ներառում է
հետևյալը.
 մասնաճյուղում գործում է Wi -Fi կապ (ներկայումս ինտերնետային կապի
թողունակությունը կազմում 6 Մբ/վրկ),
 զուտ գիտական հետազոտությունների համար մասնաճյուղում ներկայումս
հատկացված է 9 քոմփյութեր, որոնցից 5-ը տեղաբաշխված են ամբիոններում,
իսկ 4-ը` տնտպայմանագրային աշխատանքների կատարման համար
հատկացված սենյակում:
2013 թ.-ին 01-Գ/2010 տնտպայմանագրային նախագծի միջոցներով ձեռք կբերվի ևս
2 կամ 3 արդիական քոմփյութեր, որոնք կծառայեն բացառապես գիտական
նպատակներով:
Մասնաճյուղում
իրականացվող
գիտական
ծրագրերում
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները ներկայումս օգտագործվում են հետևյալ ոլորտներում.
1. Տվյալների վիճակագրական մշակման, մաթեմատիկական մոդելավորման և
օպտիմալ կառավարման ծրագրային միջոցների կիրառում (SPSS, LabVIEW,
GPSS, TORA և այլն):
2. Գրաֆիկական մոդելավորման և ավտոմատացված նախագծման ծրագրային
միջոցների կիրառում (Mathcad, ArchiCad, AutoCad և այլն):
3. Գիտական
հետազոտությունների
արդյունքների
ներկայացում
տեղեկատվության արտապատկերման արդիական միջոցներով (լազերային
պրոյեկտոր, ինտերակտիվ գրատախտակ):
4. Ինտերնետային ռեսուրսների կիրառում, ներառյալ.
 գիտական
էլեկտրոնային
գրականության
և
պարբերականների
ուսումնասիրում,
 վիրտուալ (on-line) ուսումնագիտական լաբորատորիաների և ծրագրային
միջոցների օգտագործում,
 on-line թարգմանիչների և խմբագրիչների օգտագործում,
 գիտական պարբերականներում հոդվածների հրապարակում,
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 մասնակցություն ինտերնետային մասնագիտական ֆորումներին:
 ՀՊՃՀ աջակցությամբ մասնաճյուղը հնարավորություն է ստացել օգտվելու
eLibrary համակարգից, գիտական հետազոտությունների համար տեղեկատվական
բավարար հենքի ապահովման նպատակով նախատեսված է նաև ինտերնետային կապի
թողունակությունը
հասցնել
10 Մբ/վրկ-ի:
Մասնաճյուղի
աշխատակիցները
հնարավորություն ունեն օգտվելու տպագիր տեղեկատվական այնպիսի աղբյուրներից,
ինչպիսիքն են «ՀՊՃՀ Բանբեր»-ը, «ՀՊՃՀ Լրաբեր»-ը, ՀՊՃՀ-ի և ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից
համատեղ տպագրվող ՀՀ ԳԱԱ և ՀՊՃՀ տեղեկագրի «Տեխնիկական գիտություններ»
սերիան և «Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում» գիտական և մեթոդական
հոդվածների ժողովածուն, իչպես նաև` գիտահետազոտական աշխատանքներում
ընդգրկված աշխատակիցները յուրաքանչյուր տարի մասնակցում են ՀՊՃՀ
գիտաժողովին:
Միաժամանակ հարկ է նշել, որ հաշվի առնելով մասնաճյուղին աջակցելու ՀՊՃՀ
պատրաստակամությունը, անհրաժեշտության դեպքում մասնաճյուղը կարող է օգտվել
նաև Հայկական վիրտուալ գիտական գրադարանից, Springer և EBSCO համաշխարհային
գիտական անգլալեզու շտեմարաններից, ՀՊՃՀ-ի հետ համագործակցող գիտական
կազմակերպությունների քոմփյութերային կլաստերներից:
 Ասպիրանտուրան հաջող ավարտած երիտասարդ գիտական կադրերի
ներգրավման կարևորագույն նախադրյալը դասախոսական կազմի աշխատավարձերի
շարունակական բարձրացումն է: Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների
առկայության դեպքում կշակվեն մեխանիզմներ երիտասարդ գիտական կադրերի
ներգրավման, ինչպես նաև` գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված
դասախոսների և երիտասարդ գիտական կադրեր պատրաստող գիտական
ղեկավարների խրախուսման համար:
 Համատեղ
գիտահետազոտական
աշխատանքների
իրականացումը
մասնաճյուղի տարբեր պրոֆիլների գիտական ներուժի ներգրավմամբ անշուշտ
խրախուսելի է: Սակայն այդ ներուժի համեստ հնարավորությունները դեռևս
հնարավորություն չեն ընձեռում մրցույթային հիմունքներով լրացուցիչ ֆինանսավորվող
գիտական նախագծեր կատարել, իսկ արտադրական ձեռնարկությունները առանձնապես
շահագրգռված չեն մասնաճյուղին նման գ/հ նախագծեր պատվիրելու:
ԽՆԴԻՐ 7.2. Խթանել մասնաճյուղի կիրառական հետազոտությունների
իրականացումը և արդյունավետության բարձրացումը, նպաստել արդյունքների
առևտրայնացմանը:


Ամբիոնների մի մասում գիտական համապատասխան ներուժի սակավությունը,
դրա
հետ
միասին
առանձին
ամբիոնների
գիտական
ուղղվածության
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև` գործընկեր ձեռնարկությունների ցածր
շահագրգռվածությունը (բացառությամբ ԶՊՄԿ-ի) դեռևս թույլ չեն տալիս ամբիոններին
գործընկերների հետ հաստատել ակտիվ հետազոտական կապեր և իրականացնել
համատեղ հետազոտություններ:
Այս ուղղությամբ առաջիկա ժամանակահատվածում հարկ կլինի իրականացնել մի
շարք աշխատանքներ:
 Հաշվետու տարում երկու հայտ է ներկայացվել ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարություն՝ մասնաճյուղում պետբյուջեից ֆինանսավորվող բազային երկու
լաբորատորիայի ստեղծման համար:
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ԶՊՄԿ-ում հետազոտական աշխատանքներ և տեխնիկական վերազինում
իրականացնող РИВС գիտաարտադրական համալիրի (Ս.Պետերբուրգ) տեխնիկական
ղեկավարության հետ բանակցություններն են տարվում վերջինիս հետազոտական
նախագծերի կատարմանը մասնաճյուղի ամբիոնների գիտական ներուժի ներգրավման
ուղղությամբ:
 Ինովացիոն նախագծերի մշակմանն ու հետազոտությունների արդյունքների
մարքեթինգին և առևտրայնացմանն աջակցելու համար մասնաճյուղում աշխատանքներ
են տարվել Ինովացիոն խորհրդի ստեղծման ուղղությամբ. 2012/13 ուսումնական տարում
մշակվել և մասնաճյուղի գիտխորհրդի կողմից հաստատվել է Ինովացիոն խորհրդի
կանոնակարգը և մասնաճյուղի տնօրենի 2013թ. հոկտեմբերի 16-ի թիվ 148 հրամանով`
ստեղծվել խորհրուրդը:
 Մասնաճյուղի
գիտական
հետազոտությունների
արդյունավետության
գնահատման համար ռազմավարական ծրագրում նախատեսված է ֆինանսական հստակ
չափանիշ` նախագծի տարեկան կատարողական ծախսերի համադրումը արդյունքում
ստացված եկամուտների հետ (2:1):
Նպատակահարմար է նշված չափանիշի հետ մեկտեղ օգտագործել մեկ տարում
հրապարակված գիտական աշխատանքների քանակը, նախագծի շրջանակներում
կատարված դոկտորական, թեկնածուական, մագիստրոսական ատենախոսությունների և
բակալավրական աշխատանքների քանակը:
ԽՆԴԻՐ 7.3. Ապահովել մասնաճյուղի ներգրավվածությունը միջազգային
գիտական ծրագրերում:
 Մասնաճյուղի գիտական ներուժի համեստ հնարավորությունները դեռևս թույլ
չեն տալիս գիտամանկավարժական կազմին ընդգրկվել միջազգային գիտական
նախագծերում, ինչպես նաև մասնաճյուղին` մասնակցել ՀՊՃՀ-ում իրականացվող
միջազգային գիտական ծրագրերում: Այդուհանդերձ շուրջտարյա աշխատանքներ են
կատարվում անհրաժեշտ տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության և
ֆինանսավորման միջազգային աղբյուրների որոնման ուղղությամբ (մասնավորապես
Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի (Մոսկվա) շրջանակում):
 Հաշվետու տարում մշակվել և գիտական խորհրդի որոշմամբ հաստատվել է
բարձր վարկանիշ ունեցող գիտական հանդեսներում հոդվածներ հրատարակած և
գիտաժողովների մասնակցած դասախոսներին խրախուսելու մեխանիզմ:
 Մասնաճյուղում աշխատակիցների և ուսանողների համար դեռևս 2006 թ.-ից
ստեղծված են բոլոր հնարավորությունները ազատորեն օգտվելու հանրապետական և
միջազգային անվճար գիտատեղեկատվական ցանցերից: Ներկայումս մասնաճյուղի
դասախոսները հնարավորություն ունեն օգտվելու eLibrary համակարգից: ՀՊՃՀ
օժանդակությամբ դասախոսները կարող են օգտվել նաև Հայկական վիրտուալ գիտական
գրադարանից, Springer և EBSCO համաշխարհային գիտական անգլալեզու
շտեմարաններից, ՀՊՃՀ-ի հետ համագործակցող գիտական կազմակերպությունների
հաշվողական ռեսուրսներից (կլաստերներից):
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Տեղեկատվություն 2012/13 ուսումնական տարում մասնաճյուղի
գիտահետազոտական գործունեության վերաբերյալ
1. Բազային և այլ բնույթի գիտահետազոտական լաբորատորիաներ - չկան
2. Մասնակցությունը ֆինանսավորվող գիտական նախագծերին.
Հաշվետու տարում մասնաճյուղում իրականացվել է մեկ տնտպայմանագրային
նախագիծ (աղյուսակ 7.1).
Աղյուսակ 7.1
Անվանումը
Տնտպայմանագրային
գիտահետազոտական
նախագիծ

Գիտական
ուղղությունը,
թեման
Գիտ. ուղղ. ՏՏ (Բարդ
տեխն. համակարգերի
մոդելավորում և
կառավարում)
Թեման. Մոլիբդենային
հանքանյութի
ֆլոտացման
տեխնոլոգիական
գործընթացի
հավանականային
կառավարման
նմանակային մոդելի
մշակում

Ղեկավարը
(ա.ա.հ.,
գիտ.աստիճան)
Սեյրան Շամիրի
Բալասանյան
տ.գ.թ. դոցենտ

Ամբիոնից
ներգրավված
աշխատակիցները
(ա.ա.հ., գիտ.աստ.)
Գևորգյան Հերմինե
Միշայի
Աղագուլյան Մանե
Անդրանիկի

Տարեկան
ֆինանսավորումը
9 մլն
դրամ

Ֆինանսավորման
աղբյուրները
՛՛ԶՊՄԿ՛՛
ՓԲԸ

3. Կազմակերպված գիտական միջոցառումները (աղյուսակ 7.2).
2013 թվականի ապրիլի 19-ից 21-ը մասնաճյուղում կազմակերվեց ՀՊՃՀ
(Պոլիտեխնիկ) հիմնադրման 80-ամյակին նվիրված «Ճարտարագիտական կրթություն.
ընդհանուր և տարածաշրջանային հիմնախնդիրներ և լուծումներ» խորագրով
գիտաժողովը, որին մասնակցում էին ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ֆ.մ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Էդ. Ղազարյանը, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ֆ.մ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վ. Զաքարյանը,
ՀՊՃՀ ռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆ.մ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Ավետիսյանը,
ՀՊՃՀ կրթական ծրագրերի և ուսումնամեթոդական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր,
տ.գ.դ. պրոֆեսոր Ս. Աղբալյանը, Սյունիքի փոխմարզպետ Վ. Գրիգորյանը, Կապանի
քաղաքապետ Ա. Հայրապետյանը, Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտոր, ֆ.մ.գ.
դոկտոր, պրոֆեսոր Յու. Սաֆարյանը, ՀՊՃՀ և Կապանի, Վանաձորի ու Գյումրիի
մասնաճյուղերի ղեկավար ու դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, «Զանգեզուրի
պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ, «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ»
ՓԲԸ և «Դինո Գոլդ Մայնինգ Քամփնի» (ներկայիս` «ԴԱՆԴԻ ՓՐԻՇՍ ՄԵԹԱԼՍ
ԿԱՊԱՆ») ՓԲԸ ղեկավար կազմերի ներկայացուցիչներ:
Գիտաժողովի զեկույցների թեմաները ընդգրկում էին բարձրագույն կրթության,
մասնավորապես,
տարածաշրջանին
հատուկ
ճարտարագիտական
կրթության
կազմակերպման բոլոր խնդիրները. ճարտարագիտական կրթության ներկայիս վիճակը,
արդի մարտահրավերները, հիմնախնդիրները, «Մաթեմատիկա» և «Ֆիզիկա»
գիտությունների
դրվածքը
ճարտարագիտական
բուհում,
ճարտարագիտական
հետազոտությունների կազմակերպման մեխանիզմներն ու աշխատանքները ՀՊՃՀ
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մասնաճյուղերում, հանքարդյունաբերական տնտեսության խնդիրները և դրանում
Կապանի մասնաճյուղի` որպես ոլորտին կադրերով «սնող» հաստատության
դերակատարումը, ինչպես նաև կրթություն-աշխատաշուկա համագործակցության
համատեքստում «բուհ-արդյունաբերություն» համագործակցության ձևաչափը:
Մասնաճյուղում կանոնավոր կերպով կազմակերպվում են նաև ամենամսյա
գիտակրթական սեմինարներ:
Աղյուսակ 7.2

Անվանումը

ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ)
հիմնադրման 80
ամյակին նվիրված
գիտաժողով

Մասնաճյուղային
գիտակրթական
սեմինար

Տիպը՝
համալսարանական,
հայաստանյան,
միջազգային

Կազմակերպիչները
(ա.ա.հ.,
գիտ.աստիճան)

Ա.Ավետիսյան,ֆ.մ.գ.դ.,
ՀՀ ԳԱ թղթ. անդամ,
Յու.Սարգսյան,տ.գ.դ.,
ՀՀ ԳԱ ակադեմիկոս,
հայաստանյան
Է.Ղազարյան,ֆ.մ.գ.դ.,
ՀՀ ԳԱ ակադեմիկոս,
Ա.Գրիգորյան,տ.գ.դ.,
Լ.Ն.Պետրոսյան, մ.գ.դ.

մասնաճյուղային

Ս.Շ.Բալասանյան,
տ.գ.թ.

Վայրն ու
ժամանակը

Ֆինանսավորման
աղբյուրները,
չափը

19-21
ապրիլի
2013թ.
Կապան

մասնաճյուղի
գլխ.մասնաշեն
ք, թիվ 206
սենյակ,
ամենամսյա

ԶՊՄԿ,
ՀՊՃՀ
Կապանի
մասնաճյուղ

-

4. Գիտական հիմնադրամներին և այլ կազմակերպություններին ներկայացված
հայտերը.
Բազային լաբորատորիաներ ստեղծելու համար 2 հայտ է ներկայացվել ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարություն:
5. Հաշվետու տարում ներդրված, ապրանքայնացված նախագծեր - չկան
6. Համատեղ հետազոտական նախագծերն այլ կազմակերպությունների հետ - չկան
7. Հաշվետու տարում հրատարակված աշխատանքները և գիտաժողովներում
զեկուցումները.
Հաշվետու տարում մասնաճյուղի աշխատակիցների կողմից հրատարակվել է 8
հոդված (աղյուսակ 7.3), իսկ գիտաժողովներում զեկուցվել է 9 աշխատանք (աղյուսակ
7.4).
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Աղյուսակ 7.3
Հեղինակները

Աշխատանքի անվանումը

С.Ш. Баласанян

Компьютерная модель сопряжения
элементов в строго-иерархической
стратифицированной системе

Ա.Ա. Այվազյան,
Վ. Ա Մարտիրոսյան և այլոք

Исследование процессов
механохимического обогащения хромитов в
присутствии хлоридов
Ուսուցման մեթոդների և գիտական
իմացության մեթոդների
փոխկապվածության մի քանի հարցերի
մասին
Ֆիզիկայի խնդիրներում Կոշիի
անհավասարության մի քանի
կիրառությունների մասին
Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում
հանգունությունների կիրառման
անհրաժեշտության և հանգունությամբ
մտահանվումների ընդհանուր բնութագրի
մասին
Исследование процессов
механохимического и термического
обогащения хромитов в присутствии
хлоридов и получение металлического
хрома
Процессы механохимического и
термического обогащения хромитов в
присутствии хлоридов и получение
порошкообразного хрома
Потенциал точечного заряда в
полупроводниковой гетероструктуре с
цилиндрической симметрией

Ն.Լ. Պետրոսյան,
Լ.Ն. Պետրոսյան

Ն.Լ. Պետրոսյան

Ն.Լ. Պետրոսյան

Айвазян А.А.,
Мартиросян В.А.,
Хачатрян А.Р.
Талако Т.Л.
Айвазян А.А.,
Мартиросян В.А.,
Хачатрян А.Р.
Талако Т.Л.
Մովսիսյան Նունե

Հրատարակության ելքի
տվյալները
Известия Томского
политехнического
университета, 2012, т. 321,
№5. – С. 48-53
ՀՊՃՀ «Բանբեր», 2012թ.,
էջ 29-36
Կրթությունը և գիտությունը
Արցախում, 2012,
N 3-4, էջ 10-20
Բնագետ, 2012, N 3,
էջ 34-41
«Մանկավարժություն»,
2013, N 6, էջ 21-28

Сборник «Порошковая
металлургия».-Минск,
2012.-Рып. 35.- с.156-163

Вестник ГрГУ.- Минск,
2012.- 3(137).с.41-48
Известия НАН Армении,
Физика,2013,январь
с.125-135

Աղյուսակ 7.4
Անվանումը, վայրն ու
ժամանակը
ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ)
տարեկան
գիտաժողով
Երևան, 22-26
նոյեմբեր, 2012թ.

ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ)
տարեկան
գիտաժողով
Երևան, 22-26
նոյեմբեր, 2012թ.

Մասնակիցները

С.Ш. Баласанян
Э.М.Геворгян
М.А.Агагулян
С.Р.Григорян

Հ.Ա. Մարտիրոսյան,
Ա.Ս. Հայրապետյան

Զեկուցման անվանումը

Определение важности
переменных статистической
модели технологического
процесса флотации

Լեռնաարդյունաբերական
համակարգերի կառավարման
կազմակերպման
առանձնահատկությունները
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Հրատարակության
Ելքի տվյալները
ՀՊՃՀ ԼրաբերԳիտական և
մեթոդական
հոդվածների
ժողովածու.-Երևան,
2013. - Հ.2.
–էջ 19-26
ՀՊՃՀ ԼրաբերԳիտական և
մեթոդական
հոդվածների
ժողովածու.-Երևան,
2013.

Աղյուսակ 7.4-ի շարունակությունը
ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ)
տարեկան
գիտաժողով
Երևան, 22-26
նոյեմբեր, 2012թ.
Միջազգային
գիտատեխնիկական
գիտաժողով, Մինսկ,
2012թ.
Актуальные вопросы
филологических исследований. г. Краснодар,
27 апреля 2013г.
II научная конференция
Армянского
химического общества
9-12 октября 2012г.Ереван
ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ)
հիմնադրման 80ամյակին նվիրված
գիտաժողով, Կապան
19-21 ապրիլի 2013թ.
ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ)
հիմնադրման 80ամյակին նվիրված
գիտաժողով, Կապան
19-21 ապրիլի 2013թ.
ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ)
հիմնադրման 80ամյակին նվիրված
գիտաժողով, Կապան
19-21 ապրիլի 2013թ.

Լ.Գ. Եղիազարյան

«ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-ում ներդրված
տեխնիկայի
արդյունավետության
հիմնավորման հարցերը

Ա.Ա.Այվազյան,
Վ.Ա. Մարտիրոսյան
և այլք

Исследование процессов
механохимического
обогащения хромитов в
присутствии хлоридов и
получение металлического
хрома

Ք.Ա. Մարգարյան

Особенности и средства
анализа технического текста

ՀՊՃՀ ԼրաբերԳիտական և
մեթոդական
հոդվածների
ժողովածու.-Երևան,
2013.
Միջազգային
գիտատեխնիկական
գիտաժողովի նյութեր,
Մինսկ, 2012թ. էջ 9294
Краснодар:«Издательский ДомЮг», 2013г., с. 61-64

Мартиросян В.А.,
Айвазян А.А.,
Сасунцян М.Э.

Сборник трудов II
научной конференции
Обогащение хромитов
Армянского химического
механохимическим и термическим
общества «Новые
методом в присутсвии хлоридов и
материалы и процессы»,
получение металлического хрома
9-12 октября 2012г.Ереван, 2012.-С.252-253

Ս.Շ. Բալասանյան

Բարձրագույն տեխնոլոգիական
կրթության որակի ապահովման
ուղիները Կապանի մասնաճյուղի
օրինակով

Գյուտարարության տեխնոլոգիան
Ս.Գ. Համբարձումյան և նրա հիմունքների ուսուցումը
ճարտարագիտական ԲՈՒՀ-ում

Լ.Ն. Պետրոսյան,
Ա.Ռ. Պապոյան,
Ա.Գ. Խառատյան

Ճարտարագիտական կրթության
և հետազոտությունների
կազմակերպումը ՀՊՃՀ
մասնաճյուղերում

8. Գյուտերի արտոնագրերը - չկան
9. Գիտական գործուղումներ - չկան
10. Մասնակցությունը գիտական մրցույթներին.
Մասնաճյուղի տնօրենի գիտական աշխատանքների գծով տեղակալ, տ.գ.թ.,
դոցենտ Ս.Շ. Բալասանյանը մասնակցել է ՀՊՃՀ 2011-2012թթ. լավագույն հոդվածի
(հոդվածաշարի) համար հայտարարված մրցույթին և արժանացել է 1-ին մրցանակի:
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11. Մասնագիտական խուրհուրդներում աշխատակիցների ներգրավվածությունը
(աղյուսակ 7.5).
Աղյուսակ 7.5
Աշխատակիցը
(ա.ա.հ.)

Գիտական
աստիճանը

Մասնագիտական
խորհուրդը

Մասնագիտությունների
թվանիշերը խորհրդում

Պետրոսյան Լեռնիկ
Նահապետի

մանկ.գ.դ.

Եփրեմյան Վաչագան
Պապիկի

բ.գ.դ

Մանկավարժություն,
Խ.Աբովյանի անվան
ՀՊՄՀ
Գրականության տեսություն
ԵՊՀ

020/ԺԳ.00.01, ԺԳ.00.02
012/ժ.0104

12. Ասպիրանտները, հայցորդները.
Հաշվետու տարում առաջին անգամ մասնաճյուղն ունեցավ իր հայցորդը (ՏՏ Ի և ԱՀ
ամբիոն): Երեք աշխատակիցներ հանդիսանում են ՀՊՃՀ Երևանի կրթահամալիրի և ՀՊՄՀ
հայցորդներ (աղյուսակ 7.6).

Աղյուսակ 7.6
Ասպիրանտ/հայցորդ (ա.ա.հ.)
Եղիազարյան Լիլիթ Գարսևանի
Մարտիրոսյան Էդգար Արամի
Գևորգյան Հերմինե Միշայի
Պետրոսյան Նահապետ
Լեռնիկի

Ուսուցման ձևը (առկա,
հեռակա ասպ., հայցորդ),
կուրսը
հայցորդ, 1-ին տարի
հեռակա IV կուրս ասպիրանտ
հայցորդ, 1-ին տարի
հայցորդ, 4-րդ տարի

Գիտական ղեկավարը
(ա.ա.հ., գիտ. աստիճան)
Գևորգյան Հ.Գ., տ.գ.թ.
Սահակյան Շ.Ս. տնտ.գ.թ.
Բալասանյան Ս.Շ., տ.գ.թ.
Գրիգորյան Լ.Պ., մ.գ.թ.

13. Հաշվետու տարում ավարտած ասպիրանտներ - չկան
14. Հաշվետու տարում պաշտպանված ատենախոսությունները.
Հաշվետու տարում ատենախոսություն պաշտպանել է մասնաճյուղի Մ և ԲԱ
ամբիոնի 1 աշխատակից (աղյուսակ 7.7).
Աղյուսակ 7.7
Հայցվորը (ա.ա.հ.)
Գրիգորյան Արամ Ժորայի

Հայցվող աստիճանը
տեխնիկական գիտությունների
թեկնածու

Մասնագիտության թվանիշը
Ե. 23.04 - «Շինարարական
մեխանիկա»

15. Գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված աշխատակիցների թիվը
(%) - 18 (մոտ 50%):
16. Գիտական սարքավորումները.
Մասնաճյուղում առկա են 65 քոմփյութեր, որոնցից 9-ը նախատեսված են միայն
գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման համար: Նշված քոմփյութերները
օպտիկական կապուղով լծորդված են բարձր թողունակությամբ (6 Մբ/վրկ սիմետրիկ
կապ) ինտերնետին: Նախատեսվում է 01-Գ/2010 գ/հ նախագծի միջոցներով ձեռք բերել 2
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մլն. դրամի քոմփյութերային և այլ տեխնիկա` գիտահետազոտական աշխատանքների
կատարման համար:
2012թ. դեկտեմբերին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն են
ներկայացվել
հայտեր
մասնաճյուղում
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
և
մետալուրգիայի բնագավառների բազային լաբորատորիաների ստեղծման համար:
Մետալուրգիական ուղղությամբ գիտահետազոտական աշխատանքները (մինչև
0
1000 C ջերմաստիճան պահանջող) կարող է իրականացվել ինդուկցիոն և մուֆելային
վառարանների օգնությամբ, որոնք գտնվում են բարվոք տեխնիկական վիճակում:
Նախատեսվում է ձեռք բերել բարձր ջերմաստիճանային մետալուրգիական
վառարաններ, միկրոսկոպ և այլ մետալուրգիական ուսումնահետազոտական
սարքավորումներ:
Դեռևս բացակայում են լեռնահարստացման ուղղությամբ հետազոտական
աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ սարքավորումները, որոնց
ձեռքբերման ուղղությամբ կատարվում են կոնկրետ քայլեր:
17. Առաջարկություններ
Մասնաճյուղի գիտական գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու
նպատակով անհրաժեշտ է.
 հետևողական աշխատանքներ տանել ֆինանսավորվող գիտական նախագծերի
մրցույթներին մասնաճյուղի գիտական ներուժի մասնակցությունն ապահովելու
ուղղությամբ,
 ապահովել
դասախոսների
գիտահետազոտական
գործունեության
արդյունքների հնարավորինս լայն ներդրում ուսումնական գործընթացում,
 հետևողական
աշխատանքներ
տանել
բազային
և
այլ
բնույթի
լաբորատորիաների
ստեղծման
ու
ֆինանսավորման
համար
հայտարարված
մրցույթներին մասնաճյուղի գիտական ներուժի մասնակցությունն ապահովելու
ուղղությամբ:
 համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների առկայության դեպքում մշակել
մեխանիզմներ գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարող դասախոսների
նյութապես խրախուսելու համար,
 աշխատանքներ
տանել
մետալուրգիայի
և
ընդերքաբանության
լաբորատորիաներն անհրաժեշտ գիտական սարքավորումներով հագեցնելու համար
ֆինանսական միջոցների հայթայթման ուղղությամբ,
 աջակցել մասնաճյուղի աշխատակիցների համար օտար լեզվի ուսուցման
դասընթացների կազմակերպմանը:

66

ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված
առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և նպատակ 7-ի
կատարողականը

Հ/Հ

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը

1.

2016 թվին մասնաճյուղի դասախոսական կազմի
առնվազն 40%-ի մասնակցություն գիտահետազոտական աշխատանքներին:
Մասնաճյուղի
հետազոտական
նախագծերի
ծավալը 2016 թվին` առնվազն`
 գիտության արտաբյուջետային
ֆինանսավորման տարեկան աճ 5%-ով,
 պայմանագրային աշխատանքների ծավալի
աճ` 2 անգամ,
 մեկ դասախոսին ընկնող հետազոտական
հատկացումների տարեկան աճ` 5%-ով:
Գիտության վրա ծախսված գումար/ արդյունքում
ստացված գումար հարաբերակցությունը միջին
տարեկան կտրվածքով` առնվազն 2:1:
Առնվազն 1 գիտահետազոտական
լաբորատորիա և (կամ) կենտրոն:
Մասնաճյուղում գործող լիարժեք ինովացիոն
խորհուրդ:

2.

3.

4.
5.

50%

2013/14
ուս.տարի
(01.10.2013թ.)
53%

-

-

1 տնտպայմ.
աշխատանք
-

1 տնտպայմ.
աշխատանք
-

-

-

-

-

Մշակվել և
հաստատվել է
խորհրդի
կանոնակարգը

Ստեղծվել է
խորհրուրդը

2012/13
ուս.տարի
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ՆՊԱՏԱԿ 8
ԸՆԴԼԱՅՆԵԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ

Այս նպատակի իրականացման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների
արդյունավետության բարձրացման համար մասնաճյուղում 2013 թվականի սեպտեմբերի
2-ից ստեղծվել է «Գիտության, արտաքին կապերի և ուսանողների կարիերայի
աջակցման» բաժին:
ԽՆԴԻՐ 8.1. Ամրապնդել և ընդլայնել մասնաճյուղի գործընկերային կապերը
տարածաշրջանի արտադրական ձեռնարկությունների, այլ կազմակերպությունների և
հանրային կառույցների հետ:
Մասնաճյուղի զարգացման համար կարևոր գործոններից է նաև տարածաշրջանի
արտադրական ձեռնարկությունների, այլ կազմակերպությունների և հանրային
կառույցների հետ մասնաճյուղի գործընկերային կապերի ամրապնդումը և ընդլայնումը:
Հաշվետու տարում աշխատանքներ են տարվել տարածաշրջանի աշխատաշուկայի
առկա վիճակի և զարգացման միտումների մոնիթորինգի իրականացման, մասնաճյուղի
հնարավոր գործատու կազմակերպությունների տվյալների բազայի ձևավորման
ուղղությամբ: 2014 թվականի առաջին կիսամյակում նախատեսվում է ավարտին հասցնել
վերոհիշյալ աշխատանքները:
Հիմնական գործատու կազմակերպությունների («Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ, «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ, «Դինո Գոլդ
Մայնինգ Քամփնի» (ներկայիս` «ԴԱՆԴԻ ՓՐԻՇՍ ՄԵԹԱԼՍ ԿԱՊԱՆ») ՓԲԸ) հետ
երկարաժամկետ պայմանագրային հարաբերությունների ձևավորման նպատակով
մշակվել և գործատուների քննարկմանն է ներկայացվել համագործակցության
(ռազմավարական
գործընկերության)
պայմանագիր:
Նշված
պայմանագրով
նախատեսում են համագործակցություն և համատեղ գործունեություն հետևյալ
ուղղություններով.
 գործատու
կազմակերպության
գործունեության
պրոֆիլին
համապատասխանող
ուղղություններով
որակյալ
մասնագետների
պատրաստման համար պայմանների ստեղծում,
 մասնագետների
վերամասնագիտացում,
վերապատրաստում
և
որակավորման բարձրացում,
 գործատու կազմակերպության և մասնաճյուղի համար արդիական
ուղղություններով, այդ թվում` համատեղ և (կամ) երրորդ կողմի
ներգրավմամբ, գիտահետազոտական, փորձարարական և նախագծային
աշխատանքների իրականացում,
 գործատու կազմակերպության և մասնաճյուղի համար փոխադարձ
հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաներով համատեղ գիտաժողովների,
սեմինարների,
ցուցահանդեսների
և
խորհրդակցությունների
կազմակերպում ու անցկացում,
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 համապատասխան պայմանների առկայության դեպքում գործատու
կազմակերպությունում մասնաճյուղի համապատասխան մասնագիտական
ամբիոնների
գործունեության
հենակետերի
հիմնում,
համատեղ
լաբորատորիաների ստեղծում,
 ՀՀ օրենսդրությանը, գործատու կազմակերպության և մասնաճյուղի
կանոնադրություններին չհակասող գործունեության այլ ձևեր:
Պայմանագրերի կնքման գործընթացը նախատեսվում է ավարտել մինչև ընթացիկ
տարվա ավարտը:
Արդեն համագործակցության (ռազմավարական գործընկերության) պայմանագիր է
կնքվել լեռնամետալուրգիական ոլորտում
տարածաշրջանում (Տաշտուն գյուղի
տարածքում, Քարասար-Պրիխրեբտովոյե /Մեղրասարի տեղամաս/ հանքավայրում) իր
գործունեությունը սկսած «ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ» ՍՊԸ, ինչպես նաև` «Կապանի մեքենաշինական
գործարան» ԲԲԸ և «Կապանի նորոգշին» ՍՊԸ հետ:
Պայմանագրերի կնքման գործընթացն ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է ստեղծել
նաև նպաստավոր պայմաններ և համապատասխան մեխանիզմներ մասնաճյուղի կամ
նրա առանձին ամբիոնների (լաբորատորիաների) զարգացման ծրագրերի մշակմանն ու
իրագործմանը
հիմնական
գործատու
և
գործընկեր
կազմակերպությունների
մասնակցության համար:
2013 թվականին նաև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել «Քրոնիմետ մայնինգ»
ընկերության «Քրոնիմետ» բարեգործական հիմնադրամի և «Ձեռնարկությունների
Ինկուբատոր» հիմնադրամի հետ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
համատեղ գործունեության իրականացման համար:
Միաժամանակ հարկ է նշել, որ մասնաճյուղը պետք է առավել ակտիվացնի
աշխատանքները մասնաճյուղ-տնտեսություն փոխկապակցության գործուն համակարգի
ստեղծման համար, ինչպես նաև` մասնաճյուղի շրջանավարտներին մասնագիտական
աշխատանքով ապահովելու և գործընկերային նոր կապեր ձևավորելու գործընթացին
նպաստելու նպատակով պարբերաբար իրականացնի ուսանողների և դասախոսների
հանդիպումներ հիմնական գործատու կազմակերպությունների և աշխատաշուկային
առնչվող հասարակական կառույցների ներկայացուցիչների հետ:
2012 թվականին մասնաճյուղը պայմանագրային հիմունքներով համագործակցել է
11, իսկ 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ` 30 կազմակերպությունների հետ
(աղյուսակ 8.1):
Աղյուսակ 8.1
Գործընկեր ուսումնական և գործընկեր ոչ ուսումնական հաստատություններ
ՀՀ

Հաստատության անվանումը

Համագործակցության ոլորտը

1.

«Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»
ՓԲԸ

2.

ՀՀ ԱԻՆ «Սեյսմիկ պաշտպանության
հարավային ծառայություն» ՊՈԱԿ

լաբորատոր պարապմունքների
անցկացում
լաբորատոր պարապմունքների
անցկացում
պրակտիկայի անցկացում
լաբորատոր պարապմունքների
անցկացում
պրակտիկայի անցկացում
ռազմավարական գործընկերություն

3.

«Կապանի նորոգշին» ՍՊԸ

4.

ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի
«Զբաղվածության պետական
ծառայություն» գործակալության Կապանի
զբաղվածության մարզային կենտրոն

պրակտիկայի անցկացում
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Պայմանագրի
կնքման տար.
2009
2011
2012
2011
2013
2013
2012

Աղյուսակ 8.1-ի շարունակությունը
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Կապան
մասնաճյուղ
«ՍՅՈՒՆԻ-ՔՈՄ» ՍՊԸ
«ԴԵԴԱԼ» ՍՊԸ
«ԼԱՄԱՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ
«Դինո Գոլդ Մայնինգ Քամփնի» ՓԲԸ
«Ագարակի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ
«Արքիթեքթոնիք» ՍՊԸ
«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի պետական
հիգիենիկ և հակահամաճարակային
տեսչության Սյունիքի մարզային կենտրոն
«Կապանի մեքենաշինական գործարան»
ԲԲԸ
«ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ» ՍՊԸ
ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի
ինստիտուտի Կապանի մետալուրգիայի և
հանքահարստացման լաբորատորիա
«Արքիթեքթոնիք» ՍՊԸ
«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ «Կապան»
մասնաճյուղ
«Նոր Հորիզոն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
«Յունիբանկ» ՓԲԸ «Կապան» մասնաճյուղ
«Կապանի ԲՈՒԱՏ» ՓԲԸ
«ԼԱՎ ԸՆԿԵՐ» ՍՊԸ
«ԴԱՆԴԻ ՓՐԻՇՍ ՄԵԹԱԼՍ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ
«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ
«Կապանի տարածաշրջանային պետական
քոլեջ» ՊՈԱԿ
«ՕՐԱՆԺ ԱՐՄԵՆԻԱ» Հիմնադրամ

պրակտիկայի անցկացում

2012, 2013

պրակտիկայի անցկացում
պրակտիկայի անցկացում
պրակտիկայի անցկացում

2012
2012
2012

պրակտիկայի անցկացում

2013

պրակտիկայի անցկացում

2013

պրակտիկայի անցկացում

2013

պրակտիկայի անցկացում
պրակտիկայի անցկացում

2013
2013

ռազմավարական գործընկերություն

2013

ռազմավարական գործընկերություն

2013

ռազմավարական գործընկերություն

2013

պրակտիկայի անցկացում

2013

պրակտիկայի անցկացում

2012

պրակտիկայի անցկացում

2013

պրակտիկայի անցկացում
պրակտիկայի անցկացում
պրակտիկայի անցկացում
պրակտիկայի անցկացում
պրակտիկայի անցկացում
պրակտիկայի անցկացում
լաբորատոր պարապմունքների
անցկացում
ուսանողներին կրթաթոշակի
տրամադրում

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012

ԽՆԴԻՐ 8.2. Մասնաճյուղի զարգացման ծրագրերում շրջանավարտների,
նվիրատու և հովանավոր կազմակերպությունների ու անհատների ներդրումների
իրականացման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնաճյուղում որոշակի աշխատանքներ են
իրականացվել շրջանավարտների հետ կապի բարելավման և ընդլայնման,
շրջանավարտների վերաբերյալ բազայի պարբերաբար նորացման և թարմացման
ուղղությամբ: Մասնաճյուղը շահագրգիռ է շրջանավարտներին մասնակից դարձնելու
մասնաճյուղի զարգացման գործընթացներում, ներգրավելու նրանց մասնաճյուղգործատու կապերի ամրապնդման, ինչպես նաև` մասնաճյուղի ընթացիկ խնդիրների
լուծման հարցերում: Մասնավորապես, շրջանավարտների ներգրավման միջոցով առավել
ակտիվացվել են կապերը «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ հետ և
ստեղծվել կապ «ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ» ՍՊԸ հետ:
2012 և 2013 թվականներին շարունակվել է համագործակցությունը «ԵՐՊԻ-ՀՊՃՀ
Շրջանավարտների
միություն»
հասարակական
կազմակերպության,
«ՕՐԱՆԺ
70

ԱՐՄԵՆԻԱ» Հիմնադրամ և ՎիվաՍել-ՄՏՍ («Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ) ընկերության,
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հետ, մասնավորապես սոցիալական ծրագրերի
շրջանակներում մասնաճյուղի սոցիալապես անապահով մի շարք ուսանողների նրանց
կողմից տրամադրվել է կրթաթոշակ («ԵՐՊԻ-ՀՊՃՀ Շրջանավարտների միություն» ՀԿ
Լոս-Անջելեսի շրջանավարտների միություն` 2012թ.-604,94 հազ. դրամ, «ՕՐԱՆԺ
ԱՐՄԵՆԻԱ» Հիմնադրամ` 2012թ.-1000 հազ. դրամ, ՎիվաՍել-ՄՏՍ ընկերություն` 2012թ.1732 հազ. դրամ, 2013թ.-2999 հազ. դրամ, Թրփանճեան ընտանեկան հիմնադրամ
(Հայաստանի ամերիկյան համալսարան)` 2012թ.-312 հազ. դրամ և 2013թ.-211,2 հազ.
դրամ):
Համագործակցության շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների հետ
միասին հարկ ենք համարում նշել, որ մասնաճյուղի և նշված կազմակերպությունների
համագործակցությունը պետք է դարձնել ավելի ընդգրկուն:
Հաշվետու տարում ավարտվել են մասնաճյուղի նախկին հանրակացարանի
մասնաշենքի
հիմնանորոգման
նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերի
և
լաբորատորիաների արդիականացման փաթեթների ձևավորման աշխատանքները: 2014
թվականից նախատեսվում է ԶՊՄԿ-ի աջակցությամբ սկսել և ավարտին հասցնել
նախկին հանրակացարանի մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները,
իսկ ՀՊՃՀ-ի աջակցությամբ կիրականացվի լեռնամետալուրգիական ուղղվածությամբ
մասնաճյուղի լաբորատորիաների արդիականացում:
ԽՆԴԻՐ 8.3. Զարգացնել հասարակության հետ մասնաճյուղի կապերը,
ապահովել հանրային ծրագրերում մասնաճյուղի առավելագույն ներգրավումը:
Մասնաճյուղը ձգտում է իր գործունեությունը ակտիվորեն լուսաբանել և
ներկայացնել զանգվածային լրատվության բոլոր հնարավոր միջոցներով, քաջ
գիտակցելով, որ արագ փոփոխվող և զարգացող աշխարհում անչափ կարևոր է
հնարավորինս մնալ հանրության ուշադրության կենտրոնում ու ձգտել միշտ բարձր պահել
կրթական հաստատության իմիջը:
Մասնաճյուղը՝ 2013 թվականի սեպտեմբերից իրականացնում է աշխատանքներ
մասնաճյուղի ինտերնետ կայքի պատրաստման և գործարկման ուղղությամբ,
գիտակցելով, որ համացանցը հսկայական հնարավորություններ է ընձեռում մասնաճյուղի
գործունեությունը լուսաբանելու և ներկայացնելու, ինչպես նաև բարձրացնելու ՀՊՃՀ
Կապանի մասնաճյուղի հեղինակությունը:
Մեծ ուշադրություն է դարձվել մասնաճյուղի դրական իմիջի պահպանմանն ու
ամրապնդմանը և նրա հասարակական վարկանիշի բարձրացմանն ուղղված
գովազդային-լրատվական, քարոզչական և մարքեթինգային բոլոր կարողությունների
համակարգմանն ու նպատակաուղղմանը:
2012 և 2013 թվականներին մասնաճյուղի գործունեության արտաքին լուսաբանման
նպատակով Սյունիքի մարզի ողջ տարածքով հեռարձակվող («ՍՈՍԻ») և Կապան
քաղաքում հեռարձակվող («ԽՈՒՍՏՈՒՓ ԹԻՎԻ») հեռուստաալիքներին, «ՍՅՈՒՆՅԱՑ
ԵՐԿԻՐ» մարզային թերթին, ինչպես նաև «Պոլիտեխնիկ» պաշտոնական ամսաթերթին
ուղարկվել են հոդվածներ, տրամադրվել նյութեր, տրվել հարցազրույցներ, որոնց հիման
վրա պատրաստված հեռարձակված, տպագիր ու էլեկտրոնային լրատվական
միջոցներում լույս տեսած հրապարակումների շնորհիվ հանրությունն իրազեկվել է
ներմասնաճյուղային կյանքին առնչվող առավել հետաքրքիր և կարևոր միջոցառումների
ու իրադարձությունների մասին ( 18 հատ տրամադրված նյութեր, 3 հարցազրույցներ):
Մասնաճյուղի գործունեությանն առնչվող անդրադարձները ԶԼՄ-ներում կազմել է 13:
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Մասնաճյուղում իրականացվել են աշխատանքներ սեփական գովազդային նյութերի
հրատարակման ուղղությամբ, ընդունելությանն ընդառաջ տպագրվել է հատուկ
գովազդային բուկլետ, ուր զետեղվել է ամբողջական ինֆորմացիա մասնաճյուղի
յուրաքանչյուր
ֆակուլտետի,
մասնագիտությունների,
լաբորատոր
բազայի
և
գործատուների հետ ունեցած կապի վերաբերյալ:
Այս ուսումնական տարում նախատեսվում է կազմակերպել մասնաճյուղի
գործունեության վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն, ձևավորել
մասնաճյուղի հնարավորությունների և ծառայությունների մարքեթինգի միասնական
ծրագիր և այն ներկայացնել հանրությանը:
Հարկ է նշել, որ ռազմավարական խնդրի բարեհաջող իրականացման համար
դեռևս մասնաճյուղն աշխատանքներ ունի կատարելու հանրային կարիքներին ուղղված
տարածաշրջանային (տեղական) ծրագրերում ներգրավման, PR գործունեությունն
առավել օպերատիվ և նպատակային դարձնելու նպատակով հանրային կապերի
ոլորտում
մասնաճյուղի
գործողությունների
մոնիթորինգի
ապահովման
ուղղություններով, ինչպես նաև ստեղծել ԶԼՄ-ներում մասնաճյուղին առնչվող
անդրադարցների էլեկտրոնային և տպագիր արխիվներ:
ԽՆԴԻՐ 8.4. Ձգտել ապահովելու մասնաճյուղի պատշաճ մասնակցությունը
ՀՊՃՀ-ի միջազգային համագործակցության ծրագրերին, նպաստել Բոլոնիայի
գործընթացի հայաստանյան զարգացումներում ՀՊՃՀ-ի առաջատար դերի
պահպանմանը:
Հաշվետու ժամակաշրջանում մասնաճյուղը, հիմնականում ՀՊՃՀ շրջանակներում,
շարունակել է ընդլայնել համագործակցությունը արտասահմանյան առաջատար ԲՈՒՀերի հետ:
Հաշվի առնելով մասնաճյուղի միջազգային համագործակցության դրական փորձը`
TEMPUS նախագծի ղեկավարությունը դրականորեն արձագանքեց 2012թ. մասնաճյուղի
ներկայացրած հայտին, և մասնաճյուղն առաջին անգամ որպես ինքնուրույն կատարող
ընդգրկվեց
Իլմենաուի
(Գերմանիա)
տեխնիկական
համալսարանի
(ԻՏՀ)
համակարգմամբ, եվրոպական երկրների 9 բուհի եւ 13 ընկերության մասնակցությամբ,
շուրջ 1 մլն եվրո ֆինանսավորմամբ իրականացվող TEMPUS «Արտադրական
համագործակցություն և հեռավար ու վիրտուալ գործիքամիջոցների վրա հիմնված
ստեղծագործ ճարտարագիտական կրթություն» նախագծում: Եռամյա տեւողությամբ այս
նախագծի կատարման արդյունքում կստեղծվի հեռավար լաբորատորիաների ցանց,
որոնցից կարող են օգտվել ինչպես մասնաճյուղի, այնպես էլ նախագծի մասնակից
բուհերի ուսանողները: Այդ նպատակով մասնաճյուղում տեղադրվելիք` Իլմենաուի
համալսարանի կողմից մշակված շուրջ 27000 եվրո արժողությամբ տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ուղղվածության հիբրիդային լաբորատորիան, անշուշտ, էականորեն
կօժանդակի ուսանողների մասնագիտական կարողությունների և գործնական
հմտությունների ձեռք բերմանը:
Նախագծի կատարման ընթացքում Խարկովի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի
ղեկավարությամբ
մշակված
հարցաթերթիկների
միջոցով
դասախոսների,
շրջանավարտների և գործատուների շրջանում կատարված հարցումների արդյունքների
հիման վրա իրականացվել է Կապանի ու տարածաշրջանի ճարտարագիտական
մասնագիտությունների աշխատաշուկայի առկա վիճակի վերլուծություն և ապագա
ճարտարագետներին անհրաժեշտ կոմպետենցիաների կազմի որոշում: Վերջինիս հիման
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վրա Իլմենաուի և Դեուստոյի (Իսպանիա) համալսարանները մասնաճյուղի համար պետք
է մշակեն ուսումնական մոդուլներ:
Նախագծի շրջանակում հեռավար և վիրտուալ լաբորատորիաների կիրառությամբ
ուսուցման ոլորտում եվրոպական լավագույն փորձին ծանոթանալու նպատակով ս.թ.
մայիսին Ռումինիայի Բրաշով քաղաքում գտնվող Տրանսիլվանիայի համալսարան են
գործուղվել մասնաճյուղի երկու դասախոսներ: Նրանք ուսումնասիրել են «National
Instruments» հանրահայտ ընկերության կողմից մշակված NI ELVIS լաբորատոր
սարքավորումը և գործնական հմտություններ ձեռք բերել այն ուսումնական
գործընթացում կիրառելու համար:
Մասնաճյուղը ՀՊՃՀ-ի կազմում մասնակցում է Եվրամիության TEMPUS
ծրագրի «Համալսարան-գործատու
հայկական
համակարգման
գործակալություն»
(«ԱՐԱՐԱՏ») անվանումով նախագծին, որի շրջանակներում 2013թ. Իտալիայի Պալերմո
քաղաք է գործուղվել մասնաճյուղի մեկ աշխատակից:
2012թ. հոկտեմբերին մեկնարկած «ԱՐԱՐԱՏ» նախագիծը ճարտարագիտական
համալսարանում իրականացվող յոթ TEMPUS նախագծերից մեկն է, որին, բացի ՀՊՃՀից, մասնակցում են ՀՀ մի շարք գերատեսչական մարմիններ, բազմաթիվ հայաստանյան
և արտասահմանյան բուհեր ու կազմակերպություններ։ Երեք տարի տևողությամբ
ծրագրի հիմնական նպատակն է Հայաստանում բարելավել բարձրագույն կրթության
համապատասխանությունը
հարափոփոխ
աշխատաշուկայի
պահանջներին
համալսարան-գործատու համագործակցության սերտ կապի հաստատման միջոցով։
Մասնաճյուղը ՀՊՃՀ օժանդակությամբ ակիվորեն մասնակցում է նաև Բոլոնիայի
գործընթացի հայաստանյան զարգացումներում` ձգտելով իր ներդրումն ունենալ այդ
գործընթացում ՀՊՃՀ առաջատար դերի պահպանմանը:
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ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված
առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և նպատակ 8-ի
կատարողականը
Հ/Հ

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը

2012թ.

2013թ.
(01.10.2013թ.)

1.

Մասնաճյուղ-արդյունաբերություն
փոխկապակցության նորովի գործող
համակարգ (կառույց), հիմնական
պատվիրատու կազմակերպությունների
վերաբերյալ տարեկան պարբերականությամբ
թարմացվող տվյալների բազա (սկսած
2012/2013 ուստարվանից):

Իրականամացվել են
աշխատանքներ
մասնաճյուղի
հնարավոր գործատու
կազմակերպությունների
տվյալների բազայի
ձևավորման
ուղղությամբ

2.

Երկարաժամկետ պայմանագրային հիմունքներով գործող համատեղ ուսումնական կենտրոն
(մասնաճյուղ, ամբիոն, լաբորատորիա)` տեղական և արտասահմանյան առաջատար
ընկերությունների հետ (2016թ.`1-2):
Մասնաճյուղի հետ համագործակցող
գործընկեր ձեռնարկությունների թիվը (ըստ
կնքված պայմագրերի)` տարեկան 10-15:
Շրջանավարտների տվյալների բազա`
էլեկտրոնային կապի հնարավորություններով:

-

Ստեղծվել է «Գիտության,
արտաքին կապերի և
ուսանողների կարիերայի
աջակցման» բաժին:
Շարունակվում են աշխատանքները մասնաճյուղի
հնարավոր գործատու
կազմակերպությունների
տվյալների բազայի
ձևավորման ուղղությամբ
-

11

30

Սկսվել են
համապատասխան
աշխատանքները
-

Տվյալների բազայի ձևավորման աշխատանքների
շարունակում
-

-

«Քրոնիմետ» հիմնադրամի
1 ծրագիր

-

-

8

13

3

10

-

Նորաստեղծ ԳԱԿ և ՈՒԿԱ
բաժնի գործառույթներում
նեռառված են նաև այս
կետում նշված գործառույթ.
3

3.

4.

5. Արտաքին ներդրումների ու նվիրատվությունների
հաշվեկշռային աճ` արտաբյուջետային տարեկան
ընդհանուր մուտքերի 5-10%-ի չափով:
6. Արտաքին («Պոլիտեխնիկ» հիմնադրամը
ներառյալ) հովանավորությամբ իրականացվող
առնվազն 5 զարգացման նախագծեր և
ծրագրեր (5 տարվա կտրվածքով):
7. Մասնաճյուղի հնարավորությունների և
ծառայությունների մարքեթինգի իրականացման միասնական ծրագիր:
8. Մասնաճյուղի PR ակտիվության (լրատվականգովազդային և մարքեթինգային
միջոցառումներ) աճ` առնվազն 1,5 անգամ`
2011 թ. ցուցանիշի նկատմամբ:
9. Մասնաճյուղի վերաբերյալ ԶԼՄ անդրադարձերի (PR արդյունավետության) թվի աճ` առնվազն
1,5 անգամ` 2011թ. ցուցանիշի նկատմամբ:
10 Նախագծերի մշակմանը, դրամաշնորհների
.
ձեռքբերմանն ու միջազգային կապերի
ձևավորմանն աջակցող խորհուրդ:
11.

2

ՀՊՃՀ-ի արտասահմանյան գործընկերային
կապերի, միջազգային նախագծերի և այլ
ծրագրերի շրջանակներում մասնաճյուղի
ներկայացուցիչների շարժը (գործուղումներ)
դեպի արտասահմանյան համալսարաններ`
տարեկան 1-2:
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ամփոփելով 2012/13 ուսումնական տարում ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի
գործունեության հիմնական արդյունքները և գնահատելով դրանք մասնաճյուղի 20122016թթ. ռազմավարական ծրագրի խնդիրների կատարման տեսանկյունից, կարելի է
արձանագրել հետևյալը.
Հաշվետու տարում մասնաճյուղում բավականին աշխատանքներ են կատարվել
ռազմավարական ծրագրի սկզբնական փուլի արդյունավետ իրականացման համար,
մասնավորապես.
1. զարգացման հեռանկարով վերանայվել է մասնաճյուղի ընդունելության
պլանավորումը, ընդլայնվել և ակտիվացվել ընդունելության գովազդարշավը,
2. զգալի աշխատանքներ են տարվել կրթության որակի գնահատման և
ապահովման ներմասնաճյուղային համակարգի ձևավորման, ուսուցման
գործընթացի և դասախոսական կազմի բարելավման ուղղություններով,
3. բարձրացվել
է
մասնաճյուղի
կառավարման
համակարգի
արդյունավետությունը,
համալրվել
մասնաճյուղի
կառավարմանն
անհրաժեշտ իրավական-նորմատիվային բազան, ապահովվել վարչակազմի
որակական առաջընթաց,
4. զարգացվել է ուսանողական ինքնավարությունը և ընդլայնվել մասնաճյուղի
կառավարմանն ուսանողների մասնակցությունը,
5. մեծ ծավալի աշխատանք է տարվել ուսումնական և աշխատանքային
պայմանների
բարելավման,
տեղեկատվական
ռեսուրսներով
ապահովվածության, ինֆրակառուցվածքի պահպանման ուղղություններով,
6. որոշակի աշխատանքներ են կատարվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտի ծրագրերում մասնաճյուղի մասնակցության, գիտական ներուժի
զարգացման և գիտահետազոտական աշխատանքներում դասախոսների
ներգրավվածության ընդլայնման ուղղություններով,
7. զարգացվել ու ընդլայնվել են գործընկերային կապերը և շրջանավարտների
ներգրավածությունը մասնաճյուղի զարգացման խնդիրներում,
8. աճել է մասնաճյուղի PR ակտիվությունը և զարգացվել հասարակության հետ
մասնաճյուղի կապերը,
9. մասնաճյուղը ներգրավված է միջազգային ծրագրերում և ապահովում է
ակտիվ
մասնակցություն
Բոլոնիայի
գործընթացի
հայաստանյան
զարգացումներում:
Նշված դրական առաջընթացների հետ միասին, ի նկատի ունենալով
հաշվետվության մեջ ներկայացված աշխատանքներում տեղ գտած թերությունները և
բացթողումները, մասնաճյուղը բավականին աշխատանքներ ունի կատարելու
արձանագրված թերացումների շտկման և դեռևս չիրականացված խնդիրների լուծման
ուղղությամբ: Այդ կապակցությամբ որպես առաջարկություններ կարելի է նշել հետևյալը.
Անհրաժեշտ է.
1. կայունացնել դիմորդների հոսքը,
2. ձևավորել լրացուցիչ և շարունակական կրթության արդյունավետ և
զարգացող համակարգ,
3. շարունակաբար բարելավել կրթության որակը և շրջանավարտների
գործնական պատրաստվածության մակարդակը,
4. բազմազանեցնել ֆինանսական ներհոսքերը և ապահովվել ֆինանսական
ռեսուրսների շարունական աճ,
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5. իրականացնել
սոցիալական
ծրագրեր
(ներառյալ`
աշխատողների
խրախուսման և սոցիալական օգնության ֆոնդերի ստեղծում),
6. մասնաճյուղի
զարգացման
ծրագրերում
ակտիվորեն
ներգրավվել
շրջանավարտներին, արտադրական ձեռնարկություններին և հանրությանը,
7. ներգրավվել
հանրային
կարիքների
բավարարմանն
ուղղված
տարածաշրջանային ծրագրերում,
8. ստեղծել
մասնաճյուղ-տնտեսություն
փոխկապակցության
գործուն
համակարգ,
9. ընդլայնել միջազգային ծրագրերում մասնաճյուղի ներգրավվածությունը,
10. զարգացնել գիտական ներուժը և գիտական հենքը,
11. արդիականացնել և զարգացնել ուսումնագիտական լաբորատոր բազան,
12. ձեռք բերել գրադարանային նոր ռեսուրսներ,
13. առավել բարելավվել ուսումնական և աշխատանքային պայմանները,
14. 2012 թվականին չկանխատեսված արտաքին միջավայրային ոչ բարենպաստ
ցարգացումներով պայմանավորված` 2013/14 ուսումնական տարվա
ավարտին կրկին անդրադառնալ մասնաճյուղի 2012-2016թթ. Ռազմավարական ծրագրին, գնահատել նրա կատարման համար արտաքին պայմանների
ազդեցությունը և ներքին հնարավորությունները, անհրաժեշտության
դեպքում կատարել ռազմավարական ծրագրի ընթացիկ շտկում:
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Հավելված 1

ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ) Կապանի մասնաճյուղի լաբորատոր բազայի և
մասնագիտական կաբինետների լուսանկարները

Ֆիզիկայի լաբորատորիա-լսարան

Քիմիայի լաբորատորիա-լսարան
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Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների լաբորատորիա-լսարան

Էլեկտրատեխնիկայի լաբորատորիա

Քոմփյութերային լաբորատորիա-լսարան
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Ընդերքաբանության լաբորատորիա-լսարան

Շինարարության լաբորատորիա

Մետալուրգիայի և նյութագիտության լաբորատորիա-լսարան
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Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների -հեռավար (online) ուսուցման լսարան

Գեոդեզիայի կաբինետ
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Նախաբան
Ընդհանուր տեղեկատվություն ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի վերաբերյալ
ՆՊԱՏԱԿ 1. Ապահովել մասնաճյուղի մուտքի բազմազանեցում և
համապատասխանություն արտաքին միջավայրի պահանջներին, բավարար
մակարդակի հասցնել ուսանողական համակազմը
ԽՆԴԻՐ 1.1. Համապատասխանեցնել մասնաճյուղի ընդունելության
կառուցվածքը և չափաքանակները աշխատաշուկայի և կրթաշուկայի
պահանջներին
ԽՆԴԻՐ 1.2. Ակտիվացնել ընդունելության մարքեթինգային գործընթացները
ԽՆԴԻՐ 1.3. Զարգացնել լրացուցիչ և շարունակական կրթության համակարգը
Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ընդունելություն
Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելություն
Մասնաճյուղի ուսանողական համակազմը
Մասնաճյուղի շրջանավարտները
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 1-ի կատարողականը
ՆՊԱՏԱԿ 2. Մասնաճյուղում ապահովել կրթական ծրագրերին և պետական
միասնական չափանիշների պահանջներին համապատասխանող որակյալ
կրթություն
ԽՆԴԻՐ 2.1. Ներհամալսարանական համակարգի շրջանակներում ներդնել
ուսուցման որակի գնահատման և ապահովման ներմասնաճյուղային համակարգ`
բարձրագույն կրթության որակի ներքին արժևորման եվրոպական ENQA
չափանիշների պահանջներին համապատասխան
ԽՆԴԻՐ 2.2. Ապահովել արդի միջազգային չափանիշներին և աշխատաշուկայի
պահանջներին համահունչ ՀՊՃՀ-ում մշակվող նոր ծրագրերի ներդրումը
մասնաճյուղում
ԽՆԴԻՐ 2.3. Մանաճյուղում ապահովել կրեդիտային համակարգի ընդլայնված
կիրառությունը
ԽՆԴԻՐ 2.4. Ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ և մեխանիզմներ`
ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման գործընթացների էական
բարելավման համար
ԽՆԴԻՐ 2.5. Նախապատրաստվել ՄԿՈԱԱԿ-ի կողմից մասնաճյուղի կրթական
ծրագրերի արտաքին փորձաքննական գնահատման և հավատարմագրման
փուլային գործընթացին
Տեղեկատվություն 2012/13 ուսումնական տարում մասնաճյուղում ուսուցման
գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ
Ուսումնական գործընթացի հսկողությունը
Պրակտիկաների կազմակերպումը
Առաջադիմության ցուցանիշներն ըստ ուսումնական կիսամյակների
Գերազանց սովորող ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 2-ի կատարողականը
ՆՊԱՏԱԿ 3. Ապահովել արդի կրթական պահանջներին բավարարող
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դասախոսական կազմ, կառավարման օպտիմալ և արդյունավետ համակարգ
ԽՆԴԻՐ 3.1. Շարունակել բարելավել և համալրել դասախոսական կազմը` արդի
կրթական պահանջներին համապատասխան
ԽՆԴԻՐ 3.2. Ապահովել հաստիքների օպտիմալ օգտագործում և վարչակազմի
շարունակական համալրում ու որակական առաջընթաց
ԽՆԴԻՐ 3.3. Բարձրացնել մասնաճյուղի կառավարման համակարգի
արդյունավետությունն ու որակը
Մասնաճյուղի կառավարման համակարգի արդյունավետության և որակի
բարձրացմանը միտված պլանավորման միջոցառումները
Մասնաճյուղի կառավարման համակարգի արդյունավետության բարցրացմանն
ուղղված կառուցվածքային փոփոխությունները
Մասնաճյուղի գործունեության իրավական-նորմատիվային կարգավորումը
Մասնաճյուղի կառավարման մարմինների գործունեությունը
ԽՆԴԻՐ 3.4. Զարգացնել ուսանողական ինքնավարությունը, ընդլայնել
ուսանողների մասնակցությունը մասնաճյուղի կառավարմանը
Տեղեկատվություն 2012/13 ուսումնական տարում մասնաճյուղի ուսումնական
ստորաբաժանումների ղեկավար, պրոֆեսորադասախոսական և
ուսումնաօժանդակ կազմերի վերաբերյալ
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 3-ի կատարողականը
ՆՊԱՏԱԿ 4. Ձևավորել կրթական և հետազոտական ծրագրերի
համապատասխանող նյութատեխնիկական բազա, ապահովել սոցիալական
ծրագրերի շարունակական զարգացում և ինֆրակառուցվածքի պատշաճ
մակարդակ
ԽՆԴԻՐ 4.1. Մասնաճյուղում բարելավել ուսումնական գործընթացի
իրականացման նյութատեխնիկական պայմանները:
ԽՆԴԻՐ 4.2. Զարգացնել և արդիականացնել մասնաճյուղի ուսումնագիտական
լաբորատոր բազան:
ԽՆԴԻՐ 4.3. Բարձրացնել աշխատակիցների սոցիալական բավարարվածության
մակարդակը, բազմազան դարձնել սոցիալական ծրագրերը, զարգացնել
սոցիալական ինֆրակառուցվածքը
Տեղեկատվություն 2012/13 ուսումնական տարում մասնաճյուղի մեթոդականհրատարակչական գործունեության և ուսումնագիտական լաբորատոր բազայի
վերաբերյալ
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 4-ի կատարողականը
ՆՊԱՏԱԿ 5. Ապահովել ֆինանսական կայունություն և ձևավորել օպտիմալ
ֆինանսական համակարգ
ԽՆԴԻՐ 5.1. Ներդաշնակեցնել ֆինանսական պլանավորումը մասնաճյուղի
ռազմավարական նպատակներին և խնդիրներին
Մասնաճյուղի զարգացմանն ուղղված միջոցներ
Աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցներ
Ինֆրակառուցվածքի պահպանմանը և շահագործմանն ուղղված միջոցներ
ԽՆԴԻՐ 5.2. Մեծացնել մասնաճյուղի ֆինանսական միջոցների ներհոսքը և
բազմազան դարձնել դրանց աղբյուրները
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ԽՆԴԻՐ 5.3. Բարձրացնել մասնաճյուղի ֆինանսական ռեսուրսների
կառավարման և օգտագործման արդյունավետությունը
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 5-ի կատարողականը
ՆՊԱՏԱԿ 6. Մասնաճյուղն ապահովել արդի պահանջներին համահունչ
տեղեկատվական ռեսուրսներով, իրականացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
արդյունավետ կիրառում
ԽՆԴԻՐ 6.1. Ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված և
արդյունավետ օգտագործումը մասնաճյուղի կրթական և գիտական
գործընթացներում
ԽՆԴԻՐ 6.2. Զարգացնել մասնաճյուղի տեղեկատվական ռեսուրսները և
ապահովել դրանց մատչելիությունն ու օգտագործման արդյունավետությունը
Մասնաճյուղի համակարգչային համակազմը և ներքին համակարգչային ցանցը
Ինֆորմացիայի տարածումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
ԽՆԴԻՐ 6.3. Ապահովել ՀՊՃՀ-ում ձևավորված միասնական տեղեկատվական
համակարգի ներդրումը մասնաճյուղում
ԽՆԴԻՐ 6.4. Աշխատանքներ տանել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի
տարածաշրջանային ռեսուրսային կենտրոն դառնալու նպատակով
Առաջարկություններ
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 6-ի կատարողականը
ՆՊԱՏԱԿ 7. Զարգացնել մասնաճյուղի գիտական ներուժը և մասնաճյուղտնտեսություն հետազոտական կապերը, աշխատանքներ տանել միջազգային
գիտական ծրագրերում ընդգրկվելու ուղղությամբ
ԽՆԴԻՐ 7.1. Ապահովել մասնաճյուղի գիտական ներուժի ու
նյութատեխնիկական բազայի զարգացումը և գիտահետազոտական
աշխատանքներում դասախոսական կազմի ներգրավվածության ընդլայնումը
ԽՆԴԻՐ 7.2. Խթանել մասնաճյուղի կիրառական հետազոտությունների
իրականացումը և արդյունավետության բարձրացումը, նպաստել արդյունքների
առևտրայնացմանը
ԽՆԴԻՐ 7.3. Ապահովել մասնաճյուղի ներգրավվածությունը միջազգային
գիտական ծրագրերում
Տեղեկատվություն 2012/13 ուսումնական տարում մասնաճյուղի
գիտահետազոտական գործունեության վերաբերյալ
Առաջարկություններ
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 7-ի կատարողականը
ՆՊԱՏԱԿ 8. Ընդլայնել գործընկերային կապերը, մասնաճյուղի զարգացման
ծրագրերում ապահովել արտաքին օժանդակություն, զարգացնել հանրային
ներգրավվածությունը և մասնակցությունը միջազգային համագործակցության
ծրագրերին
ԽՆԴԻՐ 8.1. Ամրապնդել և ընդլայնել մասնաճյուղի գործընկերային կապերը
տարածաշրջանի արտադրական ձեռնարկությունների, այլ
կազմակերպությունների և հանրային կառույցների հետ
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ԽՆԴԻՐ 8.2. Մասնաճյուղի զարգացման ծրագրերում շրջանավարտների,
նվիրատու և հովանավոր կազմակերպությունների ու անհատների ներդրումների
իրականացման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում
ԽՆԴԻՐ 8.3. Զարգացնել հասարակության հետ մասնաճյուղի կապերը,
ապահովել հանրային ծրագրերում մասնաճյուղի առավելագույն ներգրավումը:
ԽՆԴԻՐ 8.4. Ձգտել ապահովելու մասնաճյուղի պատշաճ մասնակցությունը
ՀՊՃՀ-ի միջազգային համագործակցության ծրագրերին, նպաստել Բոլոնիայի
գործընթացի հայաստանյան զարգացումներում ՀՊՃՀ-ի առաջատար դերի
պահպանմանը
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 8-ի կատարողականը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
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