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 1. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

հիմնադրամի (այսուհետ՝ Համալսարան) «Ամբիոնների և դասախոսական կազմի մասին» 

կանոնակարգով (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) սահմանվում են Համալսարանի ամբիոնների 

ուսումնագիտական գործընթացի կազմակերպման կանոնները, դասախոսական 

անձնակազմի ձևավորման չափանիշերը, դասախոսների կրթության և որակավորման 

չափորոշիչները, դասավանդման, ուսումնական ծանրաբեռնվածության սահմանային 

չափերը, դասախոսների ընտրությունների ընթացակարգերը և այլ կանոններ: 

2. Սույն կանոնակարգի իրավական հիմքերն են «Կրթության մասին», «Բարձրագույն 

և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքները, Համալսարանի 

կանոնադրությունը և այլ իրավական ակտեր: 
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3. Ուսումնական գործընթացը 

1) Համալսարանի կրթական գործունեության առաքելությունը՝ առողջապահական 

բնագավառի մասնագիտություններով գիտության վրա հիմնված ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպումն է, որպես խնդիր ունենալով ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների միջոցով ուսանողներից որակյալ մասնագետ՝ ապագա բժիշկ, բժիշկ-

ստոմատոլոգ, դեղագետ, հանրային առողջապահության մասնագետ և այլ մասնագետներ 

ձևավորելը: 

2) Համալսարանում դասավանդվում են մասնագիտական՝ առողջապահական 

բնագավառի մասնագիտություններով, ինչպես նաև հարակից մասնագիտություններով 

առարկաներ: Առարկաների դասավանդումն իրականացվում է ըստ հաստատված 

կրթական ծրագրերի, աշխատանքային պլանների և անհրաժեշտ այլ գործընթացների:  

3) Համալսարանի կողմից հաստատված կրթական ծրագրերով դասընթացները և 

գիտահետազոտական գործունեությունն իրականացվում է որոշակի մասնագիտութ-

յուններով գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանումների՝ ամբիոնների, ինչպես 

նաև խումբ, ցիկլ, սիմուլիացիոն կենտրոն, կուրս՝ ամբիոնների (այսուհետ՝ ամբիոն) և այլ 

կառույցների միջոցով: Ամբիոնի կառուցվածքում կարող են ստեղծվել գիտական խմբեր, 

լաբորատորիաներ և այլ կառույցներ: 

4) Ամբիոնն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ օրենսդրությամբ, 

Համալսարանի կանոնադրությամբ, սույն կանոնակարգով, Գիտական խորհրդի 

որոշումներով, ռեկտորի հրամաններով, ռեկտորատի որոշումներով և այլ իրավական 

ակտերով: 

4. Ամբիոնների տեսակները 

Ամբիոնները տարակարգվում են ըստ հետևյալ տեսակների՝ 

 ա) մասնագիտական տեսական ամբիոններ՝ բժշկական, դեղագիտական, հանրային 

առողջապահական մասնագիտություններով, 

 բ) մասնագիտական կլինիկական ամբիոններ՝ բժշկական, ստոմատոլոգիական 

մասնագիտություններով, 
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 գ) հարակից առարկաների տեսական ամբիոններ՝ առողջապահական բնագավառի 

մասնագիտություններից (բժշկական, ստոմատոլոգիական, դեղագիտական, հանրային 

առողջապահական մասնագիտություններ) դուրս այլ մասնագիտական ուղղություններով: 

5. Ամբիոնի իրավասությունները 

1) Համալսարանական ակադեմիական ազատությունների շրջանակներում 

ամբիոնն իրավասու է՝ 

 ա) կազմակերպել և իրականացնել համապատասխան առարկայի կրթական 

գործընթացը, ուսումնական պրակտիկաները. 

 բ) իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանքներ՝ ապահովելով կապը 

ուսումնական գործընթացի և գործնական բժշկության, առողջապահական բնագավառի և 

այլ մասնագիտությունների հետ. 

 գ) իրականացնել գիտական նորույթների ներդրում. 

 դ) քննարկել դասախոսների ուսումնական, գիտական և այլ աշխատանքների 

անհատական պլանները. 

 ե) քննարկել ատենախոսություններ. 

 զ) ուսումնասիրել, ընդհանրացել և կիրառել առաջատար դասախոսների փորձը. 

աջակցել սկսնակ դասախոսների, այդ թվում ասիստենտների դասախոսական հմտու-

թյունների զարգացմանը. 

 է) իրականացնել գործնական առողջապահության և այլ բնագավառում աշխատող 

մասնագետների որակավորման բարձրացման աշխատանքները. 

 ը) միջազգային համագործակցության շրջանակներում մասնակցել Համալսա-

րանի գիտական ծրագրերին. 

 թ) ներգրավել ուսանողներին հետազոտական աշխատանքներում. 

 ժ) մշակել և հրատարակել անհրաժեշտ ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գի-

տական և այլ գրականություն. 

 ժա) իր իրավասությունների շրջանակում ընդունել որոշումներ: 

2) Ամբիոնը կարող է ունենալ նաև օրենսդրությանը չհակասող և Համալսարանի 

Գիտական խորհրդի, ռեկտորի, ռեկտորատի և այլ մարմինների որոշումներով, ինչպես 

նաև իրավական ակտերով սահմանված լիազորություններ: 
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3) Ամբիոնի ուսումնական, գիտական և կազմակերպական հարցերի քննարկման 

նպատակով, որպես կանոն, առնվազն ամիսը մեկ անգամ ամբիոնի վարիչի կողմից 

հրավիրվում է ամբիոնի նիստ: Ամբիոնի նիստերի քվեարկությանը ձայնի իրավունք ունեն՝ 

ամբիոնի վարիչը, պատվավոր պրոֆեսորը, պրոֆեսորը, դոցենտը, ավագ դասախոսը, 

դասախոսը, ասիստենտը: 

4) Ամբիոնի որոշումներն ընդունվում են Ամբիոնի դասախոսական կազմի ընդ-

հանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: Ամբիոնի նիստն իրավազոր է, եթե մասնակցում 

են ամբիոնում ձայնի իրավունք ունեցող դասախոսների աշխատողների առնվազն երկու 

երրորդը: 

5) Ամբիոնի նիստերի ընթացքում խորհրդակցական ձայնի իրավունք ունեն ամբիոնի 

խորհրդատու և հրավիրված դասախոսները, մասնագետները, գիտաշխատողները: 

6) Ամբիոնի արտահերթ նիստեր կարող են հրավիրվել Ամբիոնի վարիչի կողմից, 

իսկ անհրաժեշտության դեպքերում՝ Համալսարանի ռեկտորի կամ ուսումնական գծով 

պրոռեկտորի կամ ֆակուլտետի դեկանի կողմից կամ ամբիոնի դասախոսների մեկ 

երրորդի պահանջով՝ նրանց կողմից առաջարկած օրակարգով: 

7) Ամբիոնի որոշմամբ, ամբիոնի դասախոսների թվից ընտրվում են ամբիոնի 

ուսումնական հարցերի և գիտական հարցերի պատասխանատուներ: 

 

Դ Ա Ս Ա Խ Ո Ս Ա Կ Ա Ն  Կ Ա Զ Մ Ը  

6. Ամբիոնի աշխատակազմը 

1) Համալսարանի ամբիոնում սահմանվում են՝ գիտամանկավարժական աշխա-

տակազմ՝ դասախոսական կազմ, ինչպես նաև այլ կազմի աշխատողներ: 

2) Համալսարանի դասախոսական կազմի մեջ են մտնում ամբիոնի՝ «վարիչը», 

«պատվավոր պրոֆեսորը», «պրոֆեսորը», «դոցենտը», «ավագ դասախոսը», «դասախոսը», 

«ասիստենտը», ովքեր՝ անկախ տարակարգից, ունեն դասախոսի կարգավիճակ և նրանց 

աշխատանքային ստաժը համարվում է գիտամանկավարժական: 

3) Ամբիոնի «վարիչը», «պրոֆեսորը», «դոցենտը», «ավագ դասախոսը», «դասախոսը» 

աշխատանքի են ընդունվում սույն կանոնակարգով սահմանված մրցութային կարգով, 

որին հետևում է աշխատանքային պայմանագրի կնքումը և ռեկտորի հրամանը: Մինչև 

մրցույթի անցկացումը ռեկտորն իրավասու է նշանակելու ամբիոնի դասախոսների 
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պաշտոնակատարներ: Ամբիոնի «պատվավոր պրոֆեսորը» և «ասիստենտը» աշխատանքի 

են ընդունվում սույն կանոնակարգով սահմանված ընթացակարգով, որին հետևում է 

աշխատանքային պայմանագրի կնքումը և ռեկտորի հրամանը: 

4) Անհրաժեշտության դեպքում Ամբիոնի աշխատանքներին ներգրավվում են 

գիտական աշխատողների, ինչպես նաև պայմանագրային կարգով՝ խորհրդատու կամ 

հրավիրված դասախոսներ, այլ մասնագետներ և ասպիրանտներ: 

5) Ամբիոնի աշխատանքներին կարող են ներգրավվել ուսումնաօժանդակ աշխա-

տողներ՝ ավագ լաբորանտ, լաբորանտ, մասնագետ, պրեպարատոր, ուսումնական 

վարպետ և այլն: 

 6) Ամբիոնի աշխատողները պարտավոր են առաջնորդվել Հայաստանի Հանրա-

պետության աշխատանքային օրենսդրությամբ, ԵՊԲՀ ներքին կարգապահական կանոնա-

կարգով, այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաև աշխատանքային էթիկայի կանոն-

ներով: 

7. Ամբիոնի վարիչների և դասախոսների կրթությունը 

 1) Մասնագիտական տեսական ամբիոնի վարիչի, պրոֆեսորի, դոցենտի, ավագ 

դասախոսի, դասախոսի, ասիստենտի աշխատատեղերին կարող են հավակնել անձինք, 

ովքեր ունեն՝ 

 ա) բուժական գործ մասնագիտություններով ամբիոններում. բարձրագույն բժշկական 

կրթություն՝ անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրով կամ բակալավրատի և 

մագիստրոսի աստիճանով (կամ համարժեք). 

 բ) դեղագիտական մասնագիտություններով ամբիոններում. բարձրագույն դեղա-

գիտական կրթություն՝ բակալավրատի և մագիստրոսի աստիճանով (կամ համարժեք). 

 գ) հանրային առողջապահական մասնագիտություններով ամբիոններում. բարձրա-

գույն բժշկական կրթություն՝ անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրով (կամ 

համարժեք) կամ բարձրագույն կրթություն՝ բժշկության բակալավրատի և հանրային 

առողջապահության մագիստրոսի աստիճանով (կամ համարժեք) կամ բարձրագույն 

կրթություն՝ բակալավրատի և մագիստրոսի աստիճանով (կամ համարժեք): 

 2) Մասնագիտական կլինիկական ամբիոնի վարիչի, պրոֆեսորի,  դոցենտի, ավագ 

դասախոսի, դասախոսի, ասիստենտի աշխատատեղերին կարող են հավակնել անձինք, 

ովքեր ունեն՝ 
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 ա) բուժական գործ մասնագիտություններով ամբիոններում. բարձրագույն բժշկական 

կրթություն՝ անընդհատ ու ինտեգրված կրթական ծրագրով և համապատասխան 

հետբուհական մասնագիտական կրթություն կամ բարձրագույն բժշկական կրթություն՝ 

բակալավրատի և մագիստրոսի աստիճանով (կամ համարժեք) և համապատասխան 

հետբուհական մասնագիտական կրթություն. 

 բ) ստոմատոլոգիական գործ մասնագիտություններով ամբիոններում. բարձրագույն 

ստոմատոլոգիական կրթություն՝ անընդհատ ու ինտեգրված կրթական ծրագրով և 

համապատասխան հետբուհական մասնագիտական կրթություն կամ բարձրագույն 

ստոմատոլոգիական կրթություն՝ բակալավրատի և մագիստրոսի աստիճանով (կամ 

համարժեք) և համապատասխան հետբուհական մասնագիտական կրթություն: 

 3) Հարակից առարկաների ամբիոնի ամբիոնի վարիչի, պրոֆեսորի, դոցենտի, ավագ 

դասախոսի, դասախոսի, ասիստենտի աշխատատեղերին կարող են հավակնել անձինք, 

ովքեր ունեն համապատասխան առարկայի ուղղությանը համապատասխանող բարձրա-

գույն կրթություն՝ բակալավրատի և մագիստրոսի աստիճանով (կամ համարժեք): 

 4) Սույն կետով նախատեսված ամբիոնի վարիչի և դասախոսների կրթությանը 

վերաբերող բացառություններ կարող են սահմանվել, երբ անձը ամբիոնի վարիչի կամ 

դասախոսական աշխատատեղը զբաղեցնելու մասին դիմումի ներկայացման օրվա 

դրությամբ ԵՊԲՀ դասախոս է և ունի ԵՊԲՀ դասախոսի առնվազն 5 տարվա 

գիտամանկավարժական ստաժ: 

 5) Ռեկտորի կողմից սահմանված կարգով և դեպքերում դասախոսների մասնա-

գիտական գիտելիքները ստուգելու նպատակով կարող է նախատեսվել որակավորման 

քննությունների հանձնում: 

8. Ամբիոնի վարիչ 

1) Ամբիոնի անմիջական ղեկավարն ամբիոնի վարիչն է, ով ընտրվում է մրցութային 

ընտրությամբ՝ սույն կանոնակարգին համապատասխան: Մինչև մրցույթի անցկացումը 

ռեկտորն իրավասու է նշանակելու ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար: Ամբիոնի վարիչը 

գիտամանկավարժական աշխատող է և ունի դասախոսների համար սահմանված բոլոր 

իրավուքներն ու պարտականությունները: 

2) Ամբիոնի իրավասությունների շրջանակներում ամբիոնի վարիչը՝ 
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 ա) անմիջականորեն իրականացնում է ամբիոնի ուսումնական, գիտական և 

կազմակերպական ղեկավարումը, իրականացնում է գիտամանկավարժական աշխա-

տանքներ. 

 բ) կազմակերպում, պլանավորում և համակարգում է ամբիոնի ուսումնական, 

ուսումնամեթոդական, գիտական, հետազոտական գործընթացը և ընթացիկ աշխա-

տանքները. 

 գ) կազմակերպում է ամբիոնի դասախոսների մասնագիտական որակավորման և 

դասավանդման կատարելագործման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները. 

 դ) վերահսկում է դասախոսությունները, գործնական և այլ դասընթացները, 

ուսանողների հետ տարվող ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները. 

 ե) վերահսկողություն է իրականացնում ամբիոնի դասախոսական կազմի և այլ 

աշխատողների գործառույթների նկատմամբ. 

 զ) բաշխում է դասախոսների ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը և կազմում 

դասախոսների վարձատրությանը վերաբերող համապատասխան ակտ. 

 է) կազմակերպում է դասագրքերի, մեթոդական ձեռնարկների մշակման աշխա-

տանքները. 

 ը) վարում է ամբիոնի նիստերը, խորհրդակցությունները, ստորագրում է ամբիոնի 

որոշումները և իր իրավասությունների շրջանակներում այլ փաստաթղթեր. 

 թ) ռեկտորին է ներկայացնում ամբիոնի աշխատողներին խրախուսելու և պատաս-

խանատվության ենթարկելու մասին առաջարկություններ, աշխատողների արձա-

կուրդների ժամանակացույցը. 

 ժ) իր իրավասությունների շրջանակում ընդունում է որոշումներ: 

3) Ամբիոնի վարիչն ունի հետևյալ ուսումնագիտական աշխատանքի բնութագրերը 

և չափանիշերը՝ 

 ա) սահմանված կարգով կազմակերպում է ամբիոնի կողմից դասավանդվող կրթա-

կան գործընթացը. 

 բ) վարում է դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ՝ բարձրագույն, 

հետբուհական կրթության ուսանողներին, ասպիրանտներին և այլ սովորողներին. 
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 գ) իրականացնում է գիտամեթոդական սեմինարներ և օրենսդրությամբ սահման-

ված կարգով ղեկավարում՝ ասպիրանտների, հայցորդների ատենախոսությունները, 

սահմանված կարգով ղեկավարում է հետազոտական աշխատանքներ. 

 դ) սահմանված կարգով հրատարակում է գիտական հոդվածներ, ուսումնամեթո-

դական աշխատանքներ, կարող է հրատարակել այլ գիտական նյութեր (գիտական մենա-

գրություններ, ուսումնական ձեռնարկներ, դասագրքեր և այլն). 

 ե) կարող է զեկուցումներով հանդես է գալ ուսումնական և գիտական ժողովներում. 

 զ) սահմանված կարգով մասնակցում է գիտակազմակերպչական, գիտամեթո-

դական, փորձագիտական, ինչպես նաև գիտական աստիճաններ շնորհող խորհուրդների, 

հայաստանյան և միջազգային գիտական կազմակերպությունների և այլ կառույցների 

աշխատանքներին: 

 4) Համալսարանի մասնագիտական ամբիոնի վարիչի մրցութային ընտրությանը 

կարող է հավակնել անձը, ով ունի սույն կանոնակարգով սահմանված համապատասխան 

բարձրագույն կրթություն և գիտական աստիճան և առնվազն 5 տարվա գիտամանկա-

վարժական ստաժ: Հարակից առարկաների ամբիոնի վարիչի մրցութային ընտրությանը 

կարող է հավակնել անձը, ով ունի սույն կանոնակարգով սահմանված համապատասխան 

բարձրագույն կրթություն և գիտական աստիճան և առնվազն 5 տարվա գիտամանկա-

վարժական ստաժ կամ սույն կանոնակարգով սահմանված համապատասխան 

բարձրագույն կրթություն և առնվազն 10 տարվա գիտամանկավարժական ստաժ: 

9. Ամբիոնի պատվավոր պրոֆեսոր 

1) Ամբիոնի պատվավոր պրոֆեսորն ունի հետևյալ ուսումնագիտական աշխա-

տանքի բնութագրերը և չափանիշերը՝ 

 ա) իրականացնում է ամբիոնի վարիչի և դասախոսների դասավանդման հմտու-

թյունների, գիտական հարցերի վերաբերյալ, ինչպես նաև մեթոդական խորհրդա-

տվություններ.  

 բ) իրականացնում է ուսանողների խորհրդատվություն. 

 գ) կարող է վարել դասախոսություններ: 

2) Պատվավոր պրոֆեսորը նշանակվում է ռեկտորի կողմից՝ դոկտորի գիտական 

աստիճան կամ պրոֆեսորի գիտական կոչում կամ ՀՀ վաստակավոր կոչում կամ ՀՀ 

պատվավոր կոչում կամ գիտության և կրթության մեջ զգալի ներդրում կամ ԵՊԲՀ-ում 
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զգալի ավանդ ու ներդրում ունեցած անձանցից, ովքեր, որպես կանոն, տվյալ ամբիոնում 

առնվազն 20 տարվա դասախոսական ստաժ ունեն: 

10. Ամբիոնի պրոֆեսոր  

1) Ամբիոնի պրոֆեսորն ունի հետևյալ ուսումնագիտական աշխատանքի բնու-

թագրերը և չափանիշերը՝ 

 ա) վարում է դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ՝ բարձրագույն, 

հետբուհական կրթության ուսանողներին, ասպիրանտներին և այլ սովորողներին. 

 բ) իրականացնում է գիտամեթոդական սեմինարներ և օրենսդրությամբ սահման-

ված կարգով ղեկավարում՝ ասպիրանտների, հայցորդների ատենախոսությունները. 

 գ) սահմանված կարգով հրատարակում է գիտական հոդվածներ, ուսումնամեթո-

դական աշխատանքներ, կարող է հրատարակել այլ գիտական նյութեր (գիտական 

մենագրություններ, ուսումնական ձեռնարկներ, դասագրքեր և այլն). 

 դ) կարող է զեկուցումներով հանդես է գալ ուսումնական և գիտական ժողովներում. 

սահմանված կարգով ղեկավարում է հետազոտական աշխատանքներ. 

 ե) սահմանված կարգով մասնակցում է գիտակազմակերպչական, գիտամեթոդա-

կան, փորձագիտական, ինչպես նաև գիտական աստիճաններ շնորհող խորհուրդների, 

հայաստանյան և միջազգային գիտական կազմակերպությունների և այլ կառույցների 

աշխատանքներին. 

 զ) իրականացնում է խորհրդատվություններ: 

 2) Ամբիոնի պրոֆեսորի մրցութային ընտրությանը կարող է հավակնել անձը, ով 

ունի սույն կանոնակարգով սահմանված համապատասխան բարձրագույն կրթություն և 

դոկտորի գիտական աստիճան և առնվազն 9 տարվա գիտամանկավարժական ստաժ: 

Բացառիկ դեպքերում՝ մասնագիտական ամբիոնում կամ հարակից առարկաների 

ամբիոնում՝ պրոֆեսորի պաշտոն կարող է զբաղեցնել անձը, ով ունի սույն կանոնակարգով 

սահմանված համապատասխան բարձրագույն կրթություն և գիտությունների թեկնածուի 

աստիճան և բուհերում առնվազն 25 տարվա գիտամանկավարժական ստաժ կամ առանց 

գիտամանկավարժական ստաժի սահմանափակման՝ առաջատար մասնագետը, ով ունի 

դոկտորի գիտական աստիճան: 
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11. Ամբիոնի դոցենտ  

1) Ամբիոնի դոցենտն ունի հետևյալ ուսումնագիտական աշխատանքի բնութագրերը 

և չափանիշերը՝ 

 ա) վարում է դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ՝ բարձրագույն, 

հետբուհական կրթության ուսանողներին, ասպիրանտներին և այլ սովորողներին. 

 բ) իրականացնում է գիտամեթոդական սեմինարներ և օրենսդրությամբ սահման-

ված կարգով ղեկավարում ասպիրանտների, հայցորդների ատենախոսությունները, 

սահմանված կարգով ղեկավարում է հետազոտական աշխատանքներ. 

 գ) սահմանված կարգով հրատարակում է գիտական հոդվածներ, ուսումնամեթո-

դական աշխատանքներ, կարող է հրատարակել այլ գիտական նյութեր (գիտական 

մենագրություններ, ուսումնական ձեռնարկներ, դասագրքեր և այլն). 

 դ) կարող է զեկուցումներով հանդես է գալ ուսումնական և գիտական ժողովներում. 

 ե) սահմանված կարգով մասնակցում է գիտակազմակերպչական, գիտամեթոդա-

կան, փորձագիտական, ինչպես նաև գիտական աստիճաններ շնորհող խորհուրդների, 

հայաստանյան և միջազգային գիտական կազմակերպությունների և այլ կառույցների 

աշխատանքներին. 

 զ) անցկացնում է ուսանողների խորհրդատվություններ: 

 2) Ամբիոնի դոցենտի մրցութային ընտրությանը կարող է հավակնել անձը, ով ունի 

սույն կանոնակարգով սահմանված համապատասխան բարձրագույն կրթություն և 

գիտական աստիճան և առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական ստաժ: Բացառիկ 

դեպքերում՝ մասնագիտական ամբիոնում կամ հարակից առարկաների ամբիոնում՝ 

դոցենտի պաշտոն կարող է զբաղեցնել անձը, ով ունի սույն կանոնակարգով սահմանված 

համապատասխան բարձրագույն կրթություն և բուհերում առնվազն 20 տարվա 

գիտամանկավարժական ստաժ և չունի գիտական աստիճան կամ առանց գիտա-

մանկավարժական ստաժի սահմանափակման՝ առաջատար մասնագետը, ով ունի 

գիտական աստիճան: 

 12. Ամբիոնի ավագ դասախոս 

 1) Ամբիոնի ավագ դասախոսն ունի հետևյալ ուսումնագիտական աշխատանքի 

բնութագրերը և չափանիշերը՝ 
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 ա) վարում է դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ՝ բարձրագույն, 

հետբուհական կրթության ուսանողներին, քոլեջի և այլ սովորողներին. 

 բ) վարում է գիտամեթոդական սեմինարներ. 

 գ) սահմանված կարգով հրատարակում է գիտական հոդվածներ, ուսումնամեթո-

դական աշխատանքներ և կարող է հրատարակել այլ գիտական նյութեր (գիտական 

մենագրություններ, ուսումնական ձեռնարկներ, դասագրքեր և այլն). 

 դ) կարող է զեկուցումներով հանդես է գալ գիտաժողովներում. 

 ե) սահմանված կարգով ղեկավարում է հետազոտական աշխատանքներ. 

 զ) անցկացնում է ուսանողների խորհրդատվություններ: 

 2) Մասնագիտական ամբիոնի ավագ դասախոսի մրցութային ընտրությանը կարող 

է հավակնել անձը, ով ունի սույն կանոնակարգով սահմանված համապատասխան 

բարձրագույն կրթություն և գիտական աստիճան և առնվազն 4 տարվա գիտամանկա-

վարժական ստաժ: Հարակից առարկաների ամբիոնի ավագ դասախոսի մրցութային 

ընտրությանը կարող է հավակնել անձը, ով ունի սույն կանոնակարգով սահմանված 

համապատասխան բարձրագույն կրթություն և գիտական աստիճան և առնվազն 4 

տարվա գիտամանկավարժական ստաժ կամ սույն կանոնակարգով սահմանված 

համապատասխան բարձրագույն կրթություն և 9 տարվա գիտամանկավարժական ստաժ: 

13. Ամբիոնի դասախոս 

1) Ամբիոնի դասախոսն ունի հետևյալ ուսումնագիտական աշխատանքի բնութա-

գրերը և չափանիշերը՝ 

 ա) վարում է դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ՝ բարձրագույն, 

հետբուհական կրթության ուսանողներին, քոլեջի և այլ սովորողներին. 

 բ) վարում է գիտամեթոդական սեմինարներ. 

 գ) սահմանված կարգով հրատարակում է գիտական հոդվածներ, ուսումնամեթո-

դական աշխատանքներ, կարող է հրատարակել այլ գիտական նյութեր (գիտական մենա-

գրություններ, ուսումնական ձեռնարկներ, դասագրքեր և այլն). 

 դ) կարող է զեկուցումներով հանդես է գալ ուսումնական և գիտական ժողովներում. 

 ե) սահմանված կարգով ղեկավարում է հետազոտական աշխատանքներ. 

 զ) անցկացնում է ուսանողների խորհրդատվություններ: 
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 2) Մասնագիտական ամբիոնի դասախոսի մրցութային ընտրությանը կարող է 

հավակնել անձը, ով ունի սույն կանոնակարգով սահմանված համապատասխան 

բարձրագույն կրթություն և գիտական աստիճան և առնվազն 1 տարվա գիտա-

մանկավարժական ստաժ կամ սույն կանոնակարգով սահմանված համապատասխան 

բարձրագույն կրթություն և 2 տարվա գիտամանկավարժական ստաժ: Հարակից 

առարկաների ամբիոնի դասախոսի մրցութային ընտրությանը կարող է հավակնել անձը, 

ով ունի սույն կանոնակարգով սահմանված համապատասխան բարձրագույն կրթություն 

և գիտական աստիճան կամ սույն կանոնակարգով սահմանված համապատասխան 

բարձրագույն կրթություն և 2 տարվա գիտամանկավարժական ստաժ: 

 14. Ամբիոնի ասիստենտ 

 1) Ամբիոնի ասիստենտը՝ ամբիոնի վարիչի կամ պրոֆեսորի կամ դոցենտի 

հսկողության ներքո, ունի հետևյալ ուսումնագիտական աշխատանքի բնութագրերը և 

չափանիշերը՝ 

 ա) վարում է գործնական պարապմունքներ, ամբիոնի վարիչի թույտվության 

դեպքում՝ դասախոսություններ. 

 բ) վարում է գիտամեթոդական սեմինարներ. 

 գ) կարող է հրատարակել գիտական հոդվածներ, այլ գիտական նյութեր (գիտական 

մենագրություններ, ուսումնական ձեռնարկներ, դասագրքեր և այլն). 

 դ) կարող է զեկուցումներով հանդես է գալ ամբիոնի կամ ֆակուլտետային խորհրդի 

նիստերին: 

 2) Ամբիոնի ասիստենտ կարող է նշանակվել անձը, ով ունի սույն կանոնակարգով 

սահմանված համապատասխան բարձրագույն կրթություն: 

 3) Ամբիոնի ասիստենտը նշանակվում է ամբիոնի վարիչի առաջադրմամբ՝ ռեկտորի 

հրամանով կամ ռեկտորի կողմից որոշված դեպքերում՝ ամբիոնի կողմից փակ գաղտնի 

քվեարկությամբ, ամբիոնի քվեարկության ձայնի իրավունք ունեցող դասախոսների 

ընդհանուր թվի ձայների պարզ մեծամասնությամբ և ռեկտորի հրամանով: 

 15. Ամբիոնի հաստիքակազմը 

 1) Ամբիոնի դասախոսական կազմի աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը, 

որպես կանոն, հաշվարկվում է հաստիքներով, որոնք սահմանվում են հետևյալ համա-

մասնություններով՝ 
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 ա) Ամբիոնի 5 դասախոսական միավորի դեպքում սահմանվում են հետևյալ 

աշխատատեղերը՝ 

ｰ վարիչ, 

ｰ պրոֆեսոր՝  1 հաստիք, 

ｰ դոցենտ՝  1 հաստիք, 

ｰ ավագ դասախոս՝ 1 հաստիք, 

ｰ դասախոս՝  1 հաստիք: 

 Կարող է սահմանվել նաև 1 ասիստենտի հաստիք: 

 բ) Ամբիոնի 6-ից ներառյալ 10 հաստիքային միավորի դեպքում սահմանվում են 

ամբիոնի հետևյալ աշխատատեղերը՝ 

ｰ վարիչ, 

ｰ պրոֆեսոր՝  1 հաստիք, 

ｰ դոցենտ՝  2 հաստիք, 

ｰ 2-ից 7 հաստիք ավագ դասախոս և դասախոս: 

 Կարող է սահմանվել նաև մինչև 2 ասիստենտի հաստիք: 

 գ) Ամբիոնի 11-ից ներառյալ 15 հաստիքային միավորի դեպքում սահմանվում են 

ամբիոնի հետևյալ աշխատատեղերը՝ 

ｰ վարիչ, 

ｰ պրոֆեսոր՝  2 հաստիք, 

ｰ դոցենտ՝  3 հաստիք, 

ｰ 5-ից 9 հաստիք ավագ դասախոս և դասախոս: 

 Կարող է սահմանվել նաև մինչև 3 ասիստենտի հաստիք: 

  դ) Ամբիոնի 16-ից ներառյալ 20 հաստիքային միավորի դեպքում սահմանվում են 

ամբիոնի հետևյալ աշխատատեղերը՝ 

ｰ վարիչ, 

ｰ պրոֆեսոր՝  3 հաստիք, 

ｰ դոցենտ՝  4 հաստիք, 
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ｰ 8-ից 12 հաստիք ավագ դասախոս և դասախոս: 

 Կարող է սահմանվել նաև մինչև 4 ասիստենտի հաստիք: 

  ե) Ամբիոնի 21-ից ներառյալ 25 հաստիքային միավորի դեպքում սահմանվում են 

ամբիոնի հետևյալ աշխատատեղերը՝ 

ｰ վարիչ, 

ｰ պրոֆեսոր՝  4 հաստիք, 

ｰ դոցենտ՝  5 հաստիք, 

ｰ 11-ից 15 հաստիք ավագ դասախոս և դասախոս: 

 Կարող է սահմանվել նաև մինչև 5 ասիստենտի հաստիք: 

  զ) Ամբիոնի 26-ից ներառյալ 30 հաստիքային միավորի դեպքում սահմանվում են 

ամբիոնի հետևյալ աշխատատեղերը՝ 

ｰ վարիչ, 

ｰ պրոֆեսոր՝  5 հաստիք, 

ｰ դոցենտ՝  7 հաստիք, 

ｰ 13-ից 17 հաստիք ավագ դասախոս և դասախոս: 

 Կարող է սահմանվել նաև մինչև 6 ասիստենտի հաստիք: 

  է) Ամբիոնի 31 և ավելի հաստիքային միավորի դեպքում սահմանվում են ամբիոնի 

հետևյալ աշխատատեղերը՝ 

ｰ վարիչ, 

ｰ պրոֆեսոր՝  6 հաստիք, 

ｰ դոցենտ՝  8 հաստիք, 

ｰ 16-ից ավելի հաստիք ավագ դասախոս և դասախոս: 

 Կարող է սահմանվել նաև մինչև 6 ասիստենտի հաստիք: 

 2) Ամբիոնի «ավագ դասախոսների», «դասախոսների», «ասիստենտների» քանակը 

որոշվում է ռեկտորի կողմից՝ համապատասխան ամբիոնի վարիչի առաջարկությամբ: 

 3) Առանձին անհրաժեշտ դեպքերում ռեկտորի կողմից կարող են սահմանվել 

ամբիոնի դասախոսական տարակարգերի այլ համամասնություն՝ Համալսարանի 

որակավորման հանձնաժողովի առաջարկությամբ: 
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 16. Դասախոսների աշխատաժամանակը և ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը 

1) Համալսարանի հաստիքային դասախոսի աշխատաժամանակը սահմանվում է 

Համալսարանի կողմից, որի մեջ ներառվում է՝ դասավանդման աշխատանքները, ըստ 

ուսումնական ծանրաբեռնվածության, ինչպես նաև ուսումնամեթոդական, գիտական, 

հետազոտական, խորհրդատվությունների, գրավոր աշխատանքների ստուգման, 

կազմակերպամեթոդական, ինչպես նաև իրավական ակտերով սահմանված այլ 

նախատեսված աշխատանքների իրականացումը: 

2) Դասավանդման աշխատանքների կատարման ռեժիմը կանոնակարգվում է 

դասացուցակով և դասախոսի ուսումնական ծանրաբեռնվածությամբ: Դասախոսի 

դասավանդման ուսումնական ծանրաբեռնվածության ծավալը որոշվում է Համալսարանի 

ամբիոնի կողմից: 

3) Համալսարանի սովորողների արձակուրդների ժամանակահատվածները, որոնք 

դասախոսի ամենամյա վճարովի հիմնական և լրացուցիչ արձակուրդների հետ չեն 

համընկնում, համարվում են աշխատաժամանակ: Սովորողների արձակուրդի ընթացքում 

դասախոսներն իրականացնում են կրթական ծրագրի կիրառման հետ կապված 

ուսումնական, մեթոդական, ինչպես նաև կազմակերպական աշխատանքներ՝ իրենց 

աշխատաժամանակի սահմաններում: 

4) Հրավիրված կամ ժամավճարով աշխատող դասախոսների աշխատաժամանակը 

որոշվում է Համալսարանի հետ կնքված պայմանագրով: 

 5) Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա կտրվածքով սահմանվում են դասա-

խոսների դասավանդման՝ ուսումնական ծանրաբեռնվածության հետևյալ ժամա-

քանակները՝ 

 ա) դոկտորի գիտական աստիճան ունեցող ամբիոնի վարիչ՝ 400 ժամ. 

 բ) գիտության թեկնածուի և մագիստրոսի աստիճան ունեցող ամբիոնի վարիչ՝ 500 

ժամ: 

գ) դասախոսների մեկ դրույքի համար սահմանվում է տարեկան ժամային նվա-

զագույն դասավանդման և ուսումնական հետևյալ ծանրաբեռնվածությունը՝ 

ｰ պրոֆեսոր՝  500 ժամ. 

ｰ դոցենտ՝  750 ժամ. 
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ｰ ավագ դասախոս՝ 800 ժամ. 

ｰ դասախոս՝  800 ժամ. 

ｰ ասիստենտ՝ 500 ժամ: 

6) Յուրաքանչյուր դասախոսական տարակարգի ուսումնական ժամի աշխատա-

վարձի չափը սահմանվում է ռեկտորի համապատասխան իրավական ակտով: 

7) Սույն կանոնակարգով սահմանված ուսումնական ծանրաբեռնվածության բաշ-

խումը քննարկվում է համապատասխան ամբիոնի նիստում և ամբիոնի վարիչը կազմում 

է ուսումնական ծանրաբեռնվածության մասին փաստացի կատարողական ակտ: 

8) Ուսումնական ծանրաբեռնվածության մասին փաստացի կատարողական ակտը 

ստուգվում են Համալսարանի Հաշվապահական բաժնի և Ուսումնամեթոդական 

վարչության կողմից և հաստատվում՝ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի 

կամ իր կողմից լիազորված դեպքերում՝ համապատասխան ֆակուլտետի դեկանի կողմից՝ 

3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

9) Ուսումնական ծանրաբեռնվածության մասին փաստացի կատարողական ակտը 

կարող է բողոքարկվել դասախոսի կողմից ոչ ուշ, քան որոշման ընդունումից հետո 2 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բողոքարկման մասին դիմումը քննարկվում է 

ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից հրավիրված աշխատանքային 

խմբի կողմից, որը կարող է ընդունել որոշում՝ «Ուսումնական ծանրաբեռնվածության 

մասին փաստացի կատարողական ակտը ամբիոնին նոր քննարկման ուղարկելու» կամ 

«Ուսումնական ծանրաբեռնվածության մասին փաստացի կատարողական ակտը նույնը 

թողնելու» մասին: 

 17. Դասախոսների որակավորման բարձրացումը 

1) Համալսարանի դասախոսների որակավորման բարձրացումը շարունակական 

գործընթաց է, որի նպատակը մասնագիտական և դասախոսական հմտությունների 

կատարելագործումն է՝ հիմնված ավանդական և նոր մեթոդաբանության զուգակցման և 

վերապատրաստման սկզբունքների վրա: 

2) Համալսարանը կրթության որակի բարձրացման նպատակով՝ 

ա) իրականացնում է գիտամանկավարժական և վարչական կազմի որակավորման 

բարձրացման ու վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպումը. 
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բ) ՀՀ օրենսդրությամբ, Համալսարանի կանոնակարգերով և այլ իրավական 

ակտերով սահմանված կարգով ու ժամկետներում իրականացնում է դասախոսական 

կազմի ատեստավորման գործընթաց. 

գ) աջակցում է և պայմաններ ստեղծում դասախոսների՝ կրթության որակի 

բարձրացման նպատակով կազմակերպվող արտերկրյա որակավորման բարձրացման 

միջազգային միջոցառումների մասնակցության և փորձի փոխանակման նախաձեռնութ-

յուններին: 

3) Համալսարանն իրականացնում է դասախոսների որակավորման բարձրացում՝ 

կատարելագործում և վերապատրաստում՝ Համալսարանի ռեկտորի կողմից սահմանված 

կարգով և պարբերականությամբ, որպես կանոն 3 տարին մեկ անգամ: 

4) Դասախոսների որակավորման բարձրացումն իրականացվում է կրթության 

մատուցման և գիտելիքների ստուգման գործընթացով: Կրթության և գիտելիքների 

ստուգման ժամանակացույցը սահմանվում է ռեկտորի կողմից: 

5) Գիտելիքների ստուգման անբավարար արդյունքների դեպքում հաջորդ 

ուսումնական տարվա մեկնարկից, դասախոսն իրավունք չի ունենում Համալսարանում 

դասախոսական գործունեություն իրականացնելու, եթե մինչև հաջորդ ուսումնական 

տարվա մեկնարկը գիտելիքների ստուգման նոր գործընթացում բավարար արդյունքներ չի 

ստացել: 

 

Դ Ա Ս Ա Խ Ո Ս Ա Կ Ա Ն  Կ Ա Զ Մ Ի  Մ Ր Ց Ո Ւ Թ Ա Յ Ի Ն  Ը Ն Տ Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  

Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ  

 18. Ամբիոնների աշխատատեղերի համալրումը 

 1) Համալսարանի ամբիոնների վարիչների և դասախոսների աշխատատեղերը 

ընտրովի պաշտոններ են և համալրվում են ընտրությունների միջոցով, որն 

իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, Համալսարանի 

կանոնադրությանը, սույն կանոնակարգին համապատասխան, մրցույթային ընտրության 

միջոցով, որպես կանոն 5 տարի ժամկետով: Մրցույթի դրական արդյունքների հիման վրա 

ամբիոնի վարիչի կամ դասախոսի հետ կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր՝ 

ընտրովի պաշտոնի համար սահմանված որոշակի ժամանակահատվածով: 
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 2) Առանձնահատուկ, ռեկտորի կողմից թույլատրված դեպքերում աշխատան-

քային պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո՝ նախկինում մեկ անգամ ընտրված 

ամբիոնի վարիչի և դասախոսի հետ կարող է կնքվել նոր աշխատանքային պայմանագիր՝ 

մինչև 5 տարի ժամկետով, առանց մրցութային ընտրության՝ նախորդ ժամկետում նրա 

ուսումնագիտական գործունեությունն ընդունված չափորոշիչներով գնահատված 

արդյունքների հիման վրա, որի վերաբերյալ առաջարկությունը ներկայացնում է 

համապատասխան ամբիոնը և եզրակացությունը տալիս է Համալսարանի որակավորման 

հանձնաժողովը: 

3) Առանձին դեպքերում կարող են ընդունվել աշխատանքի ընդունվել հրավիրված 

և խորհրդատու դասախոսներ՝ ժամավճարով, առանց մրցույթի, պայմանագրի հիման վրա: 

4) Համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ամբիոնի պետերի և դասա-

խոսների թեկնածուների համար կարող են այլ իրավական ակտերով սահմանվել 

առանձնահատկություններ: 

5) Յուրաքանչյուր ուսումնական տարի ռեկտորը սահմանում է ընթացիկ 

տարում ամբիոնների վարիչների և դասախոսական կազմի աշխատանքային 

պայմանագրերն ավարտվելու կապակցությամբ առաջացող թափուր մրցութային 

տեղերի ցանկը: 

 6) Թափուր տեղերի ընտրության համար մրցույթները հայտարարվում են ուսում-

նական տարվա ընթացքում: Մրցույթի վերաբերյալ հայտարարություն է տրվում 

առնվազն 2000 տպաքանակ ունեցող մամուլում և Համալսարանի պաշտոնական կայքում՝ 

ընտրության օրվանից առնվազն 2 ամիս առաջ: 

19. Թեկնածուների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 

Թեկնածուների դիմումները և կից փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել 

հայտարարության հրապարակման օրվանից հետո 30 օրվա ընթացքում: 

Հայտարարությամբ հրապարակված մրցութային ընտրությանը մասնակցել ցանկացող 

անձինք (այսուհետ՝ Թեկնածու) սույն ընթացակարգով սահմանված ժամկետում Գիտական 

խորհրդի քարտուղարություն են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

 1) Մրցութային ընտրությանը մասնակցելու մասին դիմում՝ հասցեագրված ռեկ-

տորին, շարադրված ազատ ոճով. 

 2) Համառոտ ինքնակենսագրություն՝ ժամանակագրական շարադրությամբ. 
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3) Աշխատանքային գրքույկից քաղվածք կամ պատճենը՝ պատշաճ վավերացված 

գործատուի (եթե այդ պահին աշխատում է) կամ նոտարի կողմից. 

 4) Բարձրագույն կրթության՝ բակալավրի և մագիստրատուրայի (կամ համարժեք) 

դիպլոմը կամ նոտարի կողմից պատշաճ վավերացված դիպլոմ(ներ)ի պատճենները. 

 5) Գիտական աստիճանը հաստատող փաստաթղթերը կամ նոտարի կողմից 

պատշաճ վավերացված փաստաթղթերի պատճենները, եթե սույն կանոնակարգով տվյալ 

Թեկնածուի համար պահանջվում է։ Այլ պետություններում հաստատված գիտական 

աստիճանները պետք է փոխճանաչված լինեն ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից. 

 6) մրցույթին նախորդող 2 ամսվա ընթացքում տրված երաշխավորություններ, 

Համալսարանի ֆակուլտետի, համապատասխան ամբիոնի կամ այլ գիտական, կրթական 

կազմակերպության կամ տվյալ մասնագիտության ոլորտի գիտնականի կողմից, եթե առկա 

է. 

 7) դասախոսի որակավորման գնահատման (այսուհետ՝ ԴՈԳ) փաստաթուղթը, 

(վավերացված ամբիոնի վարիչի կողմից) եթե առկա է. 

 8) Համալսարանի որակավորման հանձնաժողովի երաշխավորությունը, եթե առկա 

է. 

 9) գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և պարգևատրումների, 

մրցանակների, պատվավոր և այլ կոչումների մասին փաստաթղթերի պատճենները, եթե 

առկա են: 

 10) Գիտական հոդվածներ, հետևյալ ձևաչափով՝ 

 ա) մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ը հայտարարված մրցույթների դեպքում՝ 

մասնագիտական ամբիոնի վարիչի, պրոֆեսորի, դոցենտի, ավագ դասախոսի թափուր 

աշխատատեղի մրցույթին մասնակցելու համար թեկնածուն ներկայացնում է մրցույթին 

նախորդող 5 տարիներին տպագրված, ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից սահմանված կարգով տպագրված 

առնվազն 2 գիտական հոդված, ամբիոնի դասախոսը՝ մեկ հոդված, կից ներկայացված 

պատճեներով կամ այլ հիմնավորող փաստաթղթերով: 

 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո հայտարարված մրցույթների դեպքում 

ներկայացվում է՝ 

ｰ ամբիոնի վարիչը՝ առնվազն 3 հոդված, որից 2-ը իմպակտ գործոնով և 1-ը ՀՀ ԲՈՀ-ի 

կողմից սահմանված կարգով տպագրված գիտական հոդված: 
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ｰ ամբիոնի պրոֆեսորը՝ առնվազն 3 հոդված, որից 2-ը իմպակտ գործոնով և 1-ը ՀՀ ԲՈՀ-ի 

կողմից սահմանված կարգով տպագրված գիտական հոդված: 

ｰ ամբիոնի դոցենտը՝ առնվազն 3 հոդված, որից 1-ը իմպակտ գործոնով և 2-ը ՀՀ ԲՈՀ-ի 

կողմից սահմանված կարգով տպագրված գիտական հոդված: 

ｰ ամբիոնի ավագ դասախոսը՝ առնվազն 2 հոդված, որից 1-ը իմպակտ գործոնով և 1-ը ՀՀ 

ԲՈՀ-ի կողմից սահմանված կարգով տպագրված գիտական հոդված: 

ｰ ամբիոնի դասախոսը՝ ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից սահմանված կարգով տպագրված 1 գիտական 

հոդված: 

 բ) Հարակից առարկաների ամբիոնի (բացառությամբ ֆիզկուլտուրայի ամբիոնի) 

վարիչի, պրոֆեսորի, դոցենտի, ավագ դասախոսի, դասախոսի թափուր աշխատատեղի 

մրցույթին մասնակցելու համար թեկնածուն ներկայացնում է՝ մրցույթին նախորդող 5 

տարիներին, ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից սահմանված կարգով տպագրված առնվազն 1 գիտական 

հոդված, կից ներկայացված պատճեներով կամ այլ հիմնավորող փաստաթղթերով: 

 Բացառությամբ իմպակտ գործոնով հոդվածների, սույն կանոնակարգով նախա-

տեսված այլ գիտական հոդվածների պահանջը համարվում է կատարված, եթե թեկնածուն 

դասագրքի կամ ուսումնական և (կամ) մեթոդական աշխատության (ձեռնարկի) կամ 

մենագրության կամ գիտական աշխատության հեղինակ (համահեղինակ) է և 

ներկայացնում է համապատասխան ապացույցներ: 

20. Թեկնածուների վերաբերյալ երաշխավորությունները 

1) Թեկնածուների վերաբերյալ երաշխավորությունները և ԴՈԳ-ը համապատաս-

խան ֆակուլտետների խորհուրդների և ամբիոնների կողմից տրվում են Համալսարանի 

առկա աշխատող թեկնածուներին: 

2) Ֆակուլտետային խորհրդի և ամբիոնների երաշխավորությունների մասին 

քվեարկություններն անցկացվում են բաց, եթե փակ գաղտնի քվեարկություն անցկացնելու 

մասին որոշում չի կայացվել: 

3) Յուրաքանչյուր ոք՝ թափուր տեղերի համար թեկնածություն կարող է ներկա-

յացնել տվյալ հայտարարության մեջ նշված ամբիոնի միայն մեկ թափուր աշխատատեղի 

համար: 
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 21. Որակավորման հանձնաժողով 

 1) Համալսարանի «Դասախոսների որակավորման հանձնաժողովը» կազմավորվում 

է ռեկտորի հրամանով: 

 2) Գիտական խորհրդի քարտուղարությունը Թեկնածուների վերաբերյալ պահանջ-

վող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնում է Համալսարանի որակավորման հանձնաժողով՝ 

«Թեկնածուին երաշխավորելու» կամ «Թեկնածուին երաշխավորություն չտալու» մասին: 

 3) Որակավորման հանձնաժողովն իրավասու է՝ 

 ա) ուսումնասիրելու Թեկնածուների մասնագիտական որակը. 

 բ) ընտրելու Թեկնածուների մասնագիտական որակի գնահատման մեթոդները 

(փաստաթղթային կամ թեստային կարգով կամ հարցազրույցով և (կամ) այլ լրացուցիչ 

ընթացակարգով). 

 գ) ուսումնասիրելու Թեկնածուների ուսումնական և գիտական (գիտամանկա-

վարժական) գործունեությունը. 

 դ) ուսումնասիրելու ուսանողների կողմից Թեկնածուի ուսումնական գործու-

նեության գնահատման սոցիոլոգիական հարցման արդյունքները, եթե Թեկնածուն 

Համալսարանի դասախոս է. 

 ե) Թեկնածուներին ուղղելու հարցեր. 

 զ) ներգրավելու մասնագետներ կամ մասնագիտական կազմակերպություն՝ Թեկ-

նածուի մասնագիտական որակը պարզելու նպատակով. 

 է) եզրակացություն է տալիս՝ նախկինում մեկ անգամ ընտրված ամբիոնի վարիչի և 

դասախոսի հետ նոր աշխատանքային պայմանագիր կնքվելու մասին՝ նախորդ 

ժամկետում նրա ուսումնագիտական գործունեությունը ընդունված չափորոշիչներով 

գնահատված արդյունքների հիման վրա. 

 ը) սույն կանոնակարգի 25-րդ կետի 9-րդ ենթակետով նախատեսված դեպքերում 

առաջարկություն է ներկայացնում ռեկտորին՝ ամբիոնի դասախոսական տարակարգերի 

մասին. 

4) Որակավորման հանձնաժողովը Թեկնածուների մասնագիտական որակն ուսում-

նասիրելիս առաջնորդվում է «Դասախոսի որակավորման գնահատականով»: 

5) Որակավորման հանձնաժողովը որոշումներն ընդունում է բաց քվեարկությամբ, 

եթե փակ գաղտնի քվեարկություն անցկացնելու մասին որոշում չի կայացվել, նիստին 
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առնվազն երկու երրորդի մասնակցությամբ հանձնաժողովի անդամների ձայների մեծա-

մասնությամբ: 

 6) Որակավորման հանձնաժողովի նիստին Թեկնածուի ներկայությունը պարտադիր 

է, բացառությամբ հիմնավորված հարգելի պատճառների: 

22. Թեկնածուի դիմումի քննարկումը 

1) Գիտական խորհրդի քարտուղարության կողմից Թեկնածուի դիմումը և փաստա-

թղթերը չեն ընդունվում, եթե չի պահպանվել սույն կանոնակարգով սահմանված 

ներկայացման ժամկետը: 

2) Թեկնածուի դիմումը և ներկայացված փաստաթղթերը քննարկվում են դիմումի 

ներկայացման վերջնաժամկետից հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

3) Թեկնածուի դիմումը մերժվում է գրավոր պատասխանով, եթե ներկայացված 

փաստաթղթերը չեն բավարարում սույն կանոնակարգի պայմանները: 

 23. Մրցութային ընթացակարգը 

 1) Ամբիոնի վարիչների, պրոֆեսորների մրցույթն անցկացվում է Գիտական 

խորհրդում՝ փակ գաղտնի քվեարկությամբ: 

 2) Ամբիոնի դոցենտների, ավագ դասախոսների, դասախոսների մրցույթը անց-

կացվում է Համալսարանի ֆակուլտետների խորհուրդներում՝ փակ գաղտնի 

քվեարկությամբ: 

3) Ընտրության համար հրավիրված Գիտական խորհրդի նիստը նախագահում է 

ռեկտորը կամ ուսումնական գծով պրոռեկտորը կամ գիտքարտուղարը: 

4) Ֆակուլտետի խորհրդի նիստը նախագահում է ֆակուլտետի դեկանը, իսկ 

վերջինիս բացակայության դեպքում ռեկտորի կողմից լիազորված այլ պաշտոնատար անձ: 

5) Ընտրության համար հրավիրված Գիտական խորհրդի կամ Ֆակուլտետի 

խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) նիստն իրավազոր է Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 

առնվազն երկու երրորդի ներկայության դեպքում: 

 6) Խորհրդի նիստում որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների 

ձայների պարզ մեծամասնությամբ՝ բաց քվեարկությամբ, եթե սույն կանոնակարգով և 

Խորհրդի որոշմամբ ընդունման այլ կարգ չի սահմանվում: 
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7) Խորհրդի քարտուղարը, ըստ այբբենական կարգի, ներկայացնում է Թեկնա-

ծուների ցուցակը, անձնական և աշխատանքային տվյալները, ինչպես նաև՝ երաշխա-

վորագրերը, եթե առկա են: 

8) Խորհուրդն իրավասու է կազմակերպելու քննարկում Թեկնածուների ընդհանուր 

ցուցակի կամ առանձին Թեկնածուի վերաբերյալ: 

 9) Խորհրդի որոշմամբ՝ փակ, գաղտնի քվեարկություն անցկացնելու համար 

մրցույթի բոլոր մասնակիցների անուն, ազգանունները ներառվում են մեկ քվեաթերթիկի 

մեջ: Խորհրդի նիստին Թեկնածուների ներկայությունը պարտադիր է: 

10) Թեկնածուներն իրավունք ունեն ծրագրային ելույթ ունենալու, եթե ցանկություն 

են հայտնում: 

11) Խորհրդի նախագահողը խորհրդի անդամներին ներկայացնում է փակ (գաղտնի) 

քվեարկության կարգը: 

 24. Հաշվիչ հանձնաժողովը 

 1) Փակ (գաղտնի) քվեարկություն անցկացնելու և դրա արդյունքներն ամփոփելու 

համար Խորհրդի նախագահողի առաջարկով և Խորհրդի որոշմամբ ընտրվում է առնվազն 

3 անդամից կազմված հաշվիչ հանձնաժողով: Թեկնածուները չեն կարող լինել հաշվիչ 

հանձնաժողովի անդամ կամ առաջադրել թեկնածուներ: Հաշվիչ հանձնաժողովն իր 

կազմից ընտրում է հանձնաժողովի նախագահ: Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում 

են  անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

2) Հաշվիչ հանձնաժողովը Խորհրդի յուրաքանչյուր անդամի տալիս է մեկ 

քվեաթերթիկ: Քվեաթերթիկ ստացողը ստորագրում է Խորհրդի անդամացուցակում: 

25. Քվեարկությունը 

1) Խորհրդի անդամը քվեաթերթիկի վրա պետք է նշում կատարի յուրաքանչյուր 

թեկնածուի համար՝ «ԿՈՂՄ» կամ «ԴԵՄ» բառերի դիմացի վանդակում՝ կատարելով միայն 

հետևյալ ☑ ձևի նշումը: 

2) Քվեաթերթիկում սույն կետով չնախատեսված նշումների, ընդգծումների կամ այլ 

նշանների առկայության դեպքում քվեաթերթիկը ճանաչվում է անվավեր: 

3) Քվեաթերթիկն անվավեր ճանաչելու որոշումը կայացնում է հաշվիչ հանձնա-

ժողովը: 
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4) Քվեարկությունն ավարտվելուց հետո հաշվիչ հանձնաժողովն ամփոփում է 

քվեարկության արդյունքները և կազմում՝ արձանագրություն: 

 5) Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակում է քվեարկության արդյունք-

ները՝ յուրաքանչյուր Թեկնածուի համար առանձին, որից հետո Խորհուրդը հաստատում է 

հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունը: 

6) Թեկնածուն համարվում է ընտրված, եթե նրա օգտին կողմ է քվեարկել Խորհրդի 

քվեարկությանը մասնակիցների ձայների կեսից ավելին: 

 7) Եթե նախատեսված են դասախոսի տվյալ տարակարգի մեկից ավելի հաստիքներ 

և ընտրվելու համար անհրաժեշտ ձայներ ստանում են տվյալ տարակարգի քանակից 

ավելի թեկնածուներ՝ ընտրված են համարվում տվյալ տարակարգի քանակին 

համապատասխան առավելագույն ձայներ ստացած թեկնածուները: 

8) Երբ ընտրվելու համար անհրաժեշտ ձայներ ստանում են մեկից ավելի 

թեկնածուներ և ձայների քանակը հավասար է, այս դեպքում անցկացվում է կրկնակի 

քվեարկություն, եթե սահմանված հաստիքները չեն բավարարում հավասար ձայներ 

ստացած թեկնածուներին հաղթող ճանաչելու համար: 

26. Մրցույթի արդյունքների մասին որոշման ընդունումը 

1) Խորհուրդը, հաշվիչ հանձնաժողովի հաղորդման հիման վրա, յուրաքանչյուր 

Թեկնածուի վերաբերյալ ընդունում է հետևյալ որոշումներից մեկը՝ 

ա) Թեկնածուի ընտրվելու մասին, 

բ) կրկնակի քվեարկություն անցկացնելու մասին, 

գ) ընտրությունը չկայացած ճանաչելու մասին: 

2) Ձայների հավասարության դեպքերում Խորհրդի նույն կամ հաջորդ նիստում 

կազմակերպվում է կրկնակի քվեարկություն: Կրկնակի քվեարկությունը կազմակերպվում 

է սույն ընթացակարգով սահմանված կանոններին համապատասխան և նոր թեկնածուներ 

չեն առաջադրվում: 

27. Ընտրության արդյունքների բողոքարկումը 

1) Ընտրության գործընթացը և արդյունքները կարող են բողոքարկվել Թեկնածուի 

կողմից՝ այդ մասին դիմում ներկայացնելով ռեկտորին, քվեարկության ավարտից հետո 2 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
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2) Ընտրության գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, 

Համալսարանի կանոնադրության և սույն ընթացակարգի խախտումներ ի հայտ գալու 

դեպքում ռեկտորը հիմնավորված և պատճառաբանված որոշմամբ 3 օրվա ընթացքում 

ընտրությունը համարում է անվավեր և նշանակում նոր ընտրություն: 

28. Այլ կանոններ 

1) Սույն կանոնակարգին համապատասխան ընտրված Թեկնածուի հետ ռեկտորը 

կնքում է աշխատանքային պայմանագիր՝ մրցույթի անցկացման օրվանից հետո 5 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

2) Ամբիոնի վարիչի, դասախոսի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման 

դեպքում ռեկտորը նշանակում է նոր ընտրություն՝ սույն ընթացակարգին համաձայն: 

 3) Առանձին դեպքերում, երբ ստեղծվում է նոր ամբիոն կամ մրցույթին ոչ մի 

Թեկնածու չի առաջադրվել կամ ընտրությունը ճանաչվել է չկայացած կամ անվավեր կամ 

հաստիքը թափուր է, ռեկտորն իրավասու է ամբիոնի վարիչի, դասախոսի պաշտոնում 

հրամանով նշանակելու ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ կազմակերպելով նոր 

մրցութային ընտրություն: 

4) Ընտրությունների վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը, այդ թվում նիստի արձանա-

գրությունները պահպանվում և արխիվացվում են: 

- - - 


