
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԸՆԴՀԱՏՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ 28.03.2020-11.04.2020 ԹԹ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՀԵՌԱՎԱՐ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԵՌԱՎԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

 

I. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

1. ՀՊՏՀ առկա ուսուցման բակալավրիատի 6 մասնագիտությունների 1-3-րդ կուրսերի 

մասնագիտական կրթական ծրագրերի գարնանային կիսամյակում ըստ 

դասացուցակների ներառված են 347 դասընթացներ: Նշյալ 347 դասընթացներից 347-ի 

ուսումնառության նյութերը 11.04.2020 թ. դրությամբ ներառված են ՀՊՏՀ moodle.asue.am 

հարթակում:  

2. ՀՊՏՀ առկա ուսուցման մագիստրատուրայի14 մասնագիտությունների 1-ին կուրսերի 

մասնագիտական կրթական ծրագրերի գարնանային կիսամյակում ըստ 

դասացուցակների ներառված են 97 դասընթացներ: Նշյալ 97 դասընթացներից 91-ի 

ուսումնառության նյութերը 11.04.2020 թ. դրությամբ ներառված են ՀՊՏՀ moodle.asue.am 

հարթակում:  

3. Ընդհանուր առմամբ moodle.asue.am հարթակում նույնականացված 312 դասախոսները, 

առկա ուսուցման համակարգի 3457 ուսանողները և հյուրի կարգավիճակ ունեցած ու 

չնույնականացված անձինք 30.03-12.04.2020 թթ. գումարային մուտք են գործել 

համակարգ 139.438 անգամ, որից.  

- 13.759 անգամ մուտք են գործել ՀՊՏՀ դասախոսները՝ իրենց դասընթացների 

մոդուլները ձևավորելու և ուսումնառության նյութեր վերբեռնելու նպատակով, 

- 109.200 անգամ մուտք են գործել ՀՊՏՀ ուսանողները՝ ուսումնառության նյութեր 

ներբեռնելու նպատակով, 

- 16.454 անգամ մուտք են գործել այլ անձինք՝ moodle.asue.am համակարգը դիտելու, 

նյութեր ներբեռնելու նպատակով: 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Moodle.asue.am առցանց ուսուցման հարթակ բոլոր օգտատերերի մուտքը 30.03-

12.04.2020 թթ. շուրջ 11%-ով կրճատվել է նախորդող երկու շաբաթների համեմատ: 

Հիմնականում ի հաշիվ դասախոսների մուտքի շուրջ 61%-ով կրճատման (կապված նրա 

հետ, որ դասախոսները հիմնականում ավարտին են հասցրել դասավանդման նյութերը 

համակարգ վերբեռնելու գործընթացը և համակարգ մտել են միայն հավելյալ նյութեր 

տեխադրելու կամ ուսանողներին խնդիրներ և թեստեր առաջադրելու նպատակով): 

 

  



 

 
30.03.2020-12.04.2020 ընթացքում ուսանողները moodle.asue.am հարթակից օգտվել են 

միևնույն ինտենսիվությամբ 

 

 
 

5. ՀՊՏՀ բակալավրիատի 1-3-րդ և մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի գարնանային 

կիսամյակում ներառված 444 դասընթացներից 425–ի գծով 30.03.-04.04.2020 թթ. 

կազմակերպվել են 693, իսկ428–ի գծով 04.04.-11.04.2020 թթ.՝ 781 առցանց դասեր: 

Հաշվետու երկու շաբաթների ընթացքում ՀՊՏՀ դասախոսները գումարային 

իրականացրել են 1474 առցանց դասախոսություն և սեմինար պարապմունք, ինչը շուրջ 



1.9 անգամ գերազանցում է նախորդ երկու շաբաթներին իրականացված առցանց 

դասերի թիվը (783 առցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք): 

 

 

 



6. ՀՊՏՀ բոլոր ֆակուլտետները բոլոր կրթաձևերի առցանց պարապմունքները 

կազմակերպել են ըստ տարեսկզբին հաստատված դասացուցակների՝ յուրաքանչյուր 

շավաթվա համար հրապարակելով դասավանդող դասախոսների և ուսանողների հետ 

հստակեցված առցանց պարապմունքների դասացուցակները (պարապմունքի օրը և 

ժամը): Ֆակուլտետներում առցանց պարապմունքների համամասնությունը բաշխվել է 

ըստ ՄԿԾ-ներում ներառված դասընթացների թվի: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում առցանց պարապմունքների թվի աճը առաջին 

շաբաթում ապահովվել է ի հաշիվ կառավարման, հաշվապահական հաշվառման և 

ՏԿևՄՏՀ ֆակուլտետներում, իսկ երկրորդ շաբաթում ի հաշիվ կառավարման, 

մարքեթինգի և հաշվապահական հաշվառման ֆակուլտետներում կազմակերպված 

պարապմունքների թվի աճի: 

 

 

 
Բոլոր առցանց պարապմունքների սկիզբը և ավարտը ֆիքսվել են՝ ըստ կազմակերպված 

դասընթացների հղումների (link) ֆիքսած ժամանակահատվածների: 



7. LIVE ձևաչափով առցանց դասախոսություններըև գործնական պարապմունքները 30.03-

04.04.2020 շաբաթում եղել են թվով 675-ըև 04.04-11.04.2020 շաբաթում 767-ը: Հաշվետու 

ժամանակամիջոցի առաջին շաբաթվա ընթացքում ևս 18առարկայի և երկրորդ շաբաթվա 

ընթացքում ևս 14 առարկայի դասախոս թեպետ չեն իրականացրել LIVE ձևաչափով 

դասախոսություններ, սակայն տարբեր սոցիալական հարթակներով (BigBlueButton, 

Youtube LIVE, ֆեյսբուքյան խմբեր, Facebook messenger, Viber, WhatsApp, Google Hangouts, 

Google Classroom) իրականացրել են իրենց ուսանողների հետ առցանց գործնական 

քննարկումներ՝ փոքր խմբերի վիդեոզանգերի մեթոդով կամ ձայնագրել են 

դասախոսություններ և ուսանողներին տրամադրել են դրանց հղումները:  

8. 30.03-04.04.2020 շաբաթում արձանագրվել է ընդամենը 9, իսկ 04.04-11.04.2020 շաբաթում 

ընդամենը 7 դասընթացի դասաձախողում(23.03-28.03 շաբաթվա ընթացքում 

արձանագրված23 դասաձախողման դիմաց): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Փաստացի հաշվետու երկու շաբաթներում LIVE ձևաչափով կազմակերպված 

պարապմունքները համապատասխանաբար կազմել են ՀՊՏՀ՝  2019-2020 ուս տարվա 

գարնանային կիսամյակում առկա կրթաձևի բակալավրիական և մագիստրոսական բոլոր 

մասնագիտությունների կրթական ծրագրերում ներառված դասընթացների 96%-ը (23.03-

28.03 շաբաթվա 85%-ի փոխարեն): Դասաձախողումներ արձանագրվել են բոլոր 



դասընթացների 2%-ի պարագայում (23.03-28.03 շաբաթվա 2%-ի փոխարեն): Եվս 

2%դասընթացների դասախոսները դասավանդումը կազմակերպել են առցանց այլ 

մեթոդներով: 

10. ՀՊՏՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի առցանց դասախոսությունների և 

գործնական պարապմունքների հիմնական գործիք հանդիսացել է zoom.us խմբային 

հարթակը: Շատ փոքր տոկոսով կիրառվել են նաև facebook սոցիալական ցանցում 

օգտահաշիվ ունեցող ուսանողների ներգրավմամբ փակ խմբերում LIVE ձևաչափով 

դասախոսություններ կարդալու, մասնագիտական քննարկումներ կազմակերպելու 

մեթոդը և առցանց դասավանդման այլ գործիքներ: 

Առցանց կրթության կազմակերպման առաջին երկու շաբաթների ընթացքում կիրառված 

ասինխրոն կրթության ձևերի (LIVE Streem դասախոսություններ Facebook սոցիալական 

ցանցում կամ Youtube հարթակում)կիրառման աճը հաշվետու ժամանակամիջոցում ՀՊՏՀ 

դադարել է՝ տեղը զիջելով անմիջական տեսաձայնային շփման հնարավորություն ընձեռող 

եղանակներին, որոնց գերակշիռ մեծամասնությունը կազմակերպվել է Zoom հարթակում:  

 

ՀՊՏՀ-ում դիտարկվող ժամանակահատվածում առցանց կրթությունը ասինխրոն եղանակից 

վերափոխվել է սինխրոնի:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoom-ի կիրառումը հաշվետու ժամանակամիջոցում համապատասխանաբար ըստ 

շաբաթների աճել է 47%-ով և 18%-ով առցանց դասավանդման ասինխրոն մեթոդների 

կիրառումը ըստ շաբաթների համապատասխանաբար կրճատվել է 58%-ով և 62%-ով: 

Նշյալ տեղաշարժերն արձանագրվել են ՀՊՏՀ ղեկավար և պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի համատեղ կազմակերպված տեսաժողովի ընթացքում ձեռք բերված 

պայմանավորվածության արդյունքում: 

11. Ուսանողների միջին մասնակցությունը LIVE ձևաչափով դասախոսություններին և 

գործնական պարապմունքներին կազմել է 65-70%: Ուսանողների ներգրավվածության  5-

10%-ով կրճատման հիմնական պատճառը թեկուզ պաշտոնական բնույթ չկրած, սակայն 

շատ դասախոսների կողմից սկսած սեմինար պարապմունքներին դասահարցումից 

խուսափելու հանգամանքով է պայմանավորված:  

Թեպետ դեկանների և դասավանդող դասախոսների համատեղ ջանքերով հավաքագրված 

տվյալների համաձայն ՀՊՏՀ առկա ուսուցման կրթաձևի շուրջ 85 ուսանողների 

պարբերաբար դասի չմասնակցելու պատճառը համակարգչային սարքավորանքի կամ 

Internet հասանելիության բացակայությունն են:  

 

II. moodle.asue.am առցանց ուսուցման հարթակում հեռակա կրթաձևի մոդուլների 

ձևավորումը և ուսումնառության նյութերի հասանելիության ապահովումը 

 

1. Հեռակա կրթաձևում ուսումնական գործընթացը վերսկսելու անհրաժեշտությամբ 

պայմանավորված 11.04.2020 թվականին ՀՊՏՀ էլ սարքերի սպասարկման և ծրագրային 

ապահովման բաժնի կողմից moodle.asue.am հարթակում գործարկվել են 

բակալավրիական և մագիստրոսական ուսուցման հեռակա կրթաձևի մոդուլները՝ ըստ 

գարնանային կիսամյակի դասացուցակային դասընթացների: Դասախոսներին տրվել է 

պատշաճ խորհրդատվություն առկա ուսուցման մոդուլների կլոնավորման և հեռակա 

ուսուցման մոդուլների ձևավորման ուղղությամբ: Ներկայումս ՀՊՏՀ 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը ավարտին է հասցնում հեռակա կրթաձևի 

մոդուլների կլոնավորման գործընթացը՝ հեռակա կրթաձևի ուսանողներին 

ուսումնառության համար անհրաժեշտ նյութերի և գրականության պատշաճ 

հասանելիություն ապահովելու համար: 

2. 24.03.2020 թ. asue.moodle.am համակարգում ներդրված ուսանողների գիտելիքի 

ստուգման 2 գործիքները առկա կրթաձևի 3457 ուսանողների նույնականացումից հետո 

ՀՊՏՀ մի շարք ամբիոնների հնարավորություն են ընձեռել ուսանողների գործնական 

պարապմունքների հանձնարարությունները (տարաբնույթ խնդիրների լուծում, 

թեստավորում)ուսանողներին հասցեավորել հենց ՀՊՏՀ Moodle հարթակում:  

 

  



 

III. LIVE դասախոսությունների վարում՝ 30.03.-04.04.2020 թթ 
*Ծանոթություն Համալսարանի դեկանատներն իրականացրել են կատարված բոլոր առցանց դասընթացների դիտարկումներ՝ ըստ 

դասախոսների տրամադրած հիպերհղումների (zoom.us, Teams հարթակներում և դասախոսության ձայնագրությունների՝ FB 

խմբերում, youtube հարթակում): 

Ուսանողների մասնակցությունը հաշվառվել է կամ ձայնագրությունների դիտումներով, կամ դասախոսությանը փաստացի 

միացած ուսանողների հաշվառմամբ: 

Մինչ 20.04.2020 թ. սեմինար պարապմունքների վարման ֆորմալ պահանջ սահմանված չի եղել՝ կապված 15.04.2020թ. 

դասընթացները վերսկսելուց հետո դրանց լրացման վերաբերյալ  ՀՊՏՀ ռեկտորատի 12.03.2020 թ. նիստում ընդունված որոշման 

հետ: Սակայն քանի որ ՀՊՏՀ ՊԴ անձնակազմի գերակշիռ մեծամասնությունը ուսանողների հետ իրականացրել են նաև առցանց 

սեմինար պարապմունքներ, դեկանատները հաշվառել են նաև դրանք: Մի տարբերությամբ, որ սեմինար պարապմունքներ 

չիրականացնելու պարագայում այն իբրև դասաձախողում չի գրանցվել: 20.04.2020 թ. կսկսեն նաև պարտադիր սեմինար 

պարապմունքները և հաշվետու ժամանակամիջոցում բոլոր չպարապված սեմինար պարապմունքները ենթակա են պարտադիր 

լրացման:  

 

1. Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետում, ըստ դասացուցակի 

կազմակերպվել է 27 առցանց դասընթաց: 

- «Վիճակագրություն» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսում 

դասացուցակում ներառված 9 դասընթացի ընդհանուր 16 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 13լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 79.5%:  

- «Վիճակագրություն» մասնագիտության առկա բակալավրիատի երկրորդ կուրսում 

դասացուցակում ներառված 7 դասընթաց ընդհանուր 14 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 14լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 81%:  

 

2. Կառավարման ֆակուլտետում, ըստ դասացուցակի կազմակերպվել է 170 առցանց 

դասընթաց 

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 1-ին 

հոսքում դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 15 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 14լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում եղել է ընդամենը 1 առարկայից (կառ. 

համ. ընդհ. տես.): Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 

դասընթացներից (կառ. համ. ընդհ. տես., գործ. և օֆիսի կազմ., կազմ. տես.): 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 65%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 2-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 15 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 16լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում եղել է ընդամենը 1 առարկայից (կառ. 

համ. ընդհ. տես.): Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 

դասընթացներից (կառ. համ. ընդհ. տես., կազմ. տես. գոր. և օֆիսի կազմ.): 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 72%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 3-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 15 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 16լիարժեքառցանց դասախոսություն և 



գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից:Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից (կառ. համ. ընդհ. տես., 

կազմ. տես. գոր. և օֆիսի կազմ.): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին 

կազմել է միջինում 64%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 4-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 15 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 16լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում եղել է ընդամենը 1 առարկայից (կառ. 

համ. ընդհ. տես.): Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 4 

դասընթացներից (բարձրագ. մաթեմ. կառ. համ. ընդհ. տես., կազմ. տես. գոր. և 

օֆիսի կազմ.): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 60%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 1-ին 

հոսքում դասացուցակում ներառված 9 դասընթացի ընդհանուր 16 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 16լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Ոչ մի առարկայի դասաձախողում չի արձանագրվել: 

Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից (ինֆ. հիմ., 

աշխ. տնտես., կառ. տեղ. համ.): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին 

կազմել է միջինում 70%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 2-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 9 դասընթացի ընդհանուր 16 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 16լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի արձանագրվել ոչ մի առարկայից: 

Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից (ինֆորմ. 

հիմունքն., իրավագիտ., ընտր. առ.):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 70%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 1-ին 

հոսքում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 14 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 13լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Ոչ մի առարկայի դասաձախողում չի արձանագրվել: 

Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացներից (միջ. մենեջմ., 

մակրոտնտես. 1): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 63%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 2-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 14 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 12լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից:Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից (մենեջմենթ, հանր. քաղ. 

վերլ., ՏԳՎ և աուդիտ): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 71%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 3-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 14 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 12լիարժեքառցանց դասախոսություն և 



գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից:Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացներից (կորպ. կառ., 

մենեջմենթ): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 

70%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 4-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 14 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 12լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից:Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացներից (արբ. գործ., ՏԳՎ և 

աուդիտ): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 

62%:  

- «Ձեռնարկատիրական գործունեություն» մասնագիտության առկա 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի 

ընդհանուր 10 պարապմունքներից կազմակերպվել է 9 լիարժեքառցանց 

դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի 

առարկայից: Սեմինար պարապմունք չի կազմակերպվել 1 դասընթացից 

(ներառված համարիչ-հայտարարի զույգում): Ուսանողների մասնակցությունը 

օնլայն դասերին կազմել է միջինում 85%:  

- «Գործարար վարչարարություն» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 

բիզնես ուղղության 1-ին կուրսի 1-ին հոսքում 30.03-11.04 թթցիկլում որևէ առարկա 

ներառված չի եղել: Սակայն 02.03-26.03 թթցիկլումներառված 1դասընթացից 

արձանագրված դասաձախողումից վերականգնվել է 2 դասընթաց: Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 70%:  

- «Գործարար վարչարարություն» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 

բիզնես ուղղության 1-ին կուրսի 2-րդ հոսքում 30.03-11.04 թթցիկլում որևէ առարկա 

ներառված չի եղել: Սակայն 02.03-26.03 թթցիկլումներառված 1դասընթացից 

արձանագրված դասաձախողումից վերականգնվել է 2 դասընթաց: 

Եվս 1 դասընթաց կազմակերպվել է նախորդ ցիկլ տեղափոխված 1 առարկայից: 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 80%: 

- «Գործարար վարչարարություն» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 

ֆինանսներ ուղղության 30.03-11.04 թթցիկլում ներառված 2 դասընթացի 

ընդհանուր 10պարապմունքներից  կազմակերպվել է 10 լիարժեք պարապմունք: 

Դասաձախողում տվյալ մոդուլում չի արձանագրվել:Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 70%:  

- «Հանրային կառավարում» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 1-ին 

կուրսի 1-ին  30.03-11.04 թթցիկլում  ցիկլում ներառված 5դասընթացի ընդհանուր 

12 պարապմունքներից  կազմակերպվել է 12 պարապմունքը: Դասաձախողում 

տվյալ մոդուլում չի արձանագրվել:Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 70%:  

3. Ֆինանսական ֆակուլտետում ըստ դասացուցակի կազմակերպվել է 196 առցանց 

դասընթաց 

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 1-ին հոսքում 

դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից 



կազմակերպվել է 19լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք:Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 1 դասընթացից (իրավագիտություն):  

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 65%:  

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 2-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 18լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացներից (հայոց լեզու /1 խմբում/, 

իրավագիտություն): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 73%:  

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 3-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 14լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից:Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացներից (միկրոտնտ. ներած., 

հանրային ֆին.): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 68%:  

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 4-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 16լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացներից (իրավագիտություն, 

հանրային ֆին.): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 73%:  

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 1-ին հոսքում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 14լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում արձանագրվել է ընդամենը 1 առարկայից 

(դրամավարկ. քաղաք.): Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 

դասընթացներից (բանկ. գործ. հիմունքն., հաշվ. հաշվ. տեսութ.): Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 75%:  

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 2-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 14 լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից (դրամավ. քաղաք., 

բանկ. գործ. հիմունք., համարիչ հայտարարի զույգում ներառված 2-ից մեկը): 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 80%:  

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 3-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 22լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 



պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 1 դասընթացներից (համարիչ հայտարարի 

զույգում ներառված 2-ից մեկը): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին 

կազմել է միջինում 80%:  

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 1-ին հոսքում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 11լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում եղել է ընդամենը 2 առարկայից (կազմ. հարկ., 

քաղաքագ.): Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից 

(ՄՌԿ, համարիչ հայտարարի զույգում ներառված 4-ից 2-ը): Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 55%: 

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 2-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 13լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից (մաթ. մեթոդ. ֆին., բանկ. 

գործ. կարգ., ՄՌԿ): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 60%: 

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 3-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 13լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից (մաթ. մեթոդ. ֆին., բանկ. 

գործ. կարգ., ՄՌԿ): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 60%: 

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 4-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 14լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից (մաթ. մեթոդ. ֆին., բանկ. 

գործ. կարգ., ՄՌԿ): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 64%: 

- «Կորպորատիվ ֆինանսներ» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 1-ին 

կուրսի դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 10 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 10լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել է ոչ մի առարկայից: Բոլոր 

սեմինար պարապմունքները կազմակերպվել են: Ուսանողների մասնակցությունը 

օնլայն դասերին կազմել է միջինում 78%: 

- «Հանրային ֆինանսներ» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի 

դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 10 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 8լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել է ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից (ֆին. ինստ. ֆին. 



հիմնախ., ֆին. ածանցյալ. շուկա, ֆին. կառ. ֆին. համ.,):  Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 80%: 

- «Բանկային գործունեության կազմակերպում» մասնագիտության առկա 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի դասացուցակում ներառված 6 դասընթացի 

ընդհանուր 9 պարապմունքներից կազմակերպվել է 7 լիարժեքառցանց 

դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել է ոչ մի 

առարկայից: Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 1 դասընթացից 

(Դրամավարկ. քաղ. հիմն.):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին 

կազմել է միջինում 75%: 

 

4. Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետում ըստ դասացուցակի 

կազմակերպվել է 125 առցանց դասընթաց 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 1-ին կուրսի 1-ին հոսքում դասացուցակում ներառված 9 

դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից կազմակերպվել է 

16լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: 

Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր դասընթացներից 

կազմակերպվել են սեմինար պարապմունքներ: Ուսանողների մասնակցությունը 

օնլայն դասերին կազմել է միջինում 76%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 1-ին կուրսի 2-րդ հոսքում դասացուցակում ներառված 9 

դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից կազմակերպվել է 

16լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: 

Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար պարապմունքներ չեն 

կազմակերպվել 1 դասընթացից (համարիչ հայտարարում ներառված զույգից 

մեկը):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 70%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 1-ին հոսքում դասացուցակում ներառված 8 

դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից կազմակերպվել է 

14լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: 

Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր սեմինար պարապմունքները 

կազմակերպվել են:  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 76%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 2-րդ հոսքում դասացուցակում ներառված 8 

դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից կազմակերպվել է 

14լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: 

Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար պարապմունքներ չեն 

կազմակերպվել 1 դասընթացից (համարիչ հայտարարում ներառված զույգից 

մեկը):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 70%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 1-ին հոսքում դասացուցակում ներառված 7 

դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից կազմակերպվել է 13 



լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում 

չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 

դասընթացից (ֆին. հաշվետվ., մենեջմենթ):  Ուսանողների մասնակցությունը 

օնլայն դասերին կազմել է միջինում 65%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 2-րդ հոսքում դասացուցակում ներառված 7 

դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից կազմակերպվել է 

14լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: 

Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար պարապմունքներ չեն 

կազմակերպվել 2 դասընթացից (ֆին. հաշվետվ., մենեջմենթ):  Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 66%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 3-րդ հոսքում դասացուցակում ներառված 7 

դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից կազմակերպվել է 

12լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: 

Դասաձախողում եղել է ընդամենը 1 առարկայից (մենեջմենթ): Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացից (ֆին. հաշվետվ., 

մենեջմենթ):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 

70%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 4-րդ հոսքում դասացուցակում ներառված 7 

դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից կազմակերպվել է 11 

լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում 

չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 

դասընթացից (ֆին. հաշվետվ., մենեջմենթ):  Ուսանողների մասնակցությունը 

օնլայն դասերին կազմել է միջինում 70%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի 

ընդհանուր 9 պարապմունքներից կազմակերպվել է 7լիարժեքառցանց 

դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի 

առարկայից: Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացից (ըստ 

համարիչ հայտարարի զույգերի):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 86%: 

- «Աուդիտ» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 8 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 7լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր սեմինար 

պարապմունքները կազմակերպվել են: Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 90%: 

 

5. Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների 

ֆակուլտետում ըստ դասացուցակի կազմակերպվել է 102 առցանց դասընթաց 



- «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 1-ին 

հոսքում դասացուցակում ներառված 9 դասընթացի ընդհանուր 14 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 15լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 1 դասընթացից (մաթեմ. տնտ. համ.):  

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 68%:  

- «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 2-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 9 դասընթացի ընդհանուր 14 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 12լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 1 դասընթացից (մաթեմ. տնտ. համ.):  

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 76%:  

- «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսում 

դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 15լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 1 դասընթացից (բիզն. վիճ.):  Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 52%:  

- «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 1-ին 

հոսքում դասացուցակում ներառված 6 դասընթացի ընդհանուր 12 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 8 լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 1 դասընթացից (տնտ. մաթեմ.):  

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 65%:  

- «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 2-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 6 դասընթացի ընդհանուր 8 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 12լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր 

սեմինար պարապմունքները կազմակերպվել են: Ուսանողների մասնակցությունը 

օնլայն դասերին կազմել է միջինում 65%:  

- «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտության առկա 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի 

ընդհանուր 9 պարապմունքներից կազմակերպվել է 9լիարժեքառցանց 

դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի 

առարկայից: Բոլոր սեմինար պարապմունքները կազմակերպվել են: 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 95%: 

- «Բնօգտագործման տնտեսագիտություն» մասնագիտության առկա 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում դասացուցակում ներառված 6 դասընթացի 

ընդհանուր 9 պարապմունքներից կազմակերպվել է 9 լիարժեքառցանց 

դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի 

առարկայից: Բոլոր սեմինար պարապմունքները կազմակերպվել են: 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 90%: 



- «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 1-

ին կուրսում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 9 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 9լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր 

սեմինար պարապմունքները կազմակերպվել են: Ուսանողների մասնակցությունը 

օնլայն դասերին կազմել է միջինում 60%: 

- «Մակրոտնտեսական վերլուծություն» մասնագիտության առկա 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի 

ընդհանուր 9 պարապմունքներից կազմակերպվել է 9լիարժեքառցանց 

դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի 

առարկայից: Բոլոր սեմինար պարապմունքները կազմակերպվել են: 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 70%: 

 

6. Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետում ըստ դասացուցակի 

կազմակերպվել է 73 առցանց դասընթաց 

- «Մարքեթինգ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 1-ին հոսքում 

դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 13լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 1 դասընթացից (համարիչ հայտարարում 

ներառված զույգից 1-ը.):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին 

կազմել է միջինում 70%:  

- «Մարքեթինգ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 2-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 13լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 1 դասընթացից (համարիչ հայտարարում 

ներառված զույգից 1-ը.): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել 

է միջինում 70%:  

- «Մարքեթինգ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսում 

դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 13 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 12լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 1 դասընթացից (համարիչ հայտարարում 

ներառված զույգից 1-ը.):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին 

կազմել է միջինում 70%:  

- «Մարքեթինգ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 1-ին հոսքում 

դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 13 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 14լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացից (մարք. հետազ., մրց ռազմ.):  

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 60%:  



- «Մարքեթինգ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 2-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 13 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 14լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացից 

(մարք. հետազ., մրց ռազմ.):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին 

կազմել է միջինում 60%:  

- «Մարքեթինգային հաղորդակցություններ» մասնագիտության առկա 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի 

ընդհանուր 9 պարապմունքներից կազմակերպվել է 6լիարժեքառցանց 

դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում եղել է 1 

առարկայից (գով. կառավ.,): Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 

դասընթացից (բրենդի կառավ., հաղ. ժամ. տեսութ.): Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 65%: 

- «Բիզնեսի կազմակերպում» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 1-ին 

կուրսում դասացուցակում ներառված 6 դասընթացի ընդհանուր 9 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 9լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 1 դասընթացից (բիզն. գործընթ. կանոն.):  

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 80%:  

 

IV. LIVE դասախոսությունների վարում՝ 06.04.-11.04.2020 թթ 

 

1. Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետում, ըստ դասացուցակի 

կազմակերպվել է 27 առցանց դասընթաց: 

- «Վիճակագրություն» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսում 

դասացուցակում ներառված 9 դասընթացի ընդհանուր 16 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 14լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 77%:  

- «Վիճակագրություն» մասնագիտության առկա բակալավրիատի երկրորդ կուրսում 

դասացուցակում ներառված 7 դասընթաց ընդհանուր 14 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 13լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 78%:  

 

2. Կառավարման ֆակուլտետում, ըստ դասացուցակի կազմակերպվել է 206 առցանց 

դասընթաց 

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 1-ին 

հոսքում դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 

15պարապմունքներից կազմակերպվել է 16լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից (կառ. համ. ընդհ. տես., 



գործ. և օֆիսի կազմ., կազմ. տես.): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 60%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 2-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 15 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 19լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից (կառ. համ. ընդհ. տես., 

կազմ. տես. գոր. և օֆիսի կազմ.): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին 

կազմել է միջինում 60%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 3-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 15 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 17լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից (կառ. համ. ընդհ. տես., 

կազմ. տես. գոր. և օֆիսի կազմ.): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին 

կազմել է միջինում 60%:   

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 4-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 15 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 16 լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից (կառ. համ. ընդհ. տես., 

կազմ. տես. գոր. և օֆիսի կազմ.): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին 

կազմել է միջինում 60%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 1-ին 

հոսքում դասացուցակում ներառված 9 դասընթացի ընդհանուր 16 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 18լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացներից (աշխ.տնտ., համարիչ 

հայտարարի զույգից 1-ը): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին 

կազմել է միջինում 70%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 2-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 9 դասընթացի ընդհանուր 

16պարապմունքներից կազմակերպվել է 18լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից:  Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացներից (ինֆորմ. հիմունքն., 

իրավագիտ., ընտր. առ.):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին 

կազմել է միջինում 65%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 1-ին 

հոսքում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 14 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 14լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից:  Սեմինար 

պարապմունքներ չի կազմակերպվել 1 դասընթացից (մակրոտնտես. 1): 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 60%:  



- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 2-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 14 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 13լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չի կազմակերպվել 1 դասընթացներից (ՏԳՎ և աուդիտ): 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 60%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 3-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 14 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 12 լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացներից (կորպ. կառ., համարիչ 

հայտարարի զույգում ներառված 2-ից 1-ը): Ուսանողների մասնակցությունը 

օնլայն դասերին կազմել է միջինում 60%:  

- «Կառավարում» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 4-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 14 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 12 լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացներից (արբ. գործ., ՏԳՎ և 

աուդիտ): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 

60%:  

- «Ձեռնարկատիրական գործունեություն» մասնագիտության առկա 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի 

ընդհանուր 10 պարապմունքներից կազմակերպվել է 8լիարժեքառցանց 

դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի 

առարկայից: Սեմինար պարապմունք չի կազմակերպվել 2 դասընթացից 

(համարիչ-հայտարարի զույգում ներառված 2-ից 1-ը, ձեռն. գործ. իրավապայմ. 

հար. կազմ.): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 

85%:  

- «Գործարար վարչարարություն» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 

բիզնես ուղղության 1-ին կուրսի1-ին հոսքում 30.03-11.04 թթցիկլում ներառված 

2դասընթացի 12 պարապմունքից կազմակերպվել է 12 լիարժեք պարապմունք:   

Դասաձախողում տվյալ մոդուլում չի արձանագրվել: Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 75%:  

- «Գործարար վարչարարություն» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 

բիզնես ուղղության 1-ին կուրսի 2-րդ հոսքում30.03-11.04 թթցիկլում ներառված 

2դասընթացի 10 պարապմունքից կազմակերպվել է 10 լիարժեք պարապմունք 

(որից 1-ը նախորդ ցիկլում): 02.03-26.03 թթցիկլումներառված 1դասընթացից 

արձանագրված դասաձախողումից վերականգնվել է 4 դասընթաց:  

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 70%: 

- «Գործարար վարչարարություն» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 

ֆինանսներ ուղղության 30.03-11.04 թթցիկլում ներառված 2 դասընթացի 

ընդհանուր 12պարապմունքներից  կազմակերպվել է 12 լիարժեք պարապմունք:   



Դասաձախողում տվյալ մոդուլում չի արձանագրվել: Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 70%:  

- «Հանրային կառավարում» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 1-ին 

կուրսի 30.03-11.04 թթցիկլում  ցիկլում ներառված 5 դասընթացի ընդհանուր 14 

պարապմունքներից  կազմակերպվել է 14 պարապմունքը:   Դասաձախողում 

տվյալ մոդուլում չի արձանագրվել: Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 70%:  

 

3. Ֆինանսական ֆակուլտետում ըստ դասացուցակի կազմակերպվել է 207 առցանց 

դասընթաց 

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 1-ին հոսքում 

դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 19 լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր սեմինար 

պարապմունքները կազմակերպվել են:  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 60%:  

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 2-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 19լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր սեմինար 

պարապմունքները կազմակերպվել են:  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 65%:  

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 3-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 18լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր սեմինար 

պարապմունքները կազմակերպվել են: Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 60%:  

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 4-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 20լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 1 դասընթացներից (իրավագիտություն): 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 65%:  

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 1-ին հոսքում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 20լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր սեմինար 

պարապմունքները կազմակերպվել են: Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 70%:  

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 2-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 20լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 



պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չի կազմակերպվել 1 դասընթացից (բանկ. գործ. հիմունք.,): 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 70%:  

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 3-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 20լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր սեմինար 

պարապմունքները կազմակերպվել են: Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 75%:  

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 1-ին հոսքում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 12լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 4 դասընթացներից (կազմ. հարկում, մաթ. 

մոդել. ֆին. շուկաներում, ֆին. ածանց. և ֆին. ռիսկ. կառավ., համարիչ 

հայտարարի զույգում ներառված 4-ից 2-ը): Ուսանողների մասնակցությունը 

օնլայն դասերին կազմել է միջինում 60%: 

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 2-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 16լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չի կազմակերպվել 1 դասընթացներից (մաթ. մեթոդ. ֆին. 

շուկաներում): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 60%: 

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 3-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 10լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում արձանագրվել է ընդամենը 1 առարկայից (մաթ. 

մեթոդ. ֆին. շուկաներում): Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 

դասընթացներից (մաթ. մեթոդ. ֆին. շուկաներում, բանկ. գործ. կարգ., ՄՌԿ): 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 60%: 

- «Ֆինանսներ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 4-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 12լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում արձանագրվել է ընդամենը 1 առարկայից (մաթ. 

մեթոդ. ֆին. շուկաներում): Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 

դասընթացներից (մաթ. մեթոդ. ֆին. շուկաներում, հարկ. համակ., ՄՌԿ): 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 60%: 

- «Կորպորատիվ ֆինանսներ» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 1-ին 

կուրսի դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 10 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 8լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել է ոչ մի առարկայից: 

Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացներից (կորպ. ֆին. 



արդ. հիմն., ֆին. ինով, կորպ.): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին 

կազմել է միջինում 90%: 

- «Հանրային ֆինանսներ» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի 

դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 10 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 9լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել է ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չի կազմակերպվել 1 դասընթացներից (դրամավարկ. քաղ. հիմն. 

ՀՀ-ում):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 

85%: 

- «Բանկային գործունեության կազմակերպում» մասնագիտության առկա 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի դասացուցակում ներառված 6 դասընթացի 

ընդհանուր 9 պարապմունքներից կազմակերպվել է 2լիարժեքառցանց 

դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում արձանագրվել է 

ընդամենը 2 առարկայից չի եղել է ոչ մի առարկայից (դրամավարկ. քաղ. հիմն., ՀՀ 

առևտր. բանկ. ներդր. գործ. առանձն.): Սեմինար պարապմունքներ չեն 

կազմակերպվել 1 դասընթացից (Դրամավարկ. քաղ. հիմն.):  Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 80%: 

 

4. Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետում ըստ դասացուցակի 

կազմակերպվել է 158 առցանց դասընթաց 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 1-ին կուրսի 1-ին հոսքում դասացուցակում ներառված 9 

դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից կազմակերպվել է 

20լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: 

Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր դասընթացներից 

կազմակերպվել են սեմինար պարապմունքներ: Ուսանողների մասնակցությունը 

օնլայն դասերին կազմել է միջինում 70%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 1-ին կուրսի 2-րդ հոսքում դասացուցակում ներառված 9 

դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից կազմակերպվել է 

23լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: 

Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր դասընթացներից 

կազմակերպվել են սեմինար պարապմունքներ: Ուսանողների մասնակցությունը 

օնլայն դասերին կազմել է միջինում 70%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 1-ին հոսքում դասացուցակում ներառված 8 

դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից կազմակերպվել է 

18լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: 

Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր սեմինար պարապմունքները 

կազմակերպվել են:  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 70%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 2-րդ հոսքում դասացուցակում ներառված 8 



դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից կազմակերպվել է 

15լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: 

Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար պարապմունքներ չեն 

կազմակերպվել 1 դասընթացից (համարիչ հայտարարում ներառված զույգից 

մեկը):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 70%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 1-ին հոսքում դասացուցակում ներառված 7 

դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից կազմակերպվել է 

18լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: 

Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար պարապմունք չի 

կազմակերպվել 1 դասընթացից (ֆին. հաշվետվ.,):  Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 60%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 2-րդ հոսքում դասացուցակում ներառված 7 

դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից կազմակերպվել է 

17լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: 

Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար պարապմունք չի 

կազմակերպվել 1 դասընթացից (ֆին. հաշվետվ.):  Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 60%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 3-րդ հոսքում դասացուցակում ներառված 7 

դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից կազմակերպվել է 

15լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: 

Դասաձախողում եղել է ընդամենը 1 առարկայից (մենեջմենթ): Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացից (ֆին. հաշվետվ., 

մենեջմենթ): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 

60%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 4-րդ հոսքում դասացուցակում ներառված 7 

դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից կազմակերպվել է 

14լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական պարապմունք: 

Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար պարապմունք չի 

կազմակերպվել 1 դասընթացից (ֆին. հաշվետվ.,):  Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 60%: 

- «Հաշվապահական հաշվառում ըստ ճյուղերի» մասնագիտության առկա 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի 

ընդհանուր 9 պարապմունքներից կազմակերպվել է 10լիարժեքառցանց 

դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի 

առարկայից: Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 1 դասընթացից 

(համարիչ հայտարարի զույգից մեկը):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 90%: 

- «Աուդիտ» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում 

դասացուցակում ներառված 8 դասընթացի ընդհանուր 8 պարապմունքներից 



կազմակերպվել է 8լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր սեմինար 

պարապմունքները կազմակերպվել են: Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 90%: 

 

5. Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների 

ֆակուլտետում ըստ դասացուցակի կազմակերպվել է 95 առցանց դասընթաց 

- «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 1-ին 

հոսքում դասացուցակում ներառված 9 դասընթացի ընդհանուր 14 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 15լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունք չի կազմակերպվել 1 դասընթացից (տնտ. պատմ.):  Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 60%:  

- «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 2-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 9 դասընթացի ընդհանուր 14 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 11լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 3 դասընթացից (տնտ. պատմ, իրավագիտ. 

մաթեմ. տնտ. համ.):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 60%:  

- «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսում 

դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 14 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 16լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր սեմինար 

պարապմունքները կազմակերպվել են:  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 60%:  

- «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 1-ին 

հոսքում դասացուցակում ներառված 6 դասընթացի ընդհանուր 12 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 12լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացից (մաթեմ. տնտ. ձեռն. տնտ.):  

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 65%:  

- «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 2-րդ 

հոսքում դասացուցակում ներառված 6 դասընթացի ընդհանուր 8 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 10լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացից (մաթեմ. տնտ. մարքեթինգ): 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 60%:  

- «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտության առկա 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի 

ընդհանուր 9 պարապմունքներից կազմակերպվել է 6լիարժեքառցանց 

դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի 

առարկայից: Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացից (միջ. 



արժ. շուկ., եվրոպ. տնտ. ինտեգր.): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 90%: 

- «Բնօգտագործման տնտեսագիտություն» մասնագիտության առկա 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում դասացուցակում ներառված 6 դասընթացի 

ընդհանուր 9 պարապմունքներից կազմակերպվել է 9 լիարժեքառցանց 

դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի 

առարկայից: Բոլոր սեմինար պարապմունքները կազմակերպվել են: 

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 90%: 

- «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 1-

ին կուրսում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 8 

պարապմունքներից կազմակերպվել է 9 լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունք չի կազմակերպվել 1 դասընթացից (տնտ. ռիսկ. տես.): Ուսանողների 

մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 60%: 

- «Մակրոտնտեսական վերլուծություն» մասնագիտության առկա 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի 

ընդհանուր 9 պարապմունքներից կազմակերպվել է 8լիարժեքառցանց 

դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում արձանագրվել է 

ընդամենը 1 առարկայից (ֆին. ծրագրավորում): Բոլոր սեմինար 

պարապմունքները կազմակերպվել են: Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 80%: 

 

6. Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետում ըստ դասացուցակի 

կազմակերպվել է 88առցանց դասընթաց 

- «Մարքեթինգ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 1-ին հոսքում 

դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 12լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր սեմինար 

պարապմունքները կազմակերպվել են): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 70%:  

- «Մարքեթինգ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 1-ին կուրսի 2-րդ հոսքում 

դասացուցակում ներառված 10 դասընթացի ընդհանուր 15 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 13 լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր սեմինար 

պարապմունքները կազմակերպվել են: Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 70%:  

- «Մարքեթինգ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսում 

դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 13 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 13լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 1 դասընթացից (բիզն. պլանավորում):  

Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է միջինում 70%:  



- «Մարքեթինգ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 1-ին հոսքում 

դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 13 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 10լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Սեմինար 

պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացից (միջազգային մարք. /1 

խմբում/, ԿՍՊ):  Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 60%:  

- «Մարքեթինգ» մասնագիտության առկա բակալավրիատի 2-րդ կուրսի 1-ին հոսքում 

դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի ընդհանուր 13 պարապմունքներից 

կազմակերպվել է 13լիարժեքառցանց դասախոսություն և գործնական 

պարապմունք: Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 դասընթացից 

(ԿՍՊ, մրց. ռազմ.): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին կազմել է 

միջինում 60%:  

- «Մարքեթինգային հաղորդակցություններ» մասնագիտության առկա 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում դասացուցակում ներառված 7 դասընթացի 

ընդհանուր 9 պարապմունքներից կազմակերպվել է 7լիարժեքառցանց 

դասախոսություն և գործնական պարապմունք: Դասաձախողում եղել է 1 

առարկայից (գով. կառավ.,): Սեմինար պարապմունքներ չեն կազմակերպվել 2 

դասընթացից (իրացման խթանում): Ուսանողների մասնակցությունը օնլայն 

դասերին կազմել է միջինում 75%: 

- «Բիզնեսի կազմակերպում» մասնագիտության առկա մագիստրատուրայի 1-ին 

կուրսում դասացուցակում ներառված 6 դասընթացի ընդհանուր 

9պարապմունքներից կազմակերպվել է 9 լիարժեքառցանց դասախոսություն և 

գործնական պարապմունք: Դասաձախողում չի եղել ոչ մի առարկայից: Բոլոր 

սեմինար պարապմունքները կազմակերպվել են:  Ուսանողների մասնակցությունը 

օնլայն դասերին կազմել է միջինում 80%:  

 

V. Ուսումնական գործընթացի ժամանակավոր կարգավորումների հաստատում 

 

1. 06.04.2020 թ. ՀՊՏՀ ռեկտորատի առցանց նիստում քննարկվել և հաստատվել է Erasmus+ 

ծրագրերով ԵՄ երկրներից վերադարձած կամ վերադարձող, ՀՊՏՀ-ում իրենց 

ուսանողական իրավունքները վերականգնող ուսանողների առարկայական 

տարբերությունների հանձնումը, անկախ այդ դասընթացների գիտելիքի ստուգման 

կիրառվող եղանակից (բանավոր, գրավոր, համակարգչային), առցանց կազմակերպելու 

հարցը: Մշակվել և հաստատվել են բանավոր եղանակով Zoom համակարգով գիտելիքի 

առցանց ստուգման և գործընթացի թափանցիկության ապահովման ընթացակարգեր, 

որոնք կգործեն մինչև ուսումնական գործընթացի ՀՀ կառավարության որոշումներով և 

ԱԴ-ով պայմանավորված սահմանափակումների ժամկետի ավարտը:  

2. 06.04.2020թ. ՀՊՏՀ գիտական խորհուրդը առցանց նիստում քննարկել է     ՀՀ-ում 

12.03.2020թ. հայտարարված արտակարգ դրության տեղաշարժման 

սահմանափակումներով և ՀՊՏՀ ուսանողների ուսումնառության իրավունքների 

լիարժեք իրացման անհրաժեշտությունովպայմանավորված, «ՀՊՏՀ առկա և հեռակա 

բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսումնառության, գիտելիքի գնահատման և 



վարչարարության» կարգերում ժամանակավոր փոփոխություններ կատարելու մասին 

հարցը: Որոշում է կայացվել մինչև տեղաշարժման սահմանափակումների ժամկետի 

ավարտը ժամանակավորապես առկա բակալավրիատի անհատական աշխատանքով 

ավարտվող դասընթացների գիտելիգի ստուգման բազմագործոնային համակարգում 

բացառել անհատական աշխատանքի գործոնը: 

3. Նույն նիստում քննարկվել է առկա բակալավրիատի 4-րդ կուրսի, հեռակա 

բակալավրիատի 5-րդ կուրսի և առկա մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողների 

փորձառությունների պաշտպանության առցանց կազմակերպման մասին հարցը: 

Գիտական խորհրդի նիստում հաստատվել տեղաշարժման սահմանափակումների 

ժամանակամիջոցում փորձառությունների հանձնման և պաշտպանության 

ժամանակավոր ընթացակարգերը և փորձառությունների գնահատման 

բազմագործոնային համակարգը: Սահմանված ընթացակարգերում ներդրվել են 

առցանց ռեժիմում փորձառությունների պաշտպանության գործընթացի 

թափանցիկությունն ապահովող կառուցակարգեր: 

4. Առկա բակալավրիատի 4-րդ կուրսի, հեռակա բակալավրիատի 5-րդ կուրսի և առկա 

մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողների ավարտական աշխատանքների և 

մագիստրոսական թեզերի հանձնման, գրախոսման և պաշտպանության առցանց 

գործընթացը բնականոն կազմակերպելու նպատակով ձևավորվել է միասնական 

հարթակ: 

5. Հեռաուսուցման ձևերի բենչմարքինգի հիման վրա մշակվել է ՀՊՏՀ-ում առցանց 

եղանակով սեմինար պարապմունքների անցկացման և գիտելիքի գնահատման 

մեթոդական ցուցումներ: 

 

 

VI. Էլեկտրոնային վերահսկողության և հաշվետվողականության համակարգի ներդրում 

 

1. ՀՊՏՀ ռեկտորը, ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը, դեկանները և 

դեկանների տեղակալները 16.03.-27.03.2020 թթ. իրականացրել են շուրջ 60 օնլայն 

դասախոսությունների դասալսումներ:  

2. Ամենօրյա ռեժիմով մոնիթորինգ է իրականացվում moodle.asue.am հարթակում ՀՊՏՀ ՊԴ 

անձնակազմի ակտիվության, նրանց կողմից կատարվող ուսումնառության և այլ 

նյութերի վերբեռնումների ուղղությամբ:  

3. Կազմվել են 23հաշվետվություններ՝ ներկայացնելով համալսարանի դեկանների, 

ամբիոնի վարիչների և առանցքային ստորաբաժանումների ղեկավարների 

քննարկմանը: 


