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Հաստատված է` 

«ՀՈՒՄԿ» ԿՀ Գիտական խորհրդի  

2018թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 4 նիստում  

Գիտական խորհրդի նախագահ՝  

                                                                                                    _______________ Հ. Սահակյան 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՄԱՆ 

 

1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1 «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ն իր ռազմավարական ծրագրում առանցքային դրույթներից մեկն է 

համարվում ուսանողության ակադեմիական և սոցիալական կարիքների 

բավարարմանը աջակցումը: 

1.2 Ուսանողների կարիքների վերհանման և դրանց հնարավոր լուծումների 

իրականացման նպատակով «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ում գործում է ինստիտուցիոնալ 

համակարգ՝ բաղկացած ուսանողական խորհրդից, ամբիոնից և կուրսղեկներից: 

 

2.  Ուսանողների կարիքների շրջանակը 

2.1 ՄՈՒՀ -ի ուսանողների կարիքները  դիտարկվում է երկու խոշոր խմբերով՝ 

ակադեմիական և սոցիալական: 

2.2 Ակադեմիական կարիքների շրջանակ են ընդգրկվում ուսանողության   

ակադեմիական գործունեության հետ առնչվող բոլոր ուղղությունները, ինչպիսիք են. 

 ուսումնառության բավարարվածության աստիճանը, 

 ակադեմիական ազնվության տեսանելիության և ընկալման աստիճանը 

 ՄՈՒՀ -ի վարչակազմի կողմից ուսանողությանը աջակցության աստիճանը, 

 հետազոտական աշխատանքներին մասնակցության բավարավածության 

աստիճանը, 

2.3  Սոցիալական կարիքների շրջանակի մեջ ներառված են՝  
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 Ումասն վարձի մասնակի փոխհատուցման համակարգը, 

 կարիերայի և մասնագիտական զարգացման կենտրոնի շրջանակներում 

ուսանողներին և շրջանավարտներին աշխատանքի տեղավորման աջակցությունը:  

 

3. Ուսանողների կարիքների վերհանման սուբյեկտները և դրանց գործառույթները 

 

3.1. Ուսանողների կարքների վերհանման համար ՄՈՒՀ-ում գործում է 

ինստիտուցիոնալ համակարգ՝ բաղկացած ուսանողական խորհրդից, ամբիոնից և 

կուրսղեկներից, որոնցից յուրաքանչյուրն, ունենալով տարբեր գործառույթներ, ի 

վերջո, համակցում է ուսանողության ակադեմիական և սոցիալական կարիքները՝ 

դրանց տալով համապատասխան լուծումներ: 

3.2. Ուսանողական խորհուրդն 3 ամիսը մեկ անգամ կազմակերպում է լսումներ 

ուսանողների կողմից վերհանված հարցերի գծով: Ակադեմիական հիմնախնդիրներին 

առնչվող խնդիրները հանձնաժողովն ուղղորդում է կուրսղեկներին: 

3.3. Ռեկտորը հայտարարում է ուսանողների ընդունելության ժամ, որտեղ, 

հանդիպելով սովորողների հետ, լուծումներ է տալիս նրանց կողմից առաջ քաշված 

ակադեմիական, գիտակրթական և սոցիալական խնդիրների գծով: 

3.4. Յուրաքանչյուր կուրսի կցվում է կուրսղեկ, որը ամսական մեկ անգամ պարտավոր 

է հանդիպել համապատասխան կուրսի ուսանողների հետ և ապահովել հետադարձ 

կապ՝ վերհանված հիմնախնդիրների լուծումների գծով:   

4. Ուսանողների կողմից ներկայացվող հիմնախնդիրների լուծման 

ընթացակարգը 

4.1. Ուսանողների վերհանված խնդիրները 10 օրյա ժամանակահատվածում 

լուծումների ընթացք են ստանում և հարցադրման հայտագրումից 20 օրվա ընթացում 

ուսանողությանը տեղեկացվում են հիմնախնդրի լուծման արդյունքի մասին: 

4.2. Վերհանված հիմնախնդիրները, որոնք իրենց լուծումներով հակասություններ և 

բարդույթներ են պարունակում, հայտագրումից 15 օրվա ընթացքում քննարկման հարց 

են դառնում ՄՈՒՀ-ի ռեկտորատում: 


