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Հաստատված է 

«ՀՈՒՄԿ» ԿՀ Գիտական խորհրդի  

2016 թ. մայիսի 30-ի թիվ 2 նիստում 

                                                                            «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ Գիտական խորհրդի 

նախագահ՝    

                                                                                      ___________________ Հ.Մ. Սահակյան 

 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 

 

ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ 

ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ՈՉ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ  

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն ընթացակարգով սահմանվում է «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ (այսուհետ՝ հիմնադրամ) 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի մրցութային և ոչ մրցութային ընտրության, 

ընտրության պայմանները, ինչպես նաև դասախոսի պաշտոնի նկարագրությունը: 

2.Սույն ընթացակարգի ընդունման իրավական հիմքերն են Կրթության մասին, 

Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին ՀՀ օրենքները, «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ 

կանոնադրությունը և «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ ներքին իրավական ակտերը: 

2. ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈԻՆԸ ԵՎ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻՆ 

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
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1. «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ –ում սահմանվում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետևյալ 

տարակարգը՝ դասախոս: 

2. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնի տեղակալման չափանիշներն են՝ 

ա) պաշտոնի հավակնորդի բարձրագույն և/ կամ հետբուհական մասնագիտական   

կրթության որակավորումը, գիտական աստիճանը, կոչումը, 

բ) մասնագիտական և մանկավարժական պահանջվող հմտությունները, 

գ) գիտահետազոտական գործունեության արդյունքները, 

դ) որակավորման բարձրացումը և վերաորակավորումը, 

ե) ուսանողական հարցման միջոցով դասախոսի գնահատման արդյունքները 

(առկայության դեպքում), 

զ) դասախոսի աշխատանքի գնահատման այլ ձևաչափերը (ինքնագնահատում, 

գործընկեր դասախոսների և անմիջական ղեկավարի կողմից գնահատում) 

(առկայության դեպքում): 

 

2.1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Դասախոսի թափուր պաշտոնին կարող են հավակնել համապատասխան 

մասնագիտության գծով առնվազն մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի 

որակավորում ունեցող անձինք:  

2. Դասախոսի պաշտոնի համար սահմանվում են ուսումնական, 

գիտահետազոտական և կազմակերպչական գործունեության հետևյալ ձևերը. 

ա) գործնական, սեմինար և լաբորատոր դասընթացների վարում, 

բ) կուրսային աշխատանքների ղեկավարում, 

գ) ուսանողական խորհրդատվությունների անցկացում, 

դ) քննությունների և ստուգարքների անցկացում, 

ե) ուսումնական պրակտիկայի ղեկավարում, 

զ) կուրատորական աշխատանքի կատարում, 

է) մասնակցություն ուսումնամեթոդական աշխատանքներին, 

թ) մասնակցություն «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ կողմից կազմակերպվող գիտական կոնֆերանս-

ներին: 

3. ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՊԱՇՏՈՆԻ 

ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
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1. Դասախոսի պաշտոնի մրցույթների նախապատրաստման և կազմակերպման 

ընդհանուր վերահսկողության նպատակով «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ում գործում է մշտական 

մարմին՝ որակավորման հանձնաժողով: Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են 

ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրենը (հանձնաժողովի նախագահ), 

դասախոսական կազմի երկու ներկայացուցիչ, Գիտական խորհրդի քարտուղարը և 

Որակի ապահովման կենտրոնի պատասխանատուն: 

 2. Յուրաքանչյուր ուսումնական կիսամյակի ավարտին որակավորման 

հանձնաժողովն ուսումնասիրում և ռեկտորին է ներկայացնում հաջորդ ուսումնական 

կիսամյակում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի թափուր մրցութային 

պաշտոնների ցանկը: 

3. Պաշտոնների տեղակալման համար մրցույթները հայտարարվում են որակավորման 

հանձնաժողովի առաջարկությամբ, ռեկտորի հրամանով՝ ընթացիկ ուսումնական 

կիսամյակի վերջում: Մրցույթի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակվում է 

«ՀՈՒՄԿ» ինտերնետային կայքում կամ այլ էլեկտրոնային միջոցներով / օրինակ 

«ՀՈՒՄԿ» ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջ/: Հայտարարության մեջ նշվում են մրցույթի 

պայմանները, պաշտոնի հավակնորդին ներկայացվող պահանջները, փաստաթղթերի 

ներկայացման վայրն ու վերջնաժամկետը: Մրցույթին մասնակցելու փաստաթղթերն 

ընդունվում են հայտարարության օրվանից սկսած մեկ ամսվա ընթացքում:  

4.  Մրցույթի մասնակիցները, մրցույթի վերաբերյալ հայտարարության օրվանից՝ 

մեկամսյա ժամկետում ներկայացնում են դիմում՝ ռեկտորի անունով, կադրերի 

հաշվառման անձնական թերթիկ, ինքնակենսագրություն /CV կամ resume/, 

բարձրագույն կրթության վկայականի (դիպլոմի), գիտական աստիճանի դիպլոմի, 

գիտական կոչման վկայականի պատճենները, հրատարակված գիտական 

աշխատությունների և գյուտերի ցանկը, մասնագիտական որակավորումների 

դասընթացների մասնակցության հավաստագրերի պատճեները: Մրցույթի 

մասնակիցը կարող է ներկայացնել նաև գիտամանկավարժական գործունեությունը 

բնութագրող այլ փաստաթղթեր:  

5.  Մրցույթի մասնակիցների փաստաթղթերը որակավորման հանձնաժողովի կողմից 

ուսումնասիրվում են և հանձնաժողովի եզրակացությամբ ներկայացվում են 
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ռեկտորին, ում մակագրությամբ փաստաթղթերն ուղարկում են ուսումնական մասի 

քննարկմանը: Դիմումները հանձնաժողովի կողմից ենթակա են մերժման, եթե 

հավակնորդի տվյալները չեն բավարարում մրցույթի պայմաններին, կամ չի 

պահպանվել դիմումի ներկայացման ժամկետը:  

6.  Ռեկտորը, որակավորման հանձնաժողովը իրավունք ունեն մրցույթի մասնակցին 

հանձնարարել փորձնական դասախոսություն, սեմինար կամ գործնական 

պարապմունքներ: Դասախոսության թեման հանձնարարվում է ուսումնական մասի 

կողմից՝ ուսումնական պլանի շրջանակներում:  

7. Ուսումնական մասը հավակնորդների փաստաթղթերի քննարկման արդյունքում, 

բաց քվեարկությամբ (եթե այլ որոշում չի կայացվել) ընդունվում է կարծիք, որը 

ներկայացվում է «ՀՈՒՄԿ» Գիտական խորհրդի մրցութային մշտական հանձնաժո-

ղովին:  

8. Գիտական խորհրդի նիստին պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնի 

թեկնածուի ներկայությունը, որպես կանոն, պարտադիր է: Թեկնածուի 

բացակայության դեպքում գիտական խորհուրդը որոշում է կայացնում 

թեկնածությունը քննարկելու կամ քննարկումից հանելու մասին: Քննարկման 

ընթացքում Գիտական խորհրդի անդամներն իրավունք ունեն հարցեր տալու 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնի հավակնորդին:  

9. Փակ, գաղտնի քվեարկության համար մրցույթի բոլոր մասնակիցների անուն, 

ազգանունները գրանցվում են քվեաթերթիկում:  

10. Նախագահի առաջարկով փակ, գաղտնի քվեարկություն անցկացնելու և դրա 

արդյունքներն ամփոփելու նպատակով գիտական խորհրդի անդամներից ընտրվում է 

հաշվիչ հանձնաժողով՝ երեք հոգուց ոչ պակաս՝ կենտ թվով անդամներով: 

Թեկնածուները չեն կարող լինել հաշվիչ հանձնաժողովի անդամ: Հաշվիչ 

հանձնաժողովն իր կազմից ընտրում է հանձնաժողովի նախագահ: Հանձնաժողովի 

որոշումներն ընդունվում են անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:  

11. Մեկ թեկնածուի դեպքում քվեաթերթիկի մեջ նշվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը, «կողմ» և «դեմ» բառերը: 



5 
 

Մեկից ավելի թեկնածուների քվեարկության դեպքում քվեաթերթիկի մեջ այբբենական 

կարգով նշվում են թեկնածուների ազգանունը, անունը «կողմ» և «դեմ» բառերը 

(Հավելված 2):  

12. Վավեր են համարվում այն քվեաթերթիկները, որոնցում՝  

ա) նշված է «կողմ» կամ  «դեմ»բառը (միակ թեկնածուի քվեարկության դեպքում),  

բ) քվեարկված է մի քանի թեկնածուների օգտին (մրցութային տեղերի քանակից ոչ 

ավելի):  

Որևէ թեկնածուի օգտին քվեարկելու համար համապատասխան տողի վանդակում 

կատարվում է նշում: Մնացած դեպքերում, ինչպես նաև քվեաթերթիկում չսահմանված 

նշումների, ընդգծումների և այլ նշանների առկայության դեպքում քվեաթերթիկը 

համարվում է անվավեր: Քվեաթերթիկն անվավեր ճանաչելու որոշումը կայացնում է 

հաշվիչ հանձնաժողովը՝ ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Եթե քվեաթերթիկն 

անվավեր ճանաչելն ազդում է ընտրությունների արդյունքների վրա, ապա այդ հարցի 

կապակցությամբ հանձնաժողովի անդամի հատուկ կարծիքը քննարկում է Գիտական 

խորհուրդը և կայացնում համապատասխան որոշում:  

12. Քվեարկությունն ավարտվելուց հետո հաշվիչ հանձնաժողովն ամփոփում է 

քվեարկության արդյունքները և կազմում հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի 

արձանագրություն:  

13.  Գիտական խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե խորհրդի նիստին ներկա է Գիտական 

խորհրդի անդամների 2/3-ը:  

Ընտրված է համարվում այն թեկնածուն (թեկնածուները), ով ստացել է առավելագույն 

թվով ձայներ, բայց ոչ պակաս քան Գիտական խորհրդի նիստին մասնակցող 

մրցութային մշտական հանձնաժողովի անդամների ձայների 50 տոկոսը:  

Եթե թեկնածուների քանակն ավելին է մրցութային տեղերի քանակից, ապա 

թեկնածուներից որևէ մեկի՝ Գիտական խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների 

պարզ մեծամասնությունը չստանալու կամ հավասար ձայներ ստանալու դեպքերում, 

նույն նիստում կազմակերպվում է կրկնակի քվեարկություն, որին մասնակցում են 
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առավելագույն ձայներ ստացած 2 (հավասար ձայների դեպքում 2-ից ավելի) 

թեկնածուները: Կրկնակի քվեարկությունը կազմակերպվում է սույն ընթացակարգին 

համապատասխան:  

14. Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակում է քվեարկության 

արդյունքները, որոնց հիման վրա «ՀՈՒՄԿ» Գիտական խորհուրդը ընդունում է 

հետևյալ որոշումներից մեկը՝  

ա) պաշտոնում ընտրվելու մասին,  

բ) կրկնակի քվեարկություն անցկացնելու մասին,  

գ) ընտրությունները չկայացած ճանաչելու մասին,  

դ) ընտրություններն անվավեր ճանաչելու մասին:  

Հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունը հաստատվում է Գիտական խորհրդի 

կողմից, բաց քվեարկությամբ և կցվում է մրցութային փաստաթղթերին:  

14. Գիտական խորհրդի որոշումը կարող է բողոքարկվել ռեկտորին՝ եռօրյա 

ժամկետում:  

15.  Ռեկտորն իրավասու է բեկանելու Գիտական խորհրդի որոշումը, եթե 

բացահայտվել են սույն կանոնակարգի էական խախտումներ, որոնք ազդել են 

ընտրության վերջնական արդյունքների վրա:  

 

4. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՈՉ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ 

ՁԵՎՈՎ ՆՇԱՆԿԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

1. Ժամավճարային հիմունքներով կամ ոչ լրիվ դրույքաճափով դասավանդողների 

դեպքում ընտրությունը կարող է անցկացվել ոչ մրցութային ձևով: 

2. Ուսումնական բեռնվածության և հաստիքների թվաքանակի աճի, որոշակի 

անձանց առողջական վիճակի կամ այլ պատճառներով՝ գիտամանկավարժական 

գործունեության վաղաժամկետ դադարեցման պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

թափուր պաշտոնում  նշանակում է կատարվում առանց մրցութային ընտրության՝ 

ռեկտորի հրամանով՝ մինչև 1 տարի ժամկետով: 
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5. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 

1. Մրցույթով կամ ոչ մրցութային կարգով ընտրված թեկնածուի  հետ ռեկտորը 

տվյալ պաշտոնի համար նախատեսված ժամկետում կնքում է աշխատանքային 

պայմանագիր՝ Գիտական խորհրդի որոշման ընդունումից հետո՝ 20 աշխատանքային 

օրվա ժամկետում: 

2. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնում աշխատանքային 

պայմանգրերը կնքվում են ՝ առաջին անգամ ընտրվելու դեպքում մինչև 3 տարի, 

այնուհետև՝ 3-5 տարի ժամկետով կամ անժամկետ: 

3. Աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետն առաջարկում է 

որակավորման հանձնաժողովը՝ հիմք ընդունելով թեկնածուի՝ պաշտոնի 

հավակնորդի համար սահմանված չափանիշներին համապատասխանության 

գնահատման արդյունքները: 

4. Աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո, 

գիտամանակավարժական գործունեության արդյունքների գնահատման հիման վրա և 

համապատասխան հաստիքի առկայության դեպքում, ռեկտորն իրավասու է 

պրոֆեսորադասախոսկան կազմի աշխատողի հետ մեկ անգամ կնքնել նոր 

պայմանագիր՝ մինչև 5 տարի ժամկետով՝ առանց մրցութային ընտրության: 

Այս դեպքում, պայմանագրի ժամկետը լրանալուց առնվազն երկու ամիս առաջ տվյալ 

պաշտոնի զբաղեցնող անձը՝ սահմանված կարգով Գիտական խորհրդին է 

ներկայացնում հաշվետվություն նախորդ ժամկետում իր կողմից իրականացված 

գիտամանկավարժական գործունեության վերաբերյալ: 

5. Գիտական խորհուրդը, քննարկելով թեկնածուի գիտամանկավարժական 

գործունեության վերաբերյալ ներկայացված հաշվետվությունը, ընդունում է 

համապատասխան որոշում, որը կից փաստաթղթերով ուղարկում է որակավորման 

հանձանժողովին: 

Որակավորման հանձնաժողովն ուսումնասիրելով ներկայացված հաշվետվությունը և 

Գիտական խորհրդի որոշումը, առաջարկություն է ներկայացնում ռեկտորին տվյալ 



8 
 

անձին առանց մրցութային ընտրության որոշակի ժամկետով հրամանգրելու 

վերաբերյալ: 

6. Ռեկտորն իրավասու է Գիտական խորհրդին ներկայացնելու 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցչի զբաղեցրած պաշտոնին 

համապատասխանության հարցը: 

7. Եթե Գիտական խորհուրդը փակ, գաղտնի քվեարկությամբ հաստատում է 

զբաղեցրած պաշտոնին տվյալ անձի անհամապատասխանությունը, ապա ռեկտորը 

խորհրդի որոշումն ընդունելուց հետո սահմանված կարգով լուծում է նրա հետ կնքած 

աշխատանքային պայմանագիրը: 

 

6. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգի դրույթները տարածվում են 2016 թ. մայիսի 30-ից հետո «ՀՈՒՄԿ»  

ԿՀ պրոֆեսորադասախոսկան կազմի թափուր պաշտոնների համար հայտարարվող 

մրցույթների վրա: 

2. Մինչև սույն կարգի ընդունումը մրցութային և ոչ մրցութաային ընտրությամբ 

ընտրված պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամները շարունակում են 

պաշտոնավարել մինչև սահմանված ժամկետի ավարտը: 

 

 

 

 


