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2) տարակարգի հիմնական խնդիրներն են՝ վարել հատուկ դասընթացներ և գիտամեթոդական 

սեմինարներ, ներդնել նոր կրթական ծրագրեր և տեխնոլոգիաներ, ուսուցման մեթոդներ և 

կառավարման միջոցներ, 

3) համատեղող պրոֆեսոր, դոցենտ, ասիստենտ, դասախոս՝ Համալսարանի  կամ այլ բուհի, ինչպես 

նաև հետազոտական, գիտաարտադրական, նախագծային և այլ  կազմակերպությունների 

(ձեռնարկությունների)՝ համապատասխան տարակարգով և մինչև 0.5 դրույքով 

ժամանակավորապես ձևակերպված մասնագետ, որը համալրում է պրոֆեսորադասախոսական 

թափուր հաստիքները: 

 

II. Գիտելիքները, հմտությունները և ունակությունները 

6. Համալսարանի դասախոսն ունի. 

1) իր լիազորությունների և մասնագիտության հետ կապված իրավական և գիտամեթոդական 

ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում 

կողմնորոշվելու ունակություններ, 

2) համակարգչով և այլ ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու հմտություններ, 

3) ծրագրերի, աշխատանքային և ուսումնական պլանի և հաշվետվությունների մշակման 

հմտություններ,  

4) աշխատանքի արդյունքների ապահովման և ամփոփման, ուսուցման, գիտելիքների 

մատուցման և կատարողականի գնահատման հմտություններ,  

5) թիմային աշխատանք կատարելու, հաղորդակցվելու, բանակցելու ունակություններ, 

6) մտածողության ոճեր, նպատակների սահմանման ունակություններ, 

7) տեղեկատվության հավաքման, վերլուծության, կառավարման և մատուցման ունակություններ,  

8) ծառայությունների մատուցման և կառավարման հմտություններ, 

9) ժամանակի կառավարման ունակություններ, 

10) ժողովների և խորհրդակցությունների կազմակերպման, վարման, ելույթների, որոշումների և 

փաստաթղթերի նախապատրաստման, որոշումների ընդունման հմտություններ: 

 

III. Դասախոսի պաշտոն զբաղեցնելու և գործունեության ցուցանիշներն ըստ տարակարգերի 

  

7. ԴԱՍԱԽՈՍ 

1) Համալսարանի դասախոսի պաշտոն կարող են զբաղեցնել անձինք, ովքեր ունեն մագիստրոսի 

կամ դրան համարժեք որակավորման աստիճան: 

2) Դասախոսի համար, ըստ պրոֆեսորադասախոսական տարակարգերի, սահմանվում են 

ուսումնական, հետազոտական և մեթոդական-կազմակերպչական գործունեության հետևյալ 

ցուցանիշները. 

ա) գործնական և լաբորատոր պարապմունքների, ուսումնական սեմինարների անցկացում, 

բ) հանրակրթական առարկաների դասավանդում, 

գ) մասնագիտական առարկաներից հաշվեգրաֆիկական, կուրսային աշխատանքների և 

նախագծերի ղեկավարում, 
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դ) ուսումնական և մանկավարժական պրակտիկաների ղեկավարում: 

 

8. ԱՍԻՍՏԵՆՏ 

1) Համալսարանի ասիստենտի պաշտոն կարող են զբաղեցնել անձինք, որոնք համապատասխան 

մասնագիտության գծով ունեն գիտական աստիճան կամ ավարտել են ասպիրանտուրան:      

2) Ասիստենտի համար, ըստ պրոֆեսորադասախոսական տարակարգերի, սահմանվում են 

ուսումնական, հետազոտական և մեթոդական-կազմակերպչական գործունեության հետևյալ 

ցուցանիշները. 

ա) դասախոսությունների, գործնական և լաբորատոր պարապմունքների վարում (հիմնականում 

բակալավրիատում), 

բ) ուսանողների կանոնավոր խորհրդատվությունների անցկացում, 

գ) բակալավրի մասնագետի ծրագրով ավարտական (դիպլոմային) աշխատանքների ղեկավարում, 

դ) մասնակցություն ուսումնական ստորաբաժանման ուսումնամեթոդական և հետազոտական 

աշխատանքներին: 

 

9. ԴՈՑԵՆՏ  

1) Համալսարանի դոցենտի պաշտոն կարող են զբաղեցնել անձինք, որոնք, որպես կանոն, 

համապատասխան մասնագիտության գծով ունեն գիտական կոչում:  

2) Դոցենտի համար, ըստ պրոֆեսորադասախոսական տարակարգերի, սահմանվում են 

ուսումնական, հետազոտական և մեթոդական-կազմակերպչական գործունեության հետևյալ 

ցուցանիշները. 

ա) դասախոսությունների վարում (հիմնականում բակալավրիատում, մագիստրատուրայում և 

ասպիրանտուրայում), 

բ) գիտամեթոդական սեմինարների անցկացում, 

գ) ավարտական  աշխատանքների, ատենախոսությունների ղեկավարում սահմանված կարգով, 

դ) գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների հրատարակում, 

ե) հետազոտական աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում, 

զ) զեկուցումներ հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներում, 

է) մասնակցություն ծրագրային, մեթոդական և մշտական հանձնախմբերի, խորհուրդների, 

որակավորման և գիտական աստիճաններ շնորհող մարմինների, փորձագիտական և 

խորհրդատվական հանձնախմբերի աշխատանքներին: 

 

10. ՊՐՈՖԵՍՈՐ 

1) Համալսարանի պրոֆեսորի պաշտոն կարող են զբաղեցնել անձինք, որոնք, որպես կանոն, ունեն 

պրոֆեսորի գիտական կոչում: 

2)   Պրոֆեսորի համար, ըստ պրոֆեսորադասախոսական տարակարգերի, սահմանվում են 

ուսումնական, հետազոտական և մեթոդական-կազմակերպչական գործունեության հետևյալ 

ցուցանիշները. 

ա) դասախոսությունների վարում (հիմնականում մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում), 
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բ) գիտամեթոդական սեմինարների անցկացում, մագիստրանտների և ասպիրանտների 

ատենախոսությունների ղեկավարում, 

գ) մագիստրոսական և ասպիրանտական ծրագրերով նախատեսված նոր մասնագիտությունների ու 

դասընթացների հիմնում և կազմակերպում, 

դ) ատենախոսության (թեկնածուական, դոկտորական) պաշտպանությունից հետո գիտական և 

ուսումնամեթոդական աշխատանքների, մասնավորապես՝ գիտական մենագրությունների և 

ուսումնական ձեռնարկների հրատարակում, 

ե) զեկուցումներ հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներում, 

զ) ամբիոնում հետազոտական ծրագրի, խմբի, լաբորատորիայի հիմնում և ղեկավարում, 

է) մասնակցություն բուհական և արտասահմանյան գիտակազմակերպական, գիտամեթոդական, 

փորձագիտական, ինչպես նաև գիտական աստիճաններ շնորհող խորհուրդների, հանձնախմբերի, 

հանրապետական և միջազգային գիտատեխնիկական միությունների, ընկերակցությունների և այլ 

մարմինների աշխատանքներին, 

ը) խորհրդատվական գործունեություն, 

թ) գիտության տվյալ բնագավառում ստացած արդյունքների բավարար ճանաչում հանրա-

պետությունում և նրա սահմաններից դուրս: 

 

11. Դասախոսն իրավունք ունի. 

1) ընտրել դասավանդման այնպիսի մեթոդներ ու միջոցներ, որոնք կապահովեն ուսումնական 

գործընթացի բարձր որակ, գնահատել ուսանողների գիտելիքները, ունակությունները և 

հմտությունները, 

2) ունենալ կազմակերպական և նյութատեխնիկական պայմաններ` պարտականությունների 

կատարումն  ապահովելու  համար, 

4) օրենքով սահմանված կարգով բողոքարկել ղեկավար մարմինների հրամանները և 

կարգադրությունները, 

5) ընտրել և ընտրվել համալսարանի համապատասխան պաշտոններում և մարմիններում, 

6) մասնակցել համալսարանին վերաբերվող հարցերի քննարկմանը և լուծմանը, 

7) օգտվել գրադարանի տեղեկատվական պահոցներից, բոլոր այլ ստորաբաժանումների 

ծառայություններից, 

8) իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, համալսարանի 

կանոնադրությամբ և աշխատանքային պայմանագրով իրեն վերապահված այլ իրավունքներ: 

12. Դասախոսը պարտավոր է. 

1) իր մասնագիտությանը և որակավորմանը համապատասխան իրականացնել ուսանողների 

ուսուցումը, 

2) ուսուցումն իրականացնել կրթական պետական չափորոշիչներին, ուսումնական պլաններին, 

կրթական ծրագրերին և օրացուցային պլաններին համապատասխան` ուսումնական 

ժամանակացույցով և դասացուցակով, 

3) ապահովել դասավանդման որակը, արդյունավետությունը և բարձր որակավորում ունեցող 

մասնագետների պատրաստումը, 
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