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ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ  

15-20-ՐԴ ԴԱՐ 
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բ) Աւարտական աշխատանքի պաշտպանութ-

իւնն անցկացւում է 13-րդ շաբաթուայ ընթաց-

քում` բանաւոր ընթացակարգով, նախապէս 

ձեւաւորուած յանձնաժողովի միջոցով, համա-

պատասխան ձեւաչափով, նախապէս սահ-

մանուած ժամերին: 

ՆՊԱՏԱԿ 
 

 Ծրագրի նպատակն է ապահովել 

համապատասխան լսարանի համար 

թեմատիկ մասնագիտական կրթութիւն՝ 

կիրառելով հեռաուսուցման եւ դասական 

ուսուցման համակցուած մեթոդները: 

 

ԼՍԱՐԱՆ 
 
 Ծրագրի մասնակիցներ կարող են լինել 

ՀՀ, ԼՂՀ եւ Սփիւռքի մեր հայրենակիցները:  

Ծրագրի իւրաքանչիւր խմբում կարող է 

մասնակցել առաւելագոյնը տասը ուսանող: 

Իւրաքանչիւր խումբ ունի իր դասախօսը, ով 

իրականացնում է խորհրդատուական բնոյթի 

աշխատանք: 

 

ԹԵՄԱՆԵՐ 
 

Ծրագիրը բաղկացած է մէկ ճանա-

չողական, տասը թեմատիկ փուլեր ընդգրկող 

դասաժամերից, որոնք հաւասարաչափ 

բաշխւում են տասնմէկ շաբաթների միջեւ: 

 

ՔՆՆԱՇՐՋԱՆ 
 

ա) Երկու ընթացիկ եւ մէկ աւարտական 

առցանց քննութիւնները, որոնք անցկացւում 

են համապատասխան ձեւաչափով, նախապէս 

սահմանուած ժամերին: Առաջին ընթացիկ 

թեստային առցանց քննութիւնը տեղի է 

ունենում ուսուցման 5-րդ շաբաթուայ 

ընթացքում, երկրորդ ընթացիկ թեստային 

առցանց քննութիւնը տեղի է ունենում 12-րդ 

շաբաթուայ ընթացքում, իսկ աւարտական թես

տային առցանց քննութիւնը տեղի է ունենում 

13-րդ շաբաթուայ ընթացքում: 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ 
 

Ծրագրի շրջանակներում ուսուցման 

ամբողջական ժամկէտը կազմում է 

տասներերեք շաբաթ, եւս չորս շաբաթ 

ամփոփիչ կրկնութեան համար: 

 

ՎԿԱՅԱԿԱՆ 
 

Ծրագրի մասնակիցները ստանում են 

ԵՊՀ-ի կողմից տրուող աւարտական 

վկայական: 
 
 
ԻՆՉՊԷ՞Ս ԳՐԱՆՑՈՒԵԼ 
 

Հեռաուսուցման կրթական ծրագրում 

գրանցուելու համար անհրաժեշտ է. 
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յղման տեքստի մէջ «տուեալների թեր-

թիկ» արտայայտութեանը վերբեռնուած 

word փաստաթուղթը ներբեռնել, 

 

 լրացնել ներբեռնուած փաստաթղթի 

ելեկտրոնային տարբերակը՝ կցելով 

անձնագրի կրկնօրինակի սքանավոր-

ւած տարբերակը, 

 

 ուղարկել տուեալները dl@armin.am–ին, 

 

 պատասխան նամակով Դուք կը ստա-

նաք ուսման վճարի եւ այլ քայլերի հետ 

կապուած կարգաւորումներ: 

http://www.armin.am/am/herausucum-Hayots-Patm-Himnahartser-About-program
http://www.armin.am/am/herausucum-Hayots-Patm-Himnahartser-About-program
mailto:dl@armin.am

