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յոթը նոյեմբերի 2013 թվականի 

 

 

 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ 

ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐԻ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի կանոնադրության 30-րդ կետի 3-

րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1.  Հաստատել Երևանի պետական համալսարանում դասախոսների 

տարբերակված հավելավճարի կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

 

 

 

 

ԵՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`    Ա. Հ. ՍԻՄՈՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Հավելված 

 

Հաստատված է 

ԵՊՀ գիտական խորհրդի  

2013 թ. նոյեմբերի 7-ի նիստի թիվ 2/1 որոշմամբ 

 

ԵՊՀ գիտական խորհրդի նախագահ            Ա. Հ. Սիմոնյան 

 

 

 

Երևանի պետական համալսարանում դասախոսների  
տարբերակված հավելավճարի կարգ 

 
1. ԵՊՀ դասախոսների տարբերակված հավելավճարի կարգի նպատակն է խթանել ԵՊՀ 

դասախոսների 
 որակավորման անընդհատ աճը, 
 գիտահետազոտական աշխատանքների ակտիվությունը, 
 արտալսարանային աշխատանքները ուսանողների հետ, 
 ուսումնամեթոդական և գիտամեթոդական աշխատանքները, 
 մասնակցությունը համալսարանի և նրա ստորաբաժանումների գործունեության 

արդյունավետության բարձրացմանը 
 

2. Դասախոսի աշխատավարձը իր բազային աշխատավարձի և հավելավճարի գումարն է։  
 

3. Դասախոսների բազային աշխատավարձն ամեն տարի նշանակվում է ըստ հաս-
տիքացուցակի և այն չի կարող նվազել։  
 

4. Դասախոսի հավելավճարը գոյանում է նախորդ ուսումնական տարվա արդյունքով իր 
կուտակած միավորներին համապատասխան (միավորները շնորհվում են համապա-
տասխան հավելվածի)։  
 

5. Դասախոսների միավորների հաշվարկը կատարվում է ուսումնական տարվա վերջում և 
հաստատվում է ամբիոնի նիստում։  
 

6. Ֆակուլտետի դեկանը դասախոսներին ըստ կուտակած միավորների բաժանում է երեք 
խմբի (կարգի), որոնցից յուրաքանչյուրում ոչ պակաս քան ամբողջի 25%-ը։  Առաջին և 
երրորդ խմբերում պետք է ընդգրկվեն հավասար թվով դասախոսներ։Առաջին խմբում 
ամենաբարձր միավորներովն են։  
 

7. Ֆակուլտետի դեկանը մինչև հուլիսի 15-ը ռեկտորին է ներկայացնում ֆակուլտետի 
դասախոսների ցուցակն ըստ կարգերի։  
 

8.  Ռեկտորը մինչև օգոստոսի 20-ը որոշում է յուրաքանչյուր խմբի հավելավճարի չափը 
(անկախ զբաղեցրած պաշտոնից)։  
 



9. Այս կարգը վերաբերում է միայն լրիվ դրույքով աշխատող պրոֆեսորադասախոսական 
անձնակազմի ներկայացուցիչներին։Արտաքին և ներքին համատեղողների, ինչպես նաև 
ոչ լրիվ դրույքով աշխատողների վրա այս կարգը չի տարածվում: 

10. Մեկ դրույքից ավելի ծանրաբեռնվածությամբ աշխատող դասախոսները գնահատվում են 

միայն մեկ դրույքի բեռնվածության չափով:  
Հավելված 

 
 Գործունեության տեսակը միավորը առավելագույն 

միավորը 
 

1. Ուսումնա-մեթոդական աշխատանք 

1. Առաջին խմբի ժամեր1 (10 ժամ)  1  
2. Երկրորդ խմբի ժամեր (12 ժամ) 1  
3. Երրորդ խմբի ժամեր (14 ժամ) 1  
4. Չորրորդ խմբի ժամեր (15 ժամ) 1  
5. Ֆակուլտետի գիտական խորհրդով 

երաշխավորված 
դասախոսությունների կամ ուսում-
նական ձեռնարկի  հրատարակում 
(մեկ կիսամյակի նյութ) 

6-ը հավասար 
բաժանել համահեղ.  

 

6. Ուսումնամեթոդական կամ 
գիտահանրամատչելի հոդված 
գրախոսվող հանդեսում 

1 3 

7. Աշխատանք համալսարանի 
ա) գիտխորհրդում  
բ) գիտխորհրդի մշտական 

հանձնաժողովում  

 
2 
1 

 

8. Աշխատանք ֆակուլտետի 
ա) գիտխորհրդում  
բ) գիտխորհրդի մշտական 

հանձնաժողովում  

 
2 
1 

 

9. Ընդհանուր կամ մասնագիտական 
նոր դասընթացի մշակում  

5 10 

10. Դասավանդում որակավորման 
բարձրացման ծրագրերում 

2 2 

11. Դասավանդում վերապատրաստման 
ծրագրերում 

1 1 

 

2. Որակավորման բարձրացում 

1. Որակավորման բարձրացման 

ծրագրի կրթամասի յուրաքանչյուր 

կրեդիտի համար 

1 5 

2. անգլերենի B1 մակարդակի վկ. 3  
3. անգլերենի B2 մակարդակի վկ. 4  

                                                 
1 Խմբի բովանդակությունը բերված է վերջին էջում 



4. անգլերենի C1 մակարդակի վկ. 5  
5. անգլերենի C2 մակարդակի վկ. 6  

 

3. Գիտահետազոտական աշխատանք 

1. Դոկտորական թեզի պաշտպանում 20  
2. Թեկնածուական թեզի պաշտպանում 10  
3. Գիտության թեկնածուի 

պատրաստում 

5  

4. Մենագրության հրատարակում մամ.1 միավոր, 
բաժանել համահեղ. 

միջև 

20 

 
5. Դասագրքի հրատարակում  մամ. 1 միավոր, 

բաժանել համահեղ. 
միջև 

20 

6. Հրատարակված գիտական հոդված 
ա) ազդեցության գործակցով 
հանդեսներում 
ա) առաջատար հանդեսներում2 
 
բ) գիտական հանդեսներում2 
 

8-ը հավասար 
բաժանել համահեղ. 

միջև 
4-ը հավասար 

բաժանել համահեղ. 
միջև 

2-ը հավասար 
բաժանել համահեղ. 

միջև 

 
20 

 

4. Արտալսարանային աշխատանք 

1. Օլիմպիադայի կազմակերպում 5 միավորը բաժանել 
կազմակերպիչների 

միջև 

 

2. Օլիմպիական թիմի պատրաստում 5 միավորը բաժանել 
բոլոր պատասխանա-

տուների միջև 

 

3. Ֆակուլտետում ուսանողների 
փոխանակման ծրագրի 
համակարգող 

2  

4. ՈՒԳԸ ղեկավար 3  
5. ՈՒԳԸ նստաշրջանի զեկուցման 

ղեկավարում 

1 3 

 
5. Ուսանողական հարցումների արդյունքով ձևավորվող միավոր 
 (հաշվարկվում է գնահատված կիսամյակների միջին թվաբանականը) 

 
Ուսանողների հարցման միավորից հանել 3,75 և բազմապատկել  

                                                 
2 Ցանկը որոշում է ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը 
 



ա) 4-ով, եթե մասնակցել է 1-25 ուսանող 
բ) 6-ով, եթե մասնակցել է 26-50 ուսանող 
գ) 8-ով, եթե մասնակցել է 51-100 ուսանող 
դ) 10- ով, եթե մասնակցել է 100-ից ավելի ուսանող 

 
 

6. Դեկանատի կողմից տրվող միավոր 
 
Այլ աշխատանքների համար դեկանատի որոշումով դասախոսին կարող է տրվել -5-ից 

10 միավոր։Դեկանատի կողմից միավորների շնորհման կարգը պետք է հաստատվի 

ֆակուլտետի գիտական խորհրդում։  
 

1. Առաջին խմբի ժամեր 

 Դասախոսություններ 

 Մագիստրոսի ղեկավարում 

 Մագիստատուրայի ծրագրի գիտական սեմինարի ղեկավարում 

 Ասպիրանտի ղեկավարում 

 Հայցորդի ղեկավարում 

 Մասնակցություն մեթոդխորհրդի աշխատանքներին 

 Ֆակուլտետի դասախոսների որակավորման բարձրացման պատասխանատու 

 Մագիստրատուրայի ծրագրի ղեկավար 

2. Երկրորդ խմբի ժամեր 

 Գործնական պարապմունքներ 

 Սեմինար պարապմունքներ 

 Պրակտիկայի (ուսումնական, արտադրական, մանկավարժական) ղեկավարում 

 Ուսումնական խորհրդատու (կուրատոր) 

3. Երրորդ խմբի ժամեր 

 Լաբորատոր պարապմունքներ 

4. Չորրորդ խմբի ժամեր 

 Մնացած ժամերը 
 


