ՈՐՈՇՈՒՄ
ԵԹԿՊԻ-ի գիտական խորհրդի 2019թ. հունվարի 22-ի նիստի
(արձ. N7)

1. Հաստատել և գործողության մեջ դնել՝
1.1 ԵԹԿՊԻ-ի ամբիոնի կանոնադրությունը,
1.2

ԵԹԿՊԻ-ի

ուսանողներին

Ստեղծարար

տեխնոլոգիաների

ուսումնական

կենտրոնի կինոտեխնիկայի և սարքավորումների տրամադրման կարգը,
1.3

Ավարտական

ատեստավորման

կիսամյակում

ստուգաշրջանի

կազմակերպման

անցկացման

կանոնակարգը՝

6.5

և

կետի

ամփոփիչ
վերջին

նախադասությունը վերաշարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «… գնահատականը
անփոփոխ թողնելու, բարձրացնելու կամ իջեցնելու վերաբերյալ»:
1.4 Ուժը կորցրած ճանաչել՝
1.4.1 ԳԽ 27.01.2010թ. նիստի որոշմամբ հաստատված ԵԹԿՊԻ-ի ամբիոնների
վարիչների ընտրության կարգը,
1.4.2

ԳԽ

30.01.2015թ.

նիստի

որոշմամբ

հաստատված

ԵԹԿՊԻ-ի

ամբիոնի

կանոնադրությունը,
1.4.3 ԳԽ 30.01.2015թ. նիստի որոշմամբ հաստատված ԵԹԿՊԻ-ի ֆակուլտետի
օրինակելի

կանոնադրության

12-րդ

կետն

իր

ենթակետերով

(ֆակուլտետի

կառուցվածքային ստորաբաժանումները),
1.4.4 ԳԽ 19.12.2014թ. նիստի որոշմամբ հաստատված ԵԹԿՊԻ-ի կինոտեխնիկայի և
սարքավորումների տրամադրման և օգտագործման կանոնակարգը,
1.4.5 ԳԽ 21.03.2016թ. նիստի որոշմամբ հաստատված Ավարտական ստուգաշրջան
անցկացնելու ընթացակարգը:
2. Հաստատել բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ԵԹԿՊԻ-ի և
ԵԹԿՊԻ-ի մասնաճյուղերի առկա ուսուցման 2019թ. ընդունելության նպատակով
մասնագիտություններին հատկացված տեղերը և ուսման վարձաչափերը՝
համաձայն ներքոնշյալ աղյուսակների (աղյուսակ 1՝ բակալավրի կրթական ծրագիր,
աղյուսակ 2՝ մագիստրոսի կրթական ծրագիր),

Բակալավրի կրթական ծրագիր
աղյուսակ 1
Ընդամենը

Դասիչը
/ծածկագիրը/

1
021101.00.6
021101.02.6
021103.00.6
021103.01.6

021301.00.6
021301.04.6

Մասնագիտությունը,
կրթական ծրագիրը

2
Տեսալսողական արվեստ
Օպերատորություն
(կինոօպերատորություն)
Կինոարվեստ
Կինոարվեստ (խաղ. Ֆիլմի
ռեժ., վավ.ֆիլմի ռեժ.,
հեռուստառեժիսուրա)
Կերպարվեստ
Թատրոնի, կինոյի և
հեռուստաոլորտի
նկարչություն
(բեմանկարչություն,

որից՝

Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար)

ժամկետային
զինվորական
ծառայությունից
զորացրված
դիմորդների
տեղ

նպատակային
ընդունելության
տեղ

Բուհի կողմից ուսման
վարձի մասնակի զեղչի
կիրառմամբ,
(վճարովի)

3

4

5

6

7

2

1

-

12

600.000

8

1

-

43

600.000

2

-

-

6

600.000

15

1

-

45

600.000

4

1

-

11

600.000

3

-

-

12

600.000

-

-

-

9

600.000

2

-

-

4

600.000

2
2
2

-

-

4
4
4

450.000
450.000
450.000

Ուսման
վարձը
/ՀՀ
դրամ/

մուլտնկարչություն)

021503.00.6
021503.01.6

021503.02.6

021504.00.6
021504.01.6
021502.00.6
021502.03.6
021801.00.6
021801.01.6

02180104..6
021801.05.6
021801.06.6

Թատերական արվեստ
Դերասանական արվեստ
(դրամ. թատրոնի և կինոյի
դեր.)
Ռեժիսուրա
(դրամ. թատրոնի
ռեժիսուրա)
Պարարվեստի ռեժիսուրա
Պարարվեստի ռեժիսուրա
Կատարողական արվեստ
Պարարվեստ
Արվեստի տեսություն և
պատմություն
Արվեստի տեսություն,
պատմություն և
կառավարում (արվեստի
կառավարում)
Թատերագիտություն
Կինոգիտություն
Սցենարադրամատուրգիական արվեստ

ԵԹԿՊԻ Գյումրու մասնաճյուղ
Ընդամենը

Դասիչը
/ծածկագիրը/

1
021101.00.6
021101.02.6
021103.00.6
021103.01.6
021503.00.6
021503.01.6

021503.02.6

021502.00.6
021502.03.6
021801.00.6
021801.01.6

Մասնագիտությունը,
կրթական ծրագիրը

2
Տեսալսողական արվեստ
Օպերատորություն
(կինոօպերատորություն)
Կինոարվեստ
Կինոարվեստ
(հեռուստառեժիսուրա)
Թատերական արվեստ
Դերասանական արվեստ
(դրամ. թատրոնի և կինոյի
դերասան)
Ռեժիսուրա
(դրամ. թատրոնի
ռեժիսուրա)
Կատարողական արվեստ
Պարարվեստ
Արվեստի տեսություն և
պատմություն
Արվեստի տեսություն,
պատմություն և
կառավարում (արվեստի
կառավարում)

որից՝

Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար)

ժամկետային
զինվորական
ծառայությունից
զորացրված
դիմորդների
տեղ

նպատակային
ընդունելության
տեղ

Բուհի կողմից ուսման
վարձի մասնակի զեղչի
կիրառմամբ,
(վճարովի)

3

4

5

6

7

2

-

-

4

350.000

1

-

-

4

350.000

2

-

-

12

350.000

2

-

-

4

350.000

1

-

-

7

350.000

1

-

-

7

350.000

Ուսման
վարձը
/ՀՀ
դրամ/

ԵԹԿՊԻ Վանաձորի մասնաճյուղ
Ընդամենը

Դասիչը
/ծածկագիրը/

Մասնագիտությունը,
կրթական ծրագիրը

1
021103.00.6
021103.01.6

2
Կինոարվեստ
Կինոարվեստ
(հեռուստառեժիսուրա)

021503.00.6
021503.01.6

Թատերական արվեստ
Դերասանական արվեստ
(դրամ. թատրոնի և կինոյի
դերասան)

որից՝

Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար)

ժամկետային
զինվորական
ծառայությունից
զորացրված
դիմորդների
տեղ

նպատակային
ընդունելության
տեղ

Բուհի կողմից ուսման
վարձի մասնակի զեղչի
կիրառմամբ,
(վճարովի)

3

4

5

6

1

-

-

4

300.000

2

1

-

13

300.000

Ուսման
վարձը
/ՀՀ
դրամ/

7

021503.02.6

021502.00.6
021502.03.6
021801.00.6
021801.06.6

Ռեժիսուրա
(դրամ. թատրոնի
ռեժիսուրա)
Կատարողական արվեստ
Պարարվեստ
Արվեստի տեսություն և
պատմություն
Սցենարադրամատուրգիական արվեստ

1

-

-

5

300.000

1

-

-

4

300.000

1

-

-

4

300.000

աղյուսակ 2
Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
ԵԹԿՊԻ

ԵԹԿՊԻ Գյումրու մասնաճյուղ

ԵԹԿՊԻ Վանաձորի մասնաճյուղ

3. ԵԹԿՊԻ-ի միջազգային կապերի բաժնի հաշվետվությունն ընդունել ի գիտություն,
կատարված աշխատանքը համարել բավարար:
4. ԵԹԿՊԻ-ի

և մասնաճյուղերի ուսումնական գործընթացն առավել արդյունավետ

կազմակերպելու նպատակով ըստ ուսուցման ձևերի (առկա, հեռակա), կրթական
ծրագրերի (բակալավրիատ, մագիստրատուրա), մասնագիտությունների (և ՄԿԾ-

ների) և ուսման վարձաչափերի ԵԹԿՊԻ-ում և ԵԹԿՊԻ-ի մասնաճյուղերում
սահմանել մեկ կրեդիտի արժեքը համաձայն ստորև բերված աղյուսակների

ԵԹԿՊԻ-ի առկա բակալավրիատ

ԵԹԿՊԻ-ի առկա բակալավրիատ

ԵԹԿՊԻ-ի առկա բակալավրիատ
օտարերկրյա ուսանողներ

ԵԹԿՊԻ-ի Գյումրու մասնաճյուղ
Առկա բակալավրիատ

ԵԹԿՊԻ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ
Առկա բակալավրիատ

ԵԹԿՊԻ-ի Գորիսի մասնաճյուղ
Առկա բակալավրիատ

ԵԹԿՊԻ-ի հեռակա բակալավրիատ

ԵԹԿՊԻ-ի հեռակա բակալավրիատ
սփյուռքահայ (բացի վիրահայ և սիրիահայ) ուսանողներ

ԵԹԿՊԻ-ի հեռակա բակալավրիատ
օտարերկրյա ուսանողներ

ԵԹԿՊԻ-ի Գյումրու մասնաճյուղ
Հեռակա բակալավրիատ

ԵԹԿՊԻ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ
Հեռակա բակալավրիատ

ԵԹԿՊԻ-ի մագիստրատուրա

ԵԹԿՊԻ-ի մագիստրատուրա
սփյուռքահայ (բացի վիրահայ և սիրիահայ) ուսանողներ

ԵԹԿՊԻ-ի մագիստրատուրա
օտարերկրյա ուսանողներ

ԵԹԿՊԻ-ի Գյումրու մասնաճյուղ
Մագիստրատուրա

ԵԹԿՊԻ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ
Մագիստրատուրա

4.1 Ուսանողը պարտավոր է վճարել միայն այն առարկայական դասընթացների
(մոդուլների) համար, որոնք ուսումնառելու է:

5.

Արձանագրել,

որ

դոցենտի

գիտական

կոչում

շնորհելու

նպատակով

կազմակերպված փակ, գաղտնի քվեարկությունն ընթացել է սահմանված կարգով և
ընթացակարգի խախտումներ չեն գրանցվել,
5.1

հաստատել

փակ,

գաղտնի

քվեարկության

արդյունքները

և

հաշվիչ

հանձնաժողովի արձանագրությունը,
5.2

փակ,

գաղտնի

քվեարկության

արդյունքների

հիման

վրա

ՀՀ

գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ
շնորհելու կարգի 5-րդ կետի բ) ենթակետի համաձայն Արսեն Ռուբենի Առաքելյանին
ձայների մեծամասնությամբ (23 կողմ, 1 դեմ, 4 անվավեր) շնորհել դոցենտի գիտական
կոչում ԺԷ.00.00 «Արվեստագիտություն» մասնագիտությամբ և խնդրել ՀՀ ԲՈԿ-ին
հաստատել Գիտական խորհրդի որոշումը:

Գիտքարտուղար

Գ.Հովհաննիսյան

