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1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1 Սույն կարգը սահմանում է ԳԿՄԿ ուսանողների պրակտիկայի

կազմակերպումն ու անցկացումը՝ կրթության արդյունավետության և

որակի բարձրացման նպատակով:

1.2 Պրակտիկան ավարտելուց հետո ԳԿՄԿ իրականացնում է

պրակտիկայի որակի և արդյունքների հարցում-գնահատումը:

1.3 Ուսանողների կողմից պրակտիկայի արդյունքների գնահատումը

ԳԿՄԿ որակի ապահովման ներքին համակարգի կարևորագույն

բաղադրիչներից է:

1.4 ԳԿՄԿ պրակտիկայի կազմակերպման կարգում լրացումներ և

փոփոխությունների առաջարկություններ է կատարում ԳԿՄԿ

ուսումնամեթոդական մասը՝ ԳԿՄԿ գիտական խորհրդի հաստատմամբ:

1.5 Պրակտիկայի կազմակերպման պատասխանատվությունը

վերապահված է ուսումնամեթոդական մասին, իսկ պրակտիկայի

իրականացումը՝ պրակտիկայի ղեկավարներին:

2.Պրակտիկայի կազմակերպման նպատակը

2.1 ԳԿՄԿ մագիստրատուրայում կրթական ծրագրերի բաղկացուցիչ և

պարտադիր մաս են կազմում գիտամանկավարժական և

գիտահետազոտական պրակտիկաները: Պրակտիկայի կազմակերպումը

նպատակաուղղված է ուսանողների տեսական և գործնական

կարողությունների զարգացմանը, որի ընթացքում ուսանողները ձեռք են

բերում դասավանդման հմտություններ, հետազոտություն անցկացնելու

կարողություններ և պրակտիկ փորձ:

2.2 Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողները անմիջական մասնակցություն

են ունենում դասապրոցեսին, պրակտիկ աշխատանքներին, ինչպես նաև

իրականացնում են պրակտիկ հետազոտություն մագիստրոսական թեզի
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շրջանակներում:

3.Պրակտիկայի կազմակերպումը

3.1 Պրակտիկայի կազմակերպումն ու անցկացումն իրականացնում է ԳԿՄԿ

ուսումնամեթոդական մասը՝ ամբիոնի վարիչների, պրակտիկայի

ղեկավարների, մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարների,

համակարգողների հետ համատեղ՝ պրակտիկայի ղեկավարների

անմիջական պատասխանատվությամբ:

3.2 Պրակտիկան անցկացվում է ըստ ուսումնական պլանի:

3.3 Պրակտիկայի տևողությունն առնվազն երկու շաբաթ է:

3.4 Գիտամանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է ՀՀ ԿԳՆ

ուսումնական հաստատություններում: Պրակտիկայի ընթացքում

նախատեսվում է ուսանողների անմիջական մասնակցությունը

դասապրոցեսին: Պրակտիկայի ավարտից հետո ուսանողներին

հատկացվում է համապատասխանաբար 3 կրեդիտ:

3.5 Գիտահետազոտական պրակտիկան կազմակերպվում է

համապատասխան ոլորտի արտադրական, գիտական,

գիտահետազոտական, գերատեսչական մարմիններում, բուհերում, այլ

հաստատություններում: Պրակտիկայի ավարտից հետո ուսանողներին

հատկացվում է համապատասխանաբար 3 կրեդիտ:

3.6 Պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ժամկետների մասին

նախապես համաձայնագրեր, պայմանագրեր են կնքվում

համապատասխան գերատեսչությունների, կազմակերպությունների

ղեկավարների և գործատուների հետ:

4.Պրակտիկայի արդյունավետության գնահատումը

4.1 Պրակտիկայի վերաբերյալ ԳԿՄԿ ուսանողների հարցումը կատարվում

է պրակտիկայի ավարտից հետո:
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4.2 ԳԿՄԿ ուսանողների հարցումն անցկացվում է սույն կարգին կից

հարցաթերթով, որում ուսանողը նշում է այն պատասխանը, որն առավել

ճիշտ է համարում՝ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնելով լրացուցիչ

մեկնաբանություններ:

5. Պրակտիկայի գնահատման արդյունքների մշակումը և

պահպանումը

5.1 Ուսանողների պրակտիկայի վերաբերյալ հարցման-գնահատման

արդյունքները մշակվում են ԳԿՄԿ Կրթության որակի ապահովման բաժնի

մասնագետի կողմից:

5.2 Հարցաթերթում կատարված ուղղումները չեն հաշվարկվում:

5.3Ուսանողների պրակտիկայի վերջնական մշակված գնահատման

արդյունքները ներկայացվում են ուսումնամեթոդական մասի

պետին:

5.4 Պրակտիկայի վերջնական արդյունքները պահվում են Կրթության

որակի ապահովման բաժնում:
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Հարցաթերթ
Պրակտիկայի գնահատում
(գիտամանկավարժական)

Հարգելի մագիստրանտ, Ձեր կարծիքը և անկեղծ գնահատականը շատ կարևոր է մեզ
համար: Խնդրում ենք տրամադրել մի քանի րոպե և լրացնել սույն հարցաթերթը, որի
նպատակը ԳԿՄԿ կողմից կազմակերպվող պրակտիկայի որակի բարձրացումն է:

Անուն, Ազգանուն_______________________________________

Խնդրում ենք գնահատել («1» «2» «3» «4» «5»):
«1» – Դուք բոլորովին համաձայն չեք:
«5»– Դուք լիովին համաձայն եք:
«3» –Դուք հստակ ձևավորված կարծիք չունեք:

äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ áñ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ 1 2 3 4 5

ºë µ³í³ñ³ñí³Í »Ù պրակտիկայի
ընթացքից
äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ýå³ï³ÏÁ Ñëï³Ï ¿ñ ÇÝÓ
Ñ³Ù³ñ
Պñ³ÏïÇÏ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ ÇÙ
³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÇÝ
ºë µ³í³ñ³ñ ·Çï»ÉÇù ëï³ó³ ïíÛ³É
պրակտիկայի ընթացքում
ºë ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ù ÏÇñ³é»É ëï³ó³Í
·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ
äñ³ÏïÇÏ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ¿ñ պատշաճ և
որակապես բարձր մակարդակով
àõëáõóáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ å³ñ½ ¿ÇÝ, մատչելի
¨ Ýå³ëï»óÇÝ ÝÛáõÃÇ ³í»ÉÇ խորը
Ûáõñ³óÙ³ÝÁ
Ø³ïáõóÙ³Ý áñ³ÏÁ µ³ñÓñ ¿ñ
ÆÙ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ`
áñå»ë Ù³ëÝ³ÏÇó Ëñ³ËáõëíáõÙ ¿ñ
äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñ½
¿ÇÝ ¨ û·ï³Ï³ñ
Ü»ñÏ³Û³óÝáÕÁ í³ñáõÙ ¿ñ ¹³ëÁÝÃ³óÁ
³ÝÙÇç³Ï³Ý ¨ Ù³ïã»ÉÇ Ó¨áí
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äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñ ¿ñ
äñ³ÏïÇÏ³Ý û·ï³Ï³ñ ¿ñ ÇÙ
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ

Լրացուցիչ նշումներ կազմակերպման և սենյակների վերաբերյալ:

Շնորհակալություն հարցմանը մասնակցելու համար :

²ñ¹Ûá±ù Ò»½ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ åñ³ÏïÇÏ³Ý: ºÃ» ³Ûá, ³å³ ËÝ¹ñáõÙ »Ýù Ýß»É Ñ³ïÏ³å»ë
ÇÝãáí:

Üß»ù ³Ûë ÁÝÃ³óùáõÙ Ò»ñ ëáíáñ³Í »ñ»ù ³Ù»Ý³³ñÅ»ù³íáñ Ï»ï»ñÁ (·Çï»ÉÇù, ÑÙïáõÃÛáõÝ,
·³Õ³÷³ñ):

Æ±ÝãÁ Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇù ÷áË»É åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ù»ç:

²ÛÉ ÝßáõÙÝ»ñ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
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Հարցաթերթ
Պրակտիկայի գնահատում
(գիտահետազոտական)

Հարգելի մագիստրանտ, Ձեր կարծիքը և անկեղծ գնահատականը շատ կարևոր է մեզ
համար: Խնդրում ենք տրամադրել մի քանի րոպե և լրացնել սույն հարցաթերթը, որի
նպատակը ԳԿՄԿ կողմից կազմակերպվող պրակտիկայի որակի բարձրացումն է:

Անուն, Ազգանուն_______________________________________

Խնդրում ենք գնահատել («1»  «2» «3» «4» «5»):
«1» – Դուք բոլորովին համաձայն չեք:
«5»– Դուք լիովին համաձայն եք:
«3» –Դուք հստակ ձևավորված կարծիք չունեք:

äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ áñ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ 1 2 3 4 5

ºë µ³í³ñ³ñí³Í »Ù պրակտիկայի
ընթացքից
äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ýå³ï³ÏÁ Ñëï³Ï ¿ñ ÇÝÓ
Ñ³Ù³ñ
Պñ³ÏïÇÏ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ ÇÙ
³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÇÝ
ºë µ³í³ñ³ñ ·Çï»ÉÇù ëï³ó³ ïíÛ³É
պրակտիկայի ընթացքում
ºë ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ù ÏÇñ³é»É ëï³ó³Í
·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ
äñ³ÏïÇÏ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ¿ñ պատշաճ և
որակապես բարձր մակարդակով
àõëáõóáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ å³ñ½ ¿ÇÝ, մատչելի
¨ Ýå³ëï»óÇÝ ÝÛáõÃÇ ³í»ÉÇ խորը
Ûáõñ³óÙ³ÝÁ
Ø³ïáõóÙ³Ý áñ³ÏÁ µ³ñÓñ ¿ñ
ÆÙ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ`
áñå»ë Ù³ëÝ³ÏÇó Ëñ³ËáõëíáõÙ ¿ñ
äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñ½
¿ÇÝ ¨ û·ï³Ï³ñ
Ü»ñÏ³Û³óÝáÕÁ í³ñáõÙ ¿ñ ¹³ëÁÝÃ³óÁ
³ÝÙÇç³Ï³Ý ¨ Ù³ïã»ÉÇ Ó¨áí
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äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñ ¿ñ
äñ³ÏïÇÏ³Ý û·ï³Ï³ñ ¿ñ ÇÙ
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ

Լրացուցիչ նշումներ կազմակերպման և սենյակների վերաբերյալ:

Շնորհակալություն հարցմանը մասնակցելու համար:

²ñ¹Ûá±ù Ò»½ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ åñ³ÏïÇÏ³Ý: ºÃ» ³Ûá, ³å³ ËÝ¹ñáõÙ »Ýù Ýß»É Ñ³ïÏ³å»ë
ÇÝãáí:

Üß»ù ³Ûë ÁÝÃ³óùáõÙ Ò»ñ ëáíáñ³Í »ñ»ù ³Ù»Ý³³ñÅ»ù³íáñ Ï»ï»ñÁ (·Çï»ÉÇù, ÑÙïáõÃÛáõÝ,
·³Õ³÷³ñ):

Æ±ÝãÁ Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇù ÷áË»É åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ù»ç:

²ÛÉ ÝßáõÙÝ»ñ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
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