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ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ   ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԵՆՔՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 1. Սույն կարգը (այսուհետ` կարգ) սահմանում է ՀՊՄՀ-ում բակալավրի և 

մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրերի կրեդիտային հենքով 

ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միասնական կանոնները։ 

 ՀՊՄՀ-ում  բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման  կրթական ծրագրի 

կառուցվածքի և բովանդակության միասնականացման անհրաժեշտությունը 

պայմանավորված է համալսարանի  կրթության համակարգի՝ բարձրագույն 

կրթության կազմակերպման եվրոպական չափորոշիչներին 

համապատասխանեցնելու նպատակադրությամբ և բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին ՀՀ օրենքի պահանջներով։ 

2. Կարգը ներառում է կրեդիտային համակարգի բնութագրիչները, բնորոշ 

գործառույթները գործածվող առանձին տերմինները,  բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական  ծրագրի  կառուցվածքը  եվ բովանդակությունը  

2. ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները 

ՀՊՄՀ-ն առաջնորդվում է համաեվրոպական ECTS կրեդիտային համակարգի 

ներքոնշյալ սահմանումներով և դրույթներով, որոնք  ընդունված են և գործում են 

Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում։  
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1. Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ 

համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է։ Այն 

կարող է լինել առանձնահատուկ ուսման տվյալ մասնագիտական բնագավառի 

համար,ինչպես նաև ընդհանուր բոլոր մասնագիտությունների համար։ 

2. Կրթական արդյունքն այն է, ինչ ուսանողը պետք է գիտենա, հասկանա և կարո- 

ղանա անել ուսումնառության ավարտին։ դասընթացով սահմանված կրթական 

արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալ դատողություն անելու համար կրթական 

արդյունքը զուգակցվում է համապատասխան գնահատման չափանիշով, այս երկուսը 

միասին սահմանում են կրեդիտի շնորհման պահանջները։  

3. Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, հա- 

մեմատաբար ինքնուրույն միավորն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։ Կրթական 

մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է` դրանով սահմանված կրթական 

արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։ Կրթական մոդուլին հատկացված 

կրեդիտները ուսանողին շնորհվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ թե առանձին մասերով։  

4. ECTS կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային 

կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պահանջվող 

ուսումնառության ժամաքանակով արտահայտված բեռնվածքի չափման 

համընդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսանողին դասընթացով նախանշված 

կրթական արդյունքների դրական գնահատումից հետո։  

5. ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.  

 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է ուսանողի 

լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի 

ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը 

դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր 

աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուր սային և ավարտական աշխատանքների 

կատարումը, քննություններին նախապատրաստվելը և դրանք հանձնելը, 

անհատական հետազոտությունը և այլն, 

  կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում 

դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, կարևորությունը և 

մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը 

(գնահատականը), 
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  կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված ելքային 

կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ 

Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ 

քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման 

միավորների) հետ միասին,  

 ECTS կրեդիտը  չափում է ոչ թե դասախոսի ուսումնական գործունեության 

(դասավանդման) աշխատածավալը,այլ ուսանողի ուսումնական աշխատանքի 

(ուսումնառության) ծավալը, 

  կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ վարկանիշային, թվային և տառային 

գնահատմանը, ուստի և ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում 

նրա ստացած գնահատման միավորներով, 

  կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, վերջինս 

չափվում է գնահատականներով։  

6. Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, 

ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման 

(արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան 

որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների 

անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից հետո։  

7. Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական 

համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ ուսումնական 

բեռնվածքը 1 ուստարում գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ։ Այն նախատեսված է 

Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ուսանողների ձեռք բերած 

կրթական արդյունքների պաշտոնական փոխճանաչման,չափման և շարժունության 

ապահովման  համար։  

8. ECTS համակարգի հիմնական հատկանիշներն են. 

  կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակի վաստակում 

կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը 

հաջողությամբ ավարտելու դեպքում, 

  կրթական ծրագրի գնահատման ենթակա բոլոր բաղկացուցիչներին` 

դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, պրակտիկաներին, կուրսային և 

ավարտական աշխատանքներին կրեդիտներ հատկացվում 
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2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները 

2.2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթներն են`  

ա) կրեդիտների փոխանցում. այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի 

(պլանի) բոլոր դասընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների ար- 

տահայտում կրեդիտների օգնությամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում կրեդիտներով 

չափված կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրե- րի և բուհերի միջև, 

բ) կրեդիտների կուտակում. այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է 

կրթական կրեդիտ- ների աստիճանական կուտակման գործընթացի առկայություն, 

ինչն իրականացվում է ուսանողի անհատական ուսումնական ծրագրի օգնությամբ։  

2.2.2. Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են. 

  գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրամասերի 

(դասընթացներ, կրթական մոդուլներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, 

պրակտիկաներ և այլն) աշխատա- ծավալները տրված են ուսանողի լրիվ 

ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն 

աշխատանք) արտահայտող ECTS կրեդիտներով,  կրեդիտներով արտահայտված 

կրթական արդյունքների փոխադարձ ճանաչման և որոշակի թվով կրեդիտների` 

ծրագրից ծրագիր փո- խանցման (տեղափոխման) հնարավորություն նույն բուհի 

ներսում կամ բուհերի միջև` ընդունող ծրագրի պահանջներին համապա- տասխան։ –

2.2.3. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են. 

  պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական ծրագրեր, 

որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման հաջորդականությու- նը սահմանվում է 

դասընթացների նախապայմաններով, 

  ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու համար 

գրանցման ընթացակարգերի առկայություն, 

  ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն, 

  դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում 

ուսանողի կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` ելնելով դասընթացի 

կայացման ժամանակացույցից և (կամ) դասախոսի նախապատվությունից, 

  ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար նաև 

ուսումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն։ 
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2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի 

աշխատածավալը . կրեդիտային համակարգում 

Ա.Առկա ուսուցում 

1. ՀՊՄՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններում ուսանողի 

տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 

60 ECTS կրեդիտի։  

2. Մեկ ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտա 

լսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը։  

3. Ուսումնական տարվա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 32-ը տրամադրվում է 

ուսումնական պարապմունքներին։ Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 

կիսամյակով` աշնանային և գարնանային։ Ըստ այդմ, կիսամյակի ուսումնական 

պարապմունքների տևողությունը սահմանվում է 16 շաբաթ, ներառյալ նաև 

պրակտիկաներ պարունակող կիսամյակները՝ բացառությամբ բակալավրի կրթական 

ծրագրի 8-րդ ավարտական կիսամյակը, որի տևողությունը սահմանվում է ՀՀ ԿԳՆ-ի 

որոշմամբ մինչև համապատասխան տարվա հունիսի սկիզբը: 

4. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 

45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։  

5. Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային 

բեռնվածությունը կազմում է 24-30 ժամ, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 14-22 

ժամ: 

6. Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք է 

ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ 

մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։  

7. Անհատական հետագծով ուսուցման առկայության դեպքում ուսանողը կարող է 

ունենալ նվազագույնը 20 կրեդիտ՝ համաձայն անհատական ուսումնական 

պլանի,ուսման տևողությունը ոչ ավելի քան  12 կիսամյակ, ուսման բարձր 

առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողը կարող է ստանձնել լրացուցիչ 

ուսումնական բեռնվածություն, սակայն ոչ ավելի քան 40 կրեդիտը։ 

8. Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ 

է, իսկ մագիստրոսի ծրագրինը` 120 կրեդիտ։ 



6 
 

Բ. Հեռակա ուսուցում 

1. ՀՊՄՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններում հեռակա 

ուսուցման համակարգի ուսանողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը 

սահմանվում է միջինը 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 

2. Մեկ ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, 

արտալսարանային և ինքնուրույն)  ուսումնական բեռնվածությանը։  

3. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի պատրաստման ծրագրի տևողությունը 5 տարի 

(10 կիսամյակ) է։ Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա 

տևողությունը, որից 4 շաբաթը հատկացվում է տեսական ուսուցման, 8-ը`ինքնուրույն 

աշխատանքի և կոնսուլտացիաների, իսկ 4-ը՝ քննաշրջանի համար։ Առանձին 

դեպքերում, մասնագիտական առանձնա- հատկություններից ելնելով, տեսական 

ուսուցման կազմակերպումը կարող է իրականացվել նաև 12-շաբաթյա 

ժամանակահատվածում։ 

4. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի պատրաստման ծրագրի տևողությունը կազմում 

է 2,5 տարի (5 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-

շաբաթյա տևողությունը, որից 3 շաբաթը հատկացվում է տեսական ուսուցման, 9-ը` 

ինքնուրույն աշխատանքի և կոնսուլտացիաների, իսկ 4-ը՝ քննաշրջանի համար։ 

Առանձին դեպքերում, մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով, 

տեսական ուսուցման կազմակերպումը կարող է իրականացվել նաև 12-շաբաթյա 

ժամանակահատվածում:  

5. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 

45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։ 

6. Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային 

առավելագույն բեռնվածությունը կազմում է 36 ժամ, իսկ մագիստրոսի կրթական 

ծրագրում` 24 ժամ: 

7. Հեռակա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք է 

ունենա առնվազն 20, առավելագույնը` 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն, իսկ 

մեկ ուսումնական տարում` 48 կրեդիտ։ 

8. Որոշ դեպքերում, ուսման բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողը 

սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական բեռնվածություն։ 
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9. Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ 

է, իսկ մագիստրոսի ծրագրինը` 120 կրեդիտ ։ 


