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 ԱԿԱԴԵՄԻԱ   ԱՄԲԻՈՆԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ         ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի  պետ,                            

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն                                                                                      բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

           ոստիկանության գնդապետ                    

2017-2018 ուստարի                             _____________________ Ա.Պ.Ղազարյան                                                                                

                           

                                            <<      >>___________________ 2018թ 

                                                                                      

 

 

                                          .      

 

Ամբիոնի անվանումը՝ Քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության 

Ամբիոնի պետ՝            իրավագիտության ֆակուլտետի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Մ.Մուրադյան  

 

 

1.Ընդհանուր տեղեկությունների ամբիոնի դասախոսական կազմի վերաբերյալ 

 

 

Համաձայն ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի հաստիքացուցակի ամբիոնին հատկացված են հետևյալ հաստիքները՝  

Ամբիոնի պետ – 1, 

Դոցենտ – 1, 

Ավագ դասախոս – 1, 

Դասախոս – 1: 

Ընդամենը 4 հաստիք: 
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 Ներկա պահին ամբիոնը համալրված է՝   

Ավագ դասախոս – 1   

Դախախոս – 1 /ժամանակավոր պաշտոնակատար/, 

Համատեղման կարգով դասախոս – 3,  

Պայմանագրային հիմունքներով դասախոս – 7: 

 

2.Ընդհանուր տեղեկություն ամբիոնում դասավանդվող առարկաների մասին 

 

Համաձայն կրթահամալիրի ուսումնական պլանների ամբիոնի առարկայացանկում հաշվետու ժամանակաշրջանում ընդգրկված են 

եղել և դասավանդվել են հետևյալ առարկաները և մոդուլները` 

 

1. ՀՀ քաղաքացիական իրավունք 

2. ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն 

3. ՀՀ աշխատանքային և սոցիալական ապահովության իրավունք 

4. ՀՀ  ընտանեկան իրավունք 

5. Հռոմեական մասնավոր իրավունքի հիմունքներ 

6. ՀՀ բնապահպանական և հողային իրավունք 

7.  Լանդշաֆտագիտություն և Էկոլոգիայի հիմունքներ 

8. Շրջակա միջավայրի իրավունք 

9. Քաղաքացիական ծառայության հիմունքներ 

 

 

Բոլոր առարկաները ապահովված են եղել ամբիոնի համատեղման կարգով և պայմանագրային հիմունքներով դասավանդող 

դասախոսներով: 
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3.Տեղեկություն ամբիոնի դասախոսների անհատական ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ 

 

2016-2017 ուս.տարում քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության ամբիոնն ունի  3440 ժամ: 

 

1.  Ա. Տոնոյան 527 ժամ, 

2. Դ. Օհանյան  454  ժամ, 

3. Տ. Թևոսյան 76 ժամ, 

4. Ն. Փանոսյան 146 ժամ, 

5. Է. Չիբուխչյան 46 ժամ, 

6. Գ. Վարդանյան 457 ժամ, 

7. Ն. Ադամյան 386 ժամ, 

8. Լ. Թասալյան 622 ժամ, 

9. Դ. Բայրամյան 200 ժամ, 

10. Վ. Աբգարյան 258 ժամ 

11. Կ. Բատիկյան 170 ժամ 

12. Գ. Բեքմեզյան 50 ժամ 

 

4. Հաշվետու տվյալներ պլանավորված ուսումնական ծանրաբեռնվածության և դրա փաստացի կատարման վերաբերյալ 

                        

2017-2018 ուս. տարում ամբիոնի առարկաների գծով պլանավորված ողջ ծանրաբեռնվածությունը (3440 ժամ) դասախոսների կողմից 

կատարված է առանց թերացման` հիմք ընդունելով դասացուցակը: Պարբերաբար (ամիսը մեկ անգամ) վերահսկվել են լսարանային 

ժամաքանակների փաստացի կատարումը և տեղեկանքի ձևով ներկայացվել ուս. բաժին: Բացի լսարանային ժամաքանականերից 
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(դասախոսություն, սեմինար, գործնական) ամբիոնի կիսամյակային ուսումնական ծանրաբեռնվածության մեջ են մտնում 

ստուգարքների ընդունումը, նախաստուգարքային կոնսուլտացիաները, որոնք ամբողջությամբ կատարվել են կիսամյակի ընթացքում: 

 

5. Հաշվետու տվյալներ պլանավորված ուսումնամեթոդական աշխատանքների և դրանց փաստացի կատարման 

վերաբերյալ 

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվել են թե ամբիոնի, թե դասախոսների անհատական աշխատանքային պլանով 

նախատեսված ուսումնամեթոդական բոլոր աշխատանքները: 

1.  Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել ամբիոնի աշխատանքային և գիտահետազոտական պլանը:  

2. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<Հռոմեական մասնավոր իրավունք>> առարկայից առկա վճարովի 

ուսուցման 1-ին կուրսի ստուգարքի հարցաշարը: 

3. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ քաղաքացիական իրավունք>> առարկայից առկա վճարովի 

ուսուցման 2-րդ կուրսի ստուգարքի հարցաշարը: 

4. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ հողային իրավունք>> առարկայից առկա վճարովի ուսուցման 3-

րդ կուրսի միջ. քննության տարբերակները և քննության հարցաշարը և հարցատոմսերը, քննության հարցաշարը և հարցատոմսերը: 

5. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ քաղաքացիական իրավունք>> առարկայից առկա վճարովի 

ոսուցման 3-րդ կուրսի քննության հարցաշարը և հարցատոմսերը: 

6. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<Շրջակա միջավայրի իրավունք>> առարկայի առկա վճարովի  

ուսուցման 4-րդ կուրսի միջ. քննության տարբերակները և քննության հարցաշարը և հարցատոմսերը, քննության հարցաշարը և 

հարցատոմսերը: 

7. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել << ՀՀ քաղաքացիական իրավունք >> առարկայից առկա անվճար 

ուսուցման 2-րդ կուրսի ստուգարքի հարցաշարը: 

8. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ քաղաքացիական իրավունք>> առարկայից առկա անվճար 

ոսուցման 3-րդ կուրսի քննության հարցաշարը և հարցատոմսերը: 
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9. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել առկա անվճար ուսուցման 3-րդ կուրսի <<ՀՀ բնապահպանական և 

հողային իրավունք>> առարկայի ստուգարքի հարցաշարը: 

10. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել քոլեջի 2-րդ կուրսի << ՀՀ քաղաքացիական իրավունք >> առարկայի 

ստուգարքի հարցաշարը: 

11. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ քաղաքացիական դատավարական իրավունք>> առարկայից 

քոլեջի 2-րդ կուրսի առարկայի ստուգարքի հարցաշարը: 

12. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ աշխ. և սոց. ապ. իրավունք>> առարկայից հեռակա ուսուցման 

3-րդ կուրսի ստուգարքի հարցաշար: 

13. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ քաղաքացիական իրավունք>> առարկայից հեռակա ուսուցման 

4-րդ կուրսի քննության հարցաշարը և հարցատոմսերը: 

14. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ ընտանեկան իրավունք>> առարկայից հեռակա ուսուցման 4-րդ 

կուրսի ստուգարքի հարցաշար: 

15. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ քաղաքացիական դատավարական իրավունք>> առարկայից 

հեռակա ուսուցման 4-րդ կուրսի ստուգարքի հարցաշար: 

16. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ աշխատանքային և սոց. ապ.  իրավունք>> առարկայից առկա 

անվճար ուսուցման 2-րդ կուրսի ստուգարքի հարցաշարը: 

17. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ քաղաքացիական դատավարական.  իրավունք>> առարկայից 

առկա անվճար ուսուցման 3-րդ կուրսի ստուգարքի հարցաշարը: 

18. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ ընտանեկան իրավունք>> առարկայից առկա անվճար 

ուսուցման 3-րդ կուրսի ստուգարքի հարցաշարը: 

19. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ աշխատանքային իրավունք>> առարկայից առկա վճարովի 

ոսուցման 2-րդ կուրսի քննության հարցաշարը և հարցատոմսերը: 

20. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ քաղաքացիական իրավունք>> առարկայից առկա վճարովի 

ոսուցման 2-րդ կուրսի քննության հարցաշարը և հարցատոմսերը: 
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21. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ քաղաքացիական իրավունք>> առարկայից առկա վճարովի 

ոսուցման 3-րդ կուրսի քննության հարցաշարը և հարցատոմսերը: 

22. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ քաղաքացիական դատավարական իրավունք>> առարկայից 

առկա վճարովի ոսուցման 3-րդ կուրսի քննության հարցաշարը և հարցատոմսերը: 

23. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ ընտանեկան իրավունք>> առարկայից առկա վճարովի 

ոսուցման 3-րդ կուրսի ստուգարքի հարցաշարը: 

24. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<Հռոմեական մասնավոր իրավունք>> առարկայից հեռակա 

ուսուցման 1-ին կուրսի ստուգարքի հարցաշարը: 

25. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ բնապահպանական և հողային  իրավունք>> առարկայից 

հեռակա ուսուցման 3-րդ կուրսի ստուգարքի հարցաշարը: 

26. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել << ՀՀ քաղաքացիական իրավունք>> առարկայից հեռակա ուսուցման 

3-րդ կուրսի ստուգարքի հարցաշարը: 

27. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ ընտանեկան իրավունք>> առարկայից քոլեջի 1-ին կուրսի 

առարկայի ստուգարքի հարցաշարը: 

28. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<ՀՀ աշխատանքային իրավունք>> առարկայից քոլեջի 1-ին կուրսի 

առարկայի ստուգարքի հարցաշարը: 

29. Կազմվել և ամբիոնի նիստի հաստատմանն է ներկայացվել <<Էկոլոգիայի հիմունքներ>> առարկայից քոլեջի 1-ին կուրսի 

առարկայի ստուգարքի հարցաշարը: 

 

7.Տեղեկություններ դաստիարակչական, կազմակերպչական և այլ աշխատանքների  վերաբերյալ 

 

1. Ամբիոնի դասախոսները ամենօրյա աշխատանքներ են կատարել սովորողների դաստիարակչական հարցերով:      

 

8.Տեղեկություն ամբիոնում  գործող բոլոր մատյանների գրանցումների վերաբերյալ 
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Ամբիոնում գործում են հետևյալ մատյանները. 

ա/ Ամբիոնի անհատական և ընթացիկ կոնսուլտացիաների 

բ/ Ուսումնական պարապմունքների հսկողության 

գ/ Ամբիոնի նիստերի արձանագրությունների 

դ/ Ստուգողական և կուրսային աշխատանքների հաշվառման 

1.Ամբիոնի անհատական և ընթացիկ կոնսուլտացիաների մատյանում գրանցվել են ամբիոնի դասախոսների կողմից անցկացված 

ընթացիկ կոնսուլտացիաները:   

2. Երկու կիսամյակի ընթացքում ըստ գրաֆիկի անցկացվել են թվով 8 ամբիոնի նիստ, որտեղ առաջ են քաշվել և քննարկվել կիսամյակի 

ընթացքում առաջացած կարևոր հարցերը:   

5. Ստուգողական և կուրսային աշխատանքների հաշվառման մատյանում գրանցվել են ամբիոնում դասավանդվող առարկաներից 

ստուգողական աշխատանքների թեմաները՝ յուրաքանչյուր սովորողի համար առանձին:   

 
                                       
       
      ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության  
                                               ֆակուլտետի պետ, 
                                                           իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
                                                           ոստիկանության փոխգնդապետ                                      Մ.Մուրադյան 
 
31.08.2018թ. 


