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Դասընթաց /մոդուլ  կրեդիտը      

/գնահատականը 

բացթողում 

/ավելացում* 

կիսամյակը /տարեթիվը 
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Գիտական սեմինար 
     

Գիտահետազոտական աշխատանք 
     

Գիտահետազոտական պրակտիկա 
     

Գիտամանկավարժական պրակտիկա 
     

Մագիստրոսական ատենախոսություն (լրացնել 

թեման) 

     

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ՝       120 ԿՐԵԴԻՏ 

 

                                                                                                   Սովորող՝  

 

                                                                                                                   <<        >>_______________20      թ. 

 

Ծանոթություն *  - Դասընթացի բացթողման /ավելացման հաստատված ձևաթերթերի պատճենը կցել        

                                  սույն   անհատական ծրագրին: 
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Դասընթաց /մոդուլ րեդիտը 
Կիսամյակ 

I II III IV 
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Գիտական սեմինար 
     

Գիտահետազոտական աշխատանք 
     

Գիտահետազոտական պրակտիկա 
     

Գիտամանկավարժական պրակտիկա 
     

Մագիստրոսական ատենախոսություն  
     

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ՝      
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Թիվ 
Որակական 

չափանիշը 

Գնահատման 

միավորի 

սահմանված 

չափաքանակը 

Գնահատման 

միջին միավորը 

Գումարային 

միավորը 
Գնահատականը 

1 6 
   

2 6 
 

3 4  

4 4  

 

 

 

 

 

 

                                                                   <<        >>________________20      թ. 

 

 

 

 

 

 


