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ՆԱԽԱԲԱՆ

Սիրելի՛ ուսանողներ
Հիմնադրման օրվանից ի վեր Երևանի պետական համալսարանի գործունեության
ուղեգիծը եղել ու մնում է համալսարանական կրթության բովանդակության և ուսման
բարձր որակի ապահովումը: Այսօր ԵՊՀ-ն համազգային և տարածաշրջանային
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային ինքնավար հաստատություն է,
որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի ստեղծումը, զարգացումը և փոխանցումն է:
Գլոբալացման արդի ժամանակաշրջանում քաղաքակրթության մարտահրավերները
պահանջում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան մասնագիտական
պատրաստվածություն` կրթության որակի և բովանդակության անընդհատ կատարելագործում, բարձրագույն կրթության միջազգային չափանիշներին դրանց համապատասխանեցում:
ԵՊՀ-ում 2007/08 ուստարվանից բոլոր մասնագիտությունների գծով մագիստրոսական ծրագրերը, իսկ 2008/09 ուստարվանից նաև բակալավրի ծրագրերն իրականացվում են կրեդիտային համակարգով: Ուսուցման նոր համակարգին անցնելը բխում է
Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներից և նպատակ ունի աստիճանական անցում
կատարելու ուսման կազմակերպման ուսանողամետ համակարգին, որտեղ ուսման
գործընթացի կենտրոնում ուսանողն է` իր անհատական կրթական կարիքներով, նախասիրություններով և ունակություններով, ապահովելով ուսումնառության ճկուն
ձևերի և անհատական կրթական հետագծերի իրականացման լայն հնարավորություն:
Կրեդիտային համակարգի ներդրմամբ զգալիորեն բարելավվել է ձեզ առաջարկվող
կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և աշխատածավալը, հիմնավորված կերպով
թեթևացվել լսարանային բեռնվածությունը, կրճատվել դասավանդվող առարկաների
քանակը` իրատեսական նախադրյալներ ստեղծելով ձեր ինքնուրույն ուսումնական
աշխատանքի հնարավորությունները մեծացնելու, ուսումնական ծրագրերը լավագույնս
յուրացնելու և դրանցով սահմանված կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար:
Համալսարանում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբողջությամբ համատեղելի է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS)
հետ, ինչը նորաստեղծ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ձեր ակադեմիական շարժունության (ուսանողական փոխանակումներ, ուսումնառության ժամանակահատվածներ օտարերկրյա բուհերում, կրթության շարունակում ավելի բարձր աստիճանում և այլն) ընդլայնման և որակավորումների ճանաչման դյուրացման
գրավականն է: Իսկ դա կընդլայնի ձեր ապագա կարիերայի և մասնագիտական
աշխատուժի գլոբալ շուկայում աշխատանք գտնելու հնարավորությունները:
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Կրեդիտային համակարգի ներդրումը համալսարանում մեկնարկած լայնամասշտաբ կրթական բարեփոխումների սկիզբն է միայն, բարեփոխումներ, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն Բոլոնիայի գործընթացի պահանջների ձևական կատարմամբ, այլև համալսարանում ծրագրային բարձր չափորոշիչների պահպանման և
ուսման որակի բարձրացման նպատակադրությամբ, ինչի հիմնական չափանիշը մեր
շրջանավարտների մասնագիտական աշխատանքով ապահովվածությունն է: Համալսարանը տարեցտարի խորացնելու և ընդլայնելու է կրեդիտային համակարգի գործառույթները` ձեզ համար կրթական ընտրության առավել ընդլայնված հնարավորություններ ապահովելու նպատակով:
Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ներկա ուղեցույցը պարունակում է
ձեզ համար օգտակար տեղեկատվություն կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթների,
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման
նոր կարգի, ձեզ առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և
աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով նախանշված
կրթական արդյունքների վերաբերյալ:
Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։

ՌԵԿՏՈՐ`

Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ
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I ԲԱԺԻՆ
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հաստատված է
ԵՊՀ գիտական խորհրդի
2017 թ. մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ
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1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում (այսուհետև`
ԵՊՀ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների
ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները և այլն։
1.3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան:

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
2.1. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան ուսումնական
բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS
կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS
կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն)
ուսումնական բեռնվածությանը: Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության
առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։
2.2. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի կրթական
ծրագրինը` 120 կրեդիտ։
2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար
սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ
լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային
պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ
քննություններ:
2.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է
հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ1, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ
ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.5. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է
հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ
ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.6. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտությունների
ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի պետական
համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու
կարգ»-ի:
2.7. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախատեսվում է
առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ քննությունների թիվը
չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ քննությունների թիվը սահմանվում է
ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի:
1
Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները, տրված ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի ավելացմամբ), կարող են իրականացվել նաև այլ
գրաֆիկով։
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2.8. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավորանոց սանդղակով՝

համաձայն

ԵՊՀ-ում

ավարտական

աշխատանքի

և

մագիստրոսական

թեզի

պատրաստման և գնահատման կարգերի:

3. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը
3.1. Համակարգի հիմնադրույթները
3.1.1. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման
բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են՝
ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի ինքնուրույն
աշխատանքը,
բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների
և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական
բարելավման միջոց օգտագործելու համար:
3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը.
ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված
անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և
գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ),
բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար սահմանված
կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման
վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
3.1.3. Ելնելով

կրթական

(ուսումնական

ծրագրի

մոդուլների)

ուսումնական

պլանով

աշխատածավալից,

նախատեսված

պարապմունքի

ձևից,

դասընթացների
դասավանդման

մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման
ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:

3.2. Դասընթացների գնահատումը
3.2.1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող
եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն։

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր՝ ելնելով
դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող
կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննությունների անցկացման ձևը (գրավոր կամ
բանավոր) նշվում է կրթական ծրագրի մասնագրում։
3.2.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից

(ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած

արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի
ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով
անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 միավոր,
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բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել առավելագույնը 10
միավոր։
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է
որպես գնահատման` առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար.
Գարդ. = ∑Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն

Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված
հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով2).

Աղյուսակ 1.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

5

5

10

20

3.2.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում
ուսումնական

նյութի

յուրացման

աստիճանը

որոշող

2

ընթացիկ

քննությունների

արդյունքներով։
3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած
արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի
ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման
նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Քընթ.), որոնցից
յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր,
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է
որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միավորների գումար.
Գարդ.= ∑Քընթ.:
Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն

Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված
հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով3).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ 1

Քընթ 2

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

10

10

20

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման համար:
3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի
մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60 % կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ
քննությանը, իսկ քննական տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։
3.2.6. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե
կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:
3.2.7. Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց եզրափակիչ

գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական դասընթաց2

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5։ Առաջադրանքների
գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ թվով։
3
Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը։
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ները:
3.2.8. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի
դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:

3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը
3.3.1. Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է
գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև գնահատման
մեթոդների ու չափանիշների մասին։
3.3.2. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է
ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված ժամանակացույցի մեկ
օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
3.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝ ուսումնառության
կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 6÷7-րդ և 11÷12րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):
3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են կիսամյակային
քննաշրջաններում` 18÷20-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 13÷16-րդ
շաբաթներում:
3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սքանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության
տեղեկագիրը դասախոսը սքանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ
քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած
դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության
դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին,
անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլտետի դեկանին:
3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի
տետրերում:

Ուսանողը

և

դասախոսը

պետք

է

պահպանեն

քննական

տետրում

ներկայացված պահանջները։
3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր
նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»-ի): Եզրափակիչ
գնահատումով

դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ

քննությունները հանձնելուց

հետո,

եթե

ուսանողի արդյունարար միավորը 8 կամ բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ
դասընթացի

եզրափակիչ

քննությանը,

հետևաբար

նաև

լուծարքային

շրջանին

չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կատարվում
է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 կամ բարձր միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու դեպքում կատարվում է «Չն» նշումը:
3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապատասխան
հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի թույլտվությամբ:
3.3.10. Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները հեռավար ձևով
կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով:

3.4. Գնահատման սանդղակը
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3.4.1. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է 20
միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար

Գնահատականը

միավորը
18-20

«Գերազանց»

13-17

«Լավ»

8-12

«Բավարար»

0-7

«Անբավարար»

3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
3.5.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն
ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու նպատակով
յուրաքանչյուր

ուսանողի

համար

լրացվում

է

ակադեմիական

տեղեկագիր,

որտեղ

յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները
և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի
կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։
3.5.2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում գրանցվում և
կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։
3.5.3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու
համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են
տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական
ցուցանիշները`
− գումարային կրեդիտներ,
− գնահատված կրեդիտներ,
− վարկանիշային միավորներ,
− միջին որակական գնահատական։
3.5.4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու
նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։
3.5.5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է թվային
միավորներով.
¶Î =

∑ Îñ»¹Çï

։
i

3.5.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների
(մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների
գումարն է.
ìØ = ∑ Îñ»¹Çï i ×¶ ³ñ¹ i

,

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
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Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից ստացել է համապատասխանաբար
12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վարկանիշային միավորն է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։
3.5.7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների
միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների
գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
Øà¶ =

ìØ ։
¶Î

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված միջին
որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238 = 15,87 ` 20 հնարավորից:
15

3.5.8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշվարկված
առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի
համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։

4. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը
4.1. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ
դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։

4.2.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քնննություններից որևէ մեկին
չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:
(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):

4.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քնննություններից որևէ մեկին
չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):

4.4. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի քննությանը կամ ստուգարքային դասընթացի
ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.4 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.5. Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից, և այդ
ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն
քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։
4.6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է
վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման
հնարավորությամբ:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից վաստակել է
համապատասխանաբար 1 և 3 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր, ապա այդ
դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 3 = 7, որը ցածր է նվազագույն (8
միավոր) շեմային պահանջից: Այս դեպքում պահպանվում են միայն ընթացիկներից ստացած
միավորները, այսինքն՝ 4, և պարտքերի մարման շրջանում ուսանողը վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: Եթե ուսանողը
պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում նվազագույն 8 միավորի շեմը, ապա տեղեկագրում
նրա անվան դիմաց նշվում է նախորդ անբավարար միավորը, տվյալ օրինակի դեպքում՝ 7:

– 13 –

4.7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում ընթացիկ
քննությունները պետք է վերահանձնի առանձին-առանձին (իր ցանկությամբ՝ մեկը կամ երկուսը)
և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից վաստակել
է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝
Գարդ.= 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Վերահանձնելով ընթացիկ
քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը կարող է վաստակել դրական նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե
ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 8 միավորի շեմը,
բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր
միավորը:
4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է
վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:
4.9. Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման համակարգին:
4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո, եթե
առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, ապա
համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունվածների) կարող է առարկայական պարտքերը մարել
մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը` վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ
կամ կրկնելով այդ առարկաների դասընթացները:
4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական ծրագրում
թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք(եր)ը, եթե դասընթացի
գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և ցածր արդյունարար միավորի
դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից:
4.12. Քննաշրջանից
անբավարար

և

պարտքերի

մարման

առաջադիմություն

յուրաքանչյուր

ունեցող

շրջանից

ուսանողների`

հետո

ակադեմիական

համալսարանից

հեռացման

վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:
4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատարողականը
ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման կողմից՝ համաձայն
ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների:
4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարանից
ակադեմիական

անբավարար

առաջադիմության

պատճառով:

Հեռացված

ուսանողը

վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել նախկինում հաստատված թեմայով
մագիստրոսական թեզը:

5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը
5.1.

Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում պահվող
հիմնական փաստաթղթերից է:

5.2.

Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից
ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթության վկայականը (բնօրինակ),
ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները, կենտրոնացված և ներբուհական
քննությունների

դեպքում՝

համապատասխան

հիմքերը,

ընդհանուր

մրցույթից

դուրս

ընդունվածների համապատասխան փաստաթղթերը: Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում
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դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման
կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային
բոլոր հրամանները,
- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին վկայականը, որը
համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա
ընթացքում:
5.3.

Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից
ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ բակալավրի կամ դիպլոմավորված
մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները, ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4
չափսի լուսանկարները: Նշվածներից բացի՝ ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է
ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման
կտրոնները,
- ուսանողին

վերաբերող

դիմումները,

գրությունները

և

համալսարանական

ու

ֆա-

կուլտետային բոլոր հրամանները:
5.4. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝ ներառյալ
ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և
ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:
5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական
էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում են ուսանողի
անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղադրվում է նրա լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո ուղարկվում են ուսանողի
համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Դասընթացների տեղեկագիրքը
6.1. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթացների

տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
6.2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթական
ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական
կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.
ա) առաջարկվող

կրթական

ծրագրերը,

ուսումնական

գործընթացի

ժամանակացույցը

և

«Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
կարգ»-ը,
բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
− ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները,
ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը,
քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
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− առանձին

դասընթացի

նկարագրությունը`

դասընթացի

անվանումը

և

նույնացման

թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ
շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի
նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական և
ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դասընթացի
համառոտագիրը

(հակիրճ

բովանդակությունը/թեմաները),

դասավանդման,

ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:

7. Առցանց դասընթացի կազմակերպումը
7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի
որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող
են կազմակերպվել առցանց եղանակով:
7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնը:
7.3. Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է իրականացնող
ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝ երաշխավորություն
ստանալու համար:
7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և
հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի
սպասարկման և զարգացման վարչությունը:
7.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող ամբիոնը
ՏՏԿՀ կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին և ընդգրկված
ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է առցանց միջավայր:
7.6. Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը,
տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը,
առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում է քննարկումներ և
սեմինարներ:
7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոստով կամ
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով:

8. Պրակտիկայի կազմակերպումը
8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:
8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական
(ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն) և մասնագիտական
(արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական, մանկավարժական), իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական
պրակտիկա:
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8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի
ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:
8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնագիտական հմտությունները:
8.5. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապատասխան կրթական ծրագրով:
8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վարչության
կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան
մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի,
կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ:
8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի
ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում
ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական
գործին:
8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական պրակտիկայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք:
8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված»
նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է
առաջադրանքները:

9. Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը
9.1. Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված

է դասընթացի կամ դասընթացների

խմբի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողի ստացած գիտելիքների կիրառության հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը:
9.2. Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամբիոնը կիսամյակի
առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.3. Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային աշխատանքի ղեկավարը ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը և նրան տրամադրում համապատասխան գրականության ցանկը:
9.4. Կուրսային աշխատանքի ղեկավարը կանոնավոր խորհրդատվությունների ժամանակացույցը ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.5. Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտրոնային) ամբիոն է
ներկայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 օր առաջ:
9.6. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է առնվազն երկու դասախոսից (որոնցից մեկը կուրսային աշխատանքի ղեկավարն է) կազմված հանձնաժողովում:
9.7. Պաշտպանության ժամանակ գրագողության հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը
գնահատվում է անբավարար:
9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն օրը
գրավոր դիմում է ամբիոնի վարիչին:
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10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը
10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում

ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն ընտրում է երեքը:
10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են
մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն ընտրում է հինգը:
10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում, և
արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական վարչություն:
10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող
ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ
չեն կատարվում:
10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացումը,
եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ սահմանված նորմերի:

11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը
11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ:
11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով
հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու
նպատակահարմարությունը:
11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակերպում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային
շրջանակի և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:
11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի
մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին
այլ շահակիցների:
11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
11.6. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման:
11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի
մեկից ավելի կրթական ծրագրեր:

12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը)
12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու

նպատակով

նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ
են։
12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 ուսանողի համար
նախատեսելով մեկ խորհրդատու:
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12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին հերթին ուսանողներին առնչվող
կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ԵՊՀ ներքին կարգապահական, ԵՊՀ ուսանողական
նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:
12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին,
վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝ հաղթահարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները, ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի
շուրջ նրանց համար կազմակերպում խորհրդատվություններ:
12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը լսում և
գնահատում է ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվությունները:

13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
13.1. Ուսանողն իրավունք ունի`
− սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու կամ շարունակելու
մասնագիտական կրթությունը,
− սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական իրավունքները ԵՊՀ-ում,
− մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը,
− բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրագրային), որը դասավանդվում է ԵՊՀ-ում՝ ըստ
սահմանված կարգի,
− հիմնական

մասնագիտական

ուսուցումը

համատեղելու

երկրորդ

մասնագիտական

(զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աստիճան,
− օգտվելու

ԵՊՀ

ուսումնական,

գրադարանից,
գիտական,

լաբորատորիաներից,

բուժական,

տեղեկատվական

մարզական,

պահոցներից,

առողջարանային,

ուսումնա-

արտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից,
− ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին,
− լիազորված

մարմնի

ակադեմիական

սահմանած

արձակուրդ՝

կարգով,

մինչև

մեկ

անհրաժեշտության
տարի

ժամկետով,

դեպքում,

ստանալու

բացառությամբ

ՀՀ

օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի,
− սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա պետությունների
բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը,
− միջբուհական

փոխանակման

և/կամ

ակադեմիական

շարժունության

ծրագրերի

շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու
այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
− ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ ամբողջ
ժամանակահատվածի համար,
− ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու համաեվրոպական
նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը:
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13.2. Ուսանողը պարտավոր է`
− ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին,
− կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
− հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին,
− սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները,
− վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին վճարել ուսման
վարձավճարը,
− հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին,
− կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին իրավական այլ ակտերով
սահմանված ուսանողի պարտականությունները:
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ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Հ ա ս տ ա տ վ ա ծ է՝
Հայաստանի Հանրապետության
կրթության և գիտության նախարարի
2007 թ. հունիսի 19-ի N 588-Ա/Ք հրամանով

ԲՈՒՀՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՐԳ

Երևան 2007
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36

Կարգի նպատակը
Բուհում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգի4
նպատակը այս ասպարեզում ՀՀ բուհերի համար միասնական կանոնակարգային և կազմակերպական
հենքի ձևավորումն է։

Կարգի խնդիրները
 Կրեդիտային համակարգի համար սահմանել միասնական չափորոշիչներ (սահմանումներ, նորմեր)`
համահունչ ECTS համաեվրոպական կրեդիտային համակարգի պահանջներին, որոնք պետք է
միասնական լինեն ՀՀ բուհական համակարգի համար։
 Սահմանել կրեդիտային համակարգում կիրառվող առանձին գործառույթները, ընթացակարգերը և
գործընթացները, դրանց բնութագրիչները և իրականացման հնարավոր (պրակտիկայում հաջող
կիրառություն գտած) լուծումները և մոտեցումները։
 Տալ ավանդական կրթական համակարգից ուսուցման կրեդիտային համակարգին անցնելու
հիմնադրույթները։
 Բուհերին տրամադրել ուղեցույցներ կրեդիտային համակարգով ուսուցման իրենց սեփական
կարգերը մշակելու համար` ելնելով առանձին բուհում կրեդիտային համակարգի հիմնական
գործառույթների կիրարկման ամբողջականությունից։

4

Այսուհետ կարգ:
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1. Ներածություն
1. ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգը ներդրվում է 2007/2008
ուստարվանից, կրթական կրեդիտների` որպես ուսումնական ծրագրերի պարտադիր տարր
ներմուծմամբ և ուսանողների ակադեմիական տեղեկագրերում դրանց պարտադիր նշումով։
2. ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ամբողջական (փոխանցման և
կուտակման) կիրարկումը պարտադիր է` սկսած 2010/2011 ուստարվանից։
3. Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ազգային համակարգը որպես հիմք է ընդունում
համաեվրոպական ECTS կրեդիտային համակարգը, որի հիմնական կանոնները գործում են նաև
ազգային

կրեդիտային համակարգում`

գործառույթների

և

ընթացակարգերի

իրականացման

միասնական հենք և ուղեցույցներ տրամադրելով այն կիրարկող բուհերին։
4. Ազգային մակարդակում կրեդիտային համակարգի իրականացման միասնականություն ապահովելու
նպատակով ԿԳՆ5-ն պարբերաբար նորացնում է համակարգը` ներառելով նոր սահմանումներ,
նորմատիվներ, ուղեցույցներ և գործիքակազմ։ Այդ համատեքստում յուրաքանչյուր բուհ ինքնուրույն է
իր կրթական ծրագրերում կրեդիտային համակարգի կիրարկման հարցերում։
5. Սույն օրինակելի կարգի հիման վրա բուհի կողմից ստեղծված կրեդիտային համակարգով ուսուցման
կազմակերպման կարգը հաստատվում է բուհի գիտական խորհրդի կողմից։

2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական դրույթները
Համաեվրոպական ECTS կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և դրույթները
ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և չեն կարող ձևափոխվել բուհերի
կողմից։
1.

Կարողությունը

գիտելիքի,

ընկալման,

ունակությունների

և

հմտությունների

դինամիկ

համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է։ Այն կարող է լինել
մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր (անկախ
բնագավառից)։
2.

Կրթական արդյունքը այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողը
ուսումնառության ավարտին։ Կրթական արդյունքը զուգակցվում է համապատասխան գնահատման
չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատել դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի
ձեռքբերման մասին։ Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են
կրեդիտի շնորհման պահանջները։

3.

Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, համեմատաբար ինքնուրույն
մասն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։ Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է`
դրանով սահմանված կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։ Կրթական մոդուլին
հատկացված կրեդիտները շնորհվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ թե առանձին մասերով։

4.

ECTS Կրեդիտը Դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային արդյունքները ձեռք
բերելու համար ուսանողից պահանջվող ժամաքանակով արտահայտված ուսումնական բեռնվածքի
չափման պայմանական միավոր է, որը տրվում է ուսանողին 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,

5

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն:
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այդ

թվում`

մասնակցությունը

պարապմունքներին,
ավարտական

լաբորատոր

աշխատանքների

դասախոսություններին,
աշխատանքներին
կատարումը,

և

սեմինար

և

պրակտիկաներին,

քննություններին

գործնական
կուրսային

և

նախապատրաստվելը

և

հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,
−

կրեդիտը չափում է միայն ուսանողի ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ
կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի
կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),

−

կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված կրթական արդյունքի
գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ Ուսանողը վաստակում է կրթական
մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների
կամ թվանշանների) հետ միասին,

−

ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության (դասավանդման)
աշխատածավալը։ Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության)
ծավալը,

−

կրեդիտը չի փոխարինում թվանշաններով ուսանողի գնահատմանը, իսկ ուսանողի վաստակած

−

կրեդիտը չի չափում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն չափվում է գնահատականներով։

կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով,
Կրեդիտային և գնահատման համակարգերի միջև փոխադարձ ներգործության որևէ կապ չկա։
6.

Կրեդիտային

համակարգը

ուսումնական

գործընթացի

կազմակերպման,

ակադեմիական

կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման (արժևորման), կուտակման և
փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան որակավորման աստիճանը 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 (ԵԲԿՏ) ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների արժևորման, պաշտոնական
ճանաչման և բուհից բուհ տեղափոխումը դյուրացնելու համար։

8.

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգի հատկանիշներն են.
−

կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը հաջողությամբ
ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների
անհրաժեշտ քանակը,

−

կրեդիտներ

հատկացվում

են

կրթական

ծրագրի`

գնահատման

ենթակա

բոլոր

բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, պրակտիկաներին, կուրսային և
ավարտական աշխատանքներին և այլն։
−

կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր պայմանները` ծրագրի
նպատակը

և

ավարտական

պահանջները,

դասընթացների

համառոտագրերը,

նախապայմանները և հատկացված կրեդիտները, դասավանդման և գնահատման մեթոդները
պետք է նախապես հրապարակվեն (տպագրվեն կամ տեղադրվեն բուհի կայքում),
−

հավատարմագրված

բուհերում

և/կամ

կրթական

ծրագրերում

ստացված

կրեդիտները

սկզբունքորեն փոխանցելի են բուհերի և կրթական ծրագրերի միջև, եթե դրանց կրթական
արդյունքները համարժեք են,
−

եթե կրեդիտների փոխանցման գործընթացում ներգրավված բուհերը այդ մասին կնքել են ECTS-ի
պահանջներին համապատասխանող եռակողմ (ուսանող, առաքող և ընդունող բուհեր) կրթական
համաձայնագիր, ապա այն ունի իրավական ուժ։
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3. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները
1.

Ուսուցման կրեդիտային համակարգին անցնող բուհերը պետք է իրականացնեն համապատասխան
ծրագրային և կազմակերպական վերափոխումներ, որոնց մասշտաբները պայմանավորված են
բուհում կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթների ներդրման ամբողջականութունից։

2.

Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`
ա)

կրեդիտների

փոխանցում,

ինչը

ենթադրում

է

ուսումնական

ծրագրի

բոլոր

բաղկացուցիչների աշխատածավալների կրեդիտների օգնությամբ արժևորում և այդ
կրեդիտների փոխանցման հնարավորություն,
բ) կրեդիտների կուտակում, ինչը ուսանողին տալիս է դասախոսի, դասընթացների և դրանց
յուրացման կիսամյակների ընտրության, ինչպես նաև ուսումնառության ինտենսիվության
կարգավորման հնարավորություն և ենթադրում է կրթական կրեդիտների աստիճանական
կուտակման գործընթացի առկայություն։
Այս գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և ուղեկցվում համապատասխան
ընթացակարգերով։

Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.

3.
−

մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական
մոդուլներ,

կուրսային

և

ավարտական

աշխատանքներ,

պրակտիկաներ

և

այլն)

աշխատածավալներն արտահայտված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունն
(լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն աշխատանք) արտահայտող ECTS կրեդիտներով,
−

կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ ճանաչման և որոշակի թվով
կրեդիտների` ծրագրից ծրագիր փոխանցման (տեղափոխման) հնարավորություն նույն բուհի
ներսում կամ բուհերի միջև` ընդունող ծրագրի պահանջներին համապատասխան։

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.

4.
−

ուսումնական ծրագիրը բաղկացած է ինչպես պարտադիր, այնպես էլ ընտրովի դասընթացներից,
որոնց

յուրացման

հաջորդականությունը

սահմանափակվում

է

միայն

դասընթացների

նախապայմաններով,
−

ուսանողների 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` կախված դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և/կամ դասախոսի նախապատվությունից,

−

ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար նաև ուսումնառության
ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն6։

5.

Կրեդիտների փոխանցման գործառույթը պահանջում է միայն ծրագրային վերափոխումներ, իսկ
կրեդիտների կուտակման գործառույթը` նաև ուսման կազմակերպման գործընթացի
համապատասխան վերակառուցում` պահանջվող ընթացակարգերի ապահովման նպատակով։

6.

6

2007/08 ուս.տ-ից կրեդիտային համակարգը ՀՀ բուհերի բակալավրի կրթական ծրագրերում կարող է
ներդրվել միայն փոխանցման գործառույթի մասով (առանց 3-րդ կետի II մասի), իսկ մագիստրոսի
կրթական ծրագրերում` նաև կուտակման գործառույթով (առանց 4-րդ կետի V մասի)։

Ենթադրում է համապատասխան օրենսդրական դաշտի առկայություն։
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4. Կրեդիտային համակարգի հիմնական նորմերը ՀՀ բուհական համակարգում
4.1. Տարեկան աշխատածավալը և ուսումնական բեռնվածությունը
1.

ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում բոլոր կրթական աստիճաններում առկա ուսուցմամբ
ուսանողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60
ECTS կրեդիտի։

2.

1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և
ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը։

3.

Ուսումնական տարվա
ուսումնական

տևողությունը 40 շաբաթ է, որից առնվազն 32-ը տրամադրվում է

պարապմունքներին։

Ուսումնական

գործընթացը

կազմակերպվում

է

2

կիսամյակներով` աշնանային և գարնանային։
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
23-30 ժամ7, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 15-22 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.

Բացառիկ

դեպքերում,

ուսման

բարձր

առաջադիմություն

ցուցաբերած

ուսանողը

համապատասխան թույլտվության դեպքում կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական
բեռնվածություն։

4.2. Կրեդիտների հատկացումը

1.

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է մոդուլով
սահմանված

կրթական

արդյունքին

հասնելու

համար

միջին

ուսանողից

պահանջվող

աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից8։
2.

Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև չկա միարժեք կապ։
Կրեդիտների թիվը կախված է նաև պարապմունքների ձևից (դասախոսություն, սեմինար,
գործնական կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), դասավանդման, ուսումնառության և
գնահատման մեթոդներից և այլն։

3.

Դասընթացը մշակող ուսումնական ստորաբաժանումը այնպես է պլանավորում ուսանողի
ուսումնական

աշխատանքը,

որ

դրա

կատարման

համար

պահանջվող

ժամաքանակը

համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքին։
4.

Կրթական մոդուլին հատկացվող կրեդիտները պետք է ունենան ամբողջական արժեքներ`
ուսումնական ծրագրի մանրատվածության վտանգից խուսափելու և դասընթացների ընտրությունը
(այդ թվում նաև այլ կրթական ծրագրերից) դյուրացնելու նպատակով։

7
8

Առանց ֆիզդաստիրակության պարապմունքների։
Տե´ս «Ուսումնական ծրագրի (պլանի) կրեդիտային հենքով վերակառուցման և կրթական մոդուլներին կրեդիտների հատկացման
մեթոդական ուղեցույցը»։
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5.

Ուսանողի

կողմից

կարողությունների

ծրագրի
ձեռքբերումը

ընդհանուր

կրթական

հաստատվում

է

արդյունքներին

ավարտական

համապատասխան

աշխատանքի

(նախագիծ,

ատենախոսություն և այլն) կատարումով և պաշտպանությամբ կամ ծրագրի ավարտից հետո
կազմակերպվող

ավարտական

(պետական)

քննությամբ,

որը

չի

կրկնում

կիսամյակային

քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների գնահատումները։

4.3. Կրթական ծրագրերի աշխատածավալները
1.

Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ բժշկական
մասնագիտությունների համար` 300 կրեդիտ։

2.

Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 60-120 կրեդիտ է, իսկ

3.

Բոլոր երեք աստիճանների կրթական ծրագրերում9 ներառված դասընթացները կամ կրթական

բժշկական մասնագիտությունների համար` 180 կրեդիտ։
մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։

4.4. Գնահատման համակարգը
1.

Ուսանողների գիտելիքների գնահատման համակարգը պետք է ունենա գնահատման և նշագրման
հստակ և հրապարակված չափանիշներ։

2.

Օգտագործվող գնահատման սանդղակը պետք է հնարավորություն տա առանց դժվարության
հաշվարկելու կիսամյակի և ուսումնառության ողջ շրջանի ընթացքում ուսանողի վաստակած
վարկանիշային

միավորները10`

միևնույն

ծրագրում

ընդգրկված

տարբեր

ուսումնական

բեռնվածություն ունեցող ուսանողների առաջադիմությունները համեմատելու համար։
3.

Օգտագործվող գնահատման սանդղակը պետք է հնարավորություն տա հաշվարկելու ուսանողի
միջին

որակական

գնահատականը

կիսամյակի

և

ուսումնառության

ցանկացած

ժամանակահատվածի համար` ուսանողի բացարձակ առաջադիմության չափման համար։
4.

Գնահատումները կարող են կատարվել ինչպես թվային կամ տառային նշագրումով տարբերակված

5.

Գնահատման եղանակից և գնահատականների նշագրման ձևից (ստուգարք կամ տարբերակված

գնահատականներով, այնպես էլ «ստուգված/ չստուգված» սկզբունքով։
գնահատում) անկախ բոլոր տեսակի գնահատումներն իրականացվում են ուսումնական
պարապմունքների

ավարտից

հետո`

առանձին

քննաշրջաններում

կազմակերպվող

11

քննությունների օգնությամբ ։

4.5. Ակադեմիական տեղեկագիրը
1.

Ակադեմիական տեղեկագիրն օգտագործվում է ուսանողի ուսումնական գործունեությունը և
առաջադիմությունն ուսման որոշակի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար`
ուսումնասիրած դասընթացների և կրթական մոդուլների, շնորհված կրեդիտների և ստացած
գնահատականների գրանցման միջոցով։ Այն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական
աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։

9

Բացառությամբ երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրի որոշ հետազոտական բաղադրամասերի։
Սահմանումը տե´ս 4.5. կետում։
11
Բացառությամբ դասընթացը սեղմ ժամկետներում վարող այցելու դասախոսի, որը կարող է ընդունել քննությունը դասընթացի
ավարտին` քննաշրջանի համար առանձնացվող ժամկետից առաջ։
10
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2.

Բուհի համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանումը յուրաքանչյուր ուսանողի համար նրա
ընդունման պահից սկսած վարում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր
քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի վաստակած կրեդիտները և գնահատականներն ըստ
կրթական մոդուլների և կիսամյակների։

3.

Ուսանողի ստացած կրեդիտը վավերագրվում է նրա ակադեմիական տեղեկագրում և ուժի մեջ է
նրա ուսումնառության ողջ շրջանում` անկախ

ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր

փոփոխություններից։
4.

Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար
ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և
մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունը ամբողջացնող
ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները12`
−

5.

գումարային կրեդիտների քանակը,
− գնահատված կրեդիտների քանակը,
− վարկանիշային միավորները,
− միջին որակական գնահատականը։
Գումարային կրեդիտը կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու նպատակով
ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։

6.

Գնահատված կրեդիտը գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը գնահատված է տարբերակված
գնահատականներով։

7.

Վարկանիշային միավորը բոլոր գնահատված կրեդիտների և դրանց համապատասխանող

8.

Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) գնահատականների կրեդիտներով կշռված միջինն է,

գնահատականների արտադրյալների գումարն է։
որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների վրա բաժանելով
(արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ)։
9.

Տարբերակում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և ամփոփիչ
(հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորներ և ՄՈԳ-եր։

10.

Բուհը պարտավոր է ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում, համաձայն բուհում գործող
կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը ավարտված ուսումնառության կամ
ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար։

5. Կրեդիտային համակարգի տարրերը և ընթացակարգերը
5.1. Ուսումնական ծրագիրը (պլանը) և ավարտական պահանջները
1.

Մասնագիտության

ուսումնական

ծրագիրը

(պլանը)

ներկայացվում

է

համապատասխան

կրթամասերում խմբավորված պարտադիր և ընտրովի (եթե այդպիսիք նախատեսված են)
դասընթացների ցանկով։ Կրթամասերի քանակը և անվանումները սահմանում է բուհը։
2.

Յուրաքանչյուր դասընթացի (կրթական մոդուլի) համար նշվում է նրա եզակի նույնացման
թվանիշը (դասիչը), լրիվ անվանումը, հատկացված կրեդիտների քանակը, պարապմունքի
իրականացման ձևը, կիսամյակի համարը (ամրագրված ուսումնական պլանի դեպքում) կամ
անվանումը (աշնանային/գարնանային` ճկուն ուսումնական ծրագրի դեպքում), դասընթացի
նախապայմանը (եթե այդպիսին կա) և գնահատման ձևը։

12

Տես ակադեմիական տեղեկագրի օրինակելի ձևը։
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3.

Կրթական ծրագրի ավարտական պահանջներում նշվում է համապատասխան որակավորում
շնորհելու համար անհրաժեշտ կրեդիտների ընդհանուր քանակը (այդ թվում` ըստ կրթամասերի)
և նվազագույն ամփոփիչ ՄՈԳ-ը (ՄՈԳ-ի նվազագույն շեմ կարող է սահմանվել նաև
մասնագիտական կրթամասի համար)։

4.

Բուհը, իր հայեցողությամբ, կարող է սահմանել ընդհանուր ավարտական պահանջներ, որոնք
ընդհանուր

են

տվյալ

աստիճանի

կրթական

բոլոր

մասնագիտությունների

համար

և

մասնագիտական ավարտական պահանջներ, որոնք վերաբերում են միայն առանձին մասնագիտություններին։

5.2. Դասընթացները և կրթական մոդուլները
1.

Մեծածավալ դասընթացները կարող են բաժանվել առանձին կրթական մոդուլների։ Դասընթացների մոդուլացումը կատարվում է` ելնելով նվազագույն կիսամյակների ընթացքում դրանք
ավարտելու սկզբունքից։

2.

Դասընթացները (կրթական մոդուլները) իրենց բնույթով բաժանվում են 3 հիմնական խմբերի`
ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնք յուրացվում են սահմանված կիսամյակներում,
բ) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացման կիսամյակը ընտրում է ուսանողը`
պահպանելով դրանց նախապայմանները,
գ) ընտրովի դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում է ուսանողը, իսկ դրանց
յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես ամրագրված, այնպես էլ ազատ։

5.3. Դասընթացների տեղեկագիրքը
1.

Բուհը հրապարակում է դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ բուհի կայքում

2.

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է բուհում իրականացվող կրթական ծրագրերի

տեղադրված էլեկտրոնային տարբերակի տեսքով), որը թարմացվում է յուրաքանչյուր ուստարի։
վերաբերյալ տեղեկատվությունը մատչելի դարձնելու համար և պետք է պարունակի.
ա) ընդհանուր տեղեկատվություն բուհի վերաբերյալ` տեսակը և կարգավիճակը, ուսումնական
ստորաբաժանումները, առաջարկվող կրթական ծրագրերը և ընդունելության պայմանները,
ուսումնական
(հատկապես

գործընթացի
կրեդիտների

ժամանակացույցը,
կուտակման,

հիմնական

պաշտոնական

ներբուհական

ճանաչման

և

կանոնները
փոխանցման

վերաբերյալ) և այլն։
բ) տեղեկատվություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
- ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները,
նպատակները

և

նախանշված

ելքային

արդյունքները,

կրթությունը

շարունակելու

հնարավորությունները, ծրագրի կառուցվածքը կրեդիտներով, քննական և գնահատման
կանոնները,

ավարտական

ատեստավորման

ձևը,

պրակտիկաների

վերաբերյալ

տեղեկատվությունը և այլն,
- առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը
(որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն դասընթացի տեսակի և մակարդակի
վերաբերյալ), ուսուցման տարին և/կամ կիսամյակը, դասընթացի կրեդիտների քանակը
(ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի),
դասընթացի

խնդիրներն`

կարողություններով,

արտահայտված

համառոտագիրը
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կրթական

(հակիրճ

արդյունքներով

բովանդակությունը),

և

սպասվող

անհրաժեշտ

նախապայմանները,

երաշխավորվող

գրականությունը,

ուսուցման

և

գնահատման

մեթոդները, դասավանդման լեզուն և այլն։
գ) ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.
- անհրաժեշտ տեղեկատվություն օտարերկրյա ուսանողների համար` ուսումնառության և
բնակվելու

պայմանները,

միջազգային

կրթական

ծրագրերը,

լեզվական

գործող

դասընթացները և այլն,
- նյութական

օգնության

հնարավորությունները,

ուսման

վարձերի

զեղչման

և

փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող ուսանողական ծառայությունները,
ուսումնական ենթակառուցվածքները և այլն։

5.4. Ուսումնական գործընթացի և դասընթացների ժամանակացույցերը
1.

Ուսումնական տարվա սկզբում բուհը հրապարակում է (տպագրված և/կամ բուհի կայքում
տեղադրված էլեկտրոնային տարբերակի տեսքով) տվյալ ուստարվա ուսումնական օրացույցը
(ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցը) ըստ կիսամյակների, որտեղ ըստ
օրերի նշվում են ուսուցման սկիզբը և ավարտը, դասընթացներին գրանցման (եթե նախատեսված
է) և այդ գրանցումներում փոփոխությունների կատարման ժամկետները, քննաշրջանները և
արձակուրդները։

2.

Եթե ուսումնական գործընթացով նախատեսված է դասընթացներին ուսանողների գրանցման
գործառույթ, ապա բուհը կիսամյակի սկզբից առնվազն 1 շաբաթ առաջ հրապարակում է
դասընթացների

և

քննությունների

ժամանակացույցը,

որը

տեղեկատվություն

է

տալիս

դասընթացների կայացման վայրի, օրվա և ժամի, դասախոսի, ուսանողների թույլատրելի
քանակների, քննությունների օրվա և այլնի վերաբերյալ։

5.5. Ուսումնառության անհատական ծրագիրը և գրանցումը դասընթացներին
1.

Կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

դեպքում

օգտագործվում

են

համապատասխան

գործիքներ և ընթացակարգեր, մասնավորապես` ուսումնառության անհատական ծրագրեր և
ուսանողների գրանցում դասընթացներին։
2.

Ուսումնառության

անհատական

ծրագիրը

կազմելիս

ուսանողի

համար

ելակետային

փաստաթուղթ է ծառայում դասընթացների տեղեկագիրքը։
3.

Հիմք ընդունելով դասընթացների տեղեկագրքում տրված կրթական ծրագրի ավարտական
պահանջները, առաջարկվող դասընթացների ցանկը և առանձին դասընթացների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը,

ուսումնառության

սկզբում

ուսանողն

ուսումնական

խորհրդատուի

օգնությամբ կազմում է ուսումնառության իր անհատական ծրագիրը, այն տալիս է հաստատման
համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման ղեկավարին և օրինակներից մեկը հանձնում
ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցին13։
4.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի ձևաթերթը մշակում է բուհը։ Անհատական ծրագրում
ըստ ուսման տարիների և կիսամյակների ներկայացվում են պարտադիր և ընտրովի
դասընթացների ցանկը և դրանց ամրագրված կրեդիտները։

13

Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակի վերաբերյալ տե’ս ստորև։
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5.

Անհատական ծրագրում նշված դասընթացներում ընդգրկվելու համար ուսանողը սահմանված

6.

Դասընթացներին գրանցման գործընթացը կարող է սկսել նախորդ կիսամյակում և շարունակվում

ժամկետներում պետք է գրանցվի ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցում։
է մինչև տվյալ կիսամյակի պարապմունքների սկիզբը։ Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված
լինեն մինչև տվյալ կիսամյակի սկիզբը։
7.

Դասընթացներին ուսանողների ընդգրկումն իրականացվում է ըստ գրանցման հերթականության,
եթե այլ բան նախատեսված չէ դասընթացի նախապայմանով։

8.

Սահմանված ժամկետից 2 շաբաթ հետո դասընթացներին մասնակցելու բոլոր տեսակի
գրանցումները դադարեցվում են։

9.

Բուհը կարող է չեղյալ հայտարարել ցանկացած դասընթացի անցկացումը տվյալ կիսամյակում,
եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ։ Նման դեպքերում այդ դասընթացին
գրանցված ուսանողները սահմանված ժամկետներում իրենց անհատական ուսումնական
ծրագրերում կատարում են համապատասխան փոփոխություններ` ընտրելով նոր դասընթաց,
իսկ չկայացած դասընթացը կարող է տեղափոխվել հաջորդ տարի։

10.

Անհրաժեշտության դեպքում, սահմանված ժամկետներում ուսանողը կարող է փոփոխություններ
կատարել ուսումնառության իր անհատական ծրագրում` դրանք նախապես համաձայնեցնելով իր
ուսումնական խորհրդատուի և համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարության հետ,
այնուհետև գրանցվել նոր դասընթացների։

11.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների դեպքում (դասընթացի բացթողում
և/կամ ավելացում) ուսանողը լրացնում է փոփոխությունների համապատասխան ձևաթերթը։

12.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների ձևաթերթը

մշակում է բուհը։

Ձևաթերթում նշվում են բաց թողնված և/կամ ավելացված դասընթացները և դրանց կրեդիտները,
համապատասխան կիսամյակները և ուստարիները։
13.

Անհատական ծրագրի փոփոխության (դասընթացից ազատումը, դասընթացի բացթողումը և
դասընթացի ավելացումը) ընթացակարգը հետևյալն է`
13.1. դասընթացից ազատվելը.
ուսանողը կարող է չեղյալ համարել ցանկացած նախորդ գրանցում տվյալ դասընթացին՝ մինչև
տվյալ կիսամյակի պարապմունքների սկիզբը,
13.2. դասընթացի բացթողումը.
ա) ուսանողը կարող է բաց թողնել դասընթացը ուսումնական խորհրդատուի համաձայնությամբ՝
պարապմունքների առաջին երկու շաբաթների ընթացքում,
բ) տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 8-րդ շաբաթը ներառյալ բացթողումը ձևակերպելու համար
ուսանողը պարտավոր է ստանալ նաև այն վարող դասախոսի և համապատասխան
ուսումնական ստորաբաժանման ղեկավարության համաձայնությունը,
13.3. դասընթացի ավելացումը.
ուսանողն իր ընտրացանկում դասընթաց կարող է ավելացնել ուսումնական խորհրդատուի և
դասախոսի համաձայնությամբ՝ պարապմունքների առաջին երկու շաբաթների ընթացքում։

14.

Ուսանողը կազմում է տվյալ կիսամյակի պարապմունքների իր անհատական դասացուցակը`
ելնելով ուսումնառության իր անհատական ծրագրից և դասընթացների հրապարակված
ժամանակացույցից։

15.

Սահմանված ժամկետում ուսումնառության անհատական ծրագիր չներկայացնելու դեպքում
բուհն ուսանողի ուսումնառությունը կազմակերպում է տվյալ մասնագիտության համար
կազմված տիպային ուսումնական պլանով։

16.

Բուհում

կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

բացակայության

դեպքում

գործում

են

ավանդական ուսումնական պլանները` դասընթացների և կրթական մոդուլների յուրացման
ամրագրված հաջորդականությամբ։
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5.6. Ուսման առաջադիմությունը
1.

Ըստ ուսման առաջադիմության ուսանողները դասակարգվում են առաջադիմող, փորձաշրջանի

2.

Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`

կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա ուսանողների։
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ միջին ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով);
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր պարտադիր
դասընթացների14 կրեդիտները;
գ) ապահովել է տվյալ կրթական աստիճանի (ծրագրի) համար սահմանված կիսամյակային ՄՈԳ-ի
նվազագույն շեմը։
3.

Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բավարարել նախորդ կետում
նշված երեք պայմաններից որևէ մեկը։

4.

Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է տրվում ուղղել թերացումներն
ու բացթողումները և բարձրացնել ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին
համապատասխան։ Փորձաշրջանի տևողությունը սահմանում է բուհը։

5.

Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը դառնում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված
ժամկետում չի դուրս գալիս այդ կարգավիճակից։

6.

Միևնույն կրթական ծրագրում ընդգրկված տարբեր ուսումնական բեռնվածություն ունեցող
ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունները համեմատվում են նրանց վարկանիշային
միավորների օգնությամբ։

5.7. Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը
1.

Դրական գնահատված դասընթացի քննության վերահանձնում չի թույլատրվում։

2.

Անբավարար գնահատված դասընթացի վերահանձնման կարգը սահմանում է բուհը։

3.

Տվյալ կրթական ծրագրի համար սահմանված կիսամյակային ՄՈԳ-ի նվազագույն շեմն ապահովելու
նպատակով ուսանողը համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման թույլտվությամբ կարող
է կրկնել դասընթացը, սակայն տվյալ դասընթացին հատկացված կրեդիտներից ավել կրեդիտներ
ուսանողին չեն տրվում, իսկ ՄՈԳ-ում հաշվի է առնվում այդ դասընթացի վերջին գնահատման
արդյունքը։

4.

Հաջողությամբ հանձնած դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են ուսանողի ակադեմիական
տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ուսանողի ցուցաբերած առաջադիմությունից
կամ ուսման ընդհատման հանգամանքից։

5.

Կրեդիտների կուտակման արդյունքում վերանում է բուհից հեռացված ուսանողի կողմից կիսամյակը
ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը։

5.8. Կրեդիտների փոխանցումը
1.

Կրեդիտները մեկ բուհից մյուսը փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի
կամ ուսումնառության որոշակի շրջանների տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի
հիման վրա` երկու բուհերի համաձայնությամբ։

2.

Կրեդիտները

փոխանցելի

են

ուսումնական

ծրագրերի

և

բուհերի

միջև,

եթե

դրանք

համապատասխանում են որոշակի պահանջների։ Որևէ ուսումնական ծրագրից ստացված
կրեդիտները կարող են փոխանցվել մեկ այլ ուսումնական ծրագիր, եթե`
ա) դրանց բովանդակությունները միանման են,
14

Տե´ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 5.2, կետ 2։
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բ) կան բովանդակային ոչ էական տարբերություններ,
գ) առկա են բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունքները
համարժեք են։
3.

Այլ բուհում ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի անցկացման դեպքում ուսումնառության
ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի, առաքող և ընդունող բուհերի
միջև։

5.9. Ավարտական աուդիտ և աստիճանաշնորհում

1.

Կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

դեպքում

շրջանավարտների

աստիճանաշնորհումը

կատարվում է ծրագրի ավարտական պահանջների կատարման աուդիտից հետո, որը կատարվում է
ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցի և համապատասխան ուսումնական
ստորաբաժանման մասնակցությամբ։
2.

Ավարտական աուդիտով ստուգվում են ուսանողի ակադեմիական տվյալների (կուտակած
կրեդիտների քանակի ու բովանդակության, ամփոփիչ ՄՈԳ-ի և ավարտական ատեստավորման)
համապատասխանությունը մասնագիտության ավարտական պահանջներին։

6. Կրեդիտային համակարգի ինստիտուտները
6.1. Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի համակարգումը
1.

Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման գործառույթների կազմակերպման համար բուհերը նշանակում են համապատասխան բուհական համակարգողներ։

6.2. Ուսումնական խորհրդատուների ինստիտուտը
1.

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի դեպքում ուսանողների անհատական ուսումնական
ծրագրերը

կազմելու

և

ուսման

ընթացքում

նրանց

աջակցելու

նպատակով

բուհերի

մասնագիտացնող ստորաբաժանումները կազմակերպում են ուսումնական խորհրդատուների
ծառայություն, որում ընդգրկվում են մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետները։
2.

Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի խորհրդատուների թիվը սահմանում է բուհը`
ելնելով դրանցում ընդգրկված ուսանողների քանակից և բուհի ռեսուրսային հնարավորություններից։

3.

Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական ծառայություններ մեկ կամ մի
քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և հսկում է իրեն կցված ուսանողների առաջընթացը`
առաջինից մինչև ավարտական կուրս։

4.

Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, առավել արդյունավետ և
նախընտրելի անհատական ուսումնական ծրագրեր կազմելու նպատակով նրանց համար
պարբերաբար իրականացնում խմբային և անհատական խորհրդատվություններ, աջակցում
անհատական ծրագրերում փոփոխություններ կատարելիս և այլ հարցերում։

5.

Ուսումնական խորհրդատուի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանում է բուհը։
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6.3. Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակը
Կրեդիտների կուտակման գործառույթի ընթացակարգերը ապահովելու նպատակով բուհերը կարող
են ստեղծել համաբուհական կամ ֆակուլտետային ակադեմիական գրանցումների գրասենյակներ։
Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակի հիմնական գործառույթներն են.
1)

կազմել և հրապարակել (տպագիր և/կամ էլեկտրոնային տարբերակով) բուհի դասընթացների
տեղեկագիրքը յուրաքանչյուր ուստարվա համար,

2)

կազմել

և

հրապարակել

(տպագիր

և/կամ

էլեկտրոնային

տարբերակով)

տեղեկագրքում

ներկայացված դասընթացների և դրանց քննությունների ժամանակացույցերը յուրաքանչյուր
կիսամյակի համար,
3)

ապահովել դասընթացներին ուսանողների գրանցման

և ընդգրկման (այդ թվում` ինտերնետի

օգնությամբ) գործընթացը,
4)

ապահովել

դասընթացների

և

դրանց

առանձին

բաղադրամասերի

ուսումնական

հոսքերի

ձևավորումը և պարապմունքների կազմակերպումը,
5)

գրանցել և հսկել ուսանողների դասահաճախումները,

6)

ապահովել

քննական

արդյունքների

ամփոփագրերի

մուտքագրումն

պատրաստումը,

ուսանողների

տրամադրումը

ակադեմիական

և

քննությունների

տվյալների

միասնական

(էլեկտրոնային) բազայում,
7)

հաշվարկել և վերահսկել ուսանողների ակադեմիական առաջադիմության ցուցանիշները (ՄՈԳ և
կուտակած կրեդիտների քանակ), պատրաստել և պարբերաբար թարմացնել ուսանողների
ակադեմիական տեղեկագրերը,

8)

համապատասխան

ուսումնական

ստորաբաժանումներին

(ֆակուլտետներին)

տրամադրել

9)

ուսումնական ստորաբաժանումների հետ համատեղ իրականացնել ավարտական պահանջների

տեղեկատվություն ուսանողների առաջադիմության և դասահաճախումների վերաբերյալ,
կատարման աուդիտ,
10) ապահովել գրասենյակի կայքի շահագործումը, անհրաժեշտ ուսումնական (դասընթացների և
քննությունների

ժամանակացույցեր)

և

մեթոդական

(դասընթացների

տեղեկագիրք)

տեղեկատվության տեղադրումը կայքում և դրանց պարբերաբար թարմացումը,
11) իրականացնել օժանդակ և հարակից այլ գործառույթներ։

6.4. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
1.

Ուսանողը պարտավոր է`
- ծանոթանալ

կրեդիտային

համակարգով

ուսուցման

կարգին

և

ուսումնառության

իր

անհատական ծրագիրը կազմելիս խստորեն հետևել դրա պահանջներին,
- կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
- կանոնավոր հաճախել ուսումնառության իր անհատական ծրագրում ընդգրկված բոլոր
դասընթացներին։
2.

Ուսանողը`
- պետք է հաշվի առնի, որ ակադեմիական գրանցումների գրասենյակը չի ստուգում և, հետևաբար,
ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում ուսանողի կողմից ընտրված դասընթացների կայացման
ժամերի համընկման և ուսումնական ծրագրի պահանջներին դրանց համապատասխանության
համար,
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- կրում է անձնական պատասխանատվություն ուսումնառության իր անհատական ծրագրի և
պարապմունքների դասացուցակի ճշտության և ամբողջականության ապահովման, դրանց
ստուգման և ցանկացած սխալի կամ բացթողման անհապաղ ճշտման համար։
3.

Ուսանողն իրավունք ունի`
- ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար բուհի կողմից
առաջադրվող

պարտադիր

և

ոչ

պարտադիր

դասընթացներ`

ուսումնական

ծրագրի

պահանջներին համապատասխան,
- միևնույն դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում
կատարելու ընտրություն` ելնելով դասախոսի նախապատվությունից և/կամ դասընթացի
կայացման ժամանակացույցից,
- բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից, յուրացնելու ցանկացած այլ
դասընթաց, որը դասավանդվում է տվյալ կամ այլ բուհում` այդ բուհի կանոններով սահմանված
կարգով,
- միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի շրջանակներում
ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ`
օտարերկրյա),
- փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ կառավարության
սահմանած կարգի,
- ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատելու կամ շարունակելու ուսումնառությունը բուհում,
- հիմնավորված կերպով դիմելու դեպքում ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` կազմված
ուսումնառության լրիվ կամ որևէ շրջանի համար։

7. Այլ դրույթներ
7.1. Բուհի տարեկան ուսումնական բեռնվածքի հաշվարկը
1.

Ուսումնական ծրագրում և դասընթացների տեղեկագրքում դասընթացին հատկացված կրեդիտների
հետ մեկտեղ նշվում է նաև շաբաթական լսարանային ժամաքանակն ըստ պարապմունքի ձևերի
(դասախոսություններ, գործնական, սեմինար, լաբորատոր պարապմունքներ և այլն)։

2.

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի դեպքում ուսանողների անհատական ուսումնական
ծրագրերի վերլուծության և առանձին դասընթացներին ուսանողների գրանցման տարիների
ընթացքում կուտակված վիճակագրական տվյալների հիման վրա բուհը կազմում է ինչպես հաջորդ
ուստարվա ուսումնական բեռնվածությունը, այնպես էլ դասընթացների ու քննությունների
ժամանակացույցերն ըստ կիսամյակների։
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II ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնը մագիստրոսի կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1.
2.

«Եվրոպ ա գիտություն»
«Մ ա րդու իրա վունքներ և ժողովրդա վա րա ցում»

38

« ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Եվրոպական ուսումնասիրություններ

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Եվրոպագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/18

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն, անգլերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

031803.02.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Եվրոպական
ուսումնասիրություններ
մագիստրոսական
ծրագրի
մասնագիտության
շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների, իսկ հարակից
մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են համապատասխան մասնագիտության
բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննությունը1:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
•

գնահատել և բազմակողմանիորեն վերլուծել ԵՄ-ի մշակութային ինտեգրմանը միտված
ռազմավարությունները և նախագծերը

•

ՀՀ եվրաինտեգրման գործընթացի շրջանակներում իրականացնել քաղաքագիտական
իրավագիտական, տնտեսագիտական և սոցիոլոգիական բնույթի հետազոտություններ

•

արդյունավետ աշխատել և գործունեություն ծավալել պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. տիրապետելու եվրոպական ինտեգրման տեսության և պատմության հիմունքներին,
2.

ծանոթանալու եվրոպական մշակութային ինտեգրման ասպեկտներին,

3.

տիրապետելու

միջազգային

տնտեսական

հարաբերությունների

հիմնական

ձևերի`

միջազգային առևտրի, կապիտալի միջազգային շարժի, միջազգային ֆինանսական և

1 ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգեր
(վերահաստատվում են ամեն տարի)։
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արժութավարկային հարաբերությունների և աշխատուժի միջազգային միգրացիային,
4.

տիրապետելու աշխատանքային միգրացիայի ոլորտում եվրոպական ծրագրերին և
ռազմավարություններին,

5.

ծանոթանալու

արտաքին քաղաքականության հատուկ ոլորտներին, մասնավորապես

Ընկերակցության ընդհանուր առևտրային քաղաքականությանը,
6.

բնութագրելու

միջազգային

տնտեսական

կազմակերպությունների

գործունեության

նպատակները և սկզբունքները,
7.

արդյունավետ հաղորդակցվելու կարողություն մամուլի հետ

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.

մասնակցելու ԵՄ կառույցների, եվրոպական մշակույթի վերաբերյալ քննարկումներին և
զեկուցումներին.

2.

կիրառել Excel և SPSS տվյալների մշակման և վերլուծության ծրագրերը իրականացնելու
ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջառարկայական հետազոտությունների
վերլուծություն:

3.

ներկայացնելու առաջարկներ
բարձրացնելու վերաբերյալ.

4.

վերլուծելու
Հայաստանի
գործընթացը

5.

վելուծելու Եվրոպական հանրային կառավարման համակարգը (քաղաքացիական
ծառայություն,
հանրային
հատվածի
բարեփոխումներ,
կազմակերպությունների
տեսություններ և այլն)

տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
հասարակական-քաղաքական

համակարգի

եվրոպական

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,

2.

մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին,վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,

3.

հմտորեն կիրառելու ձեռքբերված մասնագիտական գիտելիքները.

4.

արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները.

5.

պատրաստելու զեկուցույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքներ, վարել
գիտական բանավեճեր.

6.

պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
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13. Գնահատման ձևերը

•

Յուրաքանչյուր ուսումնական մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման
համար նախատեսված են՝ 2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն, միայն
եզրափակիչ ստուգարք կամ միայն եզրափակիչ քննություն:
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունը կարող է անցկացվել գրավոր կամ բանավոր ձևով:
Ընթացիկ քննության արդյունքը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է: Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
որոնցից յուրաքնչյուրի առավելագույն արժեքը 2 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:

•

Միայն եզրափակիչ ստուգարքով կամ միայն եզրափակիչ քննությունով ավարտվող
մոդուլները գնահատվում են դասընթացի մասնագրով նախատեսված կարգով:

Ավարտական ատեստավորումը կատարվում է մագիստրոսական ատենախոսության
պաշտպանության ձևով:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
<<Եվրոպական ուսումնասիրություններ>> մագիստրոսական
մասնագիտական գործունեության հիմնական ոլրտներն են.

ծրագրի

շրջանավարտների

Կրթական
§

միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում,

§

քոլեջներում,

§

վարժարաններում

Գիտահետազոտական
§

աշխատանք գիտահետազետական ինստիտուտում,

Փորձագիտավերլուծական
§

վերլուծական կենտրոններ

§

հասարակական և պետական կազմակերպություններում

Միջազգային համագործակցության խորհրդատվական, կազմակերպական-իրավական
§

պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում

§

մասնավոր ընկերություններում

§

տեղական և միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպություններում

§

միջազգային կազմակերպություններում

Մագիստրոսի մասնագիտական գործունեության հիմնական
գիտաշխատող,
եվրոպական
ուսումնասիրությունների
համագործակցության ոլորտի մասնագետ:

տեսակներն են` դասախոս,
փորձագետ,
միջազգային

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• մասնագիտական հարուստ գարականություն,
• տեխնիկապես ապահովված լսարաններ, հյուր դասախոսների դասախոսություններ:
• եվրոպական ուսումնասիրությունների ողջ ոլորտը ընդգրկող պարբերաբար
համալրվող հարուստ մասնագիտացված գրադարան,
•

եվրոպական փաստաթղթային կենտրոն, որն ընդգրկում է ԵՄ վերաբերյալ տվյալների
բազա,

•

արագագործ համացանցին միացված համակարգչային կենտրոն, որը թույլ է տալիս
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ամբողջապես կիրառել ԵՄ իրավական էլեկտրոնային բազաները, հետազոտական
նյութերը, հոդվածները և այլն:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել
են ծրագիրը մշակելիս
ՀՀ բուհական համակարգում Եվրոպագիտությունը այն եզակի մագիստրոսական ծրագրերից է,
որն

իրականացնում

է

Եվրոպական

ուսումնասիրությունների

կենտրոնը`

ունենալով

համապատասխան նյութատեխնիկական բազա և կադրային ներուժ: Ծրագիրը նախապատրաստվել
և շարունակվում է իրականցվել եվրոպական առաջատար բուհերի տվյալ մասնագիտության
ոլորտում առկա ծրագրային կողմնորոշիչների և չափորոշիչների հաշվառումով:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

•

Սկսած 2015թ. Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնը տարածաշրջանային ութ
համալսարանների

հետ

համատեղ

իրականացնում

է

ուսումնասիրությունների զարգացումը Հարավային Կովկասում>>

<<Եվրոպական

Ժան Մոնե ցանցային

ծրագիր, որը համակարգում է Տարտուի համալսարանը:
•

2016թ-ի

սեպտեբերից

<<Եվրոպագիտություն>>

մասնագիտության

մագիստրոսական

ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվում է <<Միգրացիոն քաղաքականությունը ԵՄ-ում և
Հարավային Կովկասում>> Ժան Մոնե մոդուլը:
•

Էռազմուս+

շարժունության

ծրագրի

հնարավորություն է ընձեռնվել

շրջանակններում

կենտրոնի

ուսանողներին

մեկ կիսամյակ ուսուցանելու Ավստրիայի Զալցբուրգի

համալսարանում:
•

2016թ. Ժան Մոնե ցանցային ծրագրի շրջանակներում տեղի են ունեցել ձմեռային դպրոց
Պյատիգորսկում,

որին

մասնակցել

է

Եվրոպական

ուսումնասիրությունների

մագիստրոսական ծրագրի 1-րդ կուրսի ուսանողը:
•

2016թ.

ապրիլին կենտրոնի փորձագետները մասնակցել են Գրացի համալսարանում

երիտասարդ հետազոտողների հատուկ սեմինարի: Նույն թվականի հուլիսին վերոհիշյալ
ծրագրի շրջանակներում Բաթումիի պետական համալսարանոմ տեղի է ունեցել ամառային
դպրոց:
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ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
նշել ծրագրի անվանումը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
տիրապետելու եվրոպական ինտեգրման տեսության և պատմության
հիմունքներին
Ա2

քննարկումներին և զեկուցումներին
Բ2

կիրառել Excel և SPSS տվյալների մշակման և վերլուծության ծրագրերը

Բ3
Բ4

իրականացնելու
ինքնուրույն
և խմբային աշխատանքներ,
վերլուծելու
Հայաստանի
հասարակական-քաղաքական
համակարգի
միջառարկայական
հետազոտությունների վերլուծություն:
եվրոպական
գործընթացը

Բ5

վելուծելու Եվրոպական հանրային կառավարման համակարգը
(քաղաքացիական ծառայություն, հանրային հատվածի
բարեփոխումներ, կազմակերպությունների տեսություններ և այլն):

Բ6

դրսևորելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես
խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Մասնագիտական գրականությունից օգտվելու կարողություն։

Գ4

Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները

Գ2

բազմաբնույթ քննարկումներին մասնակցելու, վերլուծական առկա
խնդիրներ գնահատել և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները խատրաստելու կարողություն

Գ5

զեկուցույցներ պատրաստելու, ներկայացնելու հետազոտական
աշխատանքներ, գիտական բանավեճեր վարելու կարողություններ

Գ3

ձեռքբերված մասնագիտական գիտելիքների հմտորեն կիրառել
կարողություն։

Գ6

մասնագիտական էթիկայի նորմերը պահպանելու կարողություն։

Ա3
Ա4

ծանոթանալու
եվրոպական
մշակութային
ինտեգրման
ասպեկտներին
տնտեսական
հարաբերությունների
տիրապետելու միջազգային
աշխատանքային
միգրացիայի
ոլորտում եվրոպական
ծրագրերին
և
ռազմավարություններին
հիմնական ձևերի` միջազգային առևտրի, կապիտալի միջազգային

Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
մասնակցելու ԵՄ կառույցների, եվրոպական մշակույթի վերաբերյալ

շարժի, միջազգային ֆինանսական և արժութավարկային
Ա5

հարաբերությունների
և աշխատուժի
միջազգային
միգրացիային
ծանոթանալու արտաքին
քաղաքականության
հատուկ
ոլորտներին,
մասնավորապես Ընկերակցության ընդհանուր առևտրային
քաղաքականությանը,

Ա6

բնութագրելու միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների
գործունեության նպատակները և սկզբունքները

Ա7

արդյունավետ հաղորդակցվելու կարողություն մամուլի հետ

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Անգլերեն լեզու

Մոդուլի
թվանիշը

Ա
1

Ա
2

Ա
3

Ա
4

Ա
5

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա
Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6
Գ
6
7
1

9901/Մ01

X

Գ
2

Գ
3

X

Գ
4
X

Ընդհանուր դասընթացներ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում

2301/Մ02

X

X

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Եվրոպական ինտեգրման ներածություն: Մշակութային
ասպեկտներ

9901/Մ03

X

X

X

X

X
X

X

Պարտադիր կրթամաս
Միջազգային տնտեսագիտության ներածություն

9901/Մ01

X

X

Եվրոպական ինտեգրման տեսություն և պատմություն

9901/Մ01

Իրավունքի տեսություն

1801/Մ04

Եվրոպական քաղաքացիական հասարակություն

9901/Մ01

X

Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա և եվրամիության
տնտեսագիտություն
Եվրոպական գործընթացների քաղաքական վերլուծություն

9901/Մ06

X

Միգրացիոն գործընթացները ԵՄ-ում և Հարավային
Կովկասում

9901/Մ09

X

X
X

X
X

X
X

9901/Մ01

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

Կամընտրական դասընթացներ
Արևմտյան քաղաքական միտքը և քաղաքակրթությունը

9901/Մ01

X

X

Քաղաքական PR և իմիջմեյկինգի հիմունքներ

9901/Մ01

X

X

ԵՄ էներգետիկ անվտանգություն

9901/Մ01

X

X

X
X

X
X
X

X

Գ
5

Գ
6

X

Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար

-----------

Գիտահետազոտական պրակտիկա

-----------

Մագիստրոսական ատենախոսություն

-----------

X
X

X
X

X
X

X

«Եվրոպական ուսումնասիրություններ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1. 1603/Մ01

2.Անգլերեն լեզու

4. շաբաթական 4 ժամ
6. I կիսամյակ

3. 6 կրեդիտ
5. դասախոսություն – 2
գործնական -2
7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսուցանել իրավաբանական անգլերենի բովանդակությամբ, ԵՄ ինտեգրման և ԵՄ կառույցների
գործունեության մասին տեքստեր,
• ակադեմիական անգլերեն (Academic English):
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ձևակերպել մասնագիտական տարբեր հասկացություններ,
կատարել գործարար բնույթի պաշտոնական նամակագրություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

մասնակցել ԵՄ կառույցների, եվրոպական մշակույթի, գրականության վերաբերյալ
քննարկումներին և զեկուցումներին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4.

պատրաստել պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում

5.

մասնակցել միջազգային գիտաժողովներին:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա7 - Խմբի անդամ կամ ղեկավար լինելով, աշխատանքի բարձր արդյունավետություն դրսևորելու
ունակություն,

2.

Բ6 - արդյունավետ հաղորդակցվելու կարողություն մամուլի հետ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Գրավոր, բանավոր, լսողական վարժություններ,

2.

մասնագիտական թարգմանություն` անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն,

3.

ԵՄ կառույցների, եվրոպական մշակույթի, գրականության վերաբերյալ քննարկումներ,
զեկուցումներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,

4.

բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալյուրաքունչյուրի
առավելագույն արժեքը 2.5 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1`անգլենեն լեզվի գրավոր, բանավոր, խոսակցական և լսելու հմտություններ: Թեմա 2` թերթերի
հոդվածների քննարկում: Թեմա 3` էսսե գրելու ուղեցույց: Թեմա 4` Power Point Presentation.
Թեմա 5` Ինտերակտիվ խաղեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

The Lawyer’s English Language Coursebook, Catherin Մason and Rosemary Atkins, 2007
Legal English, Rupert Haigh, 2004
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի տերմինների բառարան, Արմինե Նազարյան,
Վահե Ենգիբարյան
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2. Եվրոպական գործընթացների քաղաքական վերլուծություն

4. շաբաթական 4 ժամ

3. 3 կրեդիտ

5. դասախոսություն – 2
գործնական -2
7 Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

6. I կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• քաղաքական վերլուծության հիմքերի ներկայացումը,

ուսանողների կողմից քաղաքական վերլուծության հիմնական մեթոդների կիրառման պրակտիկ
հմտություն- ների ձեռքբերումն ու զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տիրապետելու քաղաքական վերլուծության մոտեցումների և սկզբունքների հիմնարար
գիտելիքներին,

2. տիրապետելու քաղաքական հետազոտության մեթոդիկայի և ծրագրի մշակմանը,
3.

ստանալու գիտելիքներ քաղաքական գիտություններում համակարգչային ծրագրերով տվյալների
մշակման և համապատասխան վերլուծությունների իրականացման վերաբերյալ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

ձեռք բերելու քաղաքական վերլուծության մեթոդների կիրառման պրակտիկ հմտություններ,
կիրառելու մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդներ քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական
իրավիճակների վերլուծություններում,
կիրառելու «SPSS» և «Excel» տվյալների մշակման և վերլուծության ծրագրերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. մասնակցելու եվրոպական գործընթացների վերաբերյալ քննարկումներին և զեկուցումներին,
8. ներկայացնելու առաջարկներ տվյալ ոլորտին վերաբերող հիմնահարցերի շուրջ,
9. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքներ, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
47

1.

Բ4- կիրառել Excel և SPSS տվյալների մշակման և վերլուծության ծրագրերը,

2.

Գ1- հետազոտական աշխատանքի կատարում՝ Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի
մոդելի կիրառմամբ (ԵՄ անդամ-պետությունների օրինակով):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսական նյութի ներկայացում Power Point ծրագրի միջոցով,

2. գործնական աշխատանքների , սեմինար պարապմունքների իրականացում,
3. անհատական, հետազոտական աշխատանքների հանձնարարում,
4. հարց ու պատասխանի, քննարկումների, բանավեճերի կազմակերպում,
5. զեկույցների միջոցով յուրացված նյութի ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 5 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԹեմաՔաղաքական վերլուծության հասկացությունն ու էությունը: Քաղաքական վերլուծության
ինստիտուցիոնալացումը: Քաղաքական վերլուծության մեթոդաբանական հիմքը: Փաստաթղթերի
վերլուծության մեթոդները: Վիճակագրական մեթոդները քաղաքական վերլուծության մեջ: Քաղաքական
մոդելավորումը: Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի գնահատման մոդելը (եվրոպական
երկրների օրինակով)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Johnson J., Reynolds H. T. with Մycoff J. Political Science Research Մethods. CQ Press, 6th edition, 2008.
ՄanheiՄ J., Rich R. EՄpirical Political Analysis: Research Մethods in Political Science. N.Y., 2005.
Մonroe A. Essentials of Political Research. Colorado, 2000.
Pal L. Public Policy Analysis: An Introduction. Scarborough, 2008.
Parsons W. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. CaՄbridge,
2005.
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2. Միգրացիոն գործընթացները ԵՄ-ում և Հարավային Կովկասում

4. շաբաթական 4 ժամ

3. 6 կրեդիտ

5. դասախոսություն – 2
գործնական -2
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

6. 2-րդ կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել
ուսանողներին
աշխատանքային
միգրացիայի
հետազոտության
հասարակագիտական մեթոդներին,
• ծանոթացնել
ուսանողներին
աշխատանքային
միգրացիայի
ոլորտում
սոցիալական
գործընկերության միջազգային փորձին,
• ծանոթացնել ուսանողներին աշխատանքային միգրացիայի ոլորտում եվրոպական և
հետխորհրդային սոցիալական գործընկերության կայացման ինստիտուտցիոնալ, արժեքային,
մշակութային ենթահամակարգերի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

օգտագործել ստացած գիտելիքները աշխատանքային միգրացիայի ոլոտում սոցիալական
գործընկերության համար,
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2.

օգտագործել ստացած գիտելիքները համակողմանիորեն վերլուծելու եվրոպական երկրներում և
ՀՀ-ում աշխատանքային միգրացիայի հիմնական միտումները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

օգտագործել
ստացած
գիտելիքները
աշխատանքային
միգրացիայի
ցուցանիշների
համեմատական վերլուծության և վարկանիշային մեթոդաբանության կիրառման համար,
4. համարժեքորեն
վերլուծել
աշխատանքային
միգրացիայի
ոլորտում
սոցիալական
գործընկերության
և
սոցիալական
երկխոսության
ընթացակարգերը,
ինչպես
նաև
արհեստակցական կազմակերպությունների միջև համագործակցության ժամանակակից
միտումները,
5. համարժեքորեն գնահատել աշխատանքային միգրացիայի ոլորտում Աշխատանքի միջազգային
կազմակերպության (ԱՄԿ) ազդեցության աստիճանը,
6. օգտագործել ստացած գիտելիքները աշխատանքային միգրացիայի ոլորտում որոշումների
ընդունման գործընթացում,
7. արդյունավետ
ծրագրել
աշխատանքային
միգրացիայի
ոլորտում
եռակողմությունը՝
կառավարության, գործատուների և արհեստակցական կազմակերպությունների միջև:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.

քննարկելու աշխատանքային միգրացիայի ոլորտումԵՄ և Եվրոպական արհմիությունների
համադաշնության ռազմավարական համագործակցության ընթացակարգերը,

9.

մեկնաբանելու Եվրոպական արհմիությունների համադաշնության դերն աշխատանքային
միգրանտների կյանքի որակի, արժանապատիվ զբաղվածության, սոցիալական իրավունքների և
ազատությունների պաշտպանության գործընթացում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4- Կտիրապետենա շխատանքային միգրացիայի ոլորտում եվրոպական ծրագրերին և
ռազմավարություններին:
2.

Բ3- իրականացնելու ինքնուրույն
հետազոտությունների վերլուծություն

և

խմբային

աշխատանքներ,

միջառարկայական

3.

Գ2- բազմաբնույթ քննարկումներին մասնակցելու, վերլուծական առկա խնդիրներ գնահատել և
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները խատրաստելու կարողություն

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսանողների ճանաչողական ակտիվության բարձրացում,
1. Կրթական գործընթացին ուսանողների ակտիվ ներգրավում,
2. Ինքնագործունեության խթանում,
3. Ստեղծագործական մտածելակերպի զարգացում,
4. Ուսանողի անհատական-յուրահատուկ հնարավորությունների բացահայտում և զարգացում,
5. Ինքնուրույն աշխատանքի համար հմտությունների զարգացում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անկացվում են գրավոր հանձնարարության արդյունքի
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով (միավորների քայլը 0.5 է):
1. Եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ առավելագույն միավորը՝
10: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, միավորների
քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Աշխատանքային միգրացիայի տեսությունը և դասակարգումները Եվրոպայում: Թեմա 2`
Եվրոպական
աշխատանքային
միգրացիայի
վիճակագրական
մոնիտորինգի
առանձնահատկությունները:Թեմա
3`
Եվրոպական
աշխատանքային
միգրացիայի
պատմությունը:Թեմա 4` Ժամանակակից աշխատանքային միգրացիայի հիմնական միտումները և
գործոնները Եվրոպայում: Թեմա 5`
Աշխատանքային միգրացիայի ազդեցությունը ԵՄ անդամ
երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա: Թեմա 6`Աշխատանքային միգրացիան և սփյուռքը
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ԵՄ անդամ երկրներում:Թեմա
7`Եվրոպական միգրացիոն քաղաքականությունը և ԵՄ
աշխատանքային միգրացիայի կարգավորման հիմնական գործիքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Aleksanyan, A. (2015): “Labor Մigration of ArՄenians into Russia: ProbleՄs and Prospects.” Մir Rossii 2
(24): 105-128 (in English).
2. Anthias, F., Kontos, Մ., Մorokvasic-Մüller, Մ. (Ed.) (2013). Paradoxes of Integration: FeՄale Մigrants in
Europe (International Perspectives on Մigration). Springer.
3. Broeders, D. and G. Engbersen (2007): “The fight against illegal Մigration: Identification policies and
iՄՄigrants' counterstrategies.” In: AՄerican Behavioral Scientist 50 (12): 1592-1609.
4. Bruycker, P. (Ed.) (2000): Regularisations of Illegal IՄՄigrants in the European Union. Brussels, Bruylant.
5. Collective
bargaining:
The
ETUC
priorities
and
working
prograՄ
(Resolution)
//
https://www.etuc.org/docuՄents/collective-bargaining-etuc-priorities-and-working-prograՄresolution#.WIfDdPkrLIU.
6. Cross, H. (2013). Մigrants, Borders and Global CapitalisՄ: West African Labour Մobility and EU Borders
(Routledge Research on the Global Politics of Մigration). Routledge.
7. Decent work and the 2030 Agenda for sustainable developՄent // http://www.ilo.org/global/topics/sdg2030/lang--en/index.htՄ.
8. ETUC Final Strategy on Մigration and Inclusion (01.07.2016) // https://www.etuc.org/docuՄents/etuc-finalstrategy-Մigration-and-inclusion#.WIfBnvkrLIU.

1. 9901

Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա և եվրամիության

3. 3 կրեդիտ

հիմունքները
4. շաբաթական 4 ժամ

5. դասախոսություն – 2
գործնական -2

6. III կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

1.

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ արդի ինտեգրացիոն
գործընթացների, տարբեր ինտեգրացիոն կառույցների ձևավորման, դրանց հաջողությունների և
անհաջողությունների, ինտեգրման հետևանքների և միտումների վերաբերյալ, ինչպես նաև
ուսանողների մոտ մշակել համաշխարհային ինտեգրացիոն գործընթացներում ԵՄ տեղի և դերի
ճիշտ ընկալումը:

2.

Ծանոթացնել միջազգային և տարածաշրջանային տնտեսական կազմակերպություններին,
ձևավորել իմացություն վերջիններիս գործունեւության ոլորտի, նպատակի, խնդիրների ,
միջոցների ձևավորման աղբյուրների, կառուցվածքի և որոշումների կայացման ոլորտներում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու գլոբալացման պայմաններում տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրացիոն
տարբեր կառույցների ձևավորմանև ընդլայնման առանձնահատկությունները,
2. կիրառել վերլուծության և համադրման համեմատական մեթոդներ
3. Ներկայացնելմիջազգային տնտեսական առանձին կազմակերպությունների
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

քննական վերլուծության ենթարկելու ԵՄ ինտեգրացիոն կառույցի ձեռբերումները,
վերլուծելու ինտեգրման գլոբալ միտումները և դրանց ազդեցությունը տարբեր ինտեգրացիոն
կառույցների վրա,
երևան հանելու ԵՄ երկրների շրջանակներում տեղի ունեցող ինտեգրման գործընթացները,
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4.
5.
6.

տալու փորձագիտական գնահատականներ և իրականացնել կանխատեսումներ, կիրառել
վերլուծության և համադրման համեմատական մեթոդներ,
օգտագործելու կիառական մեթոդներ, որոնք ներառում են քեյսերի ուսումնասիրություն,
իրադրության վերլուծություն, խաղային մեթոդները,
Գնահատել
ՀՀ-ի
և
միջազգայինտնտեսական
առանձին
կազմակերպություններիհամագործակցության արդյունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

պետք է տիրապետի տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման բովանդակությունը կազմող
հիմնական տեսական հայեցակարգերին, միջազգային ինտեգրացիոն գործընթացների
ուսումնասիրության տերմինաբանությանը, տնտեսական ինտեգրման համաձայնագերին
տարբեր ձևերին,
2. պետք է տիրապետիտնտեսական հետազոտության մեթոդաբանությանը՝ տնտեսական և
սոցիալական տվյալների հավաքագրման, մշակման և վերլուծության հմտություններին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5- բնութագրելու միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների գործունեության նպատակները
և սկզբունքները
3. Գ1- Մասնագիտական գրականությունից օգտվելու կարողություն։:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ դեդակտիկ նյութերի ներկայացմամբ
2. Սեմինար պարապմունքներ
3. Էսսեներ, զեկույցներ
4. Քննարկումներ
5. Քեյս ստադիներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 5 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Միջազգային տնտեսական ինտեգրման տեսական հիմնադրույթները: Թեմա 2.
Տարածաշրջանային ինտեգրման տնտեսական էֆեկտները: Թեմա 3. Եվրոպական միություն.
արդյանբերական
զարգացած
երկրների
ինտեգրացիան:
Թեմա
4.
ԵՄ
տնտեսական
քաղաքականությունը: Թեմա 5. ԵՄմիասնականարժութայինքաղաքականությունը: Թեմա 6.
ԵՄտնտեսականհարաբերություններըերրորդերկրներիհետ: Թեմա 6`Եվրոպական ներդրումային
բանկ՝նպատակները, գործառույթները, կառուցվածը, որոշումների կայացումը, ղեկավար մարմնի
ընտրությունը:Թեմա 7`Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն՝նպատակները, գործառույթները,
կառուցվածը, որոշումների կայացումը, ղեկավար մարմնի ընտրությունը, անդամակցության կարգը:
Թեմա 8` Տարածաշրջանային այլ տնտեսական կազմակերպություններ՝նպատակները, գործառույթները,
կառուցվածը, որոշումների կայացումը, ղեկավար մարմնի ընտրությունը, անդամակցության կարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բարխուդարյան Լ, Գալոյան Դ., Հայրապետյան Գ., Դանիելյան Կ. Հայաստան-ԵՄ տնտեսական
հարաբերություններ. ԽՀԱԱՀ ազդեցությունը երկկողմանի առևտրային կապերի վրա //
Եվրոպական հետազոտությունների կենտրոն, Երևան 2012, 180 էջ:
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2.
3.
4.
5.

1.

Գալոյան Դ., Տնտեսական ինտեգրման տարածաշրջանային ասպեկտները // Հեղինակային
հրատարակություն, Երևան 2014, 294 էջ:
Թադևոսյան Զ., Գալոյան Դ. Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա, Տնտեսակագետ, Երևան
2006:
DoՄinick Salvatore(2009) “International EconoՄics”, Wiley; 10 edition.
Robert J. Carbaugh(2008) “International econoՄics,” South-Western College Pub; 12 edition.
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2. Եվրոպական ինտեգրման տեսություն և պատմություն

4. շաբատական 4 ժամ

3. 6 կրեդիտ

5. դասախոսություն – 2
գործնական -2
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

6. I կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողների մոտ եվրոպական ինտեգրման տեսահայեցակարգային հիմքերի և պատմական
զարգացման առանձնահատկությունների համակողմանի և խորը իմացության, ինչպես նաև
համապատասխան թեմատիկ վերլուծություններ կատարելու կարողությունների ու
հմտությունների զարգացումը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել և համեմատել Եվրոպայի միավորման գաղափարները, դրանց զարգացման
պատմական շրջափուլերը;
2. Ներկայացնել և համեմատել եվրոպական արժեք–արժեհամակարգի և եվրոպական ինքնության
վերաբերյալ
պաշտոնական,
ակադեմիական
և
քաղաքացիական
հայեցակարգերը,
եվրակենտրոնության էությունն ու դրա քննադատության հիմնական թեզերը;
3. Ներկայացնել և համեմատել եվրոպական ինտեգրման տեսությունները, եվրոպականացման
հայեցակարգերն ու բնորոշումները;
4. Ներկայացնել եվրոպական ինտեգրման նախադրյալներն ու սկզբնավորման և զարգացման
հիմնապատճառները;

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Տեսությունների և հայեցակարգերի կիրառմամբ ու քննադատական մոտեցմամբ՝ մեկնաբանել և
գնահատել եվրոպական ինտեգրման պատմաքաղաքական և ինստիտուցիոնալ–գործառութային
զարգացումները, ժամանակակից Եվրոպական միության գործառնական ու կառավարման
առանձնահատկությունները, եվրոպականացման դրսևորումները ԵՄ–ի ներսում և գործընկեր–
պետություններում, ինչպես նաև եվրոպական ինտեգրման, դրա խորացման ու մասնակիցների թվի
ավելացման շուրջ հանրային–քաղաքական զարգացումները՝ վերհանելով դրանց առանցքային
հիմնախնդիրներն ու զարգացման հիմնական միտումները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Պատրաստել ակադեմիական գրագիտության և ազնվության կանոններին համապատասխան
անհատական ու խմբային վերլուծական աշխատանքներ (էսսեներ, հոդվածներ);
7. Պատրաստել և
զեկուցումներ;

ժամանակակից

տեխնոլոգիաների

կիրառմամբ

ներկայացնել

8. Կատարելագործել ակադեմիական բանավեճի և հռետորական հմտությունները։
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թեմատիկ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա1- ներկայացնել եվրոպական ինտեգրման տեսության և պատմության հիմունքներիը

2.

Գ3- Հմտորեն կիրառել ձեռքբերված մասնագիտական գիտելիքները,

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Թեմատիկգրականությանընթերցում։ Սահմանված ժամանակացույցով և հերթականությամբ,
ուսանողները պարտավոր են նախապես ծանոթանալ դասընթացի թեմատիկ հիմնական
գրականությանը՝ սահմանված թեմաներով լսարանային հանդիպումներին պատրաստվելու
համար։
2. Ուսանողների թեմատիկ զեկուցումներ։ Սահմանված հերթականությամբ, անհատական կամ
խմբային սկզբունքով, լսարանային հանդիպումների ժամանակ ուսանողները պետք է
ներկայացնեն դասընթացի՝ ժամանակացույցով սահմանված դասախոսության թեմաների
վերաբերյալ իրենց դիտարկումները։
3. Լսարանային հանդիպումներ, որոնք ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ
քննարկումների համակցություն են։ Դրանք ուղղված են դասընթացի հիմնական թեմաների
վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանն ուսանողներին և դրանց վերաբերյալ ուսանողների
բանավեճային կարողությունների զարգացմանը, նրանց մոտ ընդհանուր քննադատական
մտածողության զարգացմանը։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անկացվում են գրավոր հանձնարարության արդյունքի
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով (միավորների քայլը 0.5 է):
- Եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ առավելագույն
միավորը՝ 10: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր,
միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասախոսության թեմաներ
1. Եվրոպայի միավորման գաղափարները,
2. Եվրոպական ինտեգրման քաղաքական տեսությունները,
3. Եվրոպականացում,
4. Եվրոպական արժեք–արժեհամակարգ և եվրոպական ինքնություն։ Եվրակենտրոնությունը և դրա
քննադատությունը,
5. Միջպետական տարածաշրջանային ինտեգրում․ նախապայմանները, հիմնապայմանները,
նպատակներն ու մակարդակները,
6. Եվրոպական ինտեգրման սոցիոմշակութային և սոցիալ–տնտեսական նախադրյալներն ու
պատմաքաղաքական հիմքերը,
7. Եվրոպայի միավորման ինստիտուցիոնալ զարգացումը․ միջկառավարական–ավանդական և
վերպետական–դաշնապետական մոտեցումներ,
8. Ձախողումներն ու ճգնաժամերը եվրոպայի միավորման պատմության մեջ,
9. ԵԸ/ԵՄ «ընդլայնման ալիքները», ընդլայնման սահմանների հարցը և «կողմ–դեմ» բանավեճերը
10. Եվրոպական ինտեգրումը և հանրային–քաղաքական տրամադրությունները։
Գործնական պարապմունքի/սեմինարների թեմաներ
11. Վերոշարադրյալ թեմաներով ուսանողների անհատական զեկուցումներ։
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Archer, C. (2008). The European Union. London: Routledge
2. Featherstone, K. and Radaelli, C. (2003). The politics of Europeanization. Oxford: Oxford University Press
3. Hughes, J., Sasse, G. and Gordon, C. (2004). Europeanization and regionalization in the EU's enlargeՄent to
Central and Eastern Europe. HoundՄills, Basingstoke, HaՄpshire: Palgrave ՄacՄillan
4. Staab, A. (2011). European Union Explained: Institutions, Actors, Global IՄpact (2nd Edition). Indiana
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2.Եվրոպական միության արտաքին և անվտանգության
3. 3կրեդիտ
քաղաքականության հիմունքներ
4. շաբաթական 2 ժամ
5. դասախոսություն – 1
գործնական -1
6. II կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ Եվրոպական միության արտաքին և անվտանգության քաղաքականության էության,
ինստիտուցիոնալ և գործառնական առանձնահատկությունների համակողմանի և խորը իմացության,
ինչպես նաև համապատասխան թեմատիկ վերլուծություններ կատարելու կարողությունների ու
հմտությունների զարգացումը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել միջազգային հարաբերությունների և անվտանգության ուսումնասիրություններում
կիրառվող հիմնարար տեսություններն ու հայեցակարգերը;
2. Ներկայացնել 2-րդ աշխարհամարտից հետո Եվրոպայում անվտանգության քաղաքականության
ուղղությամբ միջպետական համագործակցության ոլորտում կատարված քայլերը, այդ ընթացքում
ծագած հիմնախնդիրներն ու առանցքային ձեռքբերումները;
3. Ներկայացնել ԵՄ ԸԱԱՔ և ԸԱՊՔ ոլորտում իրավական, ինստիտուցիոնալ և գործառութային
հիմնական փոփոխությունները;
4. Ներկայացնել Եվրոպական անվտանգության և ԵՄ արտաքին ու անվտանգության
քաղաքականության գլոբալ ռազմավարությունների հիմնադրույթները, այդ ռազմավարությունների
իրագործմանը
կոչված
ինստիտուցիոնալ,
գործառութային
և
ծրագրային–քաղաքական
մեխանիզմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Տեսությունների և հայեցակարգերի, միջազգային հարաբերությունների և քաղաքագիտության
վերլուծության մեթոդների կիրառմամբ ու քննադատական մոտեցմամբ՝ մեկնաբանել և գնահատել
ԵՄ արտաքին և անվտանգային քաղաքականության զարգացման արդի փուլը՝ վերհանելով դրա
առանցքային հիմնախնդիրներն ու զարգացման հիմնական միտումները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Պատրաստել ակադեմիական գրագիտության և ազնվության կանոններին համապատասխան
անհատական ու խմբային վերլուծական աշխատանքներ (էսսեներ, հոդվածներ);
7. Պատրաստել

և

ժամանակակից

տեխնոլոգիաների
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կիրառմամբ

ներկայացնել

թեմատիկ

զեկուցումներ;
8. Կատարելագործել ակադեմիական բանավեճի և հռետորական հմտությունները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5- ծանոթանալու արտաքին քաղաքականության հատուկ ոլորտներին, մասնավորապես
Ընկերության ընդհանուր առևտրային քաղաքականությանը
2. Գ5- պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքներ, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թեմատիկգրականությանընթերցում։ Սահմանված ժամանակացույցով և հերթականությամբ,
ուսանողները պարտավոր են նախապես ծանոթանալ դասընթացի թեմատիկ հիմնական
գրականությանը՝ սահմանված թեմաներով լսարանային հանդիպումներին պատրաստվելու
համար։
2. Ուսանողների թեմատիկ զեկուցումներ։ Սահմանված հերթականությամբ, անհատական կամ
խմբային սկզբունքով, լսարանային հանդիպումների ժամանակ ուսանողները պետք է
ներկայացնեն դասընթացի՝ ժամանակացույցով սահմանված դասախոսության թեմաների
վերաբերյալ իրենց դիտարկումները։
3. Լսարանային հանդիպումներ, որոնք ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ
քննարկումների համակցություն են։ Դրանք ուղղված են դասընթացի հիմնական թեմաների
վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանն ուսանողներին և դրանց վերաբերյալ ուսանողների
բանավեճային կարողությունների զարգացմանը, նրանց մոտ ընդհանուր քննադատական
մտածողության զարգացմանը։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
- Քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 5 միավոր, միավորների քայլը
0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասախոսության թեմաներ
12. Հիմնարար հասկացություններ, տեսություններ և հայեցակարգեր,
13. Եվրոպական անվտանգային համագործակցության նախապատմությունը և ԵՄ ԸԱԱՔ/ԸԱՊՔ
պատմությունը,
14. Եվրոպական անվտանգության և ԵՄ արտաքին և անվտանգության քաղաքականության
ռազմավարությունները,
15. ԵՄ արտաքին հարաբերությունների տիրույթը․ քաղաքականության ոլորտները,
ինստիտուցիոնալ և գործառնական առանձնահատկությունները,
16. ԵՄ–ն՝ փափուկ, փոխակերպող և նորմատիվային ուժ․ ԵՄ արտաքին քաղաքականության ուժեղ և
թույլ կողմերը
17. ԵՄ հարաբերություններն ԱՄՆ–ի և ՌԴ–ի, ՆԱՏՕ–ի, ԵԱՀԿ–ի և ԵԽ–ի հետ,
18. ԵՄ հարավկովկասյան քաղաքականությունը․ հիմնատարրերը, ծրագրերը,
փոխհարաբերությունները տարածաշրջանի պետությունների հետ։ ԵՄ–ն և հարավկովկասյան
հակամարտությունները։
Գործնական պարապմունքի/սեմինարների թեմաներ
19. Վերոշարադրյալ թեմաներով ուսանողների անհատական զեկուցումներ։
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2. Եվրոպական քաղաքացիական հասարակություն
3. 3 կրեդիտ
5. դասախոսություն – 1
գործնական -1
6. III կիսամյակ
7. 2 առանց եզրափակիչ գնահատմամն ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել ուսանողներին եվրոպական քաղաքացիական հասարակության տեսության
միջառարկայական հետազոտության մեթոդներին,
• ծանոթացնել
ուսանողներին
եվրոպական
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունների,
ազգային,
տարածաշրջանային
և
համաշխարհային
հիմնախնդիրներին,
• ուսանողները կստանան համապատասխան գիտելիքներ եվրոպական քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպությունների և գործոնների վերաբերյալ,
• ծանոթացնել
ուսանողներին
եվրոպական
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունների գործունեության ընթացակարգերին ու առաջնահերթություններին,
• ուսանողները կստանան համապատասխան գիտելիքներ եվրոպական քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունների
առաջադեմ
փորձին
և
զարգացման
ռազմավարության մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

օգտագործել ստացած գիտելիքները քաղաքացիական գործընկերության և միջմշակութային
երկխոսության համար,
2. համարժեքորեն
վերլուծել
եվրոպական
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունների ռազմավարական համագործակցության ուղղությունները,
3. օգտագործել ստացած գիտելիքները քաղաքական որոշումների նախապատրաստման,
ընդունման, իրականացման և վերահսկման գործընթացներում:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

5.

համարժեքորեն
գնահատել
եվրոպական
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունների գործունեությանը նպաստող և խոչընդոտող գործոնների ազդեցության
աստիճանը,
կտիրապետեն ԵՄ, ԵԱՀԿ և ԵԽ արտաքին քաղաքականության ոլորտում քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպությունների հիմնական ծրագրային առաջնահերթություններին,
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6.

կտիրապետեն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների գործունեության
քաղաքացիավարական մոդելներին՝ ծանոթանալով դրանց համարժեք լրացուցչության
սկզբունքին:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

քննարկելու ԵՄ, ԵԽ և ԵԱՀԿ կառավարման համակարգերում եվրոպական քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպությունների փոխլրացչությունն ու հակադրվածությունը:

8.

մեկնաբանելու ԵՄ և ազգ-պետությունների հասարակական կազմակերպությունների,
կուսակցությունների, ԶԼՄ-ի և արհեստակցական միությունների դերը քաղաքացիական
հասարակության զարգացման գործընթացը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ5- վերլուծելու
Հայաստանի հասարակական-քաղաքական համակարգի
գործընթացը
2.

եվրոպական

Գ2- մասանակցել բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսանողների ճանաչողական ակտիվության բարձրացում,
2. Կրթական գործընթացին ուսանողների ակտիվ ներգրավում,
3. Ինքնագործունեության խթանում,
4. Ստեղծագործական մտածելակերպի զարգացում,
5. Ուսանողի անհատական-յուրահատուկ հնարավորությունների բացահայտում և զարգացում,
6. Ինքնուրույն աշխատանքի համար հմտությունների զարգացում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Գնահատումն անցկացվում է 2 ընթացիկ ստուգումների գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է::
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Եվրոպական քաղաքացիական հասարակության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2`
Քաղաքացիական հասարակության հիմնահարցերը քաղաքական մտքի Եվրոպական պատմության մեջ:
Թեմա
3` Եվրոպական քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպությունները և
գործառույթները: Թեմա 4` ԵՄ և հասարակական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունները:
Թեմա 5`
Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները, եվրոպական ինտեգրացիա,
եվրոպականացում և ժողովրդավարացում: Թեմա 6`ԵՄ հանրային քաղաքականության խնդիրները և
եվրոպական արհեստակցական կազմակերպությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Arato, Andrew. Civil Society, Constitution, and LegitiՄacy. RowՄan & Littlefield Publishers, 2000.
2.
ArՄenia: EU country roadՄap for engageՄent with civil society (2014-2017) //
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20141027_eu_arՄenia_cs_roadՄap_en_0.pdf.
3.
Cavatorta, Francesco (Ed.). Civil Society ActivisՄ under Authoritarian Rule: A CoՄparative Perspective
(Routledge/ECPR Studies in European Political Science). Routledge, 2014.
4.
EU
Country
RoadՄaps
for
engageՄent
with
Civil
Society
an
update
//
http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-governance-civilsociety/Մinisite/eu-country-roadՄaps-engageՄentcivil-society-update.
5.
Purdue, Derrick (Ed.). Civil Societies and Social ՄoveՄents: Potentials and ProbleՄs (Routledge/ECPR
Studies in European Political Science). Routledge, 2007.
6.
Wagner, Peter (Ed.). The Languages of Civil Society (European Civil Society) (v. 1). Berghahn Books,
2006.
7.
Зегерт, Дитер (ред.-сост.). Гражданское образование и демократизация в странах Восточного
партнерства. Бонн: Федеральный центр гражданского образования, 2016.
8.
Коэн Дж. Л., Арато Э., Гражданское общество и политическая теория. М.: Издательство «Весь
Мир»,
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4. 4 ժամ

2. Միջազգային տնտեսագիտության ներածություն
3. 6 կրեդիտ
5. դասախոսություն – 2
գործնական -2
6. I կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ծանոթացնել միջազգային տնտեսագիտության հիմունքներին, ձևավորել իմացություն միջազգային
առևտրի և միջազգային ֆինանսների ոլորտներում, զարգացնել վերլուծություններ կատարելու
կարողություններ միջազգային տնտեսագիտությանն առնչվող բնագավառներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել և համեմատել միջազգային տնտեսագիտության հիմնական տեսությունները;
2. Ներկայացնել միջազգազգայն առևտրի և միջազգային ֆինանսների զարգացման միտումները;
3. Ներկայացնել երկրների միջև արտաքին տնտեսական հարաբերությունները; պայմանավորող
գործոնները և դրանց փոփոխությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Գնահատել երկրների միջև արտաքին տնտեսական հարաբերությունները` հիմք ընդունելով
միջազգային տնտեսագիտության տեսությունները;
5. Վերլուծել երկրի ընդհանուր բարեկեցության փոփոխությունը երկրաչափական գծապատկերների և
հաշվարկների միջոցով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. մեկնաբանել տնտեսագիտական վիճակագրական տվյալները;
7. առաջ քաշել սեփական կարծիքը` հիմք ընդունելով վերլուծության ընթացքում ստացված
արդյունքները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3- տիրապետելու միջազգային տնտեսական հարաբերությունների հիմնական ձևերի` միջազգային
առևտրի, կապիտալի միջազգային շարժի, միջազգային ֆինանսական և արժութավարկային
հարաբերությունների և աշխատուժի միջազգային միգրացիային,
2. Ա6- բնութագրելու միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների գործունեության նպատակները
և սկզբունքները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թեմատիկ գրականության ընթերցում։ Սահմանված ժամանակացույցով և հերթականությամբ,
ուսանողները պարտավոր են նախապես ծանոթանալ դասընթացի թեմատիկ հիմնական
գրականությանը՝ սահմանված թեմաներով լսարանային հանդիպումներին պատրաստվելու
համար։
2. Լսարանային հանդիպումներ, որոնք ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ
քննարկումների համակցություն են։ Դրանք ուղղված են դասընթացի հիմնական թեմաների
վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանն ուսանողներին և դրանց վերաբերյալ ուսանողների
բանավեճային կարողությունների զարգացմանը, նրանց մոտ ընդհանուր քննադատական
մտածողության զարգացմանը։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անկացվում են գրավոր հանձնարարության արդյունքի
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով (միավորների քայլը 0.5 է):
- Եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ առավելագույն
միավորը՝ 10: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր,
միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Դասախոսության թեմաներ
1.
Միջազգային տնտեսագիտության մակարդակները, ուղղությունները, օբյեկտը, առարկան և
գործառույթները:
2. Մերկանտիլիստների առևտրատնտեսական հայացքները և դրանց դերն ու նշանակությունը
միջազգային առևտրի տեսությունների ձևավորման գործում:
3. Միջազգային առևտրի հիմնական տեսությունների ուսումնասիրության մեթոդներն ու
մոտեցումները։
4. Միջազգային առևտրի դասական ներկայացուցիչների տեսությունները:
5. Միջազգային առևտրի նեոդասական ներկայացուցիչների տեսությունները:
6. Արտաքին տնտեսական հարաբերությունների պետական կարգավորման ուղղությունները և
ձևերը:
7. Արտաքին տնտեսական հարաբերությունների պետական կարգավորման մաքսային եղանակ:
Գործնական պարապմունքի/սեմինարների թեմաներ
8. Միջազգային առևտրի հիմնական տեսություններին վերաբերող իրավիճակային խնդիրների
քննարկում;
9. Արտաքին տնտեսական հարաբերությունների պետական կարգավորման մաքսային և ոչ
մաքսային եղանակներին առնչվող իրավիճակային խնդրիների քննարկում;
10. ՀՀ վճարային հաշվեկշռի վերլուծություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.

DoՄinick Salvatore (2009) “International EconoՄics”, Wiley; 10 edition.
Robert J. Carbaugh (2008) “International econoՄics,” South-Western College Pub; 12 edition.
Robert Մ. Dunn Jr. and John H. Մutti (2005) “International econoՄics”, Routledge; 5 edition.
Киреев А.П. (1997) “Международная экономика” часть 1, часть 2, Учебное пособие для вузов.
Москва.
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2. Իրավունքի տեսության հիմնահարցերը

3.3 կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ

5.

դասախոսություն – 1
գործնական -1

6. I կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ապահովել ուսանողի մոտ առկա դրական իրավունքի վերաբերյալ
գիտելիքների տեսական և փիլիսոփայական իմաստավորումը՝ ձևավորելով քննադատականվերլուծական մոտեցում դրական իրավունքի սոցիալական իրականության հնարավոր ուսումնասիրման
ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Տալ սահմանում իրավունքի ընկալման և առկա արդի հիմնական քննախոսությունների (իմա՝
դիսկուրսների) վերաբերյալ,
2.
տարբերակել
բարոյականության,
էթիկայի
ու
իրավունքի
նորմատիվ
լեզվի
առանձնահատկությունները և բնորոշիչները,
3.
հասկանալ ժամանակակից իրավական և քաղաքական քննախոսություններում առկա
«արդարություն»-ը,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

Կիրառել նորմատիվ քննախոսության էլեմենտար (իմա՝ պարզ) հասկացութային ապարատը
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5.

զանազանել իրավանորմերի վերաբերյալ սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ արժևորումները

6.

հատուկ չափանիշներ կիրառել դրական իրավունքի բարոյական, էթիկական քննադատության
հիմնավորվածության ուսումնասիրության հարցում
7.
վերհանել
դրական
իրավունքի
վրա
քաղաքականության
և
քաղաքական
գաղափարախոսությունների ազդեցության հիմնական օրինաչափությունները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կկարողանա ինքնուրույն իրականացնել հետազոտություններ իրավունքի և բարոյականության,
էթիկայի նորմատիվ քննախոսությանը վերաբերող էլեմենտար հարցերով,
2. վարել և մասնակցել գիտական բանավեճերի իրավունքի նորմատիվ քննախոսության վերաբերյալ
էլեմենտար հարցերով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. ՝
1.

Ա5- պարզաբանել «իրավակարգ» և
«իրավական համակարգ» հասկացությունների
տարբերությունը
2. Գ3- կիրառել ժամանակակից սոցիալական պետության հասկացությունը և գործառույթները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապունքներ:
Դասավանդման մեթոդներ ՝
Բանավեճեր, դեպքի ուսումնասիրություն, դերային խաղեր, տեսահոլովակի դիտում և վերլուծություն,
ուղղորդված գրառում և դասախոսություն,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Գնահատումն անցկացվում է 2 ընթացիկ ստուգումների գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Իրավահասկացողությանտեսակները: Թեմա 2. Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ առումներով
իրավունքի հասկացությունը: Թեմա 3. Իրավունքի նորմատիվ համակարգը: Թեմա 4. Մարդու հիմնական
իրավունքների և արդարության հարաբերակցությունը: Թեմա 5. Անարդար իրավունքի հիմնահարցը և
անարդար իրավունքի կենսագործումը: Թեմա 6.
Քաղաքական գաղափարախոսությունների
ազդեցությունը իրավունքի վրա:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
2.
3.
4.

Kelsen, Hans. General Theory Of Law And State. 1st ed. New York: Russell & Russell, 1961.
Kelsen, Hans. What Is Justice?. 1st ed. Berkeley: University of California Press, 1957.
Rawls, John. A Theory Of Justice. 1st ed. CaՄbridge, Մass.: Belknap Press of Harvard University Press,
1971.
Hare, R. Մ. The Language Of Մorals. 1st ed. Oxford [England]: Clarendon Press, 1952.
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Քաղաքական PR

3. 3 կրեդիտ
5.

դասախոսություն – 1
գործնական -1
6. III կիսամյակ ՝աշնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին տրամադրել համակողմանի համակարգված գիտելիք
քաղաքական PR-ի հիմնական հասկացությունների, իմիջագիտության, քաղաքական մարքեթինգի
վերաբերյալ, ծանոթացնել քաղաքական իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաներին, քննարկել իմիջի
տեսակները, տիպաբանությունը, դրանց առանձնահատկությունները, քննարկել քաղաքական
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կուսակցությունների հեղինակության և վարկանիշի բարելավմանն ուղղված առաջարկների և
հանձնարարականների

մշակման

ռազմավարությունները,

կոնֆլիկտային,

քաղաքական

ճգնաժամային իրավիճակների կանխատեսմանը, ճգնաժամային PR-միջոցառումների նախագծման,
այդ իրավիճակների մեղմացման և հաղթահարմանն ուղղված հատուկ PR-տեխնիկաներ մշակման
և իրականացման ձևերն ու միջոցները:
9. Դասընթացիավարտինուսանողնունակկլինի.

(մասնագիտականգիտելիքևիմացություն)
1.

մեկնաբանելու քաղաքական PR-ի զարգացման և կայացման պատմական ընթացքի
առանձնահատկությունները, հանրահայտ պատմական քաղական PR-արշավների մեթոդներն ու
տեխնոլոգիաները,

2.

քննարկելու քաղաքական առաջնորդների, քաղաքական կուսակցությունների, պետությունների
իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաները

3.

մեկնաբանելու և վերլուծելու քաղաքական հաղորդակցությունը և քաղաքական միֆերը դիտարկող
տեսական մոտեցումները

1.

(գործնականմասնագիտականկարողություններ)
կիրառելու քաղաքական առաջնորդների, կուսակցությունների,

շարժումների

իմիջների

ձևավորման տեխնոլոգիաները,
2.

3.
4.
1.
2.

իրականացնելու քաղաքական ճգնաժամային, կոնֆլիկտային իրավիճակների կանխատեսում,
ճգնաժամային իրավիճակների մեղմացման և
հաղթահարմանն ուղղված հատուկ PRմիջոցառումներ,
մշակելու առաջարկներ և հանձնարարականներ՝ ուղղված ռազմավարությունները քաղաքական
կուսակցությունների հեղինակության և վարկանիշի բարելավմանը
մշակելու քաղաքական PR-արշավի ռազմավարություն
(ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ)
վերլուծելու ընթացիկ քաղաքականիրադարձությունները, քաղաքական հաղորդակցությունը,
դիսկուրսը,
կիրառելուարդյունավետ ինքնաներկայացմանև սեփական իմիջի ձևավորման հմտությունները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա7 - արդյունավետ հաղորդակցվելու կարողություն մամուլի հետ
2.

Գ5- գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. քննարկում
3. բանավեճ
4. պրեզենտացիաներ
5. պրակտիկ հետազոտական կամ վերլուծական նախագծեր
6. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
7. դերային խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատումն անցկացվում է 2 ընթացիկ ստուգումների գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Քաղաքական PR-ը և քաղաքական մարքեթինգը որպես քաղաքական գործընթացի հիմք.
քաղաքական PR-ի նկարագիրը, նպատակները և խնդիրները:
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Քաղաքական շուկայի
հասկացություն քաղաքական PR–ում: Քաղաքական PR-ի տեսակները:
Քաղաքական տեխնոլոգիաների էությունը, մշակման և իրականացման փուլերը: PR-արշավի միջոցառումներ` նախընտրական հանդիպումներ, ՙդռնից դուռ՚, միջնորդավորված ակցիաներ, հանդիպումներ
մամուլի հետ, հանրահավաքներ: PR-ի հիմնական տեխնիկական սխեման: Քաղաքական
իմիջագիտություն: Իմիջ հասկացության սահմանման խնդիրը և մոտեցումները: Իմիջի կառուցվածքը և
գործառույթները:
Քաղաքական իմիջի առանձնահատկությունները. Երկրի իմիջ. կուսակցության իմիջ:
Քաղաքական իմիջի ձևավորման հիմնական սկզբունքները: Հաբիտար, վերբալ և կինետիկ իմիջ: PR-ը
քաղաքական հաղորդակցման համատեքստում: ԶԼՄ-ների դերը քաղաքական PR-ում: Քաղաքական
գովազդ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն.Մելքոնյան. Քաղաքական իմիջ. մեկնաբանություններ և ձևավորման սկզբունքներ/
դասընթաց հասարակագետների համար. ԵՊՀ հրատ. Երևան 2007. (առկա է դասախոսի և
ԵՊՀ գրադարաններում)
2. Ն.Մելքոնյան. Քաղաքական PR և իմիջմեյքինгի հիմունքներ. ԵՊՀ հրատ. Երևան 2007. (առկա
է դասախոսի և ԵՊՀ գրադարաններում, դասախոսը տրամադրում է էլեկտրոնային
տարբերակը)
3. Political Public Relations: Principles and Applications, Edited by Jesper StroՄback,Spiro Kiousis,
NY,
2011.
(ընթերցել
առցանց՝
https://books.google.aՄ/books?id=hzSՄAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=fa
lse)
4.

Ольшанский

Д.В.,

Политический

PR.

Изд.

«Питер».

Санкт-Петербург,

2004

(կարելիներբեռնել՝http://www.twirpx.coՄ/file/305063/
կամընթերցելառցանց՝http://vk.coՄ/doc5805353_253821442?hash=e28a50fbf90099310b&dl=df603
3ec61b6f82c94)
5.

Larry Powell,Joseph Cowart, Political CaՄpaign CoՄՄunication: Inside and Out, London-New

6.

York,
2013
(ընթերցել
առցանց՝
https://books.google.aՄ/books?id=jdRRCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_su
ՄՄary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)
Օգտվել https://political-public-relations.coՄ/ կայքից

2301/Մ01

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
3.3 կրեդիտ
ոլորտում /հումանիտար ֆակուլտետների համար/
4. շաբաթական 2 ժամ
5. դասախոսություն – 1
գործնական -1
I կիսամյակ /աշնանային/
Ստուգարք
8. Դասընթացի հիմնական նպատակն այն է, որ ուսանողներըձեռք բերեն տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներիհիմնական կիրառություններից օգտվելու հմտություններ և կարողանան կիրառել
դրանք իրենց մասնագիտական ոլորտում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•
•
•
•
•
•

աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
մշակել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը
աշխատել էլեկտրոնային աղյուսակների հետ
կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ
նախագծել և ստեղծել տվյալների բազա
ստեղծել հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ
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• ստեղծել ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիոն և ձայնային էֆեկտներ
• մշակել պարզագույն web-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ2-Բարձրացնելու ուսանողի մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը:
2.

Գ-5Մասնակցելու մասնագիտական ոլորտին առնչվող միջազգային և հանրապետական
գիտագործնական
քննարկումներին,
կոնֆերանսներին,
առցանց
սեմինարներին
և
վեբինարներին:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
2.

Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով:

3.

Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի միջոցով:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով, դասընթացին մասնակցության հիման վրա` 2 միավոր առավելագույն արժեքով և
եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու
համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 13 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1.Փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
Բաժին 2. Տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր, հասցեներ, ֆունկցիաներ,
աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ:
Բաժին 3. Տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում, հարցումներ,
հաշվետվություններ:
Բաժին 4. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և ցուցադրում:
Բաժին 5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Д. Колесниченко,Самоучитель работы на компьютере
2. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTՄL
3. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru
4. Ю . Бекаревич, Н. Пушкина, ՄS Access 2013
5. Shelly CashՄan, Մicrosoft Office

1. 1603/M01
Multiculturalism, identity and values
3. 3 ECTS
4. weekly 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. I semester
7. Pass/fail
8. The course is part of Jean Monnet Module ‘Migration Policy Challenges in the EU and the South
Caucasus’. Being general course, it intends to help students to identify, assess and examine theoretical and practical
implications of diversity and Multiculturalism as an outcome of Migration tendencies in EU and the South Caucasus. To
achieve the goal the course will concentrate on study and research of theories of Multiculturalism, identity, democracy
and citizenship. Within the frames of the course students apart from reading theories will be involved in debates,
activities, on the spot quizzes and discussions. In the result of such activities, students will be able to elaborate their own
opinion, to design appropriate policies and develop critical thinking. The course will, in particular, focus on concepts of
politics, Multiculturalism, Migration, religion and secularization, identity and citizenship.
9. Upon course completion, students will:

a. knowledge and skills
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1.

obtain in-depth knowledge of European history, concepts and basic theories of identity/national and European/,
religion and secularization, democracy, citizenship, Multiculturalism;
2.
be able to describe the characteristics of Multiculturalism and national/regional Minorities;
3.
interpret and analyze scholarly articles and European policies on aforementioned issues;
b. Practical skills
Students will have
4.

ability to apply basic research Methods in social sciences, including research design, critical analysis and
interpretation.
5.
ability to identify their own position and opinion and assess critically
10. Learning Outcomes:
1. A2 Define Major concepts and theories on Multiculturalism, identity, citizenship and democratic values.

2. B1 Critically assess significance of European and regional policies on protection of national Minorities, Migrants,
Multiculturalism from various perspectives (sociological, social, cultural)

3. C3 Analyse concept of Multiculturalism through review of Movies, videos.
11. Teaching Methodology:
In terms of teaching Methodology, the course is based on student-centred approach, which Means active involvement of
students into teaching-learning process and extensive reading. The course will have lectures, seminars, group work, case
studies and debates. The teaching will be supplemented with audio-visual aids, power point presentations, on the spot
quizzes, Movie reviews.
The aim of such Methods is to develop analytical and critical thinking, research skills among students, to raise
understanding of academic honour and plagiarism.
12. Assessment:
The course is pass/fail. Students will be assessed using 20- point scale:
13. Course structure:
Prior to the start of the course, each student will be provided by a separate reader list and detailed structure of the
course, exam and assessment details
-‐ Theme One: Unity in Diversity: History, identity and values
-‐ Theme two: Politics, institutions and public policy
-‐ Theme three: Culture, ethnicity and identity
-‐ Theme four: Multiculturalism as policy
-‐ Theme Five: Religion and secularism
-‐ Theme Six: Multiculturalism and Democratic governing
-‐ Theme Seven: National Identity and Citizenship
-‐ Theme Eight: National and or regional Minorities, Migration and Multiculturalism
14. Main Reading List
-‐ Cris Shore. Building Europe: the Cultural Politics of European Integration. 2000. Routledge
-‐ Gerard Delanty. Inventing Europe. Idea, Identity, Reality.1995. Palgrave
-‐ Gerard Delanty, Chris Rumford. Rethinking Europe. 2005 Routledge
-‐ Grace Davie. Is Europe exceptional case//The Hedgedog Review Spring & Summer 06, p.23-34,
http://www.dnva.no/binfil/download.php?tid=39409
-‐ Jose
Casanova.
Religion,
European
Secular
identities
and
European
Integration.
http://www.eurozine.coM/articles/2004-07-29-casanova-en.htMl
-‐ ThoMas Risse. A community of Europeans? Transnational Identities and Public Spheres.2010. Cornell Univesity
Press
-‐ Transnational Identities. Becoming European in the EU.//Ed.by R.Herrmenn, T.Risse, M.B.Brewer.2004,
Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
-‐ European Identity.// Es.by J.T. Checkel, P.J.Katzensteine. 2009.CaMbridge University Press
-‐ Peter A. Kraus. A Union of Diversity. Language, Identity and Polity-building in Europe. 2008. Cambridge
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-‐
-‐

1. 9901

University Press
Lijphart A. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. 1977
Messina.“The political incorporation of immigrants in Europe: trends and implications”. 2006

2. W estern Political Thought and Civilization

3. 3 ECTS

4. weekly 2 hour
lecture 1 / practical 1
6. II semester
Pass/fail
8. Goals and objectives of the Course: To introduce students to the Western Political Thought;
• To generate debate about the practical consequences of the classical texts of western Political philosophy;
• To provide students with a basic knowledge of |Western Political philosophy mand develop a critical
thinking about current political trends and processes.
9. Upon course completion, students will:

a. knowledge and skills
1.
Demonstrate detailed understanding of the evolution of the western political thought;
2.

Explain the historical events preceding (impacting) or impacted by the given philosophical concept;

b.Practical skills Compare and relate the studies of the Major European political thinkers;
3.
Debate about the practical consequences of the classical texts of the Western political philosophy;
c. transferable skills
4.
Make critical judgments about current political trends and processes in Europe.
10. Learning Outcomes
1. C1 Critical analysis of human rights and democratization issues
2. C5 Drafting of policy papers and advocacy of recommendations
11. Teaching Methodology
1. Active teaching and learning Methods
2.Discussions and debates
3.Case studies, group work and presentation
12. Assessment:
The course is pass/fail. Students will be assessed using 20- point scale:
13. Course structure:
Topic 1: Introduction: Western Political Though and Civilization.
Topic 2: The Greek city-state
Aristotle: The science of politics
Topic 3: The Roman cosmopolitan thought
Topic 4: St. Thomas Aquinas (1225-1274): Christian Universalism
Topic 5: Italian states
Machiavelli (1469 - 1527): The Prince
Topic 6: Social Contract: Thomas Hobbes (1588-1679); John Locke (1632-1704); Rousseau (1712-1778)
Topic 7: Enlightenment: The Modern state
Topic 8: American Enlightenment: Jefferson, Hamilton, Madison, and Payne
Topic 9: The age of ideology: The Rise of liberalism: Bentham, Mill; Reactions of liberalism; Hegelian context of
Marxism
Topic 10: Socialism: Bernstein and Crosland; Marxism-Bolshevism
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Topic 11: The future of political philosophy: the legacy of the 20th century; Nationalism, Fascism, Conservatism
14. Main Reading List
1. Sheldon S. Wolin. Politics and Vision Continuity and Innovation in Western Political Thought. Boston:
Little, Brown and Compacy. 1960
2. J. S. McClelland. A History of Western Political Thought. 2005
3. Plato. Apology; “Translated by Benjamin Jowett”
4. Nicolo Machiavelli. The Prince. Translated by W. K. Marriott
5. ThoMas Hobbes. Leviathan (1651)
1. 9901

2. Research Methodology

3. 3 ECTS

4. weekly 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. I semester
Pass/ Fail
8. Goals and objectives of the Course
• Introduction to public policy and social science research Methods.
• Explore the relationship of public policy to politics and science, provide the key theories of public policy,
as well as identify the official and unofficial actors of policy processes.
9. Upon course coMpletion, students will:

a. knowledge and skills
1.
Understand the essence of public policy and its relationship to politics and science;
2.

Identify the key theories of public policy and apply these for policy research;

3.

Identify policy problems and critically examine policies of a specific area of their interest;

b.Practical skills Compare and relate the studies of the Major European political thinkers;
4.
Conduct survey research from the development of hypothesis through data analysis in a specific policy
area of their interest;
5.
Develop a policy paper and its brief, together with recommendations and advocacy strategy;
c. transferable skills
6.
Apply their knowledge and skills for planning and carrying out policy analysis and evaluation.
10. Learning Outcomes.
1. B6 Critical analysis of human rights and democratization issues
2. C2 Drafting of policy papers and advocacy of recommendations
11. Teaching Methodology.
1. Active teaching and learning Methods
2.Discussions and debates
3.Case studies, group work and presentation
12. Assessment:
The course is pass/fail. Students will be assessed using 20- point scale:
13. Course structure:
Topic 1: Introduction to Public Policy. Topic 2: Theories and Models of Public Policy. Topic 3: Policy Research
and Academic Research: research design. Topic 4: Conceptualization and Operationalization. Topic 5: Modes of
Observation: Survey research. Topic 6: Modes of observation: Unobtrusive research. Topic 7: Sampling. Topic 8:
Qualitative and Quantitative Data Analysis
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Topic 9: Public Policy System, Actors and Environment. Topic 10: Agenda Setting and Formulation of Policy
Alternatives. Topic 11: Public Policy Design and Decision-Making. Topic 12: Public Policy implementation.
Topic 13: Public Policy Analysis. Topic 14: Advocacy and Policy transfer.
14. Main Reading List.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Babbie, E. (2014). The Basics of Social Research, Sixth Edition, International Edition. Wadsworth,
Cengage Learning.
Bardach, E. (2012). A practical guide for policy analysis: The eightfold path to More effective probleM
solving 4th edition. CQ Press College.
Barakso, D. et al. (2014). Understanding political science research Methods: the challenge of inference.
New York, London: Routledge.
Bechhofer, F. & Paterson, L. (2000). Principles of Research Design in the Social Sciences. New York,
London: Routledge
Birkland, T. A. (2011). An introduction to the policy process: Theories, concepts, and Models of public
policy Making. Armonk, London: M.E. Sharpe.
Schneider, A. & Ingram, H. (1993). Social construction of target populations: Implications for politics and
policy. The American Political Science Review 87 (2), 334-347.
Smith, K. B. & Larimer, C. (2009). Chapter 6: What Have We Done? Impact Analysis and Program
Evaluation. In The public policy theory primer (pp. 125-148). Westview Press.

1. 9901
4. 2 ժամ
6. III կիսամյակ

2. ԵՄ Էներգետիկ անվտանգություն

3. կրեդիտ

5. դասախոսություն – 1
գործնական -1
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝տրամադրել խորացված գիտելիքներ ԵՄ էներգետիկ անվտանգության
քաղաքականության արդի հիմնախնդիրների վերաբերյալ: Դասընթացը կոչված է` ծանոթացնելու
ուսանողներին ԵՄ էներգետիկ անվտանգության ապահովման իրավական, տնտեսական և քաղաքական
չափումների, հիմնական կառուցակարգերի և գործընթացների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել ԵՄ էներգետիկ անվտանգության իրավաքաղաքական և տնտեսական
հիմնախնդիրները, էներգետիկ շահերի ապահովման հիմնական հայեցակարգերը և
ռազմավարությունները:
2. Ներկայացնել ԵՄ էներգետիկ և արտաքին անվտանգության քաղաքականության մյուս
ուղղությունների փոխազդեցությունները:
3. Ներկայացնել ԵՄ էներգետիկ անվտանգության քաղաքականության վրա ազդող հիմնական
աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական գործընթացներն ու դրանց զարգացման
օրինաչափությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառել ԵՄ էներգետիկ անվտանգության քաղաքականության հիմնախնդիրները համալիր
հետազոտելու մեթոդները:
5. Վերլուծել և գնահատել էներգետիկ անվտանգության քաղաքականության ձևավորման և
զարգացման օրինաչափություններն ու արդյունավետությունը:
6. Կատարել ԵՄ էներգետիկ անվտանգության քաղաքականության կառուցվածքային և
գործընթացային վերլուծություն:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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7. Պատրաստել և ներկայացնել թեմատիկ զեկույցներ:
8. Կատարելագործել քննադատական մտածելակերպը և վերլուծական միտքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. 1. Ա1- ներկայացնել եվրոպական ինտեգրման տեսության և պատմության հիմունքներիը
2.

Գ3- Հմտորեն կիրառել ձեռքբերված մասնագիտական գիտելիքները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Թեմատիկ գրականության ընթերցում։ Սահմանված ժամանակացույցով և հերթականությամբ,
ուսանողները պարտավոր են նախապես ծանոթանալ դասընթացի թեմատիկ հիմնական
գրականությանը՝ սահմանված թեմաներով լսարանային հանդիպումներին պատրաստվելու
համար։
2. Ուսանողների թեմատիկ զեկուցումներ։ Սահմանված հերթականությամբ, անհատական կամ
խմբային սկզբունքով, լսարանային հանդիպումների ժամանակ ուսանողները պետք է
ներկայացնեն դասընթացի՝ ժամանակացույցով սահմանված դասախոսության թեմաների
վերաբերյալ իրենց դիտարկումները։
3. Լսարանային հանդիպումներ, որոնք ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ
քննարկումների համակցություն են։ Դրանք ուղղված են դասընթացի հիմնական թեմաների
վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանն ուսանողներին և դրանց վերաբերյալ ուսանողների
բանավեճային կարողությունների զարգացմանը, նրանց մոտ ընդհանուր քննադատական
մտածողության զարգացմանը։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատումն անցկացվում է 2 ընթացիկ ստուգումների գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Առարկայի ներածություն: Էներգետիկ անվտանգության, քաղաքականության, դիվանագիտության և
աշխարհաքաղաքականության էությունը և բնույթը: ԵՄ էներգետիկ անվտանգության հայեցակարգային
հիմքերը:
2. ԵՄ էներգետիկ անվտանգության համակարգի հիմնատարրերը, ձևավորման և գործառնման
կառուցվածքային, գործառնական առանձնահատկությունները:
2. ԵՄ էներգամատակարարման աղբյուրները և ուղիները. էներգետիկ անվտանգության
քաղաքականության հիմնական ուղղությունները:
3. ԵՄ էներգետիկ անվտանգության ներեվրոպական և արտաքին հիմնախնդիրները. էներգետիկ
անվտանգության ապահովման իրավական, տնտեսական և քաղաքական չափումները և հիմնական
կառուցակարգերը:
4. ԵՄ ընդհանուր արտաքին էներգետիկ քաղաքականության կայացման հիմնախնդիրները:
5. ԵՄ-ՌԴ էներգետիկ գործակցության տնտեսական և աշխարհա-քաղաքական չափումները:
6. ԵՄ էներգետիկ անվտանգության քաղաքականության էվոլյուցիան, կերպափոխման միտումները,
դրդապատճառներն ու գործնական դրսևորումները:
7. ՆԱՏՕ-ի, ԱՄՆ-ի և անդրազգային կազմակերպությունների դերակատարումը ԵՄ էներգետիկ
անվտանգության քաղաքականության ճարտարապետության գործում:
8. Էներգետիկ շահերի ապահովման հիմնախնդիրը ԵՄ հարևանության քաղաքականությունում.
Հարավային Կովկասի դեպքը:
9. ԵՄ-Իրան էներգետիկ գործակցության հեռանկարները:
10. ԵՄ էներգամատակարարման հուսալիության ապահովման հիմնախնդիրները և տարանցիկ
երկրները:
11. ԵՄ էներգամատակարարման աղբյուրների և ուղիների բազմազանեցման հնարավորությունները և
հեռանկարները. վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ և թերթաքարային «հեղափոխություն»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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2 . «ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Մարդու իրավունքներ և ժողովրդավարացում
տարածաշրջանային
031803.03.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան
Տարաս Շևչենկոյի անվան Կիևի ազգային
համալսարանի,
Բելառուսի պետական համալսարանի,
Իվանե Զավախիշվիլիի անվան Թբիլիսիի պետական
համալսարանի հետ համատեղ

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Եվրոպագիտության աստիճան

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/18

6. Ուսումնառության լեզուն

ռուսերեն, անգլերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա.
Եվրոպական ուսումնասիրություններ մագիստրոսական ծրագրի մասնագիտության
շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների, իսկ հարակից
մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են համապատասխան մասնագիտության
բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննությունը2:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է
§ տրամադրել մագիստրոսական կրթություն մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման
ոլորտներում,
§ պատրաստել որակավորված մասնագետներ, որոնք կկարողանան իրականացնել
փորձաքննություն Արեւելյան գործընկերության տարածաշրջանի մարդու իրավունքների և
ժողովրդավարացման ոլորտներում առակա խնդիրների վերաբերյալ,
§ բարելավել ուսումնական և հետազոտական միջավայրը, իրականցնել միջմասնագիտական
հետազոտություններ մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման ոլորտներում
տարածաշրջանային մակարդակով` կիրառելով լավագույն եվրոպական փորձը,
§ ստեղծել Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում Մարդու իրավունքների ՀԿ – ների
ցանց:
2 ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգեր
(վերահաստատվում են ամեն տարի)։
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. տիրապետելու մարդու իրավունքների
հիմունքներին,

և

ժողովրդավարացման
երկրներում
վերաբերյալ

տեսությանն

ու

2.

վերլուծելու
Արևելյան
գործընկերության
պաշտպանության և ժողովրդավարացման
գործընթացներին,

մարդու
իրավունքների
առկա խնդիրներին և

3.

կիրառելու մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու խթանմանը, ինչպես նաև
ժողովրդավարության ամրապնդմանը ուղղված միջազգային իրավական գործիքները / ԵՄ,
ԵԱՀԿ, ԵԽ և ՄԱԿ/

4.

մեկնաբանելու Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի գործունեությունը և
նախադեպերը,

5.

մեկնաբանելու տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների իրականացումը
տարածաշրջանում և առաջարկելու
դրանց ամրապնդմանը ուղղված գործիքներ և
գործողություններ /ներդրումային քաղաքանություն, սոցիալական իրավնունքների փաթեթ,
մշակութային քաղաքականություն/

6.

վերլուծելու անցումային երկրներում ժողովրդավարացման կայացումն ու խնդրները,
էլեկտրոնային կառավարման ներդրման
արդիականությունը և քաղաքացիական
հասարակության դերի ուժեղացմանն ուղղված միջազգային ստանադարները

7.

իրականացնելու փաստերի հավաքագրում և վերլուծություն, տուժողների հետ
հարցազրույցներ, ինչպես նաև մշակելու հանարային քաղաքականություն` միտված խնդրի
լուծմանը և պաշտպանել առաջարկված լուծումները

8. մեկնաբանելու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը քրեական, վարչական և
միջազգային իրավունքի տեսանկյունից (վարչական արդարադատություն,
փախստականների իրավունք, հումանիտար իրավունք) :
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.

Մասնակցելու Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման վերաբերյալ քննարկումներին
և գիտաժողովներին,

2.

գնահատելու և բազմակողմանիորեն վերլուծել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը,
ժողովրդավարացման գործընթացին միտված ռազմավարությունները և նախագծերը,

3.

իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջառարկայական
հետազոտությունների վերլուծություն,

4.

ներկայացնել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ,

5.

իրականացնելու և մասնակցելու դատական խաղերին ,

6. դրսևորելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
7.

օգտվել մասնագիտական գրականությունից,

8.

մասնակցել բազմաբնույթ քննարկումներին,վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,

9.

հմտորեն կիրառել ձեռքբերված մասնագիտական գիտելիքները.

10. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները.
11. պատրաստել զեկուցույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքներ, վարել գիտական
բանավեճեր.
12. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը

•

•

Յուրաքանչյուր ուսումնական մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման
համար նախատեսված են՝ 2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն, միայն
եզրափակիչ ստուգարք կամ միայն եզրափակիչ քննություն:
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունը կարող է անցկացվել գրավոր կամ բանավոր
ձևով:
Ընթացիկ քննության արդյունքը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է: Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքնչյուրի առավելագույն արժեքը 2 միավոր է:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Միայն եզրափակիչ ստուգարքով կամ միայն եզրափակիչ քննությունով ավարտվող
մոդուլները գնահատվում են դասընթացի մասնագրով նախատեսված կարգով:

Ավարտական ատեստավորումը կատարվում է մագիստրոսական ատենախոսության
պաշտպանության ձևով:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները

<<Մարդու իրավունքներ և ժողովրդավարացում>> տարածաշրջանային մագիստրոսական ծրագրի
շրջանավարտների մասնագիտական գործունեության հիմնական ոլորտներն են.
Կրթական
§

միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում,

§

քոլեջներում,
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§

վարժարաններում

Գիտահետազոտական
§

աշխատանք գիտահետազետական ինստիտուտում,

Փորձագիտավերլուծական
§

վերլուծական կենտրոններ

§

հասարակական և պետական կազմակերպություններում

Միջազգային համագործակցության խորհրդատվական, կազմակերպական-իրավական
§

պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում

§

մասնավոր ընկերություններում

§

տեղական և միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպություններում

§

միջազգային կազմակերպություններում

Մագիստրոսի մասնագիտական գործունեության հիմնական տեսակներն են` դասախոս,
գիտաշխատող, եվրոպական ուսումնասիրությունների փորձագետ, մարդու իրավունքների և
ժողովրդավարացման գծով փորձագետ, միջազգային համագործակցության ոլորտի մասնագետ:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• մասնագիտական հարուստ գարականություն,
• տեխնիկապես ապահովված լսարաններ, հյուր դասախոսների դասախոսություններ:
• եվրոպական ուսումնասիրությունների ողջ ոլորտը ընդգրկող պարբերաբար
համալրվող հարուստ մասնագիտացված գրադարան,
•

եվրոպական փաստաթղթային կենտրոն, որն ընդգրկում է ԵՄ վերաբերյալ տվյալների
բազա,

•

արագագործ համացանցին միացված համակարգչային կենտրոն, որը թույլ է տալիս
ամբողջապես կիրառել ԵՄ իրավական էլեկտրոնային բազաները, հետազոտական
նյութերը, հոդվածները և այլն:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել
են ծրագիրը մշակելիս
ՀՀ բուհական համակարգում համանման մեկամյա (60 կրեդիտ) կրթական ծրագիր
առհասարակ չի իրականացվում և այս առումով ԵՊՀ-ն առաջատարն է ողջ հանրապետությունում:
«Մարդու իրավունքներ և ժողովրդավարացում Կովկասում» տարածաշրջանային մագիստրոսական
ծրագիրը (Արևելյան գործընկերության տարածաշրջան) համագործակցում և իրականացնում է
ուսուցում տարածաշրջանի լավագույն բուհերի` Տարաս Շևչենկոյի անվան Կիևի ազգային,
Բելառուսի պետական և Իվանե Զավախիշվիլու անվան Թբիլիսիի պետական համալսարանների
հետ: Շրջանավարտները ստանում են ոչ միայն դիպլոմ և դիպլոմի հավելված, այլև գործընկեր
երկրների կողմից ստորագրված հավաստագրեր: Ծրագիրը տրամադրում է մարդու իրավունքների և
ժողովրդավարացման ոլորտի մասին համապարփակ գիտելիքներ և ապահովում է Արևելյան
գործընկերության

երկրների

քաղաքական

համակարգերի

ժողովրդավարացման

և

մարդու

իրավունքների պաշտպանության ընթացակարգերի համեմատական վերլուծությունների ուսուցում:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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<<Մարդու իրավունքներ և ժողովրդավարացում>> տարածաշրջանային մագիստրոսական ծրագիրը
հիմնադրվել է Եվրոպական հանձնաժողովի ժողովրդավարության և մարդու իչավունքների
եվրոպական գործիքի դրամաշնորհի շրջանակներում:
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<<ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՈՒՄ>> ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
նշել ծրագրի անվանումը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտականգիտելիք և իմացություն

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Ա1

տիրապետելու մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման
տեսությանն ու հիմունքներին

Գ1

օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության
տարատեսակ աղբյուրներից

Ա2

վերլուծելու Արևելյան գործընկերության երկրներում մարդու
իրավունքների
պաշտպանության
և
ժողովրդավարացման
վերաբերյալ առկա խնդիրներին և գործընթացներին

Գ2

մասնակցել բազմաբնույթ քննարկումներին,վերլուծել առկա
խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները ։

Ա3

կիրառելու
մարդու
իրավունքների
պաշտպանությանն
ու
խթանմանը, ինչպես նաև ժողովրդավարության ամրապնդմանը
ուղղված միջազգային իրավական գործիքները / ԵՄ, ԵԱՀԿ, ԵԽ և
ՄԱԿ/
մեկնաբանելու Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի
գործունեությունը և նախադեպերը
մեկնաբանելու տնտեսական, սոցիալական և մշակութային
իրավունքների
իրականացումը
տարածաշրջանում
և
առաջարկելու դրանց ամրապնդմանը ուղղված գործիքներ և
գործողություններ /ներդրումային քաղաքանություն, սոցիալական
իրավնունքների փաթեթ, մշակութային քաղաքականություն/,
վերլուծելու
անցումային
երկրներում
ժողովրդավարացման
կայացումն ու խնդրները, էլեկտրոնային կառավարման ներդրման
արդիականությունը և քաղաքացիական հասարակության դերի
ուժեղացմանն ուղղված միջազգային ստանադարները

Գ3

հմտորեն կիրառել ձեռքբերված մասնագիտական գիտելիքները

Գ4

արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները

Գ5

պատրաստել զեկուցույցներ, ներկայացնել հետազոտական
աշխատանքներ, վարել գիտական բանավեճեր

Գ6

պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը ։

Ա4
Ա5

Ա6

Ա7

Ա8

իրականացնելու փաստերի հավաքագրում և վերլուծություն,
տուժողների հետ հարցազրույցներ, ինչպես նաև մշակելու
հանարային քաղաքականություն` միտված խնդրի լուծմանը և
պաշտպանել առաջարկված լուծումները
մեկնաբանելու
մարդու
իրավունքների
պաշտպանությունը
քրեական, վարչական և միջազգային իրավունքի տեսանկյունից
(վարչական արդարադատություն, փախստականների իրավունք,
հումանիտար իրավունք)
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Բ1

Մասնակցելու Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման վերաբերյալ քննարկումներին և գիտաժողովներին

Բ4

ներկայացնել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ

Բ2

գնահատելու և բազմակողմանիորեն վերլուծել մարդու իրավունքների
պաշտպանությանը, ժողովրդավարացման գործընթացին միտված

Բ5

իրականացնելու և մասնակցելու դատական խաղերին:

ռազմավարությունները և նախագծերը
Բ3

Բ6

իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ,
միջառարկայական հետազոտությունների վերլուծություն

դրսևորելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես
խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար:

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

Ա7

Ա8

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Գ5

Գ6

2

2

Ուս.տարին, որի ավարտին կրթական վերջնարդյունքը ձեռք է բերվում բոլոր ուսանողների կողմից։
2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի <<Մարդու իրավունքներ և ժողովրդավարացում>> առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի
պատրաստման կրթական ծրագրի ուսումնական պլան Բելառուսի պետական համալսարան
Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Academic Paper Writing

9901/M01

Democracy and Democratisation in Europe: regional
implications

9901/M01

Ա1

Ա2 Ա3

Ա4 Ա5

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա6 Ա7 Ա8
Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6
Գ1

x

Գ2

Գ3

Գ4

x

x

Գ5

Գ6

x
x

Ընդհանուր դասընթացներ
Human Rights Fact Finding and Reporting

9901/M01

x

Freedom of peaceful assembly and freedom of religion in the
case-law of European court of human rights
Theoretical Bases of Human Rights

9901/M01
9901/M01

x

Democracy: Theory and Practice

9901/M01

x

Conflict Resolution and Democracy

9901/M01

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Պարտադիր կրթամաս
HR in legal perspective

9901/M01

x

International Security, Human Rights and Targeted Sanctions of 9901/M01
International Organizations
Theory of Political Systems
9901/M01
Political and Institutional Aspects of Eurasian and European
Integration
Public Policy research and paper writing

9901/M01

x

x

x
x

x

x

x

9901/M01

x
x

x
76

x

x

x

Political and Institutional Aspects of International Protection of
Children’s Rights

9901/M01

x

x

x

Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար

-----------

Գիտամանկավարժական պրակտիկա

-----------

Մագիստրոսական ատենախոսություն

-----------

<<Մարդու իրավունքներ և ժողովրդավարացում>> առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրի ուսումնական պլան
Տարաս Շևչենկոյի անվան Կիևի ազգային համալսարան
Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Academic Paper Writing

9901/M01

Comparative Human Rights

9901/M01

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2 Ա3

Ա4 Ա5

Ա6 Ա7 Ա8

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

x
x

x

Բ6

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

x

Գ5

Գ6

x

x

Ընդհանուր դասընթացներ
Human Rights Fact Finding and Reporting

9901/M01

x

Practical Course

9901/M01

Theoretical Bases of Human Rights

9901/M01

x

Democracy: Theory and Practice

9901/M01

x

Conflict Resolution and Democracy

9901/M01

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Պարտադիր կրթամաս
HR in legal perspective

9901/M01

Civil Remedies of Human Rights

9901/M01

Economic and social rights protections

9901/M01

Public Policy research and paper writing

9901/M01

x
x

x

x

x
x

x

x
x

Civil Rights and Democracy in the Information Age
Cultural Rights protection

x

x

x

x
9901/M01

x

9901/M01

x

x

x

x

Կամընտրական դասընթացներ
Asylum and Legal Protection of Refugees

77

x

x

x

Administrative justice as the instrument of human rights
protection

9901/M01

x

x

x

Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար

-----------

Գիտամանկավարժական պրակտիկա

-----------

Մագիստրոսական ատենախոսություն

-----------

Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի <<Մարդու իրավունքներ և ժողովրդավարացում>> առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի
պատրաստման կրթական ծրագրի ուսումնական պլան Իվանե Զավախիշվիլիի անվան Թբիլիսիի պետական համալսարան

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Academic Paper Writing

9901/M01

Regime Change, Transitional Justice, Democracy, and Human
Rights

9901/M01

Ա1

Ա2 Ա3

Ա4 Ա5
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YEREVAN STATE UNIVERSITY
CENTER FOR EUROPEAN STUDIES
MA in HUMAN RIGHTS AND DEMOCRITISATION
Programme Course Descriptor
1. 9901
2. Theoretical Basis of Human Rights
3. 6 ECTS
4. 4 hour
5. lecture 2 / practical 2
6. I semester
7. final assessment
8. Course Goal/s and objective/s:
This course aims to
• build knowledge and practical skills related to the promotion and protection of human rights values and norms at
the national, regional and international level.
The course is a practical introduction to human rights frameworks, underlying values and norms, as well as mechanisms of
engagement. Topics for discussion include the philosophical foundations, principal concepts and contemporary challenges
to human rights, as well as human rights law and its implementation. Particular attention is given to the question of
human rights implementation via discussion of legal instruments, international, regional and national human rights
institutions and their corresponding implementation mechanisms, as well as to the role of civil society in the promotion
and protection of human rights via fact-finding, reporting and advocacy. Specific human rights chosen for discussion
reflect current events and issues of particular relevance to this region.
9. Upon completion of the course:

a. knowledge
6.

students will become conversant in the philosophical foundations of an ideology of human rights and appreciate the
historical development of the concept

7.

come to understand in general, the difficulties of making manifest in reality of the visionary notions of human rights

b. Practical skills and competences
8.

Students will come to understand how norms continue to evolve and the roles of various state and civil society
actors in clarifying and implementing human rights in the collective context

9.

Students will also come to appreciate the difficulties involved with documenting, assessing and determining
whether acts constitute violations in the context of an individual case

10.

Students will learn to use certain advocacy tools and approaches

10. Academic outcome of the course:
At the end of this course students should be able to:
1. A1 to understand theory and principles of human rights and democratization,
2. A3 to apply international legal instruments/ UN, EU, OSCE, CoE/ aimed at human rights protection and
promotion, as well as democracy strengthening
3. C4 To be time-efficient and use other resources adequately
11. Teaching Methodology: Student-Centered Learning
Student-centered learning recognizes that learning is the student’s choice and responsibility, and that the instructor is the
guide. The four types of learning include theory, example, practice (application) and reflection. Theories and examples
(e.g. case studies reflecting theory) are presented in the reading materials and by the instructor. Hypothetical questions call
for students to apply and practice what they learn. Class discussions and discussions in student-organized study groups
help students to reflect on and internalize long term what they are learning.
To enhance learning opportunities, students will be assigned materials before class so that they are prepared to ask and
respond to questions. Occasionally, information may also be presented via PowerPoint and students may be asked to react
to this information. Class discussions may utilize the Socratic method whereby the instructor asks students a series of
questions about an issue or example in order to lead students to conclusions and realizations. Concepts are explored by
comparing and contrasting different viewpoints. Human rights norms and their scope of application may be explored by

discussing factual patterns (e.g. cases and hypothetical situations). During class discussions students may be asked to
assume a specific role or answer a question from a specific perspective. Students will be exposed to reading and analyzing
treaty provisions, legal commentary and judicial decisions.
12. Assessment of the learning outcomes
2 current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points (the
step of the unit is 0.5).
Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical questions (each with
a score of 2.5, the score of the unit is 0.5)
13. Course Structure
Topic 1 The ways we learn: theory, example, practice, reflection. The concept of student-centered learning. Reality as a
function of subjective individuals; the collective approximation of objective reality via learned frameworks & premises.
Topic 2An Overview of Human Rights: The internationalization of civil rights; the 3 generations of HR; human rights in
legal context; levels of state obligations and the question of enforcement
Topic 3Cooperation as an evolutionary advantage and the function of fairness, the necessity of equality, symbiotic
mechanisms balancing competition and cooperation. Culture as evolution and nonzero sum mechanisms: collective
cooperation and the search for better utilization of human resources.
Topic 4Society & the Individual: a developed society is a collective of developed individuals. Individual freedom as choice
and agency. The foundations of individual development: civil liberties, economic facilities, social opportunities,
transparency guarantees, and the “safety net”.Topic 5
Human Rights Schools of Thought: Natural Rights/Natural Law and Deliberative/Legal PositivismTopic 6
Human Rights Schools of Thought: Protest School/Critical Legal Studies and Discourse School/Legal FeminismTopic 7
Equality as Equal Treatment: Merit, Transparency, Participation and AccountabilityTopic 8
Treaties as a Source of Human Rights Norms. (Statute of the ICJ, Art. 38; treaties in public international law – sovereignty,
consent and reciprocity; issues of treaty interpretation and reservations in the HR context).
14. READING MATERIALS AND RESOURCES:
The preparatory reading materials are provided in electronic form and consist of
excerpts from the following sources:
1. Hannum, Anaya, Shelton, International Human Rights, Problems of Law, Policy
and Practice, New York: Aspen Publishers, 2011.
2. Dunoff, Ratner, Wippman, International Law: Norms, Actors, Process: A ProblemOriented Approach, Second Edition, New York: Aspen Publishers, 2006
3. Kalin, Muller, Wyttenbach, The Face of Human Rights, Baden, Switzerland: Lars
Muller Publishers, 2004.
4. Sloan Wilson, David, Does Altruism Exist? Culture, Genes and the Welfare of
Others. New Haven: Yale University Press, 2015.
5. Putnam, Robert, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy.
Princeton: Princeton University Press, 1993.

1. 9901
2. Democracy: Theory and Practice
3. 6 ECTS
4. 4 hour
5. lacture 2 / practical 2
6. I semester
7. final assessment
8. Course Goal/s and objective/s:
The aim of the course is presenting students contemporary concepts and various models of democracy. Within the course
we will emphasize democracy concept development as well as peculiarities of contemporary democratic practice. Students
will get acquainted with the democracy prerequisites and conditions, will study various models of democracy.
The main goal of the course is to study, critically analyse and evaluate approaches toward democracy viewed in
comparative perspective through various theories existing in political science. The course will examine and critically
analyze various definitions of democracy, its models and operation conditions. Course will also present central concepts
needed to understand functioning of contemporary democracy like participation, representation, freedom, liberty. In
addition students being introduced to existing critics of democracy will be able to develop debating skills needed to defend
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the stands.
9. Upon course completion students should be able:

a. Knowledge
1. To discuss core theories of democracy as well as wide range of concepts related to the performance of
contemporary democracy
2. to use procedures needed for functioning democracy
3. to describe various models of democracy and democracy requisites.
4. to present, compare and differentiate democracy prerequisites as well have knowledge on historical development
of the democracy concept.
5. to understand the problems faced within transformation of regimes in their development towards democracy.

b. Practical skills and competences
Students will be able
6. to outline major critics toward democracy and present arguments in defense of democracy
7. to define, analyze and interpret major concepts of democracy like liberty, freedom, participation, opposition;
8. to justify majority rule and present arguments supporting the notion as well as criticize alternative governmental
operation modes.
9. to identify reasons behind decision –making within the process of institutional design development within the
frame of contemporary democratic institutions
10. evaluate democracy functioning based on democracy indexes

c. General competences
11. Developed analytical skills
12. Ability of working in a group;
13. Developed managerial skills including time management;
14. Self-respect and respect for other’s opinion education.
10. Academic outcome of the course:
1. A1 to understand theory and principles of human rights and democratization.
2. A6 to evaluate establishment and issues of democratization in transition countries, international standards
designed to reinforce the role of e-governance and civil society
3. B3 To work independently and in team and conduct interdisciplinary researches
11. Teaching Methodology.
Methodology to be used will encourage and promote student’s critical thinking, will provide students with an
alternative mode of class operation and will provide them not only with necessary knowledge but also with the needed
skills - like presentation or writing skills.
Course teaching will be held through a combination of
- Lectures and in-class seminars,
- Group discussions,
- Individual presentations by the students, especially on the topic of their assigned essay.
- Co-teaching.
- Group work activities, working together while analyzing a problem.
12. Assessment of Learning outcomes
2 current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points (the step
of the unit is 0.5).
Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical questions (each with
a score of 2.5, the score of the unit is 0.5)
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13. Course Structure
- Topic 1. What Democracy is and Is not.
- Topic 2. Democracy models and democracy requisites.
- Topic 3 Democratic perceptions.
- Topic 4. Democracy critics. Anarchism and guardianship
- Topic 5. Majoritarian vs. consensual models of democracy
- Topic 6. Democracy and liberty. Liberty and freedom
- Topic 7. Majority rule and democratic process.
- Topic 8. Democratic transformation and its consequences. Polyarchy.
- Topic 9. Participation and Opposition
- Topic 10. How regimes democratize.
- Topic 11. Institutional designs of democracy.
- Topic 12. Institutional designs of democracy 2
- Topic 13. Measuring democratic performance.
14. Mandatory and Recommended Reading List
1.
2.
3.
4.
5.

1. 9901

Birch, Anthony H. 1993 and reprinted in 1995. The Concepts and Theories of Modern Democracy. Routledge.
Collier, David and Steven Levitsky. 1997. “Democracy With Adjectives Conceptual Innovation in Comparative
Research.” World Politics 49(3): 430-51.
Dahl, Robert Alan. 1989. Democracy and Its Critics New Haven and London: Yale University Press
Dahl, Robert Alan. 1998. On Democracy. Yale University Press.
Diamond, Larry. 1999. Developing Democracy Towards Consolidation. Baltimore and London: The Johns Hopkins
University Press
2. Human Rights in legal perspective

4. 4 hour
6. Semester 1
8. Course Goal/s and objective/s:

3. 6 ECTS credits

5. lecture 2 / practical 2
7. final assessment

This course applies team teaching as two professors present human rights from legal perspective: humanitarian law and
criminal law in particular. The aim of the course is to:
•

Familiarize students with theoretical foundations and practical implementation of the international-legal norms
regulating warfare and the protection of human rights therein.

•

Familiarize students with national and international standards of protecting human rights and freedoms in
criminal law,

•

Engage the students in analysis of the role and impact of international human rights treaties on national criminal

•

Differentiate concepts and principals of IHL from international human rights law

•

Identify peculiarities of protection of different categories of the warfare participants, as well as the issues of the

legislation, peculiarities of safeguarding different human rights both on national and international level,

international responsibility for grave breaches of international humanitarian law
•

develop students’ research and critical thinking skills.

9. Upon the completion of the course the students will be able to:
a/ professional knowledge
1.
Identify national and international legal standards on the protection of human rights and freedoms;
2. Discuss the peculiarities of criminal protection of human rights and freedoms;
3. Discuss the peculiarities of protection of human rights and freedoms in International humanitarian law
4. Explain the scope of protection of human rights and freedoms,
b/ professional skills

– 83 –

5. Construct reasoned arguments,
6. Evaluate practical aspects of implementation of the norms of international human rights instruments and the
mechanisms of their transformation into the national legal system;
7. Evaluate practical aspects of implementation of the norms of international humanitarian law and the mechanisms of
their transformation into the national legal system;
8. Research the strengths and weaknesses of national criminal legislation in regard to the protection of human rights
and freedoms;
c/ general competences
9. search HUDOC database for certain cases
10. apply critical, creative thinking when solving different research questions.
10. Academic outcome of the course:
1. A4 to interpret actions and precedents of the European Court of Human Rights
2. A8 to evaluate Human rights protection within the scope of criminal, administrative and international law
(administrative justice, refugee law, humanitarian law)
3. C2 to participate in multidisciplinary discussions, analyse current issues and assess problem solutions
11.
The following teaching and learning methods are applied:
The course is taught by two professors who using various techniques and methods in teaching will reach the outcomes
identified above. Teaching will be held trough combination of lectures, seminars, discussions, case studies, mid-term and
final papers.
12. Assessment methods and criteria :
2 current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points (the
step of the unit is 0.5).
Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical questions (each with
a score of 2.5, the score of the unit is 0.5)
13. The course comprises of the following main themes:
A. 1. General overview of Criminal protection of human rights 2. Legal instruments in regard to the protection of human
rights and freedoms 3. Right to life 4. Prohibition of torture, inhuman and degrading treatment and punishment 5.Right
to liberty and security of the person.
B. Theme 1. Concept, sources and system of IHL Theme 2. Origin and development of IHL
Theme 3. Principles of IHL Theme 4. Concept and Types of armed conflicts Theme 5. Application of IHL in time and in
space Theme 6. Participants of armed conflicts
Theme 7. Means and methods of warfare
14. Main Literature
1.
Ursula Kilkelly. Human rights handbooks, No.1 A guide to the implementation of Article 8 of the European
Convention on Human Right. The right to respect for private and family life (2001).
2. Monica Carss-Frisk. The right to property. A guide to the implementation of Article 1 of Protocol No. 1 to the
European Convention on Human Rights (2003).
3. Monica Macovei. Handbook No. 2: Freedom of expression. A guide to the implementation of Article 10 of the
European Convention on Human Rights (2001).
4. Monica Macovei. Handbook No. 5: The right to liberty and security of the person. A guide to the implementation
of Article 5 of the European Convention on Human Rights (2002).
5. Aisling Reidy. Handbook No. 6: The prohibition of torture. A guide to the implementation of Article 3 of the
European Convention on Human Rights (2003)
6. Douwe Korff. Human Rights handbooks, No.8 The rigt to life. A guide to the implementation of Article 2 of the
European Convention on Human Rights (2006).

1. 9901
2. Human Rights Fact-Finding & Reporting
4. 2 hour
5. lecture 1/ practical 1
6. I semester
7. Course without assessment
8. Course Goal/s and objective/s:
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3. 2 ECTS

Strong advocacy is rooted in objective and reliable facts, but the advocate who is her own fact-finder will be assumed to
have found the facts she wanted to find, which reduces the credibility and power of her advocacy. While methods mirror
those of fact-finding by intergovernmental organizations, practicalities necessitate distinctions, which will be discussed.
This course is a practical introduction to human rights fact-finding and reporting in the civil society context. The course
aims to build knowledge and practical skills related to human rights factfinding and reporting in the civil society context.
Through class discussions course participants will identify the civil society actors engaged in the fact-finding/advocacy
dynamic, consider the pragmatics of issue identification, learn about different types of information gathering, and explore
methods to counter perceived or real conflicts of interest while also creating productive symbiotic relationships.
Participants will also practice taking testimony and assessing witness credibility. Particular attention will be given to
methods of protecting victims and witnesses during and after the fact-finding process. Appropriate frameworks for
objective and yet compelling reporting will also be explored. The course attempts to mirror the realities of fact-finding and
reporting as much as possible.
9. During the course students will get

a. Professional knowledge
1.

be acquainted with standard human rights factfinding and reporting objectives, concerns and methods

2.

practice such skills as taking testimony and assessing credibility

b. In terms of practical skills within the frames of the course:
1. Students will learn to work cooperatively in teams
2. Students will learn to develop fact-finding projects and engage in information gathering
3. Students will participate jointly in assignments which will produce a common grade for the team, including
drafting a final report.
10. Academic outcome of the course:
1.
A7 to implement fact finding and analyze results, to conduct interviews with victims, to develop a public
policies aimed problem solution and advocate for them.
2.
B3 To work independently and in team and conduct interdisciplinary researches
3.
C6 to keep professional ethics norms
11. Teaching Methodology: Student-Centered Learning & Practice-Oriented Instruction
Student-centered learning recognizes that learning is the student’s choice and responsibility, and that the instructor is the
guide. The four types of learning include theory, example, practice (application) and reflection. Theories and examples
(e.g. case studies) are presented in the reading materials and by the instructor. Assignments and exercises offer an
opportunity to practice. Class discussions and discussions in student-organized study groups help to reflect on and
internalize long term what one is learning.
As this course principally builds practice skills for professionals, students are expected to work in teams of two. Each team
will engage another team mirroring the advocate/fact-finder dynamic to negotiate a methodology for a fact-finding Project
that guards against conflicts of interest and safeguards objectivity as well as victims and witnesses (i.e. human subjects).
Each team will also engage in information gathering which includes at a minimum taking testimony and assessing
credibility. Each team will produce a report with their findings and conclusions. The issue researched may be the same as
or related to the research projects carried out in the course on Public Policy Research and Paper Writing.
12. Assessment of the learning outcomes
The final assessment is baised on oral examination , the masximum point is 20. The questionnaire contains 4 theoretical
questions (each with 5 points, the score of units is 0.5).
13. During the course the following topics will be covered:
• Objective Fact-Finding in a Subjective World (Guatemala)
• Human Rights Fact-Finding — Issue Identification and Actors & their Roles: Conflicts of Interest (Mexico)
• Human Rights Fact-Finding — Information Gathering: People, Places, Documents, Test Cases (Iraq)
• Terms of Reference, Methodology and Associates: A Symbiotic Relationship for Advocates and Fact-Finders (Iraq)
• Protecting Human Subjects: Victims and Witnesses (Iraq; Armenia)
• Background Research: Clarifying Issues for Factual Inquiry
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• Taking Testimony & Assessing Credibility - Practice Session
• Methodology: Creating Objective Frameworks for Fact-Finding
• Taking Testimony & Assessing Credibility — Review of Simulations
• Analysis: Comparing and Contrasting Standards with Facts
• Taking Testimony & Assessing Credibility - Second Practice Session
• Simulation Review: Informed Consent, Credibility, Matching Facts with Standards, Level of Veracity
• Simulation Analysis: Comparing and Contrasting Standards with Facts
• Reporting Format and Style: Balancing Objectivity and Impact - Story Telling
• Report Writing: Analysis
• Report Writing: Conclusions and Recommendations
• Course Review
14. READING MATERIALS AND RESOURCES:
1. “International Human Rights Fact-Finding Guidelines” Raoul Wallenberg Institute of
Human Rights and Humanitarian Law and the International Bar Association, http://
www.factfindingguidelines.org.
Internet Resources:
• http://www.factfindingguidelines.org
• http://libraryresources.unog.ch/coi
• http://searchlibrary.ohchr.org/record/4835
• http://www.filmsforaction.org

1. 9901
2.Academic Paper writing
3. 2 ECTS
4. 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. I semester
7.Pass/Fail
8. Coal/s and Objective/s
The purpose of the course to familiarize students with the main concepts of academic paper writing and research at the
Masters level in Human Rights and Democratization. Students will learn how to summarize, comment data, write
argumentative, compare and contrast extended essays, research papers and master thesis.
9. Upon course completion students will be able to

a. Knowledge

1. To synthesize information, using citations and references appropriately, and avoiding plagiarism.
2. To outline written text and write outlines for their legal papers, projects
3. To revise/edit their own and peers’ drafts and give feedback
b. Practical skills and competences

4. To write definitions, abstracts, short thesis
5. To write narrative, argumentative, and contrast essays
6. To write master thesis outline and proposal
10. The Course will have following academic outcomes:
1. B2 To participate in debates and conferences on Human Rights and Democratisation
2. C1 to use specialised literature
3. C5 To design presentations, write researches and moderate debates
11. Teaching Methodlogy
1. Oral presentatations
2. Written assignments
3. Peer review and discussion
4. Powerpoint presentation/s
5. Group and individual work
12. Assessment Methodology
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This course is pass/fail: to pass the course students are to make oral presentations and submit written assignments,
conduct peer review and submit ma thesis proposal.
13. Course Structure:
The course will concentrate on the following topics:
- Academic essay structure and formats
- Writing research paper: outline, defining research question/s and research hypothesis, Introduction, discussion,
conclusion
- Writing article summaries
- Referencing & Citation/in-text citation/
- Research paper writing outline: structure, logical structure
- Plagiarism and how to avoid it/ Peer review of submitted papers
- Writing MA thesis: K. Turabian style
14. References:
4. Kate Turabian. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Eighth Edition,6th, 2007
5. 13 Steps of Successful Academic Legal Research
http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1199&amp;context=ijli
6. Writing Guide 2: Writing a Research Paper/
https://www2.le.ac.uk/departments/law/current/writingguide/W riting_Guide_Research_Paper_2009.pdf
7. How to Write a Law Paper in English (How-to-Write a Paper Guide)
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5402/h13/presentasjoner/how-to-write-a-law-paper-in-english6.pdf
8. http://scholarship.law.cornell.edu/ijli/?utm_source=scholarship.law.cornell.edu%2Fijli%2Fvol38%2Fiss1%2F4&
utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
1. 9901
2. Conflict Resolution and Democracy
3.3 ECTS
4. weekly 2 hour
lecture 1 / practical 1
6. III semester
7. Course without assessment
8. Goals and objectives of the Course:
• Revealing and discussing the linkage between conflict resolution and democracy building processes, analyzing
its interconnectedness and interdependence.
• Analyzing of the causes and approaches to managing and resolving inter-state and intra-state conflicts aimed at
building enduring peace and democracy.
• Study of processes and substantive issues of international negotiation as well as focus on the roles and functions
provided by mediators in the international area.
9. Upon course completion, students will:

a. knowledge and skills
1.

Analyze the linkage between conflict resolution and democratization processes, explain why those processes are
interconnected and mutually enforcing,
2. Identify and analyze the objectives and means of international intervention in preventing, managing and
resolving conflicts,
3. Outline the strengths and weaknesses of different kind of interveners bringing at least two historic examples for
each,
4. Describe differences between political, military and economic intervention, and bring examples of their misuse
in history,
b.Practical skills
5.
6.
7.

List the strategies and tactics used in negotiations and mediation,
Use the negotiations and mediation terminology,
Write an organized memo for a negotiations team,
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c. transferable skills
8.
9.

Conduct a simple negotiation or mediation for provided case conflict,
Analyze current conflicts and be able to assess and give recommendations based on the theories and passed
experiences.
10. Learning Outcomes
1. A3 to apply international legal instruments/ UN, EU, OSCE, CoE/ aimed at human rights protection and promotion,
as well as democracy strengthening.
2. B3 To work independently and in team and conduct interdisciplinary researches
11. . Teaching methodology
1. Lecturing
2.Seminars
3.Simulation exercises
12. Assessment:
2 current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points (the
step of the unit is 0.5).
Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical questions (each
with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5)
13. Course structure:
1. Theories on Conflict Resolution
2. Case studies
3. Simulation exercises
14. Main Reading List
• Osler Hampson and David Malone (Eds.), “From Reaction to Conflict Prevention, Opportunities for the UN
System”, Lynne Reinner Publisher Inc, 2002, available at
https://books.google.co.uk/books?id=7QOEPZkyKv4C&printsec=frontcover&hl=hy&source=gbs_ge_summary_r
&cad=0#v=onepage&q&f=false
• Chester A. Crocer, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall, (Eds.), “Turbulent Peace: The Challenges of Managing
International Conflict”,Washington DC.: United States Institute of Peace, 2001
• Chester A. Crocer, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall, (Eds.), “Leashing the Dogs of War: Conflict
Management in a Divided World”, Washington DC: United State Institute of Peace, 2007.
Book is available online at https://books.google.co.uk/books?id=ehR5GCp100C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
• Susan L Woodward,., Balkan Tragedy, Washington, DC: The Brrokings Institution, 1995 (Available in the CEU
library)
• John Darby and Roger Mac Ginty, “Contemporary Peacemaking: Conflict, Peace Processes and Post-War
Reconstruction”, 2nd ed., Palgrave Macmillan, 2008 (Reading can be found in the course binder)
Recommended journals: Journal of Conflict Resolution (http://jcr.sagepub.com/), Studies in Conflict and Terrorism
(http://www.tandfonline.com/loi/uter20), Journal of Peace Research (http://jpr.sagepub.com/), Peace and Conflict
Studies (http://shss.nova.edu/pcs/), Foreign Affairs, International Affairs, International Security, Foreign Policy,
Geopolitics, Europe-Asia Studies, Economist, European Voice, etc. Students are recommended to search journals and
particular articles via databases such as SAGE etc.
1. 9901

2. Public Policy Research and Paper W riting

3. 3 ECTS

4. weekly 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. I semester
Pass/ Fail
8. Goals and objectives of the Course
• Introduction to public policy and social science research methods.
• Explore the relationship of public policy to politics and science, provide the key theories of public policy, as
well as identify the official and unofficial actors of policy processes.
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9. Upon course completion, students will:

a. knowledge and skills
7.
Understand the essence of public policy and its relationship to politics and science;
8.

Identify the key theories of public policy and apply these for policy research;

9.

Identify policy problems and critically examine policies of a specific area of their interest;

b.Practical skills Compare and relate the studies of the major European political thinkers;
10.
Conduct survey research from the development of hypothesis through data analysis in a specific policy area of
their interest;
11.
Develop a policy paper and its brief, together with recommendations and advocacy strategy;
c. transferable skills
12.
Apply their knowledge and skills for planning and carrying out policy analysis and evaluation.
10. Learning Outcomes.
1. A7 to implement fact finding and analyze results, to conduct interviews with victims, to develop a public
policies aimed problem solution and advocate for them
2. B3 To work independently and in team and conduct interdisciplinary researches
3. C3 To use adequately gained knowledge and skills
11. Teaching methodology.
1. Active teaching and learning methods
2.Discussions and debates
3.Case studies, group work and presentation
12. Assessment:
The course is pass/fail. Students will be assessed using 20- point scale: maximum 8 points for current questioning, 2
points for participation and maximum 10 points for the final work. Examination card should contain 5 questions with a
value of 2 points each. Number of points is 0.5. To pass the course, student should get at least 13 points.
14. Course structure:
Topic 1: Introduction to Public Policy.Topic 2: Theories and Models of Public Policy.Topic 3: Policy Research and
Academic Research: research design.Topic 4: Conceptualization and Operationalization.Topic 5: Modes of Observation:
Survey research.Topic 6: Modes of observation: Unobtrusive research.Topic 7: Sampling.Topic 8: Qualitative and
Quantitative Data Analysis
Topic 9: Public Policy System, Actors and Environment. Topic 10: Agenda Setting and Formulation of Policy
Alternatives. Topic 11: Public Policy Design and Decision-Making. Topic 12: Public Policy implementation. Topic 13:
Public Policy Analysis. Topic 14: Advocacy and Policy transfer.
14. Main Reading List.
1.
2.
3.
4.
5.

Babbie, E. (2014). The Basics of Social Research, Sixth Edition, International Edition. Wadsworth, Cengage
Learning.
Bardach, E. (2012). A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving
4th edition. CQ Press College.
Barakso, D. et al. (2014). Understanding political science research methods: the challenge of inference. New
York, London: Routledge.
Bechhofer, F. & Paterson, L. (2000). Principles of Research Design in the Social Sciences. New York, London:
Routledge
Birkland, T. A. (2011). An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy
making. Armonk, London: M.E. Sharpe.
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MA in HUMAN RIGHTS AND DEMOCRITISATION
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Programme Course Descriptor
1. International Investment law and Human Rights
3. 3 ECTS

1. 9901

4. 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. II semester
7. Course without assessment
8. Goal/s and Objective/s
This course is intended to introduce the students the basics of international investment law and its implications on the
human rights' protection. The course also aims to develop the presentation, analytical and practical skills of the
students. The considerable time will be devoted to study the important regulations and principles as well as modern
tendencies in international investment law and human rights.
9. Upon course completion student will be able

a. Professional knowledge
11. Read about important regulations and principles as well as modern tendencies in international investment law
and human rights
12. Understand essence and principles of international investment law
13. Evaluate the role and function of international investment arbitration
14. Discuss implications of international investment arbitration on sustainable development and human rights, and its
financial implications of arbitration for States’ budgets

b. practical skills
15. organise moot courts on international investment law
16. develop presentation, analytical and practical skills
10 After successful completion of the course, the students will :
1. A2 to analyze current issues and processes of human rights protection and democratization in Eastern
Partnership region,
2.

A5 to Comment on application of Social, Economic, and Cultural Rights in the region and suggest tools
aimed at their strengthening /investment policy, social rights packages, and cultural policy/

3.

B3 To work independently and in team and conduct interdisciplinary researches

11. Teaching methods:
1. The course contains the informative as well as analytical components such as working on the awards, the
participation in the moot court and presentations by the students. Last lecture will be devoted to the preparation for
the final written exam.
12. Assessment Criteria:
2 current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points (the
step of the unit is 0.5).
Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical questions (each
with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5)
13. Course work-plan:
• History, origins and evolution of International Investment Law and Human Rights Law. Importance of
International Investment Law and Human Rights in modern business, public and private law elements, reasons
to conclude international investment agreements (multilateral and bilateral agreements), place of investment
law and human rights law in public international law.
• Applicable law, is there rule of precedent in International Investment Law and Human Rights Law?
Investment agreements and investment contracts, the nature of investor's rights (direct and derivative
theories) and resemblance with Human Rights Law; Difference with diplomatic protection.
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Definition of foreign direct investment, definition of Investment under the ICSID (Washington) Convention
and BITs, how the tribunals check existence of investment? Double check and different standards. Can illegal
investment be considered as investment?
• Protected Investors, asymmetry of the rights and obligations of investor and state, developed v developing
states, are the investors protected in the case of corruption? Social responsibility of investors. the capacity and
willingness of States to regulate to protect human rights could be limited by potential liability under IIAs
• Settlement of Investment Disputes, Available Fora, Jurisdiction, admissibility and seisin, specificities of ICSID,
review and enforcement of an award. Standing at ECtHR, the admissibility criteria are set forth in Article 34
(individual applications) and Article 35 (admissibility criteria) of the ECHR Convention.
14. References
• Principles of International Investment Law (Foundations of Public International Law) Rudolf
Dolzerhttp://www.amazon.com/Principles-International-Investment-Foundations-Public/dp/0199211760 - #,
Christoph Schreuer (Oxford University Press, 2008) [Further referred as Dolzer/Schreuer]
• The International Law of Investment Claims, Zacchary Douglas, (Cambridge University Press, 2009). [Further
referred as Douglas]
• The International Law on Foreign Investment, M. Sornarajah, (Cambridge University Press, 2008 or 2010).
[Further referred as Sornarajah]
•

Law and Practice of Investment Treaties, Newcombe and Paradell (Kluwer Law International, 2009) Guide to
Investment Treaty Resources, Andrew Newcombe; Lluís Paradell [Further referred as Newcombe &
Paradell]
Articles:
• Adam Samuel, Arbitration, Alternative Dispute Resolution Generally and the European Convention on
Human Rights.
• Guillaume Croisant, Are a Bilateral Investment Treaty Arbitration and a Proceeding Before the European
Court of Human Rights Compatible?
•

•

Sébastien Besson, Arbitration and Human Rights, ASA Bulletin

•

Marc Jacob, International Investment Agreements and Human Rights

•

Andrea Shemberg, Investment Agreements and Human Rights: The Effects of Stabilization Clauses

1. 9901
2. Human Rights Advanced course
4. 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. II semester
7. Final assessement
8. Goal/s and Objective/s
• To provide comprehensive analysis of Human rights law
• To study international mechanisms aimed at protection of Human rights
• To develop analytical skills
9. Upon successful completion of the course students will be able

3. 4 ECTS

a. knowledge
1. To differentiate generations of human rights,
2. To discuss concept of rights and obligations;
3. To examine various mechanisms aimed at protection of Human Rights (UN, EU, Inter-American,
African)
b. Practical skills and competences
1. to evaluate universality of human rights
2. to apply best practice and mechanisms to protect Human rights
3. to work in groups and individually
10. The course will develop the following academic skills
1. A 1 to understand theory and principles of human rights and democratization
2. A4 to interpret actions and precedents of the European Court of Human Rights
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3. C5 To design presentations, write researches and moderate debates
11. Teaching Methods.
The course will have both oral and written assignments. The main methods to be used are:
• Lectures and simulations
• Group work and prestenations
• Multiple choice
• Essay
12. Assessment Criteria:
2 current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points (the
step of the unit is 0.5).
• Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical questions
(each with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5
13. Course Structure:
1. The main principles of international system of human rights
2. The overview of international mechanisms of human rights protection – the main principles
3. UN Human Rights monitoring mechanisms – I
4. UN Human Rights Council, UPR
5. UN Treaty based mechanisms (ICCPR – HRC; CAT – UNCAT; CERD – UNCERD)
6. Regional Human Rights Monitoring Mechanisms (Inter-American, African)
7. European Mechanisms of Human Rights Protection (Overview, ECtHR as a basis for monitoring, Committee of
Ministers)
8. Council of Europe Commissioner For Human Rights
9. CPT
10. European Committee of Social Rights – ECSR
11. The Advisory Committee on Framework Convention for the Protection of National Minorities (ACFC); The
Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages (the CECL)
12. The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)
13. GRETA
14. Main Reading List
6.
Henry J. Steiner, Phillip Alston and Ryan Goodman, International Human Rights in Context, Law, Politics and
Morals (2007):
7.
Gauthier De Beco (Ed.) Human Rights Monitoring Mechanisms of the Council of Europe.
8.
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp
(Framework Convention for the Protection of National Minorities);
9.
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/ (European Committee of Social Rights)
10.
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx (Special Procedures of the Human Rights
Council)
11.
Working with the United Nations Human Rights Programme, A Handbook for Civil Society,
12.
Practical impact of the Council of Europe monitoring mechanisms in Improving Respect for Human Rights
and Rule of Law in member states, Council of Europe (2010)
13.
Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,
Manfred Nowak
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/160/45/PDF/G0516045.pdf?OpenElement

1. 9901

3. Social, Economic and Cultural Rights in the context of
3. 4 ECTS
Democracy and Economic Development
4. 2 hour.
5. lecture 1 / practical 1
6. II semester
7. Final assessement
8. Goal/s and Objective/s
This course is intended to introduce the students the range of practical, political and legal questions related to social,
economic and cultural rights.
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9. After successful completion of the course, the students will
b. Knowledge
1. gain profound knowledge in social, economic and cultural rights
2. explore their correlation to democracy and economic growth.
3. be able to measure government accountability and availability of resources
b. Practical Skills and Competences
1. develop the presentation, analytical and practical skills
2. conduct comparative analisis and evaluate results
10. The course will develop the following academic outcomes:
1. A5 to Comment on application of Social, Economic, and Cultural Rights in the region and suggest tools aimed
at their strengthening /investment policy, social rights packages, and cultural policy/
2. B4 To make recommendations to improve situation in the given area
11. Teaching Method
The course contains the informative as well as analytical components such as working on the awards through Socratic
and PBL method. Main ways to be used during the course are :
1. Lecture and seminar
2. Simulation games
3. Pop-quizes
4. Presentation
12. Assessment Criteria
2 current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points (the
step of the unit is 0.5).
Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical questions (each
with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5
13. Course Sessions:
1. History, origins and evolution of Social and Economic rights
2. Philosophy of social, economic and cultural rights
3. Issue of available resources. Fiscal dimensions
4. Justiciability and Democratic justifications.
5. Case study: France and Canada
6. Case study: India
7. Case study: South Africa
8. Case study: USA
9. Case study: Europe
10. Latin America
11. International Monitoring and the Role of Non-Governmental Organizations
12. Freedom versus equality. Review of various jurisdictions in the context tension between social and economic
rights and property rights
13. Looking for democratic model for SER adjudication.
14. Main literature
Monographs
1. Henry J. Steiner, Philip Alston, Ryan Goodman, International Human Rights in Context, Law Politics Morals,
third edition, Oxford University Press, 2007.
2. Helena Alvair Garcia, Karl Klare and Lucy A. Williams, (eds.), Social and Economic Rights in Theory and
Practice. Critical Inquiries, Routledge, 2015.
3. Raymond Wacks, Understanding Jurisprudence, An Introduction to Legal Theory, Third edition, Oxford
University Press, 2014.
4. Lloyd’s, M.D.A. Freeman, Introduction to Jurisprudence, Eighth Edition, Sweet and Maxwell.
Principal international instruments including economic, social and cultural rights:
• Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) Regional treaties
• European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), its First
Protocol (1952), European Social Charter (1961) and Revised European Social Charter (1996)
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•
•

•

1. 9901

American Convention on Human Rights (1969), and Additional Protocol to the American Convention on
Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (Protocol of San Salvador) (1988)
African Charter on Human and Peoples’ Rights (1981), African Charter on the Rights and Welfare of the Child
(1990), and Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa
(2003)
Declaration of Delhi on the Rule of Law (1959).

4. European Law on human rights

3. 4 ECTS

4. 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. II semester
7. Final assessement
8. Aim of the course
The aim of the course is an in-depth study of selected topic of European Law of Human Rights for master’s students of
IES and the application of the skills obtained in their professional activities.
9. Upon successful course completion students will be able to:
a. Knowledge
1. apply international legal standards in practice
2. assess role, function and mechanisms of the European Court of Human rights
b. Practical skills and competences
1. use of comparative and systemic methods
2. participation in moot court analogous to European Court of Human Rights/ applicant, respondent, the Court
10. The course will develop the following academic outputs:
1. A 1 to understand theory and principles of human rights and democratization
2. A4 to interpret actions and precedents of the European Court of Human Rights
3. B5 to organise and participate in moot courts
11. Teaching Methodology
The course is designed to be interactive and theory and practice oriented
1. Lecture &seminars
2. Case studies
3. Multiple choice tests
12. Assessment of Learning outcomes
2 current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points (the
step of the unit is 0.5).
Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical questions (each
with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5
13. Course Structure
1. Introduction in International Law of Human Rights (Universal and Regional Systems)
2. European Convention on Human Rights: Institutional system and the rights protected
3. Requirements for applying to the European Court of Human Rights
4. Right to respect for private and family life
5. Case Study
6. Freedom of Thought, Consience and Religion
7. Prohibition of Torture
8. Georgian experience in the European Court of Human Rights
9. Freedom of Assembly and Association
10. Case-Study
11. Georgia and Protection of Human Rights
12. Right to a Fair Trial
13. Freedom of Expression
14. Main reading list
1. Ph. Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, 2005;
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2.
3.
4.

W. Janis, European Human Rights Law: Text and Materials, 2008;
Jacobs F. & White R., The European Convention on Human Rights, 2006;
S. Greeg, The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems and Prospects, 2007;

A. Mowbray, Cases and Materials on the European Convention on Human Rights, 2007
Recommended Literature
1. A.Clapham, Human Rights: A Very Short Introduction, 2007;
2. K. Korkelia, The Status of International Treaties on Human Rights and Their Influence on National Legislation
and Practice in Georgia, in: The Status of International Treaties on Human Rights, Science and Technique of
Democracy, N42, Venice Commission of the Council of Europe, Council of Europe Publishing, 2006;
3. Clements L., Mole N. & Simmons A., European Human Rights: Taking a Case Under the Convention, 1999;
4. Korkelia K., New Challenges to the Regime of Reservations under the International Covenant on Civil and
Political Rights, European Journal of International Law, vol. 13, N2, 2002;
1. 9901

5. Regime Change, Transitional Justice, Democracy, and
3. 2 ECTS
Human Rights
4. 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. II semester
7. Pass/Fail
8. Aim of the Course
This course is intensive one-week course on Regime Change, Transitional Justice, Democracy and Human Rights cover
thematic issues of regime change, transitional justice, democracy theories and international politics (IR).
The aim of the course is
- to focus on how democracy and human rights are currently debated in the European as well as UN context with a
specific focus on current regime and governance debates
9. Upon course completion students will be able to
a. Knowledge
1. Understand how governance regimes in general and the international organization, governments and civil
society deal with the challenges of human rights;
2. Assess complexity and inter-linkage between governance/ democracy regimes and human rights norms
and standards;
3. Undersand how human rights are realize and fulfilled in democratic governance regimes;

b. Practical Skills and Competences
1. Debate on establishemnt of democratic regimes in conflict torn or autocratic coutries;
2. Shape their analytical, critical and self-reflecting skills
10. The course will develop the following academic outcomes:
1. A2 to analyze current issues and processes of human rights protection and democratization in Eastern
Partnership region
2. A6 to evaluate establishment and issues of democratization in transition countries, international standards
designed to reinforce the role of e-governance and civil society
3. C2 to participate in multidisciplinary discussions, analyse current issues and assess problem solutions
11. Teaching Methodology
Course will be taught by application of the following methods
1. Lecture and seminars
2.

case studies and presentations

3.

debates

12. Assessment of learning outcomes
Students will be assessed based on their participation in seminars, discussions. In the end of the course students will
have sit-in test with, multiple choice and essay question. Based on results, students will pass or fail the course.
13. Course Structure.
1. Introduction to Democracy and Democratization
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2. Democracy and Democratization Theories
3. Regime Transition and Transitional Justice
4. Transitional Justice & case studies
5. Transition and Consolidation after war or dictatorships
6. Transitional Justice & case studies
7. Regime Consolidation
14. Main Reading List.
1. Stephen D. Krasner. Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables.// In:
International Regimes. Ed. By S. D. Krasner. Cornell University Press.
2. T. Risee., K. Sikkink. The socialization of international human rights norms into domestic practices:
introduction.// In: The power of Human rights. International Norms and Domestic Change. Ed. By T. Risse,
S. C. Ropp, K. Sikkink. Cambridge university press. 2000
3. Oona A. Hathaway. Why do countries commit to Human rights treaties? Journal of Conflict Resolution,
2007; 51;588
4. Samuel Huntington. How countries democratize. Political Science Quarterly, Vol. 106, No.4, pp. 579 -616
5. Jack Donnelly. International Human Rights: a regime analysis.// International organization 40, 3. Summer
1986
6. Pierre Hazan. Measuring the impact of punishment and forgiveness: a framework for evaluating transitional
justice// International review, Col. 88, N. 86, 2006
7. http://www.ohchr.org/en/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx
8. http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
9. http://unfccc.int/files/adaptation/methodologies_for/vulnerability_and_adaptation/application/pdf/multista
keholder_processes.pdf
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YEREVAN STATE UNIVERSITY
CENTER FOR EUROPEAN STUDIES
MA in HUMAN RIGHTS AND DEMOCRITISATION
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Programme Course Descriptor
1. 9901
2. Comparative Human Rights
3. 2 ECTS
4. 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. II Semester
7. Pass/fail
8. Course Goal/s and objective/s:
The course involves a study of human rights issues drawing mainly on material from European and international human
rights law and domestic legal systems of Europe and North-America (US, Canada). It highlights some of the key
controversies in modern human rights law, and the possible range of responses in different jurisdictions.
The goal of the course is to provide students with knowledge and skills to:
- understand and assess controversial/divisive human rights issues in comparative perspective, both in theory and
in practice.
- understand human rights issues and judicial reasoning in the wider international and domestic context.
9. Upon course completion students will be able to:

a. knowledge

3.
4.
5.

study similarities and differences between the basic human rights texts of the jurisdictions
discuss basic theoretical and legal approaches to protection of human rights
differentiate between legal and non-legal sources of human rights protection

b. Practical skills and competences

6.

conduct in-depth comparative studies considering appropriateness, utility and limits of the comparative legal
techniques
7. assess and critically anlyse provided materials and cases
8. improve academic skills (oral, written)
10. Academic outcome of the course:
1. A1 to understand theory and principles of human rights and democratization
2. A3 to apply international legal instruments/ UN, EU, OSCE, CoE/ aimed at human rights protection and
promotion, as well as democracy strengthening
3. B2 To evaluate strategies and projects aimed at Human Rights protection and promotion of democracy
11. Teaching Methodology.
Teaching is going to be carried out as a series of seminars. Each seminar will begin with a short lecture introducing the
topic of discussion. Students are expected to read materials given for each seminar. Students should work through the
required material in a way to be able to give a short summary of the reading material in the class and express their
opinion about what has been read. During this course a student should be able to critically analyse differences between
suggestions and positions taken by different authors.
12. Assessment of the learning outcomes
Though this course is pass/fail, studentes will be assessed using 20-pont system: The final grade is made up from 2
segments: class participation combined with activism in the class (60 %) and a final exam essay (40 %). In the case of
absence, missed seminars are deducted from received points.
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13. Outline of the Course
1.
Seminar I. An Introduction to Comparative Human Rights, Utility of
Comparisons in Judicial Decision-making
2.
Seminar II. HR Theory, Texts, and Protection Mechanisms
3.
Seminar III. HR Protection and Main developments in the field of HR
4.
Seminar IV. Right to Life
5.
Seminar V. Right to Privacy and Security
6.
Seminar VI. Freedom of Expression
7.
Seminar VII. Equality and Right to Non-Discrimination
8.
Seminar VIII. Right to Education
9.
Seminar IX. Protection of Minorities
10.
Seminar X. Religious Liberty
11.
Seminar XI. Gender Discrimination
14. REQUIRED AND RECOMMENDED READING
Required Reading:
1. McCrudden, ‘Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights’ 19 European Journal of International
Law, 2008. http://ejil.org/pdfs/19/4/1658.pdf
2. D. H. and Others v the Czech Republic (App no 57325/00) (2008) 47 EHRR 3. – Right to Education/Indirect
Discrimination. European court of Human Rights, HUDOC database
3. Case of A, B and C versus Ireland, Grand Chamber Decision (Application no. 25579/05) –Abortion/Right to
Life/Prohibition of Torture/Right to Private and Family Life. European court of Human Rights, HUDOC
database
4. Case of Pretty versus UK (Application no. 2346/02) – Euthanasia/Right to Life/Right to Private and Family Life.
European court of Human Rights, HUDOC database
5. S.A.S. v France (Application no. 43835/11) (2014) – Burkhas/Religious Liberty. European court of Human
Rights, HUDOC database
6. CASE OF İ.A. v. TURKEY (2005) App. No. 42571/98 – Freedom of Expression. European court of Human Rights,
HUDOC database
7.
Raihon Hudoyberganova v. Uzbekistan, ICCPR 2004, UN Human Rights Committee, Comm.
No. 931/2000. Freeform of Religion/Headscarves
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/SDecisionsVol8en.pdf
Recommended Reading
1. Zweigert, Kötz, An Introduction to Comparative Law (3rd ed.), 2-47.
2. Vlad Perju, ‘Constitutional Transplants, Borrowing and Migration’ in The Oxford handbook of comparative law
/ edited by Rosenfeld and Sajo (Oxford University Press, 2012).
3.
McCrudden, ‘Judicial Comparativism and Human Rights’ in Comparative Law: A Handbook, Esin
Örücü, David Nelken, eds. (2007).
1. 9901
2. C IVIL R IGHTS AND D EMOCRACY IN THE I NFORMATION A GE
3. 3 ECTS
4. 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. II Semester
7. Course without assessement
8. Goals and Objectives of the Course
The course aims at developing knowledge and understanding regarding law and regulations about current issues in the
fields of e-governance, e-commerce, media and access to information, personal data protection, intellectual property and
trade secrets.
The course objectives are:
a) to prepare students to think critically about the civil rights and liberties in the light of the information age challenges;
b) to equip students with a general understanding of the complex dynamics of the legal regulation in the studied field
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with a particular regard to relevant institutions, economics, culture and ethics.
9. Upon course completion students will be able to:

a. knowledge

1. Study developments in civil rghts law in the context of moder technologies;
2. List and describe the main civil rights and which most affected by the Information and Communication
Technology;

3. Identify current challenges to civil rights
b. Practical Skills and competences

4. Assess threats and opportunities of Information and Communication Technology for civil rights;
5. Explain the essentials of exercising the civil rights in modern conditions of ICT implementation;
6. To assess critically civil rights and liberties taking into consideration modern developments in technology.
10. Academic outcome of the course.
1. A6 to evaluate establishment and issues of democratization in transition countries, international standards
designed to reinforce the role of e-governance and civil society.
2. C1 to use specialised literature
3. C2 to participate in multidisciplinary discussions, analyse current issues and assess problem solutions
11. Teaching Methodology
Teaching will be held through a combination of lecturing and seminars in the class, where the students are expected to
show up in class with advance preparation based on set reading. Reading sources for each seminar will be provided to the
students a week prior to the seminar, or will be included in the course reader. Students are expected to have read the
required materials for each class session and be prepared to discuss its contents. The seminar will stimulate group
discussions on the topics covered in the course, individual presentations by the students, especially on the topic of their
assigned essay. Situation simulations will also be used as a learning method during the seminars.
12. Assessment of the learning outcomes
2 current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points (the
step of the unit is 0.5).

Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical
questions (each with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5)
13. Structure of the course
The structure of the course includes:
1. E-governance
2. E-commerce
3. Media and access to information
4. Personal data protection
5. Current challenges to intellectual property
6. Intellectual property in the information age
7. Trade secrets at the turning point of IP law
8. Comparative trade secrets law
14. Reading Materials.
E-governance
1. T. Obi. A Global Perspective on a New Paradigm. Volume 1 Global E-Governance Series. Amsterdam: IOS Press,
August 2007. Print.
2. Budd, Leslie and Harris, Lisa. E-governance. London: Taylor & Francis Ltd, 15 December 2008. Print.
3. G. David Garson. Public information technology and e-governance: Managing the virtual state. Sudbury: Jones
and Bartlett Publishers, Inc, 09 January 2006. Print.
4. Leo van den Berg, Andre van der Meer, Willem van Winden, Paulus Woets. E-governance in European and
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South African cities; the cases of Barcelona, Cape Town, Eindhoven, Johannesburg, Manchester, Tampere, The
Hague, and Venice. Aldershot: Ashgate Publishing Group, 28 October 2006. Print.
1. 9901
2. C IVIL REMEDIES OF HUMAN RIGHTS
3. 3 ECTS
4. 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. II semester
7. Corse without assessement
8. Goals and Objectives:
• Goal of the course is to make a legal analysis of civil remedies of human rights and to learn theoretical and
practical questions in this sphere.
• Objective of the course is to let students to obtain theoretical knowledge in the sphere of civil remedies of
human rights and practical skills to use those civil remedies.
9. Upon successful completion of the course, the following learning outcomes will be received:

a. Knowledge

1.
2.
3.
4.
5.

Definition and types of human rights
Definition and types of civil human rights
Types of human rights violation
Types of civil remedies of human rights
Specificity of civil remedies (civil protection) of different civil rights (personal, property, IP)

b. Skills & Competences
1.
To select an adequate remedy in the case of human right infringement
2.
To be able to file a claim to proper authority
3.
To model arguments of the plaintiff and the defendant in the case of human rights infringement
4.
To experiment with different remedies for exact human right protection
10. Academic outcome of the course.
1. A2 to analyze current issues and processes of human rights protection and democratization in Eastern
Partnership region
2. A3 to apply international legal instruments/ UN, EU, OSCE, CoE/ aimed at human rights protection and
promotion, as well as democracy strengthening
3. B4 To make recommendations to improve situation in the given area
11. Teaching methodology
Course teaching will be held through a combination of lecturing and seminars in the class, where the students are
expected to show up in class with advance preparation based on set reading. The seminar will stimulate group discussions
on the topics covered in the course, individual presentations by the students, especially on the topic of their assigned
essay. Situation simulations, analysing different types of legal documents will also be used as a learning method during
the seminars.
12. Assessment of the learning outcomes.
2 Current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points (the
step of the unit is 0.5).
Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical questions (each
with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5)
13. Course Structure
1. Application of constitutional human rights for Private law
2. Types of civil remedies of human rights
3. Jurisdictional remedies of civil rights
4. Non-jurisdictional remedies of civil rights
5. Civil liability: definition, types, requirements
6. Civil protection of personal rights
14. M ANDATORY AND RECOMMENDED LITERATURE
1. Emergency measures in family matters: recommendation No. R (91) 9 adopted by the Committee of Ministers of
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2.
3.
4.

the Council of Europe on 9 september 1991 and explanatory memorandum. - Strasbourg: Council of Europe,
1993. - 17 p
Universal Declaration of Human Rights (UDHR), adopted by the United Nations General Assembly[15] in 1948
Convention on the Rights of the Child (CRC) (adopted 1989, entry into force: 1989)
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (adopted 2006, entry into force: 2008)

1. 9901
2. Cultural rights
3. 3 ECTS
4. 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. II semester
7. Course without assessement
8. Course Goals and Objectives:
• Goal of the course is to carry out legal analysis of cultural rights and to examine theoretical and practical issues
in this sphere.
• Objective of the course is to ensure that students are able to understand the concept and types of cultural rights,
their difference from civil, political, economic and social rights, to know ways to protect and enforce cultural
rights, and to discuss issues related to cultural rights on a high scientific and practical level.
9. Upon completion of the course students will be able to :
b. Knowlegde and competences
1. Define and differentiate between various types of cultural rights
2. Differentiate between cultural rights and other human rights
3. Discuss various ways to protect and enforce cultural rights
4.
Distinguish various instruments of protection of cultural heritage
b. Skills
5. Draft recommendations and policies on promotion and protection of cultural rights
6. Analyze main legal documents for the protection and enforcement of the violated cultural right
10. Academic outcome of the course.
1. A3 to apply international legal instruments/ UN, EU, OSCE, CoE/ aimed at human rights protection and
promotion, as well as democracy strengthening
2. A5 to Comment on application of Social, Economic, and Cultural Rights in the region and suggest tools aimed at
their strengthening /investment policy, social rights packages, and cultural policy/
3. C2 to participate in multidisciplinary discussions, analyse current issues and assess problem solutions
11. Teaching Methodology
Teaching will be held through a combination of lecturing and seminars in the class, where the students are expected to
show up in class with advance preparation based on set reading. The seminar will stimulate group discussions on the
topics covered in the course, individual presentations and speeches by students, especially on the topic of their assigned
essay. Situation simulations, drafting and analysis of different types of legal documents will also be used as a learning
method during the seminars.
12. Assessment of the learning outcomes.
2 current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points
(the step of the unit is 0.5).
Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical questions (each
with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5)
13. COURSE CONTENTS
1. Concept of cultural rights
2. Types of cultural rights
3. Right to education
4. Protection and enforcement of cultural rights
5. Protection of cultural heritage
6. Cultural rights and intellectual property
14. M ANDATORY AND RECOMMENDED LITERATURE
Selected Acts
1. African Charter on Human and Peoples’ Rights 1981.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Additional Protocol in the Area of Economic, Social and Cultural Rights to the American Convention on
Human Rights (Protocol of San Salvador) 1988.
Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950.
European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage
General Comment No. 3 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: The nature of States
parties’ obligations.
General Comment No. 10 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: The role of national
human rights institutions in the protection of economic, social and cultural rights (1998)
General Comment No. 11 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Plans of action for
primary education (art. 14 of the Covenant) (1999)

1.9901
2. Economic and Social Rights Protection
3. 3 ECTS
4. 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. II Semester
7. Course without assessment
8. Goals and Objectives
The course aims at developing knowledge and understanding regarding law and regulations about current issues in the
fields of protection of social and economic rights.
The course objectives are:
1. to prepare students to think critically about the economic and social rights in the context of sustainable
development goals;
2. to equip students with a general understanding of the complex mechanisms of economic and social rights
protection.
9. Upon completion of the course, students should be able to
a. knowledge
1.
explain main theoretical approaches to the understanding of economic and social rights;
2.
analyze main legal acts and the European Court of Human Rights case-law on economic and social rights
protection;
3. Provide arguments necessary for the protection of the violated social or economic right;
4. Formulate the key directions, in which the national and international legislation ought to be developed in order
to enhance the economic and social rights protection mechanisms.
b. Practical skills and competences
5. List and describe the content of the main economic and social rights
6. Select the appropriate instrument for the protection of the certain economic or social right;
7. Assess international and national mechanisms of economic and social rights protection
8.
Work in groups and individually.
10. Academic outcome of the course.
Upon course completion students will be able to
1. A5 to Comment on application of Social, Economic, and Cultural Rights in the region and suggest tools aimed at
their strengthening /investment policy, social rights packages, and cultural policy/
2. B4 To make recommendations to improve situation in the given area
3. C6 to keep professional ethics norms
11. Teaching Methodology
Teaching will be held through a combination of
1.
Lectures and seminars 2. In-class discussions and debates. 3. Individual presentations .4. Situation simulations.
5. Oral and written assignments
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12. Assessment of the learning outcomes
2

current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points
(the step of the unit is 0.5).
Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical questions
(each with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5)

13. Structure of the course
During the course the following main topics will be discussed and analysed:
1. Social and Economic Rights in the system of Human Rights.2. Right to Work. 3. Right to Education.
4. Right to Health. 5. Right to Food 6. Right to Housing. 7. Right to Water and Sanitation. 7. Right to Modern Energy
Services.8. Right to Social Security
14. Reading materials
1. UN
Sustainable
Development
Goals.
[interactive],
[accessed
on
26.01.2017].
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
2. Universal Declaration of Human Rights: adopted by the United Nations General Assembly on 10 December,
1948.
[interactive],
[accessed
on
26.01.2017].
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: adopted and opened for signature,
ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI). [interactive], [accessed on
26.01.2017]. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
4. Convention on the Rights of the Child: adopted and opened for signature, ratification and accession by
General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989. [interactive], [accessed on 26.01.2017].<
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>
5. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: adopted and opened for
signature and ratification by General Assembly resolution 2106(XX) of 21 December 1965. [interactive],
[accessed on 26.01.2017]. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

1. 9901

2. Asylum and Legal Protection of Refugees

3. 3 ECTS

4. 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. II semester
7. Course without assessement
8. Course Overall Goals:
1. The course will seek to explore the relationship between refugee legislation and the broader field of international
human rights law and to provide students with an analytical framework for their work involving refugees, asylum
seekers and internally displaced persons.
2. Selected students will have the opportunity to gain hands-on experience in refugee status determination interviews,
assisting refugees with applications, and follow up on the procedure, including appeals procedure for rejected cases.
Course Objectives:
- to examine the origins and evolution of refugee law and protection;
- to analyse the definition of “refugee” in international and regional law;
- to assess the scope and limits of refugees’ rights;
- to study the various international and regional approaches to refugee law;
9. Upon course completion students shall be able:

a. Knowledge

1. to determine the notion of the refugee status,
2. peculiarities of instruments of the protection of displaced persons,
3. characteristics of the refugee status, defined by the norms of the Refugee Convention 1951, legislation of EU and
selected states.
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b. Practical skills and competences
Students shall acquire skills to
4. draft of the procedural documents for the refugee status determination;
5. consider the criteria of the determination of the refugee status established by international and regional
documents;
6. analyze legal acts.
10. Academic outcome of the course:
1.

A3 to apply international legal instruments/ UN, EU, OSCE, CoE/ aimed at human rights protection and
promotion, as well as democracy strengthening

2.

A8 to evaluate Human rights protection within the scope of criminal, administrative and international law
(administrative justice, refugee law, humanitarian law)

3.

B5 to organise and participate in moot courts

11. Teaching Methodology
Teaching will be conducted through a combination of lecturing and seminars in the class, where the students are
expected to show up in class with advance preparation based on set reading. Reading sources for each seminar will be
included in the course reader. The seminar will stimulate group discussions on the topics covered in the course,
individual presentations by the students, especially on the topic of their assigned essay. Situation simulations will also be
used as a learning method during the seminars. Lectures will be conducted using modern approaches as power point
presentations (if applicable), interactive communication with students etc.
12. Methods of assessment
2 current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points (the
step of the unit is 0.5).

Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical
questions (each with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5)
13. Course Content
1. Evolution of Refugee Law: Sources, Concepts and Regimes.
2. Defining “refugee”. Human rights and the meaning of Persecution
3. Definition of Refugee: Genuine Risk of Persecution and Serious Harm
4. Definition of Refugee: Alienage and Failure of State Protection
5. Definition of Refugee: Grounds of Persecution
6. Definition of Refugee: Cessation Clauses
7. Definition of Refugee: Exclusion Clauses
14. M ANDATORY AND RECOMMENDED LITERATURE
UN Documents
1.
Universal Declaration of Human Rights, UN General Assembly Resolution, A/RES/217 A (III), 10 December
1948
2.
Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UN General Assembly
Resolution, A/RES/428 (V), 14, 14 December 1950
3.
Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, 189 U.N.T.S. 150.Protocol Relating to the
Status of Refugees, 4 October 1967, 606 U.N.T.S. 267
4.
UNESCO, ‘Four Statements on the Race Question’, COM.69/II.27/A, 1969.
5.
‘Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment’, UN
General Assembly Resolution, A/RES/43/173, 9 December 1988.
1. 9901

2. Administrative Justice as the Instrument of the Human Rights
Protection
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3. 3 ECTS

4. 2. hour
5. lecture 1 / practical 1
6. II Semester
7. Course without assessement
8. Course Overall Goals:
1. The course will seek to explore the role as the administrative justice as the instrument of the human rights protection
and to provide students with an analytical framework for their research in area.
2. Selected students will have the opportunity to gain experience in procedures of judicial oversight of the public
administration and comprehend different approaches of the administrative justice systems in selected countries.
Course Objectives:
- to overview the nature and system of human rights and oversight functions;
- to examine the origins and evolution of the administrative justice;
- to analyze the scope and role of administrative justice;
- to assess the EU “Acquis” in administrative justice,
- to study the organization of the administrative justice in selected states: Germany, Greece, Latvia, United
Kingdom, United States and Ukraine.
9. Upon successful completion of the course, students will learn:
a. knowledge
1.
2.
3.
4.

scope and role of administrative justice in human rights protection;
general overview of the organization of the administrative justice;
fundamental principles and EU standards in area;
organization of the administrative justice in case countries: Germany, Greece, Latvia, United Kingdom, United
States and Ukraine.
b. Practical skills and competences
1.
drafting of the procedural documents
2. conduct case analysis
3. work in groups
10. The course will develop the following outcomes:
1. A3 to apply international legal instruments/ UN, EU, OSCE, CoE/ aimed at human rights protection and
promotion, as well as democracy strengthening
2. A8 to evaluate Human rights protection within the scope of criminal, administrative and international law
(administrative justice, refugee law, humanitarian law)
3. C5 To design presentations, write researches and moderate debates
11. Teaching Methodology.
1. provision of readers
2. combination of lectures and seminars
3. group discussions
4. individual presentations by the students,
5. oral and written assignments
12. Assessment of Learning outcomes
2

current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points
(the step of the unit is 0.5).
Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical questions (each
with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5)
13. Course content
1. General Human Rights Overview
2. Oversight Functions in Human Rights Area.
3. The Scope and Role of Administrative Justice.
4. Fundamental Principles of the Administrative Justice
5. The EU “Acquis”
6. Organization of the Administrative Justice. General overview
7. Administrative Justice in Germany
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8. Administrative Justice in Greece
14. M ANDATORY AND RECOMMENDED LITERATURE
1.
Treaty on European Union OJ C 191, 29.7.1992,
2.
Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European
Communities and certain related acts OJ C 340, 10.11.1997,
3.
Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European
Communities and certain related acts OJ C 80, 10.3.2001
4.
Treaty establishing the European Community OJ C 321E, 29.12.2006
5.
Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European
Community, signed at Lisbon, 13 December 2007. (2007/C 306/01)
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YEREVAN STATE UNIVERSITY
CENTER FOR EUROPEAN STUDIES
MA in HUMAN RIGHTS AND DEMOCRITISATION
Belarusian State University
Programme Course Descriptor
1. 9901

1. International security, Human Rights, and Targeted
sanctions of International Organizations
4. 4 hour
5. lecture 2 / practical 2
6. II Semester
7. Final assessement
8. Goal/s and Objective/s:
This course is taught by a team of professors the course is split into two sections:
• International, Social and Human Security
• Human Rights and Targeted Sanctions of International Organizations

3. 6 ECTS

The general objective of this course is to develop the student's capacity to critically examine outstanding problems in
international security and human security, and to provide knowledge on the problems of promotion and protection of
human rights infringed in the course of maintenance of international peace and security by international organizations
The goal of the course could be achieved through the completion of the following objectives:
- To gain knowledge on the basic important topics of international security from the point of international law;
- To become acquainted with the terminology, legal regulation and case-law in the sphere;
- To gain knowledge on powers and competences of international organizations able to impose sanctions or to
implement sanctions imposed by other international organizations;
- To become familiar with status of human rights in the system of international public law;
- To study legal mechanisms of protection of human rights infringed by activity of international organization in
the security area.
9. Upon successful completion of the course, the students should be able to:

a. Knowledge
1)

describe the foundations of international security, social, human and economic security and their historical
background as well as elements, characteristics and legality threshold of unilateral acts and countermeasures of
states;
2) compare and assess concepts of international, economic, social and human security in different schools of
thought;
3) evaluate the roles of the UN, OSCE, EU, NATO and CSTO in dealing with international security issues;
4) evaluate status and competencies of the UN Security Council, regional international organizations;
5) understand the modern trends in economic, social and human security;
6) evaluate the status of human rights norms in the system of principles and norms of international public law;
7) articulate coherent positions on key normative debates on social and human capital;
b. Practical skill and competences
Upon successful completion students will know how to
1) design and execute a research project (essay) on problem related to international, economic, social or human
security, and communicate the findings to others.
2) use mechanisms of appeal and control as concerns targeted sanctions of international organizations;
3) use legal nature of the obligation of states to implement sanctions of international organizations, to promote and
protect human rights;
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10. The course develops the following academic outcomes.
1. A3 to apply international legal instruments/ UN, EU, OSCE, CoE/ aimed at human rights protection and
promotion, as well as democracy strengthening
2. B2 To evaluate strategies and projects aimed at Human Rights protection and promotion of democracy
11. Teaching methodology
The course teaching methodology will include the following main techniques:
• lectures and seminars
• group discussions
• case simulations
• oral presentations
12. Assessment of the learning outcomes
2 current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points
(the step of the unit is 0.5).
Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical questions (each
with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5
13. Course Structure
1. Introduction to the Course and the Problem of Security
2. Notion of security in international law
3. Evolution of International Security Studies after the End of World War II
4. Sanctions of international Organizations
5. The UN Security Council
6. The European Security and Defence Policy of the EU
7. NATO in the Current International Security Setting
8. CSTO and Security of the Post-Soviet States
9. Targeted sanctions in international law.
10. Targeted sanctions of regional organizations.
11. Unilateral acts of states and countermeasures in international law
14. List of main reading materials/mandatory and recommended/
1. Aggestam L., Anesi F. and others, Institutional Competences in the EU External Action: Actors and Boundaries in
CFSP and ESDP, SIEPS 2008:6–7, Stockholm, 2008.
2. Aggestam L., Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy, ARENA Working Papers, WP 99/8.
3. Archick K., Gallis P., NATO and the European Union, CRS Report for Congress, January 4, 2005.
4. Amorim C. Effectiveness and Legitimacy of the United Nations Security Council: A Tribute to Tono Eitel //
Verhandeln für den Frieden / Hrsg. J.A. Frowein [et al.] – Berlin: Springer Verlag, 2003. – S.5-18
5. Bailes J. K. A., The European Security Strategy. An Evolutionary History, SIPRI Policy Paper No. 10, February 2005.
6. Bederman B.J. Counterintuiting Countermeasures // The American Journal of International Law, Vol. 96, No. 4
(Oct., 2002), pp. 817-832

1.9901
2. Theory of Political Systems
4. 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. II Semester
7. Course without assessement
8. Goal/s and objective/s
The aims of the course:
1. To create basis of studying of a political reality as a system;

3. 3 ECTS

2. To analyze basic concepts and models of political system existing in modern political science;
3. To classify political systems, to analyze a policy as multilevel hierarchical system;
The objectives of the course:
4. To generate skills of analyzing political systems, carrying out of their typology;
5. To explain different methodological approaches to the analysis of political systems and the basic concepts of the
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modern system theory;
9. Upon course completion students will be able to

a. Knowledge
1. Deepen theoretical level of knowledge in the field of political sciences;
2. Explain critical factors defining the dynamic, equilibrium, stability and instability of political systems;
3. Describe main concepts of social and political system theory;
b. Practical skills and competences
1. analyse political systems using specific typology;
2. conduct policy analysis;
3. Apply system approach to analyse current political processes at both national and world politics levels
10. The course develops the following academic outcomes.
2.
A6 to evaluate establishment and issues of democratization in transition countries, international standards
designed to reinforce the role of e-governance and civil society
3.

A7 to implement fact finding and analyze results, to conduct interviews with victims, to develop a public
policies aimed problem solution and advocate for them

4.

B6 to work efficiently both as team member and team leader

11. Teaching Methodology
The format of the course will be based on mixed formula: 12 hours of lectures, 10 hours of seminars, 10 hours of
guided self-preparations. The seminars are designed to be inter-active and to help students to develop their oral and
written ability to express analytical arguments.
Seminars will include
- debates,
- group and individual student presentation/s,
- article reviews/ research papers.
12. Assessment of Learning outcomes:
- current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points
(the step of the unit is 0.5).
-

Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4
theoretical questions (each with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5)

13. Course Structure
1.
The Social systems theory
2.
Political system: concept and the basic approaches. Classical models of political system.
3.
Typologies of political systems
4.
Political systems in Transition. Problems of democratic transit
5.
Indexes (state ranking) as the measuring tool and typology of political systems
6.
Factors of political systems stabilization and destabilization
14. List of main reading materials/mandatory and recommended/
1.
Fisher J. Systems theory and structural Functionalism. // 21st Century Political Science. A Reference Handbook
Vol. 1. Edited by John T. Ishiyama Marijke Breuning. University of North Texas, 2010. /
http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg/644948930.pdf
2.

Parsons Т. The System of Modern Societies. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1971, p.4-8. //
http://media.pfeiffer.edu/lridener/courses/PARSONS2.HTML

3.

Pabjan Barbara Researching prison: a sociological analysis of social system // Interdisciplinary Description of
Complex Systems 3(2), p.100-108, 2005. // http://www.academia.edu/2614169/Researching_Prison__a_Sociological_Analysis_of_Social_System
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1. 9901

2. Political and Institutional Aspects of International
3. 2 ECTS
Protection of Children’s Rights
4. 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. II Semester
7. Course without assessement
8. Goals and Objectives:
The purpose of the discipline is to develop students’ comprehensive understanding of the modern system of
protection of the children’s rights at the international, regional and national levels.
The course objectives:
• to understand the theoretical underpinnings of the rights of the child;
• to disclose the legal framework and existing international and national control mechanisms for children’s rights;
• to learn about strategic attempts to promote and protect children’s rights internationally;
• to form practical skills in working with normative sources of international protection of children’s rights and their
application in solving problems.
9. Upon successful completion of the course, the following learning outcomes will be received

a. knowledge
• fundamental definitions and categories as well as the principles of cooperation of states in children’s rights protection;
• the concept of the international protection of children’s rights as the institution of International Law;
• the content of international legal and national acts regulating the children’s rights;
• main problems existing in the field of children’s rights;
b. the student will be able:
• to operate freely with legal terminology used in this field;
• to analyse legal sources (international legal acts, national legislation), regulating the issues of protection the children’s
rights;
• to express logically and skilfully and substantiate their views on the issues connected with the children’s rights;
• to apply correctly the norms of the International Law in protecting children’s rights in solving specific practical
situations.
10. The course develops the following academic outcomes
1. A2 to analyze current issues and processes of human rights protection and democratization in Eastern Partnership
region
2. A3 to apply international legal instruments/ UN, EU, OSCE, CoE/ aimed at human rights protection and
promotion, as well as democracy strengthening
3. C2 to participate in multidisciplinary discussions, analyse current issues and assess problem solutions
11. Teaching Methodology:
Methods of teaching the course are based on a combination of
1. theoretical and seminars studies
2. independent work of students with literature and legal normative acts.
3. group discussions
4. individual presentations by the students
5. Situation simulations
12. Assessment of Learning outcomes:
- current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points
(the step of the unit is 0.5).
-

Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4
theoretical questions (each with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5)

13. Course Contents
Theme 1. Concept, evolution and principles of the international protection of children’s rights
Theme 2. Legal base of the international protection of children’s rights
Theme 3. Protection of children’s rights in armed conflicts (for optional learning)
Theme 4. Protection of children’s rights under the administration of juvenile justice (for optional learning)
14. List of main reading materials/mandatory and recommended/
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1.

Alston P., Parker S., Seymour J. Children, Rights, and the Law. – Oxford: Clarendon Press, 1992. – 269 p.

2.

Alston P. The best interests of the child: Reconciling culture and human rights. – Oxford: Clarendon Press, 1994. –
298 р.

3.

Alston P., Tobin J. Laying the foundations for children’s rights: an independent study of some key legal and
institutional aspects of the impact of the Convention on the Rights of the Child. – UNICEF: Innocenti Research
Centre, 2005. – 106 p.

1. 9901

2 Freedom of peaceful assembly and freedom of religion in the case3. 2 ECTS
law of European court of human rights
4. 2 hour
5. lecture 1/ practical 1
6. II Semester
7. Course without assessement
8. The aim of this course is to introduce students to the scope and content of freedom of thought, conscience and
religion and freedom of peaceful assembly as guaranteed by Article 9 and 11 of the European Convention on Human
Rights and as interpreted by the case-law of the European Court of Human Rights.
9. Upon successful completion of the course, students will:

a. knowledge
1. have a thorough understanding of the applicable rules freedom of thought, conscience and religion and freedom
of peaceful assembly
2. have a thorough understanding of legal procedures in the areas studied
b. Practical skills and competences
Students will be to:
7. Draft application to European Court of Human rights
8. Present ideas and arguments in writing and orally, with and without multimedia tools
10. Course will provide the following academic outcomes:.
1. A4 to interpret actions and precedents of the European Court of Human Rights,
2.

B5 to organise and participate in moot courts

3.

C2 to participate in multidisciplinary discussions, analyse current issues and assess problem solutions

11. Teaching Methodology
Teaching will be held through a combination of lecturing and seminars in the class. Students are expected to actively
participate in the discussion based on the advance reading of mandatory sources. Thus, mandatory attendance at all classes
is required.
12. Assessment of the learning outcomes
2 current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points
(the step of the unit is 0.5).

Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4
theoretical questions (each with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5)
13. Short description of the course content
1. Origins and unique character of the European Convention on Human Rights.
2. Methods of the interpretation of the European Convention on Human Rights by the European Court of
Human Rights.
3. Freedom of peaceful assembly: a definition. The scope of protection of the freedom of peaceful assembly.
4. Peaceful and non-peaceful assemblies. Spontaneous assemblies.
5. Lawful limitations of the freedom of assembly.
6. Positive obligations of the state in the sphere of freedom of assembly.
7. Freedom of thought, conscience and religion: a definition. The scope of protection of the freedom of thought,
conscience and religion.
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8. The forum internum and forum externum. Proselytism.
14. List of main reading materials/mandatory and recommended/
1. Murdoch J. Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the European Convention on
Human Rights. Council of Europe human rights handbooks. Council of Europe, Strasbourg, 2012.
2.

Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly.Second Edition. Prepared by the OSCE/ODIHR Panel of Experts on
the Freedom of Assembly. Nina Belyaeva, Thomas Bull, David Goldberger, Michael Hamilton, Neil Jarman, Muatar
S. Khaidarova, Serghei Ostaf, Vardan Poghosyan, Alexander Vashkevich, Yevgeniy A. Zhovtis. Warsaw, Strasbourg,
2010. Available online at http://www.osce.org/baku/105947?download=true

3.

Reid K. A practitioner's guide to the European Convention on Human Rights. 4th ed. - London : Thomson/Sweet &
Maxwell, 2011.P.57-71,444-451.

4.

Вашкевич, А. Е. Спонтанные собрания: национальное законодательство европейских стран и прецедентное
право Европейского Суда по правам человека / А.Е. Вашкевич // Сравнительное конституционное обозрение.
– 2013. – №2. – С.44 – 54. Available online at http://by.prava-by.info/wp-content/uploads/2013/05/Vaszkievicz3.pdf

1. 9901

2. Political and Institutional Aspects of European and
3. 6 ECTS
Eurasian integration
4. 2 hour
5. lecture 1 / practical 1
6. II Semester
7. Final assessement
8. The course is taught by a team of professors. It aims to provide knowledge on
1.
political and institutional aspects of the EU’s reforming process
2.
current institutional and legal developments within the following key integration entities: Commonwealth of
Independent States (CIS), Eurasian Economic Union (EAEU) and Union State between Belarus and Russia (USBR)
3.
how to conduct comparative analysis of the different mechanisms of integration between member-states
9. Upon successful completion of the course, the students will get:
a. Knowledge
5.
6.
7.

EU’s institutions and political system
history and phases of the EU’s political and institutional development
necessary terminology, notions and principles in the sphere of integration between member states of the CIS,
EAEU and USBR;
8. the key concepts and principles of the EU’s political and institutional organization on the basis of its Treaties
b. Practical skills and competences
The students shall be able:
4.

to analyze international documents on human rights protection adopted within the CIS as well as particular
situations dealing with the breach of such documents;

5. to hold a discussion and make independent conclusions on the effectiveness of the EU’s common policies and
institutional transformations
6. to express logically their positions and views regarding current political and legal developments within the CIS,
EAEU and USBR
10. Course will provide the following academic outcomes:.
Students will
1. A2 to analyze current issues and processes of human rights protection and democratization in Eastern
Partnership region
2. A6 to evaluate establishment and issues of democratization in transition countries, international standards
designed to reinforce the role of e-governance and civil society
3. B4 To make recommendations to improve situation in the given area
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11. Teaching Methodology
The course is taught by a team of professors hence all lectures and seminars are constructed in specific and logical way.
Teaching is held through a combination of:
1. lectures and in-class seminars. 2. power point presentations.3. group and individual work 4. debates and
discussions 5. oral and written assignments
12. Assessment of the learning outcomes
2 current exams are based on the evaluation of the written assignment outcome, each with a maximum of 5 points
(the step of the unit is 0.5).
Final Exam. It is done by oral inquiry, maximum score is 10. The questionnaire contains 4 theoretical questions (each
with a score of 2.5, the score of the unit is 0.5
3 Main structure of the course:
1.
The beginning of the EU political integration
2. Eurasian integration: concept, background, historical developments, institutional forms and features
3. Birth of the EU and its institutional organisation
4. Political, institutional and legal aspects of integration between CIS member states
5. The CIS and human rights protection: introduction and origins
6. The EU Constitution
7. EU constitutional crisis
8. Politics and policy within the CIS: the challenge of governance and looking to the future
9. Lisbon Treaty (2007): EU political and institutional reforming
14. List of main reading materials/mandatory and recommended/
1.
Archick, K. The European Union: Questions and Answers / K. Archick [Electronic resource] // CRS Report for
Congress.
Congressional
Research
Service.
January
13,
2015.
−
Mode
of
access:
http://www.americanacademyk8.org/aastaffhome/users/mleadbetter/downloads/
The%20European%20Union%20Questions%20and%20Answers.pdf. − Date of access: 28.09.2015.
2.
Best, E. The Treaty of Nice: Not Beautiful but It’ll Do / E. Best [Electronic resource] // University of Pittsburg.
Archive of European Integration. − Mode of access: http://aei.pitt.edu/820/1/scop2001_1_1.pdf . − Date of access:
15.09.2010
3.
Casey, L. The EU Constitution and Europe's Democratic Deficit / L. Casey [Electronic resource] // The Heritage
Foundation. − Mode of access: http://s3.amazonaws.com/thf_media/2005/pdf/hl887.pdf. − Date of access:
12.09.2016.
4.
Cini, M. European Union Politics/ M. Cini, N. P.-S. Borragán. – Oxford University Press, 2016, 471 p.
5.
Egenhofer, C. The Ever-Changing Union. An introduction to the history, institutions and decision-making
processes of the European Union / C. Egenhofer, S. Kurpas and L. van Schaik [Electronic resource]
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2. Democracy and Democratisation in Europe: regional
3. 2 ECTS
implications
4. 2 hour
5. lecture 2 / practical 2
6. II semester
7. exam
8. Course Goal/s and objective/s:
The course is delivered by a team of professors. It aims to develop a comprehensive understanding and critique of major
theoretical and conceptual approaches to democracy and the democratization, development of new democracies,
governance and to discuss the role of civil society in building and maintaining democracy. The course will mainly
concentrate on Eastern partnership region.
9. Upon completion of the course:

a. knowledge
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1.
students will be able to conceptualise concept of democracy and democratisation
2. students identify global actors in public policy
b. Practical skills and competences
3.
identify key elements facilitating democracy
4.
to discuss pros/cons of democracy in the wider region
5.
to identify global actors in policy development
10. Academic outcome of the course:
At the end of this course students should be able to:
4. A1 to understand theory and principles of human rights and democratization,
5. C2 to participate in multidisciplinary discussions, analyse current issues and assess problem solutions
11. Teaching Methodology:
The course will have the mixture of
- lectures
- seminars
- group work
12. Assessment of the learning outcomes
The course is pass/fail. Students will be assessed based on the participation in seminars, and multiple choice test
13. Course Structure
Topic 1. Definition of Democracy
Topic 2. Democratisation and orange revolutions
Topic 3. Global Actors in public policy
Topic 4. Human rights and Democracy
Topic 5. Governance in EU and EaP region
14. Main Reading Materials:
- Howard, M. The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe (Cambridge University Press, 2003)
- Shapiro, I., The State of Democratic Theory (Princeton: Princeton University Press, 2003)
- Beetham, D., Democracy and Human Rights (Cambridge: Polity Press, 1999)
- Nina Belyaeva, Brad Roberts, Walter Laqueur (Foreword by). After perestroika: democracy in the
Soviet Union. Center for Strategic and International Studies (Washington, D.C.). Significant issues series,
1991
- http://www.ecfr.eu/
- http://www.idea.int/
- http://www.chathamhouse.org.uk/
-
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