1. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ
1.1 Համակարգի նպատակն է`
 ապահովել ուսումնական գործընթացի համաչափությունը ուսանողների գիտելիքների.
 գնահատման հսկողության ապհովման գործունեություն.
 նպաստել ուսումնառության մոտիվացմանը.
 ստանալ անաչառ ու ճշգրիտ տեղեկություն ուսանողի գիտելիքների, մասնագիտական
պատրաստվածության վերաբերյալ.
 բարձրացնել դասախոսի, ուսանողի աշխատանքի արդյունավետությունը:
1.2 Համակարգի կիրառումը հնարավորություն է ընձեռում.
 Ուսանողին գնահատելիս հաշվի առնել ուսումնական գործընթացի բաղադրիչների
յուրացման և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունավետությունը.
 Նպաստել ուսանողի ինքնուրույն ածխատանքի բարելավմանը:

2. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
2.1 Ուսանողների գիտելիքների ընթացիկ ատեստավորումը՝ ընթացիկ ստուգումների տեսքով,
իրականացվում է կիսամյակի ընթացքում և արձանագրվում կիսամյակի վերջում, իսկ վերջնական
գնահատումը` կիսամյակի վերջում` ստուգարքների կամ քննությունների հանձնման համար
սահմանված ժամկետներում:
2.2 Բոլոր տիպի ստուգումների գնահատումը կատարվում է տնօրինության կողմից տվյալ
դասընթացի համար նախօրոք պատրաստված ամփոփագրերում: Դրանք պատրաստվում և
ստորագրվում են տնօրենի կամ ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալի կողմից:
Ստուգումն ավարտելուց հետո դասախոսը լրացնում է ամփոփագրի համապատասխան սյունակը
և նույն օրը վերադարձնում է ուսումնական մաս:
2.3

Քննաշրջանին

նախորդող

ուսումնական

շաբաթում

ավարտվում

է

ստուգարքային

առարկաներից ուսանողների գիտելիքների ստուգման գործընթացը, որի իրականացման համար
դասախոսը ուսումնական մասից ստանում է տվյալ դասընթացի ամփոփագրերը, լրացնում է
ընթացիկ ստուգման սյունակը, ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալի,ուսումնսկսն
մասի վարիչի հետ ճշտում ստուգարքին չթույլատրված ուսանողների ցանկը, այնուհետև քոլեջի
ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալը կամ ուսումնական մասի վարիչը ամփոփագրի
համապատասխան սյունակում կատարում է «Չթույլատրել» գրառումը և ստորագրում, որից հետո
դասախոսը համապատասխան լսարանում իրականացնում է ստուգարքի ընդունումը: Ստուգարքի
ընդունումն ավարտելուց հետո՝ դասախոսի կողմից լրացված և ստորագրված ամփոփագիրը
վերադարձնում է ուսումնական մաս: Ստուգարքներից պարտք ունեցող ուսանողին, թույլատրվում
է մասնակցել քննություններին բացառությամբ այն առարկայի /մոդուլի/ քննությանը, որից ունի
պարտք: Ստուգարքների և քննությունների վերահանձնումը` որպես ակադեմիական պարտք,
իրականացվում է քննաշրջանում և պարտքերի մարման շրջանում:
2.4 Հարգելի պատճառով՝ համապատասխան փաստաթղթերով հիմնավորված և տնօրենի կողմից
թույլատրված, կուրսային աշխատանքի պաշտպանությանը, պրակտիկայի հաշվետվության
հանձնմանը, ինչպես նաև ստուգարքին կամ քննությանը չմասնակցած ուսանողը սահմանված
կարգով տնօրենի հրամանով կարող է այն իրականացնել անհատական ժամանակացույցով:
2.5 Քննությունների իրականացման ձևը և բովանդակությունը որոշում է առարկան դասավանդող
առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովը /ամբիոնը/: Առարկայի ստուգողական բաղադրիչների

կառուցվածքը, բովանդակությունը և իրականացման ձևն ու ժամանակացույցը կիսամյակի սկզբում
պարտադիր տրամադրվում են ուսանողներին: Քննության համար առարկայական /ցիկլային/
հանձնաժողովի

(ամբիոնի)

կողմից

նախօրոք

պատրաստվում

են

հարցատոմսեր

(յուրաքանչյուրում ոչ պակաս երեք հարց, այդ թվում՝ խնդիր կամ առաջադրանք), որոնցում
ընդգրկվում են դասընթացից տեսական հարցեր և խնդիրներ: Հարցատոմսերը նախօրոք
քննարկվում են առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովի (ամբիոնի) նիստում և հաստատվում
ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալի կողմից՝ քննաշրջանից 2 շաբաթ առաջ:
2.6 Քննական հարցատոմսերի քանակը ուսանողների քանակից պետք է լինի ավել:
2.7 Կազմված հարցատոմսերն ուսանողներին չի տրամադրվում: Հարցաշարն ուսանողներին է
ներկայացվում մեկ ամիս շուտ` մինչև քննաշրջանի սկսվելը:
2.8 Քննությանը թույլատրվում է մասնակցելու այն ուսանողին, ով կատարել է ծրագրով
նախատեսված բոլոր լաբորատոր աշխատանքները, ինչպես նաև հանձնել է այդ առարկայից
նախատեսված կուրսային աշխատանքը:
2.9 Քննաշրջանի ժամանակացույցը ներկայացվում է քոլեջի տնօրենին ուսումնական մասի կողմից,
հաստատվում է տնօրենի կողմից և տրվում բոլոր ստորաբաժանումներին:
2.10 Քննություններն իրականացվում են նախօրոք հատկացված լսարանում` համաձայն
հաստատված ժամանակացույցի: Քննության օրը դասախոսն ուսումնական մասից ստանում է
տվյալ դասընթացի ամփոփագիրը, տնօրենի կամ ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի
տեղակալից հետ ճշտում քննության չթույլատրված ուսանողների ցանկը, այնուհետև տնօրենը
ամփոփագրի

համապատասխան

սյունակում

կատարում

է

«Չթույլատրել»

գրառումը

և

ստորագրում, որից հետո դասախոսը համապատասխան լսարանում իրականացնում է քննության
ընդունումը:
2.11 Առանց ստուգման գրքույկի ներկայացման՝ արգելվում է ուսանողից ստուգարքի կամ
քննության ընդունումը դասախոսի կողմից:
2.12 Քննության ավարտից հետո ամփոփագիրը, լրացված և ստորագրված դասախոսի կողմից,
նույն օրը վերադարձվում է ուսումնական մաս:
2.13 Ստուգարքի և քննության ավարտից հետո դասախոսը պարտավոր է ուսանողներին
հայտարարել արդյունքները, լրացնել ստուգման գրքույկները և հանձնել ուսանողներին:
2.14 Ուսանողին հնարավորություն է տրվում յուրաքանչյուր առարկան, ներառյալ պարտքերի
մարման շրջանը, հանձնել ոչ ավելի, քան երկու անգամ: Պարտքերի մարման շրջանի համար
վերջնաժամկետ է սահմանվում ընթացիկ կիսամյակի 2-րդ շաբաթվա վերջը:
2.15 Տվյալ քննաշրջանի պարտքերի մարման համար սահմանված ժամանակաշրջանից հետո
ստուգարքային կամ քննական որևէ առարկայից դրական չգնահատված ուսանողը հեռացվում է
քոլեջից` կիսամյակում ցուցաբերած անբավարար առաջադիմության համար: 2.16 Կիսամյակի
արդյունքում գերազանցիկ է համարվում այն ուսանողը, ով բոլոր քննական առարկաներից,
կուրսային

աշխատանքներից

և

պրակտիկաներից

առանց

վերահանձնման

հավաքել

է

«Գերազանց» գնահատականին համապատասխանող միավորներ:
2.17

Ուսանողների

կողմից

ընթացիկ

ստուգումների,

կուրսային

աշխատանքների,

պրակտիկաների, ստուգարքների և քննությունների հանձման արդյունքների բողոքարկումն
իրականացվում է համաձայն «Գիտելիքների գնահատման բողոքարկման ընթացակարգ»-ի:
2.18 Ուսանողների գիտելիքները գնահատվում է «10» բալային համակարգով,բացառությամբ
հանրակրթական առարկաների ամփոփիչ գնահատականների:
2.19 Քննությունն անց է կացնում դասավանդող դասախոսը, ինչպես նաև ուսումնական մասի
առաջարկով

տնօրենի

կողմից մասնակցության իրավունք ստացած

մասնագիտություն ունեցող ընթերականը:

համապատասխամ

3. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
Բողոքարկման կարգն ուղղված է ուսանողի կողմից ցուցաբերած գիտելիքի գնահատման
(գնահատականի) վերանայմանը:
Ուսանողը պետք է գիտակցի ստացած գիտելիքի գնահատման անհրաժեշտությունը, որն ուղղված
է նրա կողմից ձեռք բերած ունակությունները բացահայտելուն:
Ուսանողի ունակությունների գնահատումը պետք է լինի առավելագույնս հստակ և թափանցիկ:
Դասավանդողը պարտավոր է ուսանողին տեղեկացնել և ծանոթացնել դասընթացին ուղղված
գնահատման համակարգին և դրա բաղադրիչներին: Դասավանդողը պարտավոր է օբյեկտիվ
գնահատել ուսանողին` ըստ ուսանողի կողմից ցուցաբերած գիտելիքների, կարողությունների ու
հմտությունների և ապահովել ուսանողին անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ: Գնահատման
համակարգը պետք է ապահովի ուսանողի գիտելիքների օբյեկտիվ գնահատումը: Ուսանողների
գիտելիքների ստուգման և գնահատման համար քոլեջում սահմանվում են քննությունների գրավոր
և բանավոր ձևեր:
Ուսանողը պետք է հստակ տեղեկացված լինի գնահատմանը ուղղված իր իրավունքներին և
պարտականություններին.

1) տեղեկացված լինի գնահատման սկզբունքներին և ձևերին.
2) իմանա գնահատման բոլոր բաղադրիչները.
3) իմանա յուրաքանչյուր գործոնի ազդեցությունն ընդհանուր գնահատականի վրա:
Ուսանողը գնահատվում է ըստ առարկայի համար սահմանված գործոնների, որոնցից են`
ակտիվություն

դասերին,

կատարած

անհատական

և

ինքնուրույն

աշխատանքների

կատարողականը, հաճախումները: Քննող դասախոսը կամ քննական հանձնաժողովը պարտավոր
են ուսանողների գիտելիքների գնահատումը կազմակերպել և իրականացնել օբյեկտիվ և
թափանցիկ ձևով: Ուսանողը իր գնահատականից բավարարված չլինելու դեպքում իրավունք ունի
այն բողոքարկելու:
Ուսանողը բողոքարկման իրավունք ունի`

1) եթե գնահատումը ոչ օբյեկտիվ է.
2) եթե դասավանդողի կողմից կատարվել է գնահատման անհստակություն:
3.1 Ուսանողն իրավունք ունի բողոքարկելու՝ գիտելիքների ստուգման ցանկացած բաղադրիչից և
ձևից (ընթացիկ ստուգում, կուրսային աշխատանք, պրակտիկա, ստուգարք, քննություն, պետական
ամփոփիչ ստուգում) ստացած գնահատականին համաձայն չլինելու դեպքում:
3.2 Բանավոր քննության դեպքում` յուրաքանչյուր ուսանող, առանց լսարանից հեռանալու,
իրավունք ունի խնդրել քննասենյակ հրավիրել ուսումնական մասի տնօրենի տեղակալին և տվյալ
առարկայի առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովի նախագահին` գնահատման վերաբերյալ
բողոքարկում ներկայացնելու համար կամ ուսանողը բողոքարկման բողոք-դիմումն անձամբ
ներկայացնում է քոլեջի տնօրենի անունով՝ արդյունքները հրապարակելուց հետո մեկ ժամվա
ընթացքում:
3.3 Գրավոր քննության դեպքում` յուրաքանչյուր ուսանող բողոքարկումը պետք է անձամբ
ներկայացնի գրավոր տեսքով ոչ ուշ, քան գնահատականը հայտարարելուց մեկ օր հետո:
3.4 Բողոք-դիմումն ընդունելուց և համապատասխան ձևով գրանցելուց հետո տնօրենն իր
նախագահությամբ կամ իր երաշխավորությամբ ձևավորում է բողոքարկման հանձնաժողով, որում

պարտադիր ընդգրկվում են տնօրենը (տեղակալը), քոլեջի վարչակազմի ներկայացուցիչ, որի
թեկնածությունը

նախապես

հաստատվում

է

քոլեջի

տնօրենի

կողմից,

առարկայի

համապատասխան ցիկլային հանձնաժողովի նախագահը, դասախոսը, ուսանողական խորհրդի
ներկայացուցիչը, և նույն օրը ուսանողի ներկայությամբ կազմակերպում քննարկումը:
3.5

Բողոքարկման

հանձնաժողովը

ստուգում

է

ուսանողի

գիտելիքների

գնահատման

համապատասխանությունը հարցատոմսի հարցերի պատասխաններին և բաց քվեարկությամբ,
հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ կայացնում է որոշում`
1) գնահատականը (միավորը, ստուգարքի արդյունքը) մնում է անփոփոխ,
2) գնահատականը (միավորը, ստուգարքի արդյունքը) փոփոխվում է (բարձրացվում է կամ
իջեցվում):
3.6 Որոշումը ձևակերպվում է համապատասխան արձանագրությամբ, որը ստորագրվում է
հանձնաժողովի նախագահի, անդամների և բողոքարկող ուսանողի կողմից: Կայացված որոշմանն
անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում ուսանողի կողմից գրավոր ներկայացվում է հատուկ
կարծիք, որը կցվում է արձանագրությանը:
3.7 Գնահատականի փոփոխման դեպքում քննական/ստուգարքային/ ուղեգրում կատարվում է
համապատասխան գրառում և այն կցվում է խմբային ամփոփագրին: Համապատասխան գրառում
է կատարվում նաև ուսանողի ստուգարքային գրքույկում:
3.8 Առանց քննարկման բողոքարկումը մերժվում է, եթե՝

1) այն վերաբերում է սույն կանոնակարգ-ընթացակարգով սահմանված գիտելիքների ստուգման և
գնահատման ընթացակարգային պահանջներին,
2) ուսանողի կողմից ներկայացվում է չհիմնավորված պատճառաբանություն՝ իր առողջական
վիճակի վերաբերյալ:

4. ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
4.1 Ուսանողների պետական ամփոփիչ ստուգումը (դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի)
պաշտպանությունը կամ պետական ամփոփիչ քննությունների հանձնումը) իրականացվում է՝
համաձայն ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի 2006թ. հուլիսի 21-ի թիվ 638-Ն հրամանով
հաստատված «ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատություններում պետական ամփոփիչ ստուգման կազմակերպման ու
անցկացման մասին» կարգի:
4.2 Պետական ամփոփիչ քննությունը կարող է անկացվել մասնագիտական առանձին առարկայից /
մոդուլից/ կամ մասնագիտական մի քանի առարկաներից /մոդուլներց/ (միջառարկայական
քննություն): Պետական ամփոփիչ քննությունն անց է կացվում մասնագիտական առարկայական
/ցիկլային/ հանձնաժողովի (ամբիոնի) կողմից կազմված և ուսումնական գծով փոխտնօրենի
կողմից հաստատված հարցատոմսերով:
4.3

Դիպլոմային

նախագծերի

(աշխատանքների)

թեմաների

ընտրությունն

ու

բաշխումն

իրականացնում է մասնագիտական առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովը (ամբիոնը):
Թեմաները հաստատվում են տնօրենի հրամանով: Թեմաներում պարտադիր կարգով պետք է
ներառվեն տվյալ մասնագիտական ոլորտին առնչվող հիմնահարցերը:
4.4 Դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) կատարման համար հրամանով նշանակվում են
ղեկավար, խորհրդատուներ՝ քոլեջի կողմից վերոնշյալ անձանց ներկայացվող պահանջների
պարտադիր պահպանմամբ:
4.5 Համաձայն տվյալ տարվա ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի՝ դիպլոմային
նախագիծը (աշխատանքը) կատարման ընթացքում մասնագիտական առարկայական /ցիկլային/

հանձնաժողովի (ամբիոնի) կողմից ուսանողի և ղեկավարի մասնակցությամբ իրականացվում է
կատարողականի ստուգում:
4.6 Դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) ղեկավարի կից գրավոր կարծիքով հղվում է
գրախոսին:
4.7

Դիպլոմային

նախագիծը

(աշխատանքը)

բաղկացած

է

հաշվեբացատրագրից

և

հաշվեգրաֆիկական մասից: Հաշվեբացատագրի ծավալը պետք է լինի ոչ պակաս 45-50
համակարգչային տպագիր էջ կամ ձեռագիր ՝ 60 – 70 էջ:
4.8 Հաշվեբացատրագիրը պետք է ներառի.

1) ներածություն, որտեղ պետք է հիմնավորվի թեմայի արդիականությունը և ձևակերպվի
հիմնախնդիրը.
2) առաջադրված խնդրի լուծման համար հիմնավորումը.
3) նյութերի, հիմնական ու օժանդակ սարքավորումների ընտրման հիմնավորումը.
4) գործընթացների կամ ծրագրերի հաշվարկը և հիմնավորումը.
5) ընդհանուր եզրակացություններ ու առաջարկություններ.
6) օգտագործված գրականության ցանկ՝ տեքստում դրանց արված համապատասխան հղումներով:
4.9 Հաշվեգրաֆիկական մասը պետք է լինի Ա1 ձևաչափի 3-5 թերթ, որը կարող է ներկայացվել
ինչպես պլակատների, այնպես էլ լուսապատկերների (սլայդների) տեսքով: Լուսապատկերներով
ներկայացման

դեպքում

էլեկտրոնային

կրիչի

առկայությունը

պարտադիր

է,

իսկ

լուսապատկերները՝ ձևակեպված պլակատներին ներկայացվող պահանջներով, Ա4 ձևաչափով
կցվում են դիպլոմային աշխատանքի հաշվեբացատագրին որպես հավելված:
1) Նկարների, գծապատկերների, գծագրերի անվանումները, նշանակումների բացատրությունները
տրվում են անմիջականորեն այդ նյութերի ներքևում:
Աղյուսակները կարելի է տեղադրել ուղղաձիգ կամ հորիզոնական դիրքով: Յուրաքանչյուր
աղյուսակ պետք է համարակալել վերևի աջ անկյունում, որի տակ գրվում է աղյուսակի
անվանումը: Եթե մեկ թերթի վրա աղյուսակը չի տեղավորվում, ապա պետք է այն շարունակել
մյուս թերթի վրա՝ նշելով, որ շարունակություն է: Աղյուսակի սյունակներում ազատ տեղեր չպետք
է մնան, պետք է դնել գծիկ:
2) Գրականության ցանկը կարելի է ներկայացնել կամ այբբենական կարգով՝ նշելով հղումների
համարները տեքստում, կամ համարակալված ըստ դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի)
բաժիններում արված հղումների: Ցանկում աղբյուրները պետք է ընդգրկեն հեղինակի/ների
ազգանունը և անվան-հայրանվան սկզբնատառերը, աղբյուրի լրիվ անվանումը, հրատարակության
տվյալները (տեղը, հրատարակչությունը, քաղաքը, տարեթիվը, հատորը, էջերը): Տեղեկատվական
պաշտոնական,

այդ

թվում՝

էլեկտրոնային

աղբյուրների,

համակարգչային

ծրագրերի,

հաշվետվությունների, հրահանգների, հեղինակային իրավունքի արտոնագրերի, պատենտների
դեպքում ներկայացվում են լրիվ տվյալները:
3) Աղբյուրները բերվում են բնօրինակների լեզվով:
4.10 Պետական ամփոփիչ ստուգման ժամանակացույցը քոլեջի ուսումնական աշխատանքների
գծով տնօրենի տեղակալի ներկայացմամբ հաստատում է քոլեջի տնօրենը և հրապարակվում է
դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) պաշտպանությունից կամ պետական քննությունից
առնվազն մեկ շաբաթ առաջ:

4.11

Յուրաքանչյուր

մասնագիտության

համար

հանձնաժողովների

կազմերը,

ներառյալ

քարտուղարը, ձևավորվում են յուրաքանչյուր ուսումնական տարի, հրամանագրվում են քոլեջի
տնօրենի կողմից:
4.12 Պետական ամփոփիչ ստուգմանը թույլատրվում են այն ուսանողները, ովքեր կատարել են
տվյալ մասնագիտության ուսումնական պլանով և առարկայական ծրագրերով նախատեսված
բոլոր պահանջները: Պետական ամփոփիչ ստուգմանը թույլատրված ուսանողների ցուցակը
հաստատվում է քոլեջի տնօրենի հրամանով:
4.13 Պետական ամփոփիչ ստուգումն անցկացվում է հանձնաժողովների բաց նիստում՝
հանձնաժողովի կազմի երկու երրորդից ոչ պակաս անդամների ներկայության դեպքում:
Դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) պաշտպանությունները կարող են տեղի ունենալ
ինչպես քոլեջում, այնպես էլ տվյալ մասնագիտական ոլորտին առնչվող հիմնարկներում և
կազմակերպություններում:
4.14 Պետական ամփոփիչ ստուգման արդյունքները հայտարարվում են նույն օրը՝ հանձնաժողովի
նիստի արձանագրությունը կազմելուց հետո` մեկ ժամվա ընթացքում:
4.15 Գերազանցության դիպլոմ է տրվում այն շրջանավարտին, ով ուսումնական պլանով
նախատեսված առարկաների տարբերակված ստուգարքերի /կիսամյակային գնահատականների/
և քննությունների 75%-ից ոչ պակասը հանձնել է «գերազանց», իսկ մնացած առարկաները «լավ»
գնահատականներով, միաժամանակ պետական ամփոփիչ ստուգումը հանձնել է «գերազանց»
գնահատականով:
4.16 Այն ուսանողները, որոնք չեն պաշտպանել դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) կամ չեն
հանձնել պետական քննությունները հարգելի պատճառով (փաստաթղթով հաստատված),
մասնագիտական ուսումնական հաստատության տնօրենը կարող է երկարացնել նրանց
ուսուցման ժամկետը մինչև պետական որակավորող հանձնաժողովի աշխատանքի հաջորդ
քննաշրջանը, բայց մեկ տարուց ոչ ավելի:
4.17 Դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) չպաշտպանած կամ պետական քննությունները
չհանձնած ուսանողին թույլատրվում է վերահանձնել դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) կամ
պետական քննություններն ուսումնական հաստատությունն ավարտելուց հետո` 3 տարվա
ընթացքում:
4.18 Պետական ամփոփիչ ստուգման հանձնաժողովների բոլոր որոշումները քարտուղարի կողմից
արձանագրվում

են

արձանագրությունների

հատուկ

մատյանում:

Արձանագրությունները

պարտադիր ստորագրվում են հանձնաժողովի նախագահի և նիստին մասնակցած անդամների
կողմից:
5. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
5.1 Սույն ընթացակարգը հաստատվում է Քոլեջի կառավարման խորհրդով և վավերացվում է
քոլեջի տնօրենի կողմից:

