ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
(վերահաստատված)

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՀԲԻ-ի գնահատման սանդղակի համակարգի նկարագրում
Գիտետելիքների և ակադեմիական առաջադիմության գնահատման սանդղակը
հարյուր բալլանոց է (0-100):
Որտեղ`
1) Հաճախումների

համար

տրվում

է

առավելագույնը

25

բալլ,

որը

համապատասխանում է 100% հաճախության:
2) Հարցումների և տեստերի հանձնման համար նախատեսվում է առավելագույնը
25 բալլ, որը համապատասխանում է պահանջվող նյութի 100% հանձնման:
3) Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի համար նախատեսվում է առավելագույնը
20 բալլ, որը համապատասխանում է 100%:
4) Քննությունների հանձնման համար տրվում է առավելագույնը 30 բալլ, որը
համապատասխանում է 100%:Քննությունը գնահատվում է <10> թվային
սանդղակով, որտեղ <10> թվանշանը համապատասխանում է 30բալլին և
համապատասխանում է 100% քննական նյութի հանձնման:
ՈՒսանողը չի կարող մասնակցել քննությանը կամ ստուգարքին և ստանում է
<<F>> եթե հաճախումների, հարցումների և տեստերի հանձնման և ուսանողի
ինքնուրույն աշխատանքի համար ընդհանուր բալլը 35-ից ցածր է:
Բալլերը հաշվարկվում են տոկոսներից, որը ուսանողը ստացել է տվյալ
առարկայից տվյալ կիսամյակի ընթացքում:
Միջին որակական ակադեմիական առաջադիմության գնահատումը ՀԲԻ-ում
կատարվում

է

հետևյալ

համարվում 60 բալլը:

սանդղակով:

Նվազագույն

անցողական

բալլն

է

ՀԲԻ
A-91-100 բալլ

ԵՍՏՀ
A

B-84-90 բալլ

B

C-74-83 բալլ

C

D-68-73 բալլ
E-60-67 բալլ
FX-60 բալլից ցածր, քննությունը
վերահանձնելու իրավունքով

D
E
FX

F

F

Բնութագրում
<<Գերազանց>> - բացառիկ գիտելիքներ,
աննշան սխալներով
<<Շատ լավ>> -միջինից բարձր գիտելիքներ,
բայց սխալներով
<<Լավ>>- լավ աշխատանք, նկատելի
սխալներով
<<Բավարար>> զգալի սխալներով
<<Բավական>>նվազագույն գիտելիքներ
<<Ձախողում>> անհրաժեխտ է լրացուցիչ
աշխատանք կրեդիտները ստանալու
համարչ
<<Լրիվ ձախողում>> պահանջվում է
կրկնակի ուսում

Առաջադիմության միջին ցուցանիշ (ԱՄՑ)տվյալ կիսամյակում
01xK1+02xK2+03xk 3….
ԱՄՑ=—————————K1 + K2 + K3….

Որտեղ՝0,1,2…-տվյալ առարկայից, տվյալ
կիսամյակում
առաջադիմության
ընդհանուր միավոր, K1, K2…-նույն
առարկայից տվյալ կիսամյակում կրեդիտի
քանակը:

Առաջադիմության ընդհանուր միջին ցուցանիշ (ԱԸՄՑ) կամ միջին որակական
ցուցանիշ ՄՈԳ
01xK1+02xK2+03xk 3….ՕnxKn
(ԱԸՄՑ)---------------------------------K1 + K2 + K3….+ ՕnxKn
.

Որտեղ՝0,1,2,3…On-տվյալ առարկայից,
տվյալ
և
նախորդ
կիսամյակում
առաջադիմության ընդհանուր միավոր,
K1, K2,3…Kn-նույն առարկայից տվյալ
և նախորդ
կիսամյակում կրեդիտի
քանակը:

1 կրեդիտը համապատասխանում է 30 ակադեմիական ժամ (դասախոսություններ,
գործնական և լաբորատոր պարապմունքներ, սեմինարներ, հարցումներ , ուսանողի
ինքնուրույն աշխատանքներ)


1 կիսամյակում 30 կրեդիտ է



1 ակադեմիական տարում 60 կրեդիտ է

Ռեկտոր`
Ֆակուլտետի դեկան

