Անձնական թերթիկ
Անուն, ազգանունը

Մարինե Խաչատրյան

Մասնագիտությունը

Տնտեսագետ-կառավարիչ

Ծննդյան թիվը

25 մարտ, 1981թ.

Աշխատանքային պարտականությունների նկարագրություն
1. Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի (ՀՌՀ) որակի ապահովման
ներբուհական համակարգի ստեղծման/ձևավորման նորմատիվային հենքի
մշակում, համաձայնեցում ՀՌՀ ստորաբաժանումների հետ, ներկայացում
ՀՌՀ Գիտական խորհրդին հաստատման;
2. ՀՌՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում որակի ապահովման
ներբուհական համակարգի ստեղծման/ձևավորման ընթացակարգերի
գործնական ներդրման համակարգում և վերահսկողություն;
3. Որակի ներքին ապահովման գծով աշխատանքային հանդիպումների և
տեղեկատվական սեմինարների անցկացում ՀՌՀ կառուցվածքային
ստորաբաժանումների աշխատակիցների հետ, մասնակցություն տեղական և
միջազգային սեմինարներին, աշխատանքային հանդիպումներին և
գիտաժողովներին;
4. Որակի վերահսկման ծառայության աշխատանքների հաշվետվությունների
կազմում և ներկայացում ՀՌՀ ղեկավարությանը;
5. ՀՌՀ ուսումնամեթոդական խորհրդի աշխատանքների կազմակերպում,
մեթոդական և գործնական համակարգում:
6. ՀՌՀ կրթական ծրագրերի առանձին բաղադրիչների (ուսումնական պլաններ,
առարկայական
ուսումնական
ծրագրեր
և
այլն)
ներբուհական
նորմատիվային հենքին և ՌԴ պետական չափանիշներին և չափորոշիչներին
համապատասխանության մշտադիտարկում;
7. ՀՌՀ-ում կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման,
դիպլոմի
Եվրոպական
հավելվածի
տրամադրման,
ուսանողների
ակադեմիական շարժունության ապահովմանն ուղղված աշխատանքների
մեթոդական և գործնական համակարգում;
8. ՀՌՀ-ում Բոլոնյան գործընթացի այլ բաղադրիչների գծով կրթական
բարեփոխումների աշխատանքների համակարգում;
9. ՀՌՀ-ում հեռակա ուսուցման ներդրման
աշխատանքների մեթոդական
համակարգում:
10. ՀՌՀ-ում միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի համակարգում.
a. Tempus programme – Armenian coordination agency “University-Employer”
(2012թ. հուլիս առ այսօր)

b. Tempus programme – Informatics and management: Bologna-style
qualifications frameworks (2012թ. հուլիս առ այսօր)
c. Tempus programme – Development of new modules for international bachelor
and master programmes in sustainable tourism management (2012թ. հուլիս
առ այսօր)
d. Tempus programme – Migration and higher education: developing skills and
capacity – UNIMIG (2011թ. հուլիս առ այսօր)

Հիմնական որակավորումը

ՀՌՀ դասախոսական անձնակազմի ռեյթինգավորման համակարգի ներդրման
կանոնակարգի և ընթացակարգի մշակում, համակարգի գործնական ներդրման հարցերով
ՀՌՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար սեմինարների և
աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպում և անցկացում (ՀՌՀ, 2007թ. - 2008թ.)
Ուսումնական գործընթացի կրեդիտա-ռեյթինգային համակարգի պայմաններում ՀՌՀ
դասախոսական անձնակազմի աշխատանքի վարձատրության դիֆերենցված համակարգի
ներդրման կանոնակարգի և ընթացակարգի մշակում, համակարգի գործնական ներդրման
հարցերով ՀՌՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար
սեմինարների և աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպում և անցկացում (ՀՌՀ,
2007թ. - 2008թ.)
ՀՌՀ ուսումնական գործընթացում կրեդիտա-ռեյթինգային համակարգի ներդրման
ուղղությամբ համապատասխան կանոնակարգի մշակում, համաձայնեցում ՀՌՀ
կառուցվածքային ստորաբաժանումների և ֆակուլտետների հետ, կանոնակարգի
գործնական կիրառման
մեթոդոլոգիական համակարգում և վերահսկողություն,
սեմինարների և աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպում և անցկացում (ՀՌՀ,
2004թ. սեպտեմբեր - 2012թ. հունվար)
Ուսումնական գործընթացի կրեդիտա-ռեյթինգային համակարգի պայմաններում ՀՌՀ
դասախոսների մեթոդական ցուցումների մշակում, վերանայում (ՀՌՀ, 2005թ.- 2011թ.)
Ուսումնական գործընթացի կրեդիտա-ռեյթինգային համակարգի պայմաններում ՀՌՀ
ուսանողների ուղեցույցերի մշակում, վերանայում (ՀՌՀ, 2005թ.- 2011թ.)

Ուսումնական գործընթացի կրեդիտա-ռեյթինգային համակարգի պայմաններում ՀՌՀ
կրթական ծրագրերի առանձին բաղադրիչների (ուսումնական պլաններ, առարկայական
ուսումնական ծրագրեր, ուսումնա-մեթոդական կոմպլեքսներ և այլն) մշակման
համապատասխան կանոնակարգերի և ընթացակարգերի մշակում, դրանց գործնական
կիրառման ուղղությամբ ՀՌՀ ֆակուլտետների և կառուցվածքային ստորաբաժանումների
աշխատակիցների համար սեմինարների և աշխատանքային հանդիպումների

կազմակերպում և անցկացում, ընթացակարգերի ներդրման գործընթացի մեթոդական
համակարգում և վերահսկողություն (ՀՌՀ, 2005թ.- 2011թ.)
ՀՌՀ ֆակուլտետների կրեդիտա-ռեյթինգային համակարգի ներդրման գծով մեթոդիստների
աշխատանքի մեթոդոլոգիական համակարգում և վերահսկողություն (ՀՌՀ, 2007թ.
սեպտեմբեր - 2012թ. հունվար)
Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի (Հայաստանյան
ներկայացուցչություն)
“Կրեդիտային
համակարգի
ներդրում
ՀՌՀ
և
ՀՊՃՀ
“Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա և տեղեկատվական համակարգեր” համատեղ
մագիստրոսական կրթական ծրագրում” դրամաշնորհային ծրագրիր, կրթական ծրագրերի
մասնագետ: Աշխատանքային պարտականությունները ծրագրի շրջանակներում`
մագիստրոսական ծրագրի կրթական բաղադրիչների կրեդիտային հենքի ապահովման
չափանիշների և ընթացակարգերի մշակում (ՀՊՃՀ-ՀՌՀ, Փետրվար 2005թ. – Հուլիս 2006թ.)
“Կրեդիտային համակարգի ներդրման հիմնախնդիրները Հայ-Ռուսական (Սլավոնական)
համալսարանում” թեմայով մագիստրոսական թեզ (Մոսկվայի տնտեսագիտական և
սոցիալական գիտությունների բարձրագույն դպրոց,
Մանչեսթերի համալսարանի
“Կրթության ոլորտի կառավարում” մագիստրոսական կրթական ծրագրի շրջանակներում
2009թ. –2010թ.)
“Որակի
ներբուհական
համակարգի
ներդրում”
դրամաշնորհային
ծրագրի
պատասխանատու, ՀՌՀ միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի ներքին համակարգող
(ՀՌՀ, սեպտեմբեր 2012թ. առ այսօր)

Կրթություն
Սեպտեմբեր 1988թ. -Հունիս 1998թ.
Երևանի թիվ 160 միջնակարգ դպրոց (Ոսկե մեդալ)
Սեպտեմբեր1998թ.- Հունիս 2003թ.
Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ
Դիպլոմավորված
մասնագետի
կրթական
ծրագիր
տնտեսագիտություն և կառավարում” մասնագիտությամբ,
որակավորում (գերազանցության դիպլոմ)

“Ձեռնարկությունների
տնտեսագետ-մենեջերի

Սեպտեմբեր 2007թ.-Դեկտեմբեր 2010թ.
Մանչեսթերի համալսարանի “Կրթության ոլորտի կառավարում” մագիստրոսական
ծրագիր Մոսկվայի տնտեսագիտական և սոցիալական գիտությունների բարձրագույն
դպրոցում, կրթության ոլորտի կառավարչի որակավորում, մագիստրոսի աստիճան
(գերազանցության դիպլոմ)

Աշխատանքային փորձ
Սեպտեմբեր 2012թ. առ այսօր
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Որակի վերահսկման ծառայություն, գլխավոր մասնագետ,
Հունվար 2012թ. –Սեպտեմբեր 2012թ.
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Կրթության որակի կենտրոն, գլխավոր մասնագետ
Հոկտեմբեր 2009թ. առ այսօր
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Ուսումնամեթոդական խորհուրդ, պատասխանատու քարտուղար
Փետրվար 2005թ առ այսօր
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Էկոնոմիկայի և ֆինանսների ամբիոն, դասախոս
Հունիս 2006թ. –Հունվար 2012թ.
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Կրթական ծրագրերի և կապերի զարգացման դեպարտամենտ, ղեկավարի տեղակալգլխավոր մասնագետ
Հունիս 2004թ. – Հունիս 2006թ.
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Կրթական ծրագրերի և կապերի զարգացման դեպարտամենտ, վերլուծաբան փորձագետ
Մայիս 2002թ. – Հուլիս 2002թ.
ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն
Պետական գույքի կառավարման մեթոդոլոգիայի վարչություն, փորձնակ
Երաշխավորագրեր
•
•

ՀՌՀ տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի տնօրեն, էկոնոմիկայի և
ֆինանսների ամբիոնի վարիչ Է.Մ.Սանդոյան (կից ներկայացվում է)
Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամի ներդրումային փորձագետ,
“Որակի ապահովման ազգային կենտրոն” հիմնադրամի փորձագետ Ս.Ա.
Մխիթարյան (կից ներկայացվում է)

Լեզուների իմացությունը
Լեզու
Ռուսերեն
Անգլերեն

Գրավոր խոսք
գերազանց
լավ

Բանավոր խոսք
գերազանց
լավ

